
DE HEILIGE GEEST
Bi j b e l l e e s p l an



WEEK 1

Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en

oordeel is: zonde – dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid – dat ik naar de Vader

ga en jullie me niet meer zien, oordeel – dat de heerser over deze wereld is

veroordeeld. Johannes 16:8-11

01 DINSDAG

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door

zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld

en gegrondvest blijft in de liefde. Efeziers 3:16-17

02 WOENSDAG

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te

meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom

vragen. Lucas 11:13

03 DONDERDAG

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij

vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest

geboren is.’ Johannes 3:7-8

04 VRIJDAG



Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil.

13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de

Geest, zult u leven. Romeinen 8: 12-13

05 ZATERDAG

WEEK 1

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. en De Geest

zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:14 en 16

06 ZONDAG

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de

Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met

 ‘Abba, Vader’. Romeinen 8: 5

07 MAANDAG

Het licht van de HEER beschijnt de geest van

de mens,het dringt door tot in zijn diepste

gedachten. De geest van een mens is een

lamp van de HEERE,die alle schuilhoeken van

zijn binnenste doorzoekt.Spreuken 20:27

08 DINSDAG

GEBED:
Heilige Geest, vervul ons met kracht, licht,

liefde en wijsheid, geef ons de genade Uw

Woord te verstaan en te volgen. Vermeerder

ons geloof door Uw bezielende kracht, zodat

we altijd vol eerbied en geloof U mogen

volgen. Vervul ons hart met Uw liefde, U, Die

levend maakt, Die verzoent en verlost en het

aanschijn van de aarde zal vernieuwen. Kom,

Heilige Geest, en maak één wat verdeeld is,

en verhaast de verzoening en eenheid tussen

de volgelingen van de Heer, vrede in de

harten van de mensen, vrede en eenheid

tussen alle volkeren zodat Jezus' hartenwens

in vervulling gaat. Amen.



WEEK 2

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Handelingen 1:8

11 VRIJDAG

Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief:
mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven
door de heilige Geest. 2 Petrus 1:21

12 ZATERDAG

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Johannes
14:26

13 ZONDAG

En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden,
maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.
Titus 3:5

10 DONDERDAG

Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te
krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken
worden.' Handelingen 2:38

09 WOENSDAG

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Galaten
5:22-23

14 MAANDAG

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Galaten
5:22-23

15 DINSDAG



Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal

de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven,

opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, Johannes 14:15-16

18 VRIJDAG

Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die

belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees

gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de

antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al

in de wereld is. 1 Johannes 4:2-3

19 ZATERDAG

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die

daar iets tegen heeft. Galaten 5:22-23

17 DONDERDAG

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar

iets tegen heeft. Galaten 5:22-23

16 WOENSDAG

WEEK 3

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen,

want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn

uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld

luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar

ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan

herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de

dwaling.1 Johannes 4:4-6

20 ZONDAG

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer

aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de

Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2

Korinthiers 3:18

21 MAANDAG 

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken,

maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige

Geest. Romeinen 14:17

22 DINSDAG



Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;  er zijn verschillende dienende

taken, maar er is één Heer;  er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar

het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.  In iedereen is de

Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 1 Korinthiers 12: 4-7

24 DONDERDAG

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn

allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of

vrije mensen zijn. 1 Kor 12:13

23 WOENDAG

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de

ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de

Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 1 Kor 12:8-9

25 VRIJDAG

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te

onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te

spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 1 Kor 12: 10

26 ZATERDAG

WEEK 4

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen

afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 1 Kor 12:11

27 ZONDAG

Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik

zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 1 Kor 12:31- 1 Kor

13:1

28 MAANDAG



Maak de Heilige Geest niet verdrietig. Want Hij beschermt jullie en bewaart jullie tot

de dag dat jullie helemaal bevrijd zullen worden.  Efeze :30

30 WOENSDAG

Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, óók geloofd. Daardoor

horen jullie nu óók bij Hem. Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware

ook op jullie zijn 'eigendomsstempel' gezet. Dat 'stempel' is de Heilige Geest die God

aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn Geest aan ons zou geven, en

dat heeft Hij ook gedaan.  De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het

deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is: onze volledige

bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is Efeze 1:13-14

29 DINSDAG

WEEK 5


