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Studie 23. Kenmerken van een discipel Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

A. Wat is een discipel in het Nieuwe Testament? 

Johannes 1:35-51. zie Bijbel 

Marcus 3:13-15 HSV. 13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij 

zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem 

toe. 14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem 

vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws be-

kend te maken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 

Handelingen 1:13. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen 

ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, 

Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, 

Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon 

van Jakobus. 

Matteüs 9:9. 9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis 

een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ 

Hij stond op en volgde hem.  

Matteüs 11:28-30. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 

lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op 

je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 

zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht.’ 

Lucas 6:40 HB. 40 Hoe kan een leerling nu meer weten dan zijn le-

raar? Als hij alles van hem heeft geleerd, is hij hoogstens gelijk aan 

zijn leraar. 

Lucas 5:1-11. 1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gen-

nesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord 

van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer 

liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te 

spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en 

vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf 

de menigte onderricht vanuit de boot.  

4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar 

naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon 

antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en 

niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En 

toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de 

netten dat die dreigden te scheuren.  

7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moes-

ten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 

beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Pe-

trus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg 

van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, 

net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze 

gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de 

zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen 

Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En na-

dat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en 

volgden hem. 

Johannes 13:13-15. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen 

mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie 

meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 

15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moe-

ten jullie ook doen. 

Matteüs 4:23. 23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in 

de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en 

genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 

Handelingen 4:13. 13 Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe 

vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, 

ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden 

zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. 

Filippenzen 4:9-12. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, 

wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede 

zal met u zijn.  

 

B. Wat zijn de kenmerken van een echte discipel? 
Johannes 8:12. . 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben 

het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duis-

ternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 

Johannes 12:36. 36 Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, 

dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg 

en hij hield zich voor hen schuil. 

Johannes 8:31-32. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Je-

zus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leer-

lingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrij-

den.’ 

Johannes 12:26. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal 

ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 

worden. 

Marcus 13:34. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 

zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen 

taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te 

houden. 

Johannes 13:34-35. 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leer-

lingen zijn.’ 

Romeinen 5:8. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

Romeinen 5:5. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods 

liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven 

is. 

1 Korintiërs 13:4-8. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde 

kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 

5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 

rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht 

maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft 

ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 

zal verstommen, kennis verloren gaan 

Johannes 15:4-6. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet 

aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kun-

nen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de 

wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 

hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en ver-

dort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 

verbrand.  

Johannes 15:8. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 

wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

Johannes 15:6. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en 

ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blij-

vende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 
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Lucas 3:8-14. 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig 

zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. 

Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere 

boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het 

vuur geworpen.’  

10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij 

antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er 

geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen 

ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, 

wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan 

wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En 

wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand 

afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij. 

Kolossenzen 1:5-6. 6 u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht 

en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde 

en de ware betekenis ervan begreep. 

Johannes 15:16. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, 

en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 

blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je ge-

ven. 

Galaten 5:22-23. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets te-

gen heeft. 

Johannes 15:5. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als ie-

mand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 

zonder mij kun je niets doen. 

Johannes 15:2. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij 

weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij 

meer vruchten draagt. 

Matteüs 13:8. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat 

bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 

dertigvoudig. 

Johannes 15:3,7. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie ge-

zegd heb. 

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen 

wat je wilt en het zal gebeuren. 

Johannes 15:16. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, 

en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 

blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je ge-

ven. 

Lucas 6:39-42. 39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de 

ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een 

kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand 

zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leer-

meester.  

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zus-

ter, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je te-

gen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl 

je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de 

balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splin-

ter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 

Lucas 9:23-26. 23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, 

moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en 

mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verlie-

zen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 

25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zich-

zelf verliest of schaadt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woor-

den, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 

wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de 

heilige engelen omgeeft. 

Lucas 9:57-62. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen 

hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: 

‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Men-

senzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander 

zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan 

om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden 

hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God 

te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar 

sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus 

zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft 

kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 

Matteüs 10:37-39. 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan 

van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of doch-

ter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich 

neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te 

behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 

mij, die zal het behouden. 

