
1 
 

 

 
 



2 
 

  

 



3 
 

 

Voorwoord 

Nu de tweede druk van ‘Gave Gaven’ ruim een jaar op de markt is, krijg ik vragen vanuit 

jongerengroepen en Bijbelkringen zoals: ‘Hoe pakken we de bespreking van je boek aan? Heb je 

gespreksvragen voor ons en wat zouden we nog meer kunnen doen?’ 

Gesprek, stilte en gebed 

Het is voor mij een uitdaging hierop in te gaan. Als vanzelf denk ik aan een combinatie van gesprek, 

stilte en gebed. Zo is dit werkboekje dan ook opgezet. 

Hoe is dit boekje te gebruiken? 

Bij elk hoofdstuk licht ik onderwerpen eruit. Daarbij vermeld ik de paginanummers. Bij elk thema 

vind je gespreksvragen en opdrachten voor stilte en gebed. Er is ook ruimte voor aantekeningen. 

Misschien wil je alle vragen en opdrachten aan de orde laten komen? Misschien past een keuze 

hieruit beter in je groep? Beide mogelijkheden zijn natuurlijk even goed.  

Seizoen 

Er is in ieder geval ‘stof’ voor 20 avonden. Komt jouw groep om de veertien dagen bij elkaar, dan kun 

je het boekje in één seizoen intensief behandelen. Bij een maandelijkse bijeenkomst kun je langer 

met de inhoud bezig zijn. Ook kun je een selectie maken. Geef in ieder geval aandacht aan de 

verwerking van hoofdstuk 4. 

Individueel 

Dit werkboekje kan ook bij persoonlijke lezing van het boek nuttig zijn. In dat geval gebruik je de 

gespreksvragen als denkvragen. Je kunt je gedachten opschrijven als aantekeningen. De 

aanwijzingen voor stilte en gebed kun je natuurlijk ook in je eigen stille tijd gebruiken. 

Reacties 

Reacties op de inhoud van dit werkboekje zijn welkom. Graag hoor ik de ervaringen van ‘gebruikers’. 

In een komende editie kan ik dan suggesties voor verbetering meenemen. 

Vrucht dragen 

In ieder geval hoop ik van harte dat dit werkboekje zal helpen om de inhoud van ‘Gave Gaven’ vrucht 

te laten dragen in het geloofsleven van jonge en oudere lezers! 

 

Elly Linger, februari 2019 

e-mail: ellylinger@gmail.com  

 

mailto:ellylinger@gmail.com
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Hoofdstuk 1 – BIJ HET BEGIN BEGINNEN 
 

 
AVOND 1 
 

Kiezen, voor wie? – 9 
 
In onze multiculturele samenleving is een unieke keus voor Christus zeker niet vanzelfsprekend. Veel 

mensen kiezen dan ook voor een geloofsbeleving waarin zij bijv. elementen uit boeddhisme en 

hindoeïsme integreren. Je zult dit wel herkennen. Je komt op visite bij een christen, maar tot je 

verbazing ontdek je in de tuin een groot boeddha-beeld. Of je hoort van een gemeentelid dat zij een 

cursus zen-meditatie volgt of geïnspireerd is door een boek dat over chakra’s gaat.  

Hoe ga je hiermee om, ook in je eigen leven? 

 
Bijbeltekst 

Johannes 14: 6 
 
Gespreksvragen 
 

o Herken jij dat sprokkelen van een levensbeschouwing? Hoe ga jij daar in jouw leven mee 
om? 

o Hoe zie jij het unieke van Christus in het palet van wereldgodsdiensten? 
 
Stilte en gebed 
 

o Luister in stilte naar de woorden uit Johannes 14, alsof Jezus die persoonlijk tegen jou 
uitspreekt.  

o Herhaal de tekst een aantal malen in je gedachten. Laat de woorden echt in je hart afdalen.  
o Reageer daarna met woorden van dank, lofprijzing of gebed. 

 
Aantekeningen 
  

AVOND 1 
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Twee miljard volgers - 10 
 
Er kan van alles in de weg staan om Christus persoonlijk te ontmoeten.  
Tijdens een workshop over iconen vertelde een deelnemer dat zij moeite had om vertrouwen in 
Christus te krijgen.  Zij wilde dit wel, maar iets belemmerde haar. 
We sloten die middag af met een meditatie bij een Christusicoon. Na afloop kwam ze met tranen in 
haar ogen naar mij toe. In de stilte was er iets met haar gebeurd. Ze zei: ‘Ik zag het gezicht van 
Christus voortdurend in beweging. Het ene moment had Hij vrouwelijke trekken, dan weer 
mannelijke. Dat ging steeds maar door. Ik werd daar erg door geraakt. Ik heb namelijk slechte 
ervaringen met mannen, maar Christus is niet zo’n man, zag ik ineens. Nu wil ik Hem beter leren 
kennen!’ 
  
Bijbeltekst 

Marcus 1: 17 
 
Gespreksvragen 
 

o Heb jij ook iets ervaren van een blokkade op jouw weg naar Christus? Of ervaar jij nu een 
weerstand? 

o Verlang jij ernaar gedoopt te worden of je eigen doop als baby meer te beleven? 
o Ben jij als volwassene gedoopt, hoe was dat dan voor jou? 
o Kun jij iets delen van een persoonlijke ontmoeting met Christus die jouw leven veranderde? 

