
Wat lezen we in de Bijbel over de Heilige Geest? Lees mee 

wat daarover staat in Johannes 16:13  

Wanneer de Heilige Geest zal gekomen zijn, de 

Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid 

leiden. 

en in Romeinen 8 : 14 

Zovelen als er door de Geest van God geleid 

worden, die zijn kinderen van God. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam   

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serie Geloofsbelijdenis No 8 
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GAVE VAN GOD 

God geeft aan zijn kerk, aan mij, zijn Geest! In de Heilige 

Geest komt God zo dicht mogelijk naar mij toe. God is 

bepaald niet afwezig in deze wereld. Nee, ik zie Hem 

overal, en kom Hem overal tegen. En Hij gaat zijn eigen 

gang. Jezus heeft Hem gezonden om Zijn werk in mijn hart  

te doen.  

God wil nu met zijn Heilige Geest wonen in de harten van 

mensen, zondige mensen. Hij wil die broedplaats van zonde 

en vuilheid vernieuwen. Dat doet de Heilige Geest door 

berouw in mijn hart te werken  over mijn zonden. Hij leidt 

mij in het bidden tot God; in mijn vragen om vergeving. Ja, 

al het uitzien en verlangen naar God wordt door de Heilige 

Geest in mijn hart gewerkt. Mijn liefhebben van Hem, mijn 

geloof en het vertrouwen dat Hij mijn zonden vergeeft, 

dat alles is ook van Hem.  

Hij wil mij vernieuwen en leiden. Zonder Gods hulp iets 

goeds doen, dat is voor mij onmogelijk.  

Die vernieuwing, het anders worden, zou ik zelf niet 

kunnen. Ik kan van mezelf alleen maar zonden doen. Maar 

de Heilige Geest is gelukkig sterker dan ik. Hij overwint de 

zonde in mijn hart. En nu weet ik pas wat leven is. Hij geeft 

mij het uitzicht op het eeuwig leven. Hij is ook de Trooster 

in alle moeiten van het leven. Wat gun ik die troost graag 

aan u. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar 

werkt Hij…ook aan u? 

GELOOFSBELIJDENIS van de kerk 

 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  




