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De Heilige Geest 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Wat leert de Heere ons veel in de Bijbel over de Heilige 
Geest. De Heilige Geest onderwijst en leidt in alle waarheid. 
Je kunt het lezen in het Bijbelrooster. Bid voor je begint en 
zing daarna: 
“Heilige Geest, wil niet voorbijgaan; 
Gij geeft blinden d’ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, 
Werk in mij met kracht o Heer’.  
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij.”  
(wijs: Heer’ ik hoor van rijke zegen) 
 
De eerste week mag je Bijbelhoofdstukken opzoeken die 
leren over beelden van de Heilige Geest. Soms lees je van de 
Heilige Geest met het beeld van de wind. Dan wordt de 
Heilige Geest weer vergeleken met een duif, vuur, een zegel, 
vreugde-olie of water. De tweede week begint met een 
adventstekst. Deze week kun je lezen over de Heilige Geest 
en advent. Je leest in de Bijbel: En op Hem (Jezus) zal de Geest des Heeren rusten: de 
Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der 
kennis en de vreze des Heeren. Omdat de Heilige Geest op Jezus rust, kan Hij er ook van 
uitdelen. Lees het maar in de Bijbelhoofdstukken. Jezus is gezalfd met de Geest, zonder 
maat. Er is genoeg. 
 
“Heer’ waar dan heen? 
Tot U alleen.” 
 

Beelden van de Heilige Geest 
 
21 november  De Heilige Geest als een duif 
Lezen:   Matthéüs 3:13-17 
Zingen:  Psalm 68:7 

➢ Jezus wordt gedoopt door Johannes. Op welke manier geeft God de Vader 
goedkeuring aan het werk van de Heere Jezus, Zijn Zoon? 

➢ Praat over het werk van de drie-enige God in dit Bijbelgedeelte. 
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22 november  De Heilige Geest als een wind 
Lezen:   Handelingen 2:1-13 
Zingen:  Psalm 33:3 

➢ De Heilige Geest wordt ‘als een wind’ genoemd.De wind in de natuur: 
1. zet (wat stil was) in beweging 
2. verfrist en zuivert 
3. is niet tegen te houden 
Wat zeggen deze drie dingen over de Heilige Geest? 

 
23 november  Ontvang de Heilige Geest 
Lezen:   Johannes 20:19-23 
Zingen:  Psalm 72:3 

➢ Hoe kregen de discipelen de Heilige Geest van de Heere Jezus (vers 22)? 
➢ Wat konden zij toen gaan doen (vers 23)? 
➢ Hebben Gods knechten ook nu de Heilige Geest nodig? Waarom wel/niet? 

 
24 november  Zegel in het hart 
Lezen:   2 Korinthe 1:12-22 
Zingen:  Psalm 119:6 

➢ Waar is een zegel een teken van? 
➢ Wat doet de Heilige Geest als Hij in ons hart komt? 

 
25 november  Gaven van de Geest 
Lezen:   Handelingen 2:14-21 
Zingen:  Psalm 119:3 

➢ Petrus houdt een toespraak op het pinksterfeest. Op welke dingen wijst hij uit het 
Oude Testament? 

➢ Noem gaven van de Heilige Geest uit dit Bijbelgedeelte (vers 17-18). 
 
26 november  Vreugde-olie 
Lezen:   Hebreeën 1:1-14 
Zingen:  Psalm 45:4 

➢ In vers 9 staat dat God Zijn Zoon gezalfd heeft met vreugde-olie. Welke vreugde 
geeft de Heilige Geest aan Christus? 

 
27 november  Waterstromen 
Lezen:   Johannes 7:31-39 
Zingen:  Psalm 65:7 

➢ Hoe wordt de Heilige Geest in dit Bijbelgedeelte genoemd (vers 38-39)? 
➢ Praat over levende waterstromen in vergelijking met het werk van de Heilige 

Geest. 
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De Heilige Geest en advent 
 
28 november  Advent 
Lezen:   Jesaja 11:1-10 
Zingen:  Psalm 36:3 

➢ Met welke adventstekst begint Jesaja 11 vers 1? 
➢ Wat leert deze tekst over de komst van Jezus? 
➢ Wat zal er op Hem rusten (vers 2)? 
➢ Wat heeft Johannes de Doper gezien? Lees Johannes 1 vers 32-34. 

 
29 november  Geest van de wijsheid 
Lezen:   Jakobus 1:1-10 
Zingen:  Psalm 25:2 

➢ De Heere Jezus is vol van de Geest van de wijsheid. Kan de Heere Jezus van de 
Heilige Geest uitdelen? 

➢ Wat leert de Bijbel jou hierover in Jakobus 1:5-6? 
 
30 november  Geest van het verstand 
Lezen:   2 Timótheüs 2:1-13 
Zingen:  Psalm 143:1 

➢ De Heere Jezus is vol van de Geest van het verstand. Bij Wie moest Timótheüs om 
verstand vragen om zijn taak in Gods Koninkrijk te kunnen doen? 

➢ Bij Wie moet jij om verstand vragen voor alles wat jij moet doen? 
 
1 december  Geest van de raad 
Lezen:   Jesaja 28:23-29 
Zingen:  Psalm 102:10 

➢ De Heere Jezus is vol van de Geest van de raad. Wat zegt Jesaja over deze raad in 
Jesaja 28 vers 29? 

➢ Wat wil de Heere Jezus jou leren over de Heilige Geest en de raad die jij nodig 
hebt? 

➢ Heeft de Heere Jezus altijd genoeg van Zijn Geest om uit te delen? Lees Johannes 3 
vers 34. 

 
2 december  Geest van de sterkte 
Lezen:   1 Kronieken 16:7-22 
Zingen:  Psalm 105:3 

➢ De Heere Jezus is vol van de Geest van de sterkte. David krijgt uit de volheid van 
de Heilige Geest Die op Jezus rust. Wat zingt David dan (vers 11)? 

➢ Wat zeggen deze woorden jou? 
 
3 december  Geest van de kennis 
Lezen:   Spreuken 2:1-12 
Zingen:  Psalm 34:6 

➢ Noem eens een voorbeeld uit het leven van koning Salomo waarin het duidelijk 
wordt dat hij van de Geest van de kennis gekregen heeft. Lees 1 Koningen 3 vanaf 
vers 16. 

➢ Noem ook eens een voorbeeld uit het leven van Jezus toen iedereen stil werd van 
Zijn kennis. 
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4 december  Geest van de vreze des Heeren 
Lezen:   Spreuken 3:1-10 
Zingen:  Psalm 143:10 

➢ Vreze des Heere betekent de Heere dienen met je hart. Wat hebben we daarvoor 
nodig? 

➢ Op Wie rust de Geest van de vreze van de Heere? 
➢ Wie kan ons dus leren om in de vreze van de Heere te leven? 