 
Stilte en gebed 
 

De beroemde icoon van Christus en Menas wordt meestal de 
icoon van de vriendschap genoemd. In de ‘Pelgrimage van 
vertrouwen’ die sinds 2007 vanuit de oecumenische 
communiteit Taizé door landen in Europa wordt gehouden, 
speelt deze icoon een centrale rol. Een icoon van vertrouwen! 
 
o Ga in een halve cirkel rond de Taizé-icoon zitten, zodanig dat 
de hele groep de icoon goed kan zien. 
o Kijk rustig naar de afbeelding. Je ziet Christus die zijn arm 
om de schouder van de Koptische abt Menas legt. Rechts 
boven Christus staat: Verlosser. Links boven de monnik: de abt 
Menas. 
 

o Verplaats jezelf in de persoon van Menas. Christus biedt jou zijn vriendschap aan. Stel je 
hiervoor onbevangen open. 

o Dwalen je gedachten af of ervaar je weerstand, leg dit dan gewoon aan Hem voor. 
o Deel na een kwartier je indrukken. 
o Sluit af met een gezamenlijk gesproken Onze Vader. 

 
 
Aantekeningen 
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Ontmoeting – 11 
 
Veel mensen vertellen van een ontmoeting met Christus die hun leven veranderd heeft. Zo vertelde 
een twintiger die in onze kerk gedoopt werd, dat hij Jezus pas drie jaar kent maar dat het lijkt alsof 
hij Hem altijd gekend heeft. Bij zijn doopgetuigenis zei hij ook: ‘En wat zo mooi van Jezus is… als ik 
het soms allemaal niet zo goed doe, dan zegt Hij: ‘Senne, ik houd nog steeds van jou!’ 
 
Gespreksvragen 
 

o Wat roept het verhaal van Bilquis Sheikh in jou op? 
o Hoe zou dat mogelijk zijn in jouw leven: de geur van Christus verspreiden? 
o Heb jij openbare belijdenis van je geloof gedaan? Hoe was dat toen? 

 
 
Bijbeltekst 

2 Korintiërs 2: 14 
 
Stilte en gebed 
 

o Stel je voor dat je met Jezus wandelt langs het meer van Galilea.  
o Zoek in je herinnering naar momenten dat je in het openbaar over je geloof sprak of dat je 

het geloof met iemand persoonlijk deelde. Vertel aan Jezus hoe je dat ervaren hebt. Luister 
naar Hem in de stilte. Wat zegt Hij? Wat wil jij nog meer zeggen? 

o Kun je niet zo’n moment tevoorschijn roepen, wat is dan je verlangen? Spreek dat ook uit 
tijdens je wandeling met Jezus. 

o Deel daarna je indrukken in de kring. 
o Sluit af met gebed voor elkaar om meer van ‘de geur van Christus’ te verspreiden. 

 
Aantekeningen 
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HOOFDSTUK 2 – EEN DOUCHE VAN DE GEEST 
 
Een leven met passie, ergens helemaal voor gaan, is aantrekkelijk. Maar ook vinden mensen het 
vaak prettiger een voorspelbaar bestaan te leiden. Dat kost minder energie. Kies je voor het volgen 
van Jezus, dan kun je meer ups en downs tegenkomen dan gemiddeld. Heb je daar wel eens aan 
gedacht? 
 

 
 
 

Leven met passie - 15 
 
Avontuurlijk leven, met een zekere passie, dat is geweldig. Dat kan ook in het geloofsleven. Bij 
avontuur en passie denk je meestal eerst aan jongeren, maar de passie voor Christus is van alle 
leeftijden. Anne van der Bijl, de voormalige directeur van Open Doors, heeft zijn hele leven gereisd 
naar vervolgde christenen overal ter wereld. Met gevaar voor eigen leven. Nu hij 90 jaar geworden 
is, leeft hij nog steeds uit die passie. Onlangs was hij in Pakistan, waar hij in de afgelopen jaren ook 
met extremistische moslims gesproken heeft over Christus. Nu bemoedigde hij lokale christenen die 
het zwaar hebben. Terwijl hij de mensen toesprak, straalde zijn gezicht alsof hij vijftig jaar jonger 
was! 

 
Gespreksvragen 
 

o Hoe avontuurlijk ben jij momenteel in je geloofsleven? Als je dat op een schaal van 1-10 zou 
aangeven, welk getal kies je dan? Kun je dat toelichten? 

o Denk eens terug aan momenten van passie in je leven. Hoe kwam het dat je op momenten 
in vuur en vlam stond of ergens helemaal in opging? 

o Meer van Gods Geest ontvangen, verlang je daarnaar? Kun je daar iets over delen? 
 
Bijbeltekst 

2 Tim. 1: 6 
 

Stilte en gebed 
 

o Verlang je naar meer passie in je geloof? Vertel dat aan God in de stilte. 
o Wil je iets belijden dat je belemmert om meer van Gods Geest te ervaren? Zeg dat in je 

gebed. 
o Praat na het stille gebed met elkaar, bid voor elkaar 

 
Aantekeningen 
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Handen op je hoofd – 17 
 
Een belangrijke stap naar geloofservaring is de vervulling met de Heilige Geest. Je wordt daarbij zo 
vol van de Geest dat je hart ervan overloopt. Je geloof komt hierdoor in een stroomversnelling.  
Bijna letterlijk, zoals je kunt lezen in het voorbeeld van pag. 62. Dat kun je nu dus ‘vooruit’ lezen. 
 
Die ervaring begint meestal als er iemand voor jou bidt met handoplegging. 
Handen, handelen en handelingen, dat zijn niet voor niets woorden die op elkaar lijken. Door de 
handoplegging geven wij eigenlijk de Geest de ruimte om te handelen. Zo gaat dat ook bij de doop 
met de Heilige Geest. Daar is veel over geschreven in het Bijbelboek Handelingen. 
 
