Leidingdeel bij de themaschets Pinksteren, het feest van de volheid

Doelen
Jongeren laten zien…
1. hoe noodzakelijk het heilsfeit van Pinksteren en het werk van de Heilige Geest is
2. hoe veelzijdig het werk van de Heilige Geest is
3. dat de Heilige Geest hun hart wil bewonen
4. hoe hun leven vrucht van de Geest kan dragen
Neem de hierboven geformuleerde doelen mee in je gebed bij het voorbereiden van de avond waarop
deze schets behandeld zal worden. Het is ten diepste het werk van de Heilige Geest om dit aan de jongeren
te laten zien!

Bijbel
Johannes 14, 15, 16; Handelingen 2; Romeinen 8; Galaten 5:16-26.

Belijdenisgeschriften over de Heilige Geest
HC vraag 53: Wat gelooft u van de Heilige Geest?
Antwoord: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere
dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig
make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.
NGB Artikel 11: Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat; niet
zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Welke in orde is de
derde Persoon van de Drievuldigheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de
Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.
Geloofsbelijdenis van Nicea
Wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die
samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

Uitwerking bij de opdrachten
Startopdracht
De startopdracht is bedoeld om de jongeren, voorafgaand aan het bespreken van het onderwerp van deze
schets, te laten verwoorden welke voorstelling zij hebben van de Heilige Geest. Een mogelijkheid is om de
jongeren een vel papier te geven zodat ze allemaal een antwoord kunnen opschrijven. Vervolgens kun je ze
deze antwoorden laten opnoemen, die je mogelijk kunt indelen in verschillende categorieën bijv.

antwoorden die iets zeggen over Wie de Heilige Geest is (zien de jongeren Hem als een Persoon of als een
Kracht; stellen ze zich Hem voor als bijvoorbeeld een duif) of over wat Hij doet. Ga niet uitgebreid op deze
antwoorden in, maar geef aan dat in de schets uitgebreid aan de orde zal komen Wie de Heilige Geest is en
wat Hij doet. Jongeren kunnen aan de hand daarvan beoordelen of hun beeld van de Heilige Geest Bijbels
is, of dat dit gecorrigeerd moet worden.
Vraag 1
a. Wie is Hij? De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God.
b. Wat doet Hij? Hij is aan de gelovige gegeven en zorgt ervoor dat ik, door het geloof, deel heb aan al de
weldaden die Christus verdiend heeft (vergeving van zonden, een rechte verhouding met God, vernieuwing
van mijn leven, eeuwig leven). Hij troost en blijft eeuwig bij de gelovige.
Zoek aan de hand van de verwijsteksten bij het antwoord in de Heidelbergse Catechismus op wat hierover
in de Bijbel geschreven wordt. Laat de jongeren hun eigen antwoord bij de startopdracht vergelijken met
wat hier (heel persoonlijk) van de Heilige Geest beleden wordt.
Vraag 2
In deze gedeelten lezen we dat de Heere Jezus de Heilige Geest naar de aarde zendt. Vergelijken we deze
gedeelten met Johannes 14:16 dan zien we dat de Heilige Geest ‘uitgaat van de Vader en de Zoon’, zoals in
de NGB en de geloofsbelijdenis van Nicea beleden wordt.
Opdracht 1
Het eerste deel van de inkomsten van het land werd afgezonderd voor de dienst van de Heere. Het offer
was een teken van dankbaarheid voor de zorg en goedheid van de Heere. Met het brengen van dit offer
erkenden de Israëlieten ook hun afhankelijkheid van de Heere voor hun dagelijks voedsel. Tenslotte was
het een vrijwillig offer: de Heere heeft een blijmoedige gever lief! (2 Kor. 9:7). Probeer deze elementen
met de jongeren te ontdekken en trek de lijnen door naar hun eigen leven:
- Weten zij zich afhankelijk van de zorg van de Heere voor hun leven? Hoe blijkt dat?
- Waaruit blijkt onze dankbaarheid voor Gods trouwe zorg?
- Krijgt de Heere het eerste en beste van onze tijd en inkomsten? Of kijken we of er nog iets overblijft,
nadat we eerst van alles en nog wat voor ons zelf gekocht hebben?
Opdracht 2
Petrus verwijst naar de profetie van Joël (hoofdstuk 2). Opvallend is dat de preek van Petrus op de
Pinksterdag voor een belangrijk deel bestaat uit citaten uit het Oude Testament (Joël, Psalm 16, Psalm
110). Daaruit blijkt heel duidelijk dat het leven, lijden, sterven en de opstanding van Christus, al in het OT
voorzegd was. De profetie in het OT was eveneens het werk van de Heilige Geest, zoals Petrus later in zijn
zendbrief schrijft:
“Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,
van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.”

Opdracht 3
Teken
Wind
Betekenis van Heilige Geest
het teken
Tekst
Johannes 3:8
Uitleg van de Het effect van de wind (het
tekst
geluid) is merkbaar, maar je
kunt niet zien waar de wind
vandaan komt of naartoe
gaat. Zo is het ook met het
werk van de Heilige Geest:
je kunt het merken als de
Heilige Geest werkt, maar
hoe het precies gebeurt,
weet je niet.

Vuur
Woord
Jeremia 23:29
In Hand. 2:3 wordt het beeld van vuur gebruikt om te
laten zien dat de Heilige Geest de discipelen verlicht en
verwarmt. Echter in Hand 2:19 wordt verwezen naar
Joël. Dan wordt het teken van vuur meer als een krachtig
teken gebruikt. Vuur kan dus verlichten en verwarmen,
maar datzelfde vuur kan ook in brand zetten, zodat
mensen verslagen worden in hun hart en het uitroepen:
“wat moeten we doen?” De Heilige Geest werkt door het
Woord. Dit Woord kan verwarmen, maar ook de zonden
uitbranden. Dit laatste wordt bedoeld in Jer. 23:29.

Gaven van de Geest
Zie voor dit onderwerp ook de samenvatting van Kavo najaar 2006 (de gaven van de Geest en kerkelijk
jeugdwerk), die op de website van het LCJ gepubliceerd is bij de kavo downloads.
• Zie de Bijbelgedeelten (met kanttekeningen) voor de gaven die genoemd worden
• Wanneer de gaven besteed worden met het oog op het Hoofd van de gemeente (Christus) en de
opbouw van Zijn leden (gemeenteleden) kunnen deze gaven tot nut van de gemeente zijn. Dus niet
wanneer bijvoorbeeld de gelovige met deze gaven zichzelf in het middelpunt plaatst.
• De vrucht van de Geest is er in het leven van iedere gelovige: de werken van het vlees moeten
daarvoor plaatsmaken. Zonder de vrucht van de Geest is er geen sprake van nieuw leven (zie Joh.
15:1-5). Gaven wil de Heilige Geest geven als Hij dat nodig vindt, tot opbouw van de gemeente.
Deze zijn niet noodzakelijk om zalig te worden.
Stelling
I. Een talent is hetzelfde als een gave, je noemt het alleen anders
Een gave is iets wat je van een ander gekregen hebt. Ten diepste geldt dat ook voor talenten: vaardigheden
of capaciteiten hebben we immers niet van onszelf, maar zijn gaven van onze Schepper. We mogen en
moeten ze daarom benutten en ontwikkelen om de Heere er mee te kunnen dienen. Dat de Heilige Geest
ook de Gever is van talenten in de kunst en architectuur, zie je bijvoorbeeld in Exodus 31:1-11.
Vraag 3
a. Het Griekse woord betekent letterlijk ‘doorstoken/doorprikt’. De boodschap raakte de hoorders in het
diepst van hun hart.
b. Door het werk van de Heilige Geest ontdekten ze wat ze gedaan hadden: ze hadden de Heere Jezus
gekruisigd, die nu door God verhoogd was tot Heere en Christus.

c.

Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw
kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Petrus doet
een dringend appel op de harten van de hoorders en op ons hart als we deze woorden horen of lezen!
De belofte van de Heilige Geest komt tot allen.

Vraag 4
a. De Heilige Geest overtuigt van zonde, door het Woord van God. Net zoals zonnestralen in een kamer
laten zien hoe stoffig het daar is, wil de Heilige Geest het Woord gebruiken om te laten zien hoe
zondig ons leven is.
b. Daarvoor gebruikt Hij het Woord (zie a.), net zoals dat gebeurde op de Pinksterdag in Handelingen 2.
c. Zoek met elkaar deze teksten op. De teksten laten zien hoe gewillig de Heere is om in zondaarsharten
te wonen. Een onbegrijpelijk wonder als we bedenken hoe ons hart er van nature uitziet. Daar wil de
heilige God ‘woning maken’!
d. Gods liefde voor zondaren is niet te begrijpen, wel te aanbidden! Hij wil zondige harten bewonen om
die te vernieuwen en te maken tot een tempel van de Geest.
Vraag 5
Omdat de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren, kan alles wat de Heere Jezus verdiend heeft door Zijn
lijden en sterven (vergeving van zonden, een rechte verhouding met God, eeuwig leven) uitgedeeld
worden. Gebruik eventueel het volgende voorbeeld:
Als er voedsel getransporteerd is naar gebieden waar hongersnood is, moet dat niet op de kade van de
haven van dat land blijven liggen. Dan zullen de mensen die midden in het land wonen alsnog van honger
sterven. Het voedsel moet verder getransporteerd worden en in de huizen van de mensen gebracht worden
– Christus heeft het voedsel verdient, de Heilige Geest brengt het bij de mensen thuis!
De Heilige Geest zet Zichzelf niet in het middelpunt, maar verheerlijkt Christus (Joh. 16:13, 14). Zie ook
HC vraag & antwoord 53.
Vraag 6
De Heere Jezus gebruikt hiervoor Zelf het beeld van de wijnstok en de ranken, die helemaal met elkaar
verbonden zijn (Joh. 15). Leven uit Christus betekent dat je niet uit jezelf leeft, maar uit een Ander. Je krijgt
het leven van de Heere Jezus, iedere dag opnieuw. Je hebt Hem nodig in alles en je ontvangt van Hem
alles: vergeving, kracht, wijsheid, geduld, liefde, nederigheid, enzovoort. Maak met de jongeren concreet
hoe ‘leven uit Christus’ vorm krijgt in het leven van iedere dag: Bijbellezen (luisteren naar Zijn stem),
gebed, onderwijs in de kerk, op catechisatie, club of vereniging.

