
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 5 
Onderscheiden door de Geest 

 
A) Doel  
1. Betekenis benoemen 
De Heilige Geest werkt in het leven van mensen. We zien dat Hij ook door Paulus en Apollos 
mensen vervult.  
2. Actualiteit aangeven 
Heeft de Heilige Geest ook jouw hart vervuld? Mag je van de Heere getuigen? Hoe kun je de Heilige 
Geest ontvangen?  
3. Christus centraal stellen 
De Heilige Geest werkt het geloof in het hart. Hij laat het licht schijnen op het werk van Christus.  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
Handelingen 18 
Vers 24 machtig: ervaren, bekwaam 
Vers 25 onderwezen: in het Grieks wordt een woord gebruikt dat verwant is met “catechisatie” 
Vers 26  bescheidenlijker: nauwkeuriger 
Vers 27 vermanen: aanmoedigen, erop aandringen. Het Grieks laat open wie er aangemoedigd 
wordt: Apollos, of de discipelen in Achaje. 
 
Handelingen 19 
Vers 1 bovenste delen: het binnenland, of hoger gelegen delen 
 
Er komen moeilijke dingen aan de orde in deze bijbelstudie, vragen waarop niet zomaar een 
antwoord kan worden gegeven (de verhouding van de doop van Johannes en de doop met de 
Heilige Geest; wat is wel en wat is niet het werk van de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest in 
welke omstandigheden? enz). Probeer de aandacht te richten op datgene wat in ieder geval wel 
duidelijk wordt vanuit de Schrift, maar laat de jongeren ook een indruk krijgen van moeilijke vragen 
die er liggen en niet altijd eenduidig zijn te beantwoorden.  
 
Suggesties voor verdieping 
Literatuur 
Dhr. P. Cammeraat, Leren en leven 
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie) 
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus 
Dr. W. van Vlastuin, Wordt vervuld. Over het werk van de Heilige Geest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Suggesties voor de avondinvulling  
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Zorg voor kaartjes/foto’s met afbeeldingen. Laat 
alle jongeren een afbeelding kiezen die voor hun 
gevoel aansluit bij ‘vervuld met de Heilige 
Geest’. Laat de foto aan iedereen zien en vertel 
erbij waarom deze gekozen is.  
 
 
Bijbel:  Handelingen 18:23-19:10 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 

1. Wat betekent ‘Machtig zijnde in de 
Schriften’ (vs.24)?   

2. Wat wordt bedoeld met ‘de weg Gods’ 
(vs. 26)? Vgl. Joh. 14:6 

3. Wat was de uitwerking van de Heilige 
Geest in het leven van deze mensen? (vs. 
6) 

4. Wat deed Paulus toen de Joden hem niet 
geloofden? (vs. 9) 

 
Keuzevragen 
Opdracht 1,2  
Stelling 1 
Vraag 1,2,3 
Casus 
 
Overige verwerking 

Creatieve opdracht  
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

 
Laat de jongeren een bijbelgedeelte kiezen dat 
gaat over het werk van de Heilige Geest (bijv. 
Psalm 87, Joh.14:26; Joh.16:7-15; Hand.2) en 
laat hen de boodschap van dit gedeelte in 
groepjes verwerken in een tekening, schilderij of 

Alternatieve startopdracht 
Laat de jongeren in kleine groepjes één of 
meerdere bijbelteksten opzoeken waarin 
gesproken wordt over (het werk van) de Heilige 
Geest. Elk groepje kiest één tekst uit en vertelt 
aan de overige groepjes waarom deze tekst 
gekozen is.  
 
Bijbel:  Handelingen 18:23-19:10 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 

1. Wat betekent het in vs. 27 ‘heeft veel 
toegebracht’?  Vgl. 2 Tim. 3:16 

2. Waarom vraagt Paulus of ze de Heilige 
Geest hebben ontvangen? (vs. 2) 

3. Wat is het verschil tussen de doop van 
Johannes en de Doop in de naam van de 
Heere Jezus Christus?  

4. Welke twee reacties komen er op Paulus’ 
boodschap? 

 
Keuzevragen 
Opdracht 1,2 
Stelling 2 
Vraag 1,2,3,  
Bijbelstudieopdracht 
 

 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collage.   
 