Gespreksvragen 
 

o Heb jij een verlangen naar de vervulling met Gods Geest? 
o Wat trekt jou daarbij aan, wat is een drempel? 
o Ken jij mensen die voorbede voor de vervulling met de Geest voor je zouden kunnen doen? 
o Heb jij ervaring met het werk van de CWN op dit gebied? 

 
Bijbeltekst 

Handelingen 2, het verhaal van Pinksteren 
 
Stilte en gebed 
 

o Lees Handelingen 2 in stilte. Wat roept deze tekst bij jou op? 
o Wil je jezelf voorbereiden op de doop met de Geest, vraag dan of God alles weg wil nemen 

wat je hiervan weerhoudt. 
o Bespreek na de stilte in de kring waar je de vervulling met de Heilige Geest zou kunnen 

ontvangen. 
o Sluit af met gezamenlijk gebed. 

 
 
Aantekeningen 
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Hoofdstuk 3 - WAT GEBEURT ER DAN? 
 
Handoplegging vragen voor de doop met de Geest is een hele stap. Als je dat doet, wat gebeurt er 
dan? Daar kun je tegenop zien. Daarom is het goed om te verkennen wat anderen daarover 
vertellen. 
In dit hoofdstuk gaat het daarover. 
 
 
 

 

Jezus is Heer – 24 
 
In onze gebedsgroep zei een vrouw laatst: ‘Ik heb het idee dat jullie altijd tot Jezus bidden. Ik doe dat 
niet. Ik bid gewoon tot God.’ Ik reageerde dat wij ons niet alleen op Jezus richten, maar dat de Vader 
ons op zijn Zoon wijst en dat de Heilige Geest ook naar Hem wijst. Jezus is Heer! Zij vond dit wel een 
aardige uitleg en besloot deze keer in het stille gebed meer aan Jezus te denken. Na de stilte zei ze 
verbaasd: ‘Weet je wat er gebeurde? Jezus was ineens rakelings dichtbij en Hij omarmde mij. Het was 
geweldig!’ 
 
Gespreksvragen 
 

o De Geest leidt je naar Jezus, vertellen mensen. Het contact wordt persoonlijk. Kun jij je daar 
iets bij voorstellen? 

o Wat raakt jou vooral in dit hoofdstuk? 
o Waar heb je juist vragen bij? 
o Heb jij wel eens iemand ontmoet die uit persoonlijke ervaring vertelde over de doop met de 

Geest? Hoe was dat voor je? 
o Heb jij mogelijk zelf al handoplegging gevraagd voor de vervulling met de heilige Geest? Wil 

je daarover iets delen in de groep? 
 
Bijbeltekst 

1 Kor. 12: 3   Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. 
 
Stilte en gebed 
 

o Probeer eens uit wat het integreren van je lichaam bij het gebed betekent. Bid eens samen 
met open handen, knielend of juist rechtopstaand. Hoe is dit? 

o Geef in de stilte complimenten aan God en Jezus. Dat is lofprijzing.  
o Word daarna stil. Kijk als het ware naar Jezus en blijf een tijd in zijn aanwezigheid. 

 
Aantekeningen 
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Drie in een, 26 - 27 
 
Het lijkt soms zo ingewikkeld, het praten over God - Jezus - Heilige Geest. Kinderen doen daar niet 
zo moeilijk over. Een kleinzoontje van ons – toen zes jaar - vertelde in een onrustige periode: ‘Ik heb 
vannacht van God gedroomd. De Heilige Geest stond bij mijn bed. Die zei: Jij bent Liam. Dat weet ik. 
Ik houd van jou! En ik zag ook Jezus. Hij had net als de Heilige Geest heel vriendelijke ogen. Hij gaf 
mij een knuffel en zei: Alles komt goed! Oma, ik heb ze alle Drie gezien!’ 
 

Bij een lezing tijdens een CWN-conventie hoorde ik een Engelse spreker eens vertellen dat iedereen 
God kent van het moment dat hij ‘uit bed gevallen is’… oftewel na een ingrijpende ervaring. 
Ontmoette je toen Jezus? Dan blijft je spiritualiteit waarschijnlijk meer op Jezus gericht. Werd je 
geraakt door de kracht van de Heilige Geest? Dan blijf je meestal eerst aan de Geest denken. Voelde 
je juist de bescherming van de Vader? Dan heeft dat ook invloed op je geloofsbeleving. 
De spreker voegde eraan toe: ‘Het is belangrijk dat je God op alle drie de manieren leert kennen. Dat 
verrijkt je geloof…’ 
Die uitdaging gaan we vanavond aan.  
 
Gespreksvragen 
 

o Is de Drie-eenheid voor jou een hogere vorm van wiskunde waar je moeite mee hebt? Of is 
het juist verhelderend of verrijkend voor je? 

o Als jij bidt, denk je dan allereerst aan God de Vader, aan Jezus of aan de Heilige Geest? Zie jij 
een verband met een ingrijpende ervaring in je geloofsleven? 

o Herken je er iets in dat de Geest ons naar Jezus leidt en Jezus ons naar de Vader? 
 
Bijbeltekst 
 1 Johannes 5: 7, 8 
  
Stilte en gebed 
 

o Vraag aan Jezus of Hij je bij zijn Vader wil brengen. Stel je in gedachten voor dat je naar 
Gods troon wordt gebracht. Wat ervaar je? 

o Stel je daarna voor dat Jezus je terugbrengt naar de dagelijkse werkzaamheden. Vraag hem 
of er een specifieke taak is waarvoor Hij jou zijn wind, de Heilige Geest, in de rug wil geven. 

o Deel na de stilte in de kring hoe dit voor jou was. 
o Sluit af met gezamenlijk gebed. 

 
Aantekeningen 
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Denkers, doeners en praters – 29 
 
 

In het Rijksmuseum kreeg ik laatst een 
rondleiding van Suzanne Jansen, de schrijfster 
van ‘Het Pauperparadijs’. Ze bleef allereerst 
staan voor een middeleeuws schilderij van de 
Meester van Alkmaar*.  
De zeven werken van barmhartigheid zag ik 
afgebeeld op panelen: de armen kleden, 
voeden, onderdak geven, enz.  
Verwonderd keek ik nog eens goed, want hoe 
kon het dat ik steeds dezelfde persoon tussen 
de mensen zag staan? 
Toen ik dichterbij kwam, wist ik het zeker: 
Christus was hier geplaatst tussen de armen, 
zieken en gevangenen. Hij wil een van hen zijn! 
 
 
*Rijksstudio Rijksmuseum, Meester van Alkmaar, Zeven werken van 
barmhartigheid 

 

 
Gespreksvragen 
 

o Waar sta jij het dichtst bij…. bij de denkers, doeners of praters op geloofsgebied? 
o Wat zie je voor kansen en mogelijkheden vanuit de inspiratie van de Geest bij jouw manier 

van leven en handelen? 
 
 
Bijbeltekst 

Mattheüs 25: 31-46 
 

 
Stilte en gebed 
 

o Probeer in de stilte ‘in het schilderij te stappen’, gewoon zoals jij bent. 
o Kijk hoe Jezus als een arme pauper tussen de mensen staat. Wat gebeurt er? Wat kun jij 

doen? 
o Deel je indrukken na de stilte. 
o Bid samen hardop voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. 
o Bespreek samen welke concrete actie je deze week zou kunnen ondernemen. 

 
Aantekeningen 
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Het Woord leeft - 32 
 
Wereldwijd is de Bijbel nog steeds het meest gelezen boek. In 2016 kwam de Bijbel in Nederland op 
nummer 1 in de landelijke lijst van favoriete boeken. De Bijbel is dan ook geen gewoon boek. De 
Bijbel raakt mensen.  
 
Een vriendin van mij werd een tijdlang bedreigd door een buurvrouw. Dat was uiteraard heel beang-
stigend voor haar. Toen er een gesprek gepland was door de woningbouwcorporatie, liet God haar 
aandacht op een prent vallen, waarop zij duidelijk kon lezen: De Bijbel is actueel! Laat Gods woorden 
tot je spreken! Ze opende de Bijbel en kwam bij 2 Koningen 6: het optreden van Elisa in de oorlog 
tegen Aram. Daaruit trok zij de conclusie dat zij in het gesprek moest focussen op de mogelijkheden 
en niet met de vinger moest gaan wijzen, ook al had ze daar alle recht toe. Door deze aanwijzingen 
van Boven kon zij uiteindelijk boven zichzelf uitstijgen. En…belangrijk, zij ontdekte dat Gods Woord 
leeft! 
 
Gespreksvragen 
 

o Ga eens in je gedachten terug naar een moment dat de Bijbel je voor het eerst echt raakte. 
Deel je ervaringen met elkaar. 

o Overkomt het jou wel eens dat je een Bijbeltekst in gedachten krijgt als antwoord op je 
gebed? Hoe reageer je daar dan op? 

o En hoe is het als iemand anders jou een Bijbeltekst aanreikt? 
o ‘Dit is Mijn boek!’ waren profetische woorden in een Amerikaanse Bijbelkring. Welke impact 

hebben die woorden op jou? 
 
Bijbeltekst 

2 Koningen 6 
 
Stilte en gebed 
 

o Lees de Bijbeltekst een paar keer in de stilte. Laat de woorden in je afdalen. 
o Vraag aan God of Hij de woorden levend voor je wil maken met zijn Heilige Geest.  
o Welke aanwijzingen voor een persoonlijke strijd krijg jij? 
o Deel na de stilte in de kring met elkaar wat jou bezig heeft gehouden. 
o Sluit af met gebed voor wat ter sprake is gekomen. 

 
Aantekeningen 
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Hoofdstuk 4 – GAVEN VAN DE GEEST 
 
Waarschijnlijk heb je dit boek gekocht of cadeau gekregen juist vanwege dit vierde hoofdstuk. Toch 
zijn de eerste drie hoofdstukken meer dan een introductie! Die hoofdstukken vertellen eigenlijk dat 
de gaven van de Geest niet zomaar uit de lucht komen vallen. De gaven komen van de Gever die wij 
leren kennen door het Woord – de Bijbel en Christus – en door zijn Geest. 
Laten we nu stap voor stap de negen gaven van de Geest ontdekken! 
 
 
 

 
Alle gaven op een rij, 36 - 38 
 
In dit hoofdstuk lees je over begaafd zijn - dus talenten hebben - over zelf een gave voor een ander 
worden - door je talenten in te zetten - en over de bijzondere gaven van de Geest, zoals profetie. 
 
Bijbelteksten 

1 Kor. 12: 4-11; Rom. 12: 6-8 
 
Gespreksvragen 
 

o Zet eens een uitroepteken of vraagteken achter het rijtje van negen gaven. Je plaatst een 
uitroepteken als de gave je aanspreekt, een vraagteken als je er (nog) niet zoveel beeld van 
hebt, een bliksemschicht als je weerstand voelt… Wissel daarna onderling hierover uit. 

