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Uitnodiging verdiepingsavonden: Werking van de Heilige Geest in het licht van Pinksteren.

Op 1,8 en 15 juni houden we drie verdiepingsavonden in onze gemeente over het werk van
de Heilige Geest en de leiding van God in ons leven. Vorige week hebben we met Pinksteren
de uitstorting van Heilige Geest herdacht. God heeft ons na de hemelvaart niet alleen achter
gelaten, maar heeft met Pinksteren de Heilige Geest over ons 'uitgestort'.
In de verdiepingsavonden willen we met elkaar vanuit de Bijbel nadenken over wat dit ook
voor ons hier en nu betekent en hoe ook wij daar kracht en troost uit kunnen putten.

,

Deze avonden staan onder leiding van spreker Van der Wilt. Dhr. Van der Wilt wil graag 'iets
delen van wat hij van God ontvangen heeft' zoals hij het zelf uitdrukt.
Hij wil bij de invulling van de avonden ook graag rekening houden met de vragen die wij
hebben over de Pinksteren, de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest.

We nodigen u en jou daarom ook uit om uw vragen hierover aan ons door te geven, zodat ze
meegenomen kunnen worden in de voorbereiding.

We hebben al een aantal vragen verzameld, hieronder een indruk van de vragen die op de
avonden aan bod zullen komen:

• Hoe weet je nou dat het echt is wat je gelooft over God en de Heilige geest? En hoe
leg ik dat goed uit aan mijn kinderen?

• Ik wil wel graag meer van de Geest ervaren maar het lijkt me niet goed te lukken. Ik
wil wel, maar ik heb geen bijzondere ervaring van de Geest of zoiets. Hoe zit dat dan?

• Waarom wordt er in onze gemeente zo weinig gepreekt over de Heilige Geest en de
gaven van de Geest.

• Leven wij als gemeenten van Christus, niet veel te veel onder de maat? Hebben wij
werkelijk liefde tot elkaar? De Heilige Geest kan toch werken als we eensgezind zijn?

• Hoe herkennen we in onze gemeente de gaven van de geest? Hoe kunnen wij die
gaven voor de gemeente het beste inzetten?

• Willen wij de Heilige Geest niet te afzonderlijk zien? Het is toch de Drie-eenheid,
Vader Zoon en Heilige Geest?

• Hoe ervaar je de werking van de Heilige Geest in je leven?
• In Handelingen 2 staat: 'Ik zal Mijn Geest u geven en Die zal u overtuigen van zonde

en van gerechtigheid.' Laten wij ons wel wat gezeggen?
• Wat moeten we verstaan onder de "eenheid van de Geest", die wij te "bewaren"

hebben (Ef. 4:1-3)?

Insturen vragen
Graag horen we ook wat uwen jouw vragen zijn over dit onderwerp. U kunt uw vragen
mailen naar ..\a..CCóhL{lb0r~ Q'l <jm,,~I.'ol"r1

Praktische informatie:
Wanneer: i, 8 en 15 juni
Tijdstip: Inloop en koffie 19.45 uur, start programma 20.00 uur
Locatie: gebouw Irene. Neem een Bijbel mee!

Allen van harte uitgenodigd voor deze verdiepingsavonden !

Namens de kerkenraad,
Jack van den Heerik, Jacco Huibers en Johan de Bruin


