
LAAT JE LEIDEN DOOR DE 
HEILIGE GEEST 

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 

EN HOE GROEIEN WE HIERIN? 



14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

(Rom. 8 vers14-16 HSV)



16 De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 

17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en 

mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, 

opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

(Rom. 8 vers14-16 HSV)



Waarom is het belangrijk om ons te laten leiden door de Heilige Geest?

1. Hij geeft ons de innerlijke overtuiging dat we zijn aangenomen als Zijn kinderen.

2. Hij helpt ons om te groeien in onze identiteit als zoon of dochter van God.

3. Hij helpt ons om verder op te groeien en vrucht te dragen.



1. Aangenomen als kind van God: John Wesley (1703-1791)



2. Groeien in onze identiteit: Billy Bray (1794-1868)

De favoriete uitspraak van Billy Bray was: 

“ik ben de zoon van de Koning!”



3. Verder opgroeien als zoon of dochter van God

• Groeien naar het beeld van Jezus

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, 

worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de 

Geest van de Heere bewerkt wordt.”(2 Kor. 3:18 HSV)

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal.5:22 HSV)



3. Verder opgroeien als zoon of dochter van God

Groeien naar het beeld van Jezus:

• Groeien in een vertrouwelijke en vrijmoedige omgang met 

God de Vader.

• Loslaten van het oude en het aandoen van het nieuwe. 

(Kol.3:8-12)

• Als we meer op Hem gaan lijken gaat de eer naar de 

Beeldhouwer zelf!



3. Verder opgroeien als zoon of dochter van God

Onze positie innemen als zoon of dochter:

• Geloof dat de gaven die God geeft ook voor jou zijn.

• Geloof dat ook jij Zijn stem en leiding kan verstaan in je leven.

• Geloof dat God jou leven ook wil gebruiken tot een zegen voor anderen. 



Hoe groeien we hier verder in?

• Ontwikkel een vertrouwelijke omgang met God.

• Probeer te groeien in het verstaan van Zijn stem, we mogen leren.

• Zoek Hem in de vragen en keuzes in het leven. 

“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.”

(Jer.29:13 HSV)