 

➢ verkondigen van wijsheid  
➢ woord van kennis 1 of overdragen van kennis 
➢ een groot geloof 
➢ gave om te genezen 
➢ kracht om wonderen te verrichten 
➢ profeteren 
➢ onderscheiden wat wel en niet van de Geest afkomt 
➢ spreken in klanktaal 
➢ uitleg van klanktaal 

 
o In Romeinen 12 spreekt Paulus over natuurlijke talenten die een gave voor anderen kunnen 

worden: onderwijzen, bijstand verlenen, troosten, leidinggeven, barmhartig zijn. Vraag eens 
aan anderen in de groep welke begaafdheid zij bij jou zien functioneren. Hoe is dat voor jou? 
Zijn daar verrassingen bij? 

 
Stilte en gebed 
 

o Kijk in stilte naar de teksten uit Korintiërs en Romeinen, die je vindt op pag. 36 en 37.  Stel je 
voor dat iemand die persoonlijk aan jou voorleest. Welke gave zou er bij het voorlezen 
uitspringen als belangrijk voor jou? 

o Noteer voor jezelf wat hierbij in je gedachten komt. Bid daarna voor die gave. 
o Deel na afloop in de kring wat jou bezig heeft gehouden. Bid daarna om de beurt hardop voor 

wat ter sprake is gekomen, mogelijk ook een verlangen naar bepaalde gaven. 
 

                                                           
1 Vertaling van de tweede gave in de Herziene Statenvertaling (2010, Heerenveen: Royal Jongbloed). 
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Gave van wijsheid, 40 - 43 
 
De opsomming van de negen gaven van de Geest begint met de gave van wijsheid. Je zou denken: 
‘Het had voor mij wel spannender mogen beginnen…’ Toch beginnen juist in de bijbel dynamische 
gebeurtenissen vaak met die gave van wijsheid. Een voorbeeld: Mozes legt Jozua de handen op bij de 
overdracht van zijn leiderschap. Daardoor ontvangt Jozua wijsheid en blijkt hij strategisch leiding te 
kunnen geven bij de inname van het beloofde land. 
Koning Salomo ontvangt na gebed wijsheid om zijn koningschap vorm te kunnen geven. Hij 
organiseert de bouw van de tempel volgens de aanwijzingen van God. 
Die gave van wijsheid is er zeker niet alleen voor leiders of grote mannen/vrouwen vol geloof. Jij en ik 
kunnen die gave van de Heilige Geest ontvangen wanneer die nodig is. 
 
Bijbeltekst 

Spreuken 8: 19-23; 1 Kor. 12: 26-30 
 
Gespreksvragen 
 

o Kun jij een moment noemen dat de gave van wijsheid in een vergadering of andere situatie 
een positieve wending gaf? Wat viel jou op? 

o Ken jij iemand die geen universitaire studie heeft gevolgd maar wel vaak een opmerkelijke 
wijsheid van Boven laat zien? 

o Heb jij zelf wel eens een wijs inzicht ontvangen dat je ervaren hebt als een gave van de Geest? 
 
Stilte en gebed 
 

o Salomo bad om wijsheid. Word net als hij stil voor God. Vraag aan God wijsheid voor een 
situatie die jou bezighoudt. 

o Deel daarna in de kring inzichten die je ontvangen hebt. 
o Bid voor elkaar. 

 
Aantekeningen 
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Woord van kennis, 44 - 47 
 
Tijdens gebed kun je een enkel sleutelwoord ontvangen, dat verhelderend kan werken. In deze 
paragraaf noem ik het woord baarmoeder, dat een opening gaf in een pastoraal gesprek. Uiteindelijk 
kwam daardoor een veranderingsproces op gang.  
Nog een ander voorbeeld. Vorig jaar bad ik met een zieke man. Het woord bolster kwam toen in mijn 
gedachten. De man bevestigde dat hij zich afschermde, zich eigenlijk opsloot in zichzelf. Dat kon je 
voor zijn besef goed vergelijken met een noot in een harde bolster. Toen ik hem zegende, zag ik dat 
de bolster weggeschoven werd.  
Kortom, de Geest kan aan het werk gaan vanuit zo’n woord van kennis dat we ontvangen en delen… 
 
Bijbeltekst: 1 Kor. 12: 8 

Gespreksvragen: 

o Heb jij wel eens zo’n sleutelwoord voor iemand ontvangen? Zo ja, hoe ben je daarmee 

omgegaan? Wat gebeurde er? 

o Is een ander wel eens ‘Gods postbode’ voor jou geweest met een woord van kennis? Zo ja, 

hoe was dat? 

o Welke vragen blijven er hangen na het lezen van deze paragraaf? Mogelijk kun je elkaar iets 

aanreiken dat een en ander verheldert? 

Stilte en gebed 

o Verdeel de groep in tweetallen. Bespreek met elkaar wat je vooral bezighoudt op dit 

moment, wat je voor God zou willen brengen. 

o Word daarna samen stil voor God en vraag Hem een enkel richtinggevend woord voor de 

ander.  

o Deel na een minuut of tien je indrukken, ook als je niet een specifiek ‘woord van kennis’ hebt 

ontvangen. 

o Bid als tweetal voor elkaar vanuit elkaars gebedsvraag. Gebruik daarbij zo mogelijk de 

richting gevende woorden, de ‘woorden van kennis’. 

Aantekeningen 

 

 

 

 

 

AVOND 12 



16 
 

 

 

Gave van profetie, 48 - 70 

In mijn boek krijgt deze gave veel aandacht. Simpelweg omdat Paulus deze gave de belangrijkste van 

alle gaven noemt! Als de Geest gaat waaien, ook in onze tijd, dan valt juist deze gave steeds weer op. 

God spreekt dan in woorden en beelden, in dromen en visioenen.  

