Handout
Aflevering 8 – Geestelijke verleiding (3)
De vervulling- zalving-, en vrucht van de Heilige Geest

• Vervulling
Wanneer we in een vol glas water een steen laten zakken, zal het glas overlopen
en het water plaats moeten maken voor de steen. Waar het één zit, kan het
ander niet zitten. Zo werkt het ook met de Heilige Geest. Wanneer de zaken van
de wereld ons leven gevuld hebben blijft er weinig ruimte over voor de Heilige
Geest!
In Efeziërs 5 vs.18 worden we opgeroepen om vervuld met Gods Geest te zijn.
Vervulling is een doorlopend groeiproces, waarbij je de ene dag meer vervuld
kan zijn dan de andere dag. Vervulling is het resultaat van reiniging, toewijding
en verlangen naar zijn aanwezigheid in ons leven.
• Zalving
2 Korinthiërs 1 vs.21-22 leert ons dat alle gelovigen (zelfs de vleselijke christenen
in Korinthe) met Gods Geest gezalfd zijn (zie ook 1 Johannes 2 vs.20). Net zoals
in het Oude Testament de profeet, priester en koning vóór hun dienst gezalfd
werden, zo ontvangen alle gelovigen vóór hun dienst op aarde ook een zalving,
die ons in staat stelt om Hem te kunnen dienen. Het is als het ware het
gereedschap dat Hij ons toevertrouwd om het werk te kunnen doen, waartoe Hij
ons roept.
• Vrucht van de Geest
In Galaten 5 vs.22 vinden we de negen kenmerken van deze vrucht: liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze kenmerken zijn niet ‘los verkrijgbaar’
het één kan niet zonder het ander, het is één geheel. Het gaat om het leven van
Christus dat door deze vrucht in ons leven zichtbaar wordt, dit in tegensteling tot
de vruchten van het vlees (vs.19-21)!
•

Vragen:
1. Wat leert de Bijbel ons, hoe we met Gods Geest vervuld worden?
2. Volgens 1 Johannes heeft iedere gelovige de zalving ontvangen. Wat doen
we ermee?
3. In ons leven is een proces gaande tussen de werkingen van het vlees en
de vrucht van de Geest. Hoe ervaren we dit?
4. Zijn er dingen in ons leven die de vervulling met Gods Geest in de weg
staan? Wat denk je hieraan te doen?
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