
DOOP IN WATER   
en het ontvangen van 
DE HEILIGE GEEST

Hoe zit dat?            
  MET 4 BOEKENTIPS:

     WANDELEN IN GELOOF



FOCUS:
WE HEBBEN heel VEEL 

ONTVANGEN

Dit jaar leggen we in het onderwijs het accent 
op ONTVANGEN en DOORGEVEN. 

We willen het hebben over: 

1. DE HERE JEZUS en zijn volbrachte werk 
2. DE GAVEN VAN ZIJN GEEST
3. DE VREUGDE VAN HET GEVEN
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1. VOLGORDE
2. VIJF MODERNE VOORBEELDEN
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     Welke volgorde? 





Cornelius en zijn huisgenoten - Handelingen 10:43-48

43. Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, 
     vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 
45. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, 
waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 
46. want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: 
47. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest 
ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?

Vergelijk Hnd 11:15

Eerst de Geest… dan gedoopt





Handelingen 8:14-17 

14. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het 
Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen 
toe, 
15. en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest 
mochten ontvangen. 
16. Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, 
maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 
17. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 

Eerst gedoopt, dan de Geest





Handelingen 2:2-4

2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en 
het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken 
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

De Geest…maar wanneer gedoopt!?



   Bid om vervulling     
   voor of na je doop     
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Wat voor leven leidde Corrie ten Boom 
in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog?

psalm 32:8 

‘Ik leer en onderwijs u aangaande de 
weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn 
oog is op u’ 



Een avontuur over het horen van Gods 
stem en Hem gehoorzamen…



Als God je hart verandert van 
zelfgerichtheid naar vrijgevigheid, 
dan zal dat elk onderdeel van je leven 
beinvloeden.



Je maakt wonderlijke dingen mee als 
je leert te luisteren naar Gods stille, 
zachte stem. Ga jij ook dat ene stapje 
verder? 



Wandel in het licht. 
Als kinderen van de dag. 

Laat de Geest u vervullen.



WAT IS DE TITEL VAN HET NIEUWE 
JAARTHEMA? 

Mail je opgave voor 2 september naar: 
secretariaat@baptistendoetinchem.nl

De winnaar krijgt een prijzenpakket

* 1 inzending per persoon

mailto:secretariaat@baptistendoetinchem.nl


De 2e collecte is deze week voor Be'ad Chaim. Een 
organisatie in Israël voor gezinnen en moeders 
die ongewenst zwanger zijn. 

Je kunt geven via de QR code of via een 
overboeking naar:  
- NL 89 ABNA 043.054.00.045 tnv 
Baptistengemeente Doetinchem

https://www.google.com/url?q=https://www.beadchaim.com/nl/about&sa=D&source=editors&ust=1658767894093103&usg=AOvVaw2qAjOsVyphBhcