
Gal 5:16 > Wandel door de Geest en je zal de begeerten van het vlees niet •
doen
Ef 5:14 > Ontwaak, sta op uit de doden. God wil dat we levend zijn. •

Het is heel simpel om door God gebruikt te kunnen worden. 
We willen allemaal wel Gods wil doen, maar kunnen het niet altijd. 

Joh 4:23-24 > aanbidden in Geest en in Waarheid•
2 kor 3:4-6 > Alleen het lezen van Gods woord zonder de kracht van de •
heilige Geest doodt ons (te zware lasten, schuldgevoelens, religie,...). Het is de 
heilige Geest die alles levend maakt. 
Joh 4:20-22 > Je aanbidt God niet in een bepaalde plaats, maar in Geest en in •
Waarheid. God woont in ons, dus kunnen we Hem aanbidden met ons hele 
hart. 

Hoe weet je wat Gods wil is?
God is goed, liefde, altijd juist. We moeten onze God leren kennen. 
Joh 17:3 > eeuwig leven = God en Jezus Christus KENNEN. 
Alleen Jezus als verlosser kennen, is niet voldoende. We moeten verder gaan op 
Gods weg. 
Ons gebed wordt ook anders als we God kennen. We kunnen vertrouwen op zijn 
beloften. 
2 Pe 1:3-4 > God heeft alles aan iedere gelovige gegeven. Het zit allemaal al in 
ons. 
Hand 1:8 > Gods kracht zodat we getuigen kunnen zijn in de hele wereld. 
(Grieks: dunamis) Zoals dynamiet moet ontstoken worden, zo moeten wij ook 
'ontstoken' worden. 
Joh 14:19-20, 28 > 
Joh 16:13 > de heilige Geest zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid (Jezus 
Christus), de toekomst verkondigen. 
Joh 6:63 > de heilige Geest maakt levend. 
Joh 16:8, 13 > de Vader > Jezus > de Heilige Geest > de mens
Ef 5:14-18 

Getuigenis ouders (de heilige Geest vertelt de toekomst)