Johannes 2:24-25. 24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat 

hij hen allemaal kende, 25 en niemand hoefde hem iets over de mens 

te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. 

Lucas 14:26 HSV. 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen 

vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook 

zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 

Matteüs 10:37. 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van 

mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter 

dan van mij, is mij niet waard. 

Lucas 14:27. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 

kan niet mijn leerling zijn. 

Matteüs 12:24-27. 24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen 

elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlze-

bul, de vorst der demonen.’ 25 Jezus wist wat ze dachten en zei tegen 

hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen 

enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 

26 Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan 

zijn koninkrijk dan standhouden? 27 En als ik inderdaad door Beël-

zebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan 

uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! 

Johannes 10:20. 20 Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. 

Waarom luisteren jullie nog naar hem?’ 

Matteüs 10:24-25. 24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en 

een slaaf niet boven zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee 

nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze 

de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze 

dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 

Matteüs 5:10-12. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 

worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, ver-

volgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want 

je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden 

ze vóór jullie de profeten. 

2 Timoteüs 3:12. 12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Je-

zus willen leven, zullen worden vervolgd. 

Lucas 14:33. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al 

zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 

Lucas 24:45-48. 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk 

voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat 

geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 

derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle 

volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat 

hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleg-

gen, te beginnen in Jeruzalem. 
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Matteüs 11:25-27. 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer 

van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandi-

gen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 

onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toever-

trouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de 

Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan 

wie de Zoon het wil openbaren. 

1 Korintiërs 1:26-28. 26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zus-

ters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs wa-

ren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst 

waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God 

uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld 

zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat 

in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets 

is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.  

Lucas 12:32. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie 

het koninkrijk willen schenken. 

2 Korintiërs 4:7. 7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze 

schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet 

van onszelf komt, maar van God. 

2 Korintiërs 11:23-29. 23 Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo 

gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb 

vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben va-

ker in doodsgevaar geweest. 24 Door de Joden ben ik vijfmaal met 

veertig min één zweepslagen gestraft, 25 ik ben driemaal met stoksla-

gen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal 

schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondge-

dreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, 

rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de 

woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 27 Ik heb ge-

zwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, 

vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. 28 En dan laat ik al 

het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks 

sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. 29 Als er iemand zwak is, 

dan ben ik het wel; gaan anderen onder verleidingen gebukt – ik 

word erdoor verteerd. 

Matteüs 13:52. 52 Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leer-

ling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester 

die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn 

haalt.’ 

Psalm 119:11. 11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik 

niet tegen u zondigen. 

Johannes 7:38. 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het 

hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 

Matteüs 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat 

ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 

houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooi-

ing van deze wereld.’ 

Matteüs 10:32-33. 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal 

ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij ver-

loochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de 

hemel. 

1 Petrus 3:15-16. 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw 

hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, 

wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan 

vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan 

zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke le-

venswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 

Handelingen 4:13. 13 Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe 

vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, 

ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden 

zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  

Romeinen 10:14-17. 14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze 

niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet 

over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij 

niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij 

niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij 

die goed nieuws verkondigen.’ 16 Toch hebben slechts weinigen aan 

het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand 

geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men 

tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. 

Romeinen 1:5. 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, 

opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof 

zou verkondigen 

Handelingen 5:32.  32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook 

de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorza-

men.’ 

1 Korintiërs 12:13. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 

daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest door-

drenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije men-

sen zijn. 

Titus 3:4-7. 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, 

onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet van-

wege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft 

ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende 

kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze red-

der, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn gena-

de als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige 

leven waarop we hopen. 

Galaten 5:16-18. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan 

bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf na-

jagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd 

met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen 

wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, 

bent u niet onderworpen aan de wet. 

Johannes 14:16-18. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 

pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de 

waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet 

en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en 

zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij 

jullie terug. 

Johannes 16:14. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij 

heeft, zal hij mij eren. 

Handelingen 19:1-2. 1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam 

Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette 

daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige 

Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoord-

den: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een hei-

lige Geest.’

 


