
Zondag 25 juni 2017 - Verbonden met God via de Heilige Geest
 - Ps. Hoo Handojo -

De tongentaal is belangrijk voor je geestelijke groei. God is geest en door te 
communiceren in de tongentaal spreek je rechtstreeks tot God.

Johannes 6: 63•
Leven komt van de Geest. De woorden van Jezus zijn geest en zijn leven. ◦
Hoe kan je die woorden dan verstaan? Het is door Gods Geest dat je 
Jezus' woorden kan verstaan.

Er zijn 9 gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12). Deze komen pas tot uiting als 
je vervuld bent met de Heilige Geest.

Handelingen 1: 1-3, 4-8•
Jezus sprak over het Koninkrijk van God. En daarbij was Jezus ook ◦
geïnspireerd door de Heilige Geest.
Vers 8: Jezus beveelt de discipelen om te wachten tot ze kracht van de ◦
Heilige Geest zullen ontvangen, en om te getuigen van Jezus in de hele 
wereld. 

Johannes 20: 22•
"Ontvang de Heilige Geest" Op dit moment ontvingen de apostelen Gods ◦
leven, het moment van wedergeboorte. De echte vervulling met de 
Heilige Geest gebeurde later met Pinksteren. 

Johannes 10: 3-9, 10•
Als schaap van Jezus zal je de stem van Jezus verstaan. Een andere stem ◦
zal je kunnen onderscheiden.
Jezus is gekomen zodat je leven hebt, en overvloed.◦

1 Korinthiërs 14: 2•
Wie in tongentaal spreekt, spreekt alleen tot God, want het is een ◦
onbegrijpelijke taal. 

Hoe meer je in tongen bidt, hoe meer je Gods Geest activeert, hoe beter je 
Gods stem kan verstaan.



1 Korinthiërs 14: 14•

1 Korinthiërs 14: 39, 1•

Romeinen 5: 5•
Judas 20•

Romeinen 8: 26•
Gods Geest helpt je om te bidden (met onuitsprekelijke verzuchtingen), ◦
want je weet dikwijls niet wat je moet bidden. Bid dus veel in de geest, in 
de tongentaal… 

2 Korinthiërs 3: 5-6•
Je bekwaamheid is uit God, niet uit jezelf. ◦
De letter doodt, maar de Geest maakt levend. ◦

Efeziërs 6: 18•

 