Bemoediging  
Zorg voor kaarten en enveloppen. Laat de 
jongeren een bemoedigende kaart schrijven aan 
gemeenteleden die ziek of oud zijn, of die met 
zorgen te maken hebben. 
 

 

D)  Antwoorden en suggesties  
 
Stellingen  

 Wat geloof je dan? Probeer duidelijk te maken wat ‘geloven’ en ‘bekeerd zijn’ betekent.  

 De Heere werkt dan in je leven en dat is merkbaar. Het is niet zo dat iedereen altijd 
bijzondere gaven krijgt (vgl. 1 Kor. 12:27-31).  

 
Vraag 

1. a. Nee, je kunt andere mensen in je omgeving bemoedigen door wat voor hen te doen, te 
luisteren of iets te zeggen. De dominee kan bemoedigen door middel van zijn preek. Door 
op Christus te wijzen.  
b. Persoonlijk 
c. Persoonlijk 
d. Door oog voor elkaar te hebben. Naar elkaar te luisteren, samen te bidden en te lezen in 
Gods Woord. De JV heeft daar zeker een functie bij. Zo ontmoet je elkaar en kun je met 
vragen ook bij anderen terecht. Denk hierbij ook eens speciaal aan die jongeren die de JV 
niet bezoeken. Hoe kun je hen erbij betrekken?  
 

Casus 
Als je een vriend of een vriendin hebt, en je houdt van diegene wil je er toch ook al je tijd in steken? 
Zo is het ook bij de Hemelse Vader. Als je van Hem houdt, als je bedenkt wat Hij ons gegeven heeft, 
dan is het dienen van Hem geen moeten meer, maar een willen. Het wordt een vreugde voor je.  
Verder heeft Hij er recht op dat we hem dienen, elke dag van ons leven. Hij heeft ons gemaakt en 
laat ons in leven, wat we niet verdiend hebben.  
 
Door je daden en ook met woorden kun je laten blijken dat je zelf anders in het leven staat. Ook 
mag je voor hen bidden of ze het op mogen merken en er zo een aanleiding tot gesprek komt.  
 
 
Vragen 

2. a. Het is goed om vurig te zijn voor de Heere. Dat mag je ook tonen! Zo kunnen anderen 
jaloers worden op het geloof.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms is het beter om minder vurig te zijn, wanneer het gaat om je eigen recht ten koste van 
een ander. Het kan mensen soms pijn doen als je iets te vurig/stellig zegt.  
b. Door hierom te blijven bidden en aan te houden in het lezen van Gods Woord. Alle zaken 
die het vuur bedekken weg te doen, zoals bewuste zonden.  
 

3. a. De Heilige Geest is volkomen God, samen met de Vader en de Zoon. Daarnaast mag een 
christen door geloof zeggen dat de Heilige Geest ook hem persoonlijk gegeven is. De Heilige 
Geest zorgt ervoor dat je deel krijgt aan de Heere Jezus Christus en aan alles wat Christus je 
schenken wil. De Heilige Geest troost je en blijft voor altijd, voor eeuwig, bij je.  
b. De Heilige Geest werkt het geloof in je hart en verheerlijkt God door Zijn getuigenis, 
gaven en wonderen. Zonder de Heilige Geest kan niemand belijden en erkennen dat de 
Heere de ware zoon van God is, de Messias en Zaligmaker van de wereld.  

 
Bijbelstudieopdracht  
Hand. 4:8-12: De Heilige Geest geeft Petrus rust, kracht, vrijmoedigheid en welsprekendheid.  
In Efeze 5:18-20 wordt de uitwerking van die vervulling van de Heilige Geest gegeven, namelijk dat 
je Hem gaat loven met je hart. Je gaat zingen en de Heere danken voor alle dingen. De opdracht 
klinkt om je vermakingen niet in het vleselijke, dat wat van deze wereld is, te zoeken maar in het 
geestelijke.  
 
 
E) Extra voorbereiding 
- Groot blad en pennen voor de startopdracht. 
- Kaartjes/foto’s voor de alternatieve startopdracht.  
- Voldoende Bijbels voor de alternatieve startopdracht.  
- Een bijbelverklaring voor de studieopdracht.  
- Zorg voor voldoende materiaal (papier, potloden, stiften, verf, lijm, enz.) voor de creatieve 
opdracht.  
- Neem voor elke jongere ten minste één kaart mee om ter bemoediging te versturen aan een 
gemeentelid. 