Opdracht 4
Het is bij deze opdracht belangrijk om niet alleen het schema in te vullen en er sterretjes bij te zetten.
Praat met elkaar door over het volgende: waarom zetten de jongeren op die plaats een ster? Hoe kunnen
ze strijden tegen de vruchten van het vlees? Hoe komt de vrucht van de Geest in je hart?

1
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3
4
5
6
7
8
9

Vruchten van het vlees
Overspel
Hoererij
Onreinheid
Ontuchtigheid (losbandigheid)
Afgoderij
Venijngeving (of: toverij)
Vijandschappen
Twisten (ruzies)
Afgunst

Vrucht van de Geest
Liefde
Blijdschap
Vrede
Lankmoedigheid (geduld)
Goedertierenheid (of: vriendelijkheid)
Goedheid
Geloof (of: trouw)
Zachtmoedigheid
Matigheid (zelfbeheersing)

Overige vruchten van het vlees: toorn (woede-uitbarstingen), gekijf (of: egoïsme), tweedracht,
ketterijen (dwalingen in de leer), nijd, moord, dronkenschap, brasserijen (zwelgpartijen), etc.
Stelling:
II. Omdat de Joden de Heere Jezus lieten kruisigen, hoeven we hen het Evangelie niet te vertellen.
Toen de Heere Jezus was opgestaan, zei Hij tegen Zijn discipelen dat in Zijn Naam gepredikt moest worden
bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. De boodschap van
vergeving komt dus allereerst tot de Joden. Ook bij Paulus zien we dat: in iedere plaats waar hij het
Evangelie verkondigt, gaat hij eerst naar de synagoge van de Joden. Belangrijk is het om te ontdekken dat
het ten diepste niet de Joden waren die de Heere Jezus lieten kruisigen. Jacobus Revius, een dominee in de
17e eeuw, schreef een gedicht over de kruisiging. Daarin zegt hij: ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U
kruisten. (…) Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ’t die U dit heb gedaan. (…) Want dit is al geschied, eilaas! Om mijne
zonden.’
Vraag 7
a. Vanaf Pinksteren wordt het Evangelie wereldwijd bekend gemaakt. Dat was de opdracht die Jezus aan
Zijn discipelen meegaf voordat Hij naar de hemel ging: Gaat dan heen, onderwijs al de volken, dezelve
dopende in de Naam van de Vaders, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden
alles, wat Ik u geboden heb (Matth. 28:19). Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die
over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot
aan het uiterste der aarde (Handelingen 1:8). Dat begint bij de eerste Pinksterpreek: alle hoorders (niet
alleen Joden) horen de boodschap in hun eigen taal.
b. Als de Heilige Geest in je leven werkt, ga je doorgeven wat je van de Heere ontvangen hebt. Dat zie je
aan de discipelen: eenvoudige vissers worden vervuld met de Heilige Geest en verkondigen ‘de grote
werken van God’. Om dat te doen, hoef je niet naar ‘het einde van de aarde’. Bespreek met de
jongeren hoe ze ‘zendeling’ kunnen zijn in hun eigen omgeving: buren, klasgenoten, familie, vrienden.
Door te vertellen Wie de Heere voor hen is, maar ook door te laten zien wat een leven met de Heere
inhoudt en welke consequenties dat heeft voor de keuzes die je maakt. Vinden ze dat moeilijk?
Waarom? Wat staat ‘zendeling zijn’ in de weg?
Bedenk dat de Heere Jezus Zelf aan Zijn discipelen heeft beloofd dat wanneer ze van Hem moeten en
mogen getuigen, de Heilige Geest hen daarvoor de woorden wil geven (Matth. 10: 18-20).

c.

Bidden voor het zendingswerk, het werk financieel steunen, meeleven met zendingswerkers
(bijvoorbeeld post sturen). Bespreek met elkaar of de jongeren op deze manier ook betrokken zijn bij
het zendingswerk.
d. Zendingswerkers binnen onze kerken:
Fam. D. Blijleven, fam. G. Vos (Mozambique); fam. C. Buijs (Indonesië/Zuid-Afrika); fam. F. Buys (ZuidAfrika); Fam. A. van der Maarl (Nederland, werk onder internationale studenten); fam. H. Visser, fam.
J. Wessels (Botswana).
Zie voor actuele gegevens de website van onze kerken: www.cgk.nl

