
Vol van de Heilige Geest 

Weten jullie nog? Dat we vorige week een feest gevierd hebben? We vierden dat God, de God van 
Abraham, Isaak en Jacob, de Vader van Jezus, ons een groot cadeau had gegeven. Zijn Heilige Geest! 
Je hebt vast veel gehoord over wie de Heilige Geest is.  

Als je in God en Jezus gelooft, krijg je de Heilige Geest. Wauw! En je mag elke dag aan God vragen of 
Hij je wil vullen met de Heilige Geest. Wauw! 

Maar hoe werkt dat??  

Nou, dat is net alsof je een snoepjespot hebt gekregen. En dat je mag vragen om lekkere snoepjes, die 
je altijd van je ouders krijgt, elke keer als je er om vraagt. Wauw!  
Dus wat kan je doen om te zorgen dat je de hele tijd lekkere snoepjes in je snoepjespot hebt? Ja! Elke 
keer vragen om lekkere snoepjes aan je ouders.  

Zo mag je ook elke dag aan God vragen of Hij je wil vullen met de Heilige Geest. Net zoals je elke dag 
in de Bijbel mag lezen, want dan leer je veel van God en Jezus. En zoals je elke dag mag bidden, want 
als je het fijn vind om bij iemand te zijn en te horen, vind je het ook fijn om samen te praten. 

En hoe kan je merken dat je vol bent van de Heilige Geest? Dat staat in Galaten 5 vers 22 en 23. Ik 
schrijf het over uit de samenleesBijbel: 
Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn 
blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn 
vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil.  

O! Dat wil ik wel, ik wil graag dat de Heilige Geest me elke dag meer en meer gaat leiden. Zodat ik leer 
om van iedereen te houden, zoals God van alle mensen houdt. Om altijd blij te zijn in mijn hart, om veel 
geduld te hebben en altijd vriendelijk te zijn. Dat ik me steeds vaker goed gedraag, dingen doe die fijn 
zijn. En om héél zeker te weten dat Jezus opgestaan is, zodat ik bij God mag horen. Yes! Daar word ik 
héél blij van! Jij ook?  

Hier wordt ook nog geschreven dat als je zo leeft, en daar helpt de Heilige Geest je dus mee als je 
hem vraagt, dat je dan precies doet wat de wet eigenlijk wil. Dat betekent dat je je dan ook houdt aan 
de regels van God die hij via Mozes al lang geleden aan Zijn volk had gegeven. Regels om te zorgen 
dat het goed met je gaat en dat je dingen doet waar God blij van wordt. Wat fijn dat God nu Zijn Heilige 
Geest gegeven heeft, om te zorgen dat het goed met ons gaat en om ons te helpen om dingen te doen 
waar God blij van wordt! God is dezelfde vroeger en nu!  

Hé, ik denk ook aan dat liedje: Liefde, blijdschap vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je leren, 
door de Heilige Geest in jou. Ken je die? Dat is makkelijk onthouden, hoe je merkt dat je vol bent van 
de Heilige Geest! Zoek maar op, op youtube: #89 Liefde blijdschap vrede  

En laten we er direct om vragen: Vader God, lieve Here Jezus, vul ons met Uw Heilige Geest vandaag. 
Wilt u ons helpen herinneren om élke dag om Uw Heilige Geest te vragen? Amen. 

Wel elke dag om vragen hè? Bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen als je net wakker bent! 
Fijne zondag!  



Voor kinderen die meer willen lezen, zelf of met hun ouders. Lees er maar meer over in de Bijbel:  

- Moet je eens lezen! Gods Geest was er al vanaf dat de aarde gemaakt werd!  
(NBV): Genesis 1: 1 en 2: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog 
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
We lezen een paar keer in het oude testament dat God Zijn Heilige Geest geeft. Bijvoorbeeld 
in Rechters 3:10, Numeri 24:2 en Micha 3:8 

- En dat Hij belooft dat er een tijd komt dat de Heilige Geest er voor iedereen is. Lees Joël 3 
maar eens, vers 1 en 2 (of Joël 2: 28 en 29, dat ligt aan je Bijbelvertaling) 

- In het nieuwe testament wordt er meer geschreven over de Heilige Geest. In Handelingen 2 
lees je dat de Heilige Geest komt. En moet je Handelingen 10 eens lezen! 

- Kies maar eens een ander boek uit het nieuwe testament en lees hem helemaal door. Wat kan 
je vinden over de Heilige Geest? Vertel het aan je ouders. En vraag maar eens wat zij merken 
van de Heilige Geest in hun leven! 

Voor kinderen die graag knutselen: Hieronder zie je twee boekenleggers. Vraag of je ouders deze 
boekenlegger willen printen, kleur hem in en schrijf onderin je naam. Knip hem uit, plak hem op een 
gekleurd papiertje en knip het gekleurde papiertje op maat. Leg hem in je (voor)leesboek en bid het 
als je de boekenlegger ziet, of hang hem op de spiegel waar je ’s ochtends je tanden poetst !  

                    


