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OVER DEZE GESPREKSPIJLER 

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw 

deelonderwerp van ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, 

wat staat er in de Bijbel en wat zou God ermee tegen u/jou willen zeggen? 

A. KERNGEDACHTE  

Deze keer gaat het niet direct over de Heilige Geest als persoon, maar over de rol 

van de Geest in relatie tot de Vader en de Zoon, zeg maar binnen ‘het meervoud 

van God’. We ontmoeten in deze ‘Drieslag’ een relatie van een niveau dat ons 

denken ver te boven gaat. Zij willen ons in die geweldige relatie betrekken 

(Johannes 17 vers 21). 

B. IJSBREKER 

Vertel elkaar het leukste/grappigste/fijnste dat je ooit in of rond een kerkdienst 

hebt meegemaakt.  

C. DE BIJBEL OPEN 

De Heilige Geest heeft in de drieslag ‘Vader, Zoon en Geest’ de taak de relatie 

tussen Vader, Zoon en de mensen verder te verdiepen. Daarnaast werkt hij aan 

betere relaties tussen mensen. Er is heel concreet menselijk gedrag te noemen dat 

goede relaties in de weg staat. De Geest wil je naar een ander menselijk gedrag 

leiden. Hij geeft je de beschikking over andere karaktertrekken, Hij brengt ze zelf in 

jou naar voren. Lees: Galaten 5 vers 13-26. 

Vind je dit een bemoedigend bijbelgedeelte of juist niet?  

Waarom wel/niet?  

Weet je van jezelf wat ‘in strijd is met de Geest’? (vers 17)  

Herken jij de vrucht van de Geest in de anderen om je heen? (vers 22)  

Zo ja, waar zie je dat aan? 

Waaraan herken je die vrucht ook in je eigen leven? 
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D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN? 

Als je naar de ‘vrucht van de Geest’ in je eigen leven kijkt, is die vrucht dan de 

laatste tijd gegroeid of juist geslonken? Wat kun je er concreet over zeggen?  

Wat of wie vermindert in jouw leven de groei van de vrucht van de Geest?  

Wat of wie heeft juist een positieve invloed?  

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG? 

Weet je hoe je de leiding van de Geest moet volgen? Zo ja, hoe doe jij dat dan?  

Zoek uit wat in jezelf in strijd is met de Geest. 

Maak een lijst met knelpunten waarvoor je wilt bidden 

Wat zouden de anderen in de groep voor jou mogen bidden?  

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG? 

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je meer over 

wilt weten? Vraag het één van de predikanten. Misschien leeft jouw punt in meer 

groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het vervolgtraject aandacht aan 

worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. 

Uiteraard kun je dat ook als groep doen. 

G. AFSLUITING 

Inventariseer of er concrete punten naar voren zijn gekomen om samen (hardop) 
voor te bidden.  
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