Profetie kan wel klinken als zwaar op de hand. Dat geeft soms een aarzeling om je voor deze gave 

open te stellen. Maar onmiskenbaar heeft God humor! Dat blijkt wel uit het voorbeeld van de 

pannenkoeken op pag. 70. Daar kreeg ik trouwens commentaar op van een oudere vrouw: ‘Ik lees 

vaak in uw boek maar die pannenkoeken moeten eruit, hoor! Het kan toch niet zo zijn dat God zulke 

dingen bedenkt. Daar lees ik nergens over in de Bijbel…’ Ik reageerde dat de Bijbel geen 

pannenkoeken kent, maar wel meel dat niet opraakt, brood dat gigantisch vermeerdert, bomen en 

bergen die zich verplaatsen, noem maar op… Humor genoeg dus in de bijbelse en huidige profetie! 

Bijbeltekst: Jesaja 28: 23; 1 Kor. 14: 1 
 
Gespreksvragen 
 

o Welk deel van de paragraaf over profetie sprak jou het meest aan? Kun je dat toelichten? 

o Bij welk gedeelte van de uitleg heb je vragen? 

o Wat is jouw verlangen t.a.v. deze gave? 

Stilte en gebed 

o Verdeel de groep in tweetallen 

o Herhaal de Bijbeltekst uit Jesaja in je gedachten: ‘Hoor mij aan en leen mij je oor, luister 

aandachtig naar mijn woorden.’ 

o Bid God om een woord of beeld voor degene die naast je zit.  

o Ontvang je een woord of beeld voor die ander, schrijf dit dan op of teken het. 

o Na tien minuten deel je als tweetal met elkaar wat je ontvangen hebt, met daarbij de vraag: 

‘Kun je hier iets mee?’  

o Sluit af met gebed voor elkaar 

Aantekeningen 
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Gave van onderscheiding, 71 – 80 

Hoe weet je of je met ‘iets van God’ te maken hebt of met je eigen gedachten of fantasie? Of 

wellicht met de tegenstander die zich graag opblaast? De gave van onderscheiding is daarbij van 

belang. Die gave is voor alle christenen beschikbaar, maar sommigen lijken er door hun levens-

ervaring een speciale feeling voor te hebben. 

Een van onze gemeenteleden is op latere leeftijd tot geloof gekomen. Daarbij speelde bevrijding van 

verkeerde invloeden een rol. Juist zij ontvangt nu regelmatig de gave van onderscheiding. Zo schrok 

zij laatst van de duivelse blik in de ogen van een vrouw die haar het leven zuur wilde maken. Zij 

besefte meteen dat ze met meer dan een gewone negatieve confrontatie te maken had. Dat was 

een beangstigende ervaring voor haar. Die avond gebeurde er ook een wonder. God liet haar zien 

dat lichtende engelen hand in hand bij haar schutting stonden om haar te beschermen! 

Bijbeltekst: Efeziërs 6: 10-20 

Gespreksvragen 

o Onderscheiding is nodig bij belangrijke beslissingen. Heb je wel eens duidelijk gemerkt 

welke keuze je moest maken vanuit je geloof? Zou je dat een gave van onderscheiding 

kunnen noemen? 

o Onderscheiding heeft ook te maken met geestelijke strijd. Herken je dat spanningsveld waar 

Paulus over schrijft in Efeziërs 6 en waar het voorbeeld van mijn vriendin mee te maken 

heeft? 

o Heb jij wel eens te maken gehad met het ‘simpele wegsturen’ van pag. 75? 

o Welke vragen heb jij nog bij deze paragraaf? 

Stilte en gebed 

o Word stil. Herlees de woorden van Efeziërs 6: 10-20. Wat treft jou vooral? 

o Vraag de Heilige Geest om jou de onderscheiding te geven voor een belangrijke beslissing of 

een geestelijke strijd in jouw leven. 

o Denk je aan een geestelijke strijd, trek dan in gedachten de geestelijke wapenrusting aan: de 

riem van de waarheid, de sandalen van de vrede, het schild van het geloof, de helm van het 

heil en het zwaard van de Geest. Probeer te zien wat God in de situatie kan doen. 

o Bid ook hardop – samen met de anderen - voor die situatie en bind zo nodig de invloed van 

verkeerde machten. 

o Bid daarna voor elkaar vanuit de verwachting dat God onderscheiding geeft voor 

beslissingen en voor geestelijke strijd. 

Aantekeningen 
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Gave van klanktaal, 81 - 88 

Veel mensen spreken nog over ‘bidden in tongen’. Klanktaal klinkt al meer begrijpelijk. Hoe dan ook, 

tongentaal of klanktaal is niet zo’n bekende gave. Zelfs een gave waar veel christenen moeite mee 

hebben. Toch lees je in de paragraaf over deze gave hoe belangrijk klanktaal kan zijn in allerlei 

situaties. Het blijft mij ook verrassen wat er kan gebeuren bij deze vorm van gebed. Zo hebben mijn 

man en ik gebeden met een jongen die het gevoel had dat de nieuwe gebedstaal in hem ‘geboren’ 

wilde worden. Er was een ongekende kracht in hem aan het werk. Zodra hij de onbekende klanken 

durfde te gaan uitspreken, legde de Geest in hem een groot verlangen om hulpverlening in het 

buitenland te gaan doen. Hij switchte naar een semester op de bijbelschool en werd niet lang daarna 

uitgezonden…  

Natuurlijk gaat niet iedereen die deze gave ontvangt de zending in, maar de gave zal zeker 

ondersteunend zijn bij welke missie dan ook in je leven! 

Bijbeltekst: 1 Kor. 14: 2 

Gespreksvragen 

o Welke vragen kwamen bij jou op toen je dit hoofdstuk las? 

o Voelde je ook een verlangen naar deze gave of een bepaalde herkenning? 

o Welke ervaring heb jij met het luisteren naar of spreken in klanktaal? 

