
Zondag 20 mei 2018 - Pinksteren: De Heilige Geest komt over je 
 - Ps. Hoo Handojo - 
 
Zonder Gods kracht ben je zwak… Je hebt Gods Geest nodig




Handelingen 2: 2-4 •
Tongen als van vuur kwamen over de discipelen. 
◦

 
Handelingen 1: 4-8 •

De discipelen moesten wachten in Jeruzalem totdat ze kracht van God ◦
zouden ontvangen. 

Vers 8: “over u komen zal”. De Heilige Geest kan dus over je komen. Bij de ◦
bekering is de Heilige Geest al in je gekomen… Bij de vervulling met de 
Geest komt Gods Geest dus over je heen… Dit is de doop in de Heilige 
Geest.

“Je zal kracht ontvangen”: efficiëntie, kracht, mogelijkheden… 
◦



Bij de doop van Jezus Christus kwam de Heilige Geest over Hem in de vorm van •
een duif...  




Mensen benaderen met het evangelie moet je in liefde doen. Sla iemand niet om •
de oren met bijbelteksten, toon Gods liefde!




Johannes 16: 13 •

De Heilige Geest zal je de weg wijzen in heel de waarheid.
◦



Romeinen 5: 5-6 •
Gods liefde uitgestort in je hart door de Heilige Geest. ◦

 
Romeinen 8: 37, 11 •

Je bent meer dan overwinnaar in Christus.  ◦
De kracht van de Heilige Geest is de kracht die Jezus heeft opgewekt uit de ◦
doden…




Handelingen 2: 41-42 •

Door het getuigenis van Petrus kwamen er op 1 dag 3000 mensen tot ◦
bekering. Dit vond pas plaats nadat hij met de Heilige Geest was gedoopt… 




Johannes 4: 24 •

God is Geest en wie Hem aanbidden moeten dit doen in Geest en waarheid.
◦



Handelingen 2: 43 •



Gods Geest brengt de vreze des Heren bij de mensen. Daardoor komen ◦
mensen tot bekering…

Ook tekenen en wonderen zullen je deel worden. 
◦



Na de vervullling met de Heilige Geest kan je ook wandelen in de 9 gaven van de 
Heilige Geest: o.a. woorden van kennis, profetie,… 




Efeziërs 5: 18-21
•
Wees niet dronken van de wijn, maar wordt dagelijks vervuld (opnieuw ◦
gevuld) met de Geest. 




Jesaja 11: 2 •

Heilige Geest = Geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vreze ◦
des Heren… 