Stilte en gebed 

o Word stil en vraag om de leiding van de Heilige Geest 

o Zing daarna allemaal een toon diep vanuit je hart, zo spontaan als in de film As it is in 

heaven. Zing gewoon de eerste klank die je in gedachten komt. Verwonder je erover hoe 

mooi die persoonlijke klanken gaan voegen. 

o Laat de Geest je leiden om hier nieuwe klanken van muziek en taal aan toe te voegen. 

o Zie de Heilige Geest als de dirigent. Hij geeft het begin aan, leidt de melodie en de tekst en 

dirigeert ook de afsluiting van het zingen in klanktaal. 

o Blijf een tijdje stil na dit zingen. 

o Zo mogelijk kun je dit nog een keer herhalen. 

o Deel met elkaar hoe je dit ervaren hebt. 

Aantekeningen 
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Uitleg van klanktaal, 89 – 94 

Voor mijzelf is het verhaal ‘Welke cd?’ op pag. 92 een duidelijk voorbeeld van uitleg van klanktaal. 

Vaak is de uitleg terug te vinden in de Bijbel of in een lied. Een dominee, die de gave van klanktaal 

ontvangen had, zei een keer tegen ons: ‘Eigenlijk ga je Bijbelteksten bidden…’ Hij dichtte ook 

nieuwe liederen na inspiratie door klanktaal.  

In mijn eigen aantekeningen van de laatste jaren kom ik dit voorbeeld tegen. Ik las het verhaal uit 

Mattheüs 22 over de bruiloft waar de eerste gasten niet wilden komen en uiteindelijk niet welkom 

waren. Het verhaal riep een aantal vragen bij mij op, want uitsluiting van mensen, daar word je niet 

blij van. Eigenlijk kwam ik er met mijn gedachten niet uit. Daarom begon ik in klanktaal te bidden. 

Meteen daarna hoorde ik in mijn gedachten het gezang ‘De toekomst van de Heer is daar en voor 

zijn voeten uit gaan vrede en gerechtigheid als bruidegom en bruid!’ Ah, daar gaat het dus om! dacht 

ik. 

Bijbeltekst: 1 Kor. 14: 4-6 

Gespreksvragen 

o Wat roept de Bijbeltekst uit 1 Kor. 14 bij jou op? 

o Uitleg van klanktaal, heb je dat op de een of andere manier wel eens meegemaakt? 

o Heb je vragen bij deze gave van de Geest? 

Stilte en gebed 

o Bid in de kring om beurten hardop vanuit je verlangen naar deze gave 

o Word stil voor God en vraag zijn leiding 

o Wie zich hiertoe geleid voelt, bidt hardop in klanktaal 

o Daarna wacht de kring tot er iemand een antwoord in het Nederlands uitspreekt 

o Durf hardop te bidden als jij vermoedt de ‘vertaling’ van de klanktaal ontvangen te hebben 

o Het is niet erg als er ‘fouten’ gemaakt worden. Het gaat tenslotte allereerst om een 

oefening. 

o Heb je het gevoel dat de ‘vertaling’ klopt, zeg dan ‘Amen’ of een andere bevestiging. 

o Deel na afloop je ervaringen.  

Aantekeningen 
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Gave van genezing, 95 - 104 

Twee maanden geleden kwam er een vrouw in onze gebedsgroep op bezoek. Zij vertelde op een 

wonder van genezing te hopen, omdat zij ernstig ziek was. Zij wilde graag dat wij voor haar zouden 

bidden. Niemand wist op dat moment dat zij nog geen christen was, al kwam ze wel al een tijdje in 

onze kerk. Terwijl ik begon te bidden voor haar, zag een ander groepslid een ‘beeld’ voor ogen. Zij 

zag Jezus voor die zieke vrouw staan. Hij boog zich voorover en legde zijn handen zegenend op haar 

hoofd. Toen wij dat hoorden, gaf dit ons moed om met Jezus mee te doen. Wij gingen om haar heen 

staan om haar te zegenen. Die gebeurtenis maakte veel indruk op haar. Een paar weken later is zij 

gedoopt. Ze werd in ieder geval geestelijk genezen! 

Bijbeltekst: Lucas 4: 38-40 

Gespreksvragen 

o Kun jij iets delen van je ervaring met bidden om lichamelijke genezing, voor anderen of 

jezelf? 

o Hoe is de én-én-combinatie met medisch handelen voor jou? 

o Heb jij ervaring met gebed voor innerlijke genezing, mogelijk in combinatie met 

psychologische hulpverlening? 

o Heb je wel eens deelgenomen aan een dienst met ziekenzalving? Hoe was dat? 

Stilte en gebed 

o Lees in stilte de Bijbeltekst uit Lucas en luister wat God je hierover wil zeggen. 

o Stel je voor dat je met een zieke vriend of familielid bij Jezus bent. Vraag Hem de zieke 

genezend de handen op te leggen. 

o Bid na tien minuten van stil gebed om leiding bij de gezamenlijke voorbeden. 

o Vraag in de groep naar gebedsintenties voor genezing. Lichamelijk, innerlijk of geestelijk. 

o Bid voor elkaar vanuit het vertrouwen dat Jezus mensen genezend de handen oplegt. 

o Deel na afloop je indrukken met elkaar, voor zover je dat wilt. 

Aantekeningen 
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Bijzondere kracht, 105 - 108 

Tja, wie wil dat niet: bijzondere kracht en moed? De moed kan je zomaar in de schoenen zakken. 

Daarom vind ik het verhaal van jeugdleider Gerrit zo mooi. Na voorbede van de jeugdgroep voelde 

hij de energie letterlijk vanuit zijn tenen weer terugkeren. Hij kreeg niet alleen nieuwe kracht. Het 

bleek ook bijzondere geloofskracht die hij nu deelt in zijn gemeente en erbuiten. 

Een ander verhaal vertelt mijn zus Ria. Zij verzorgde anderhalf jaar mijn ernstig zieke moeder. Op 

een gegeven moment was haar energie op. Zij zei dat uitgeput tegen God terwijl ze in de bus 

onderweg was naar het ouderlijk huis. Maar toen zij uitstapte, gebeurde er iets heel bijzonders: “Ik 

stapte niet alleen uit, ik werd vastgehouden door iemand, en waar ik bewoog bewoog 'Hij'. Hij liep, 

ik weet het nog goed, links van mij, maar was onlosmakelijk aan mij verbonden. Hij ging met me 

mee van de bushalte naar mijn ouderlijk huis. We spraken niet, maar er ging zo'n niet te beschrijven 

rust en troost en kracht van zijn nabijheid uit. Dat is niet in woorden te vatten. Hij (was het een 

engel?) liep ook nog met mij mee de trap op naar de voordeur van ons grachtenhuis. Daar stond ik 

stil, pakte mijn sleutelbos en hoorde mezelf zeggen: 'Nu kan ik het wel weer alleen!' en weg was 'Hij'. 

Een ervaring die ik nooit ben vergeten. Dit voelde als God die naast me ging, waardoor ik weer 

nieuwe kracht kreeg en ook de laatste maand dat mijn moeder nog leefde, er nog voor haar heb 

kunnen zijn.”  

Bijbeltekst: 2 Timotheüs 1: 7 

Gespreksvragen 

o Denk eens terug aan situaties in jouw leven waarin de moed je in de schoenen zakte. Kun je 

delen wat jou op de been bracht? 

o Denk eens terug aan situaties waarbij je bijzondere kracht nodig had om te getuigen of te 

handelen. Hoe is dat gegaan? 

Stilte en gebed 

o Overzie in de stilte je levenstaken. Voor welke opdrachten of verantwoordelijkheid heb je 

bijzondere kracht nodig?  

o Vraag in stil gebed deze gave van de Geest voor die situatie. 

o Vertel elkaar na een kwartier wat je wilt delen van deze tijd van stilte. 

o Bid voor elkaar. 

Aantekeningen 
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Groot geloof, 109 - 111 

Een groot geloof dat bergen verzetten kan… Het is geen topprestatie na een lang leven vol geloof, 

maar het is een gave van de Geest. In de verhalen van het Oude Testament komt de gave al 

veelvuldig voor bij de grote ‘voorbeelden’. Na Pinksteren is het een gave die beschikbaar is voor alle 

gelovigen die in bijzondere omstandigheden zijn. 

Mensen die een groot geloof nodig hebben, krijgen ook extra ondersteuning van God. Zo bad ik een 

keer voor vervolgde christenen in Libië. Omdat ik hen niet persoonlijk kende, bad ik een tijdje in 

klanktaal. Terwijl ik dat deed, was het of ik hun namen noemde, een voor een! Ook zag ik engelen 

die in een beschuttende kring om hen heen stonden. Dat zal zeker nodig geweest zijn, want lees 

maar eens in de publicaties van Open Doors wat vervolgde christenen allemaal mee kunnen maken. 

Dan is het of je Hebreeën 11 in de tegenwoordige tijd leest! 

Bijbeltekst 
Hebreeën 11: 32-40 

Gespreksvragen 

o Wat spreekt je het meest aan in deze paragraaf? 

o Waar heb je vragen bij? 

o Ken je zelf mensen die de gave van groot geloof hebben ontvangen in zware 

omstandigheden? 

o Of kun je uit eigen ervaring getuigen van deze gave? 

Stilte en gebed 

o Zoek op de website www.opendoors.nl naar een persoonlijk verhaal van een vervolgde 

christen. Lees dat samen hardop. 

o Lees daarna in stilte de Bijbeltekst uit Hebreeën 11, met in gedachten die verre christen(en). 

o Deel na de stilte je indrukken van de Bijbeltekst in dat perspectief. 

o Bid voor vervolgde christenen om een groot geloof in moeilijke omstandigheden. 

Aantekeningen 
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HOOFDSTUK 5 – VRUCHT VAN DE GEEST 

De vrucht van de Geest is één vrucht met negen partjes. Vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, 

liefde, zachtmoedigheid, vrede, vreugde en zelfbeheersing hangen zozeer samen dat we er één 

avond aan wijden. Maar je kunt er eigenlijk eindeloos veel avonden aan wijden, omdat deze vrucht 

van de Geest moet blijven rijpen in ieders leven. En dat gaat niet vanzelf. Voor vruchtbare grond 

moeten we ook zelf zorgen. 

 

 

Bijbeltekst: Psalm 1; Galaten 5: 22-23 

Gespreksvragen 

o Kijk eens goed naar de illustratie met de boom met negenvoudige vrucht. 

o Welk partje van de vrucht is jou op het lijf geschreven? 

o Welk partje is nog een behoorlijke uitdaging voor jou? Kun je daar meer over vertellen? 

 

Stilte en gebed 

- Kijk in stilte naar de boom met de vrucht van de Geest. 

- Stel je voor dat jij zelf die boom bent. 

- Vraag Gods Geest om zijn levenssappen vanuit de wortel in jou te laten stromen. 

- Vraag in gebed welke ‘eigenschap’ bij jou meer rijping vraagt. 

- Deel in de groep wat je heeft beziggehouden in de stilte. 

- Bid voor elkaars uitdagingen. 

Aantekeningen 
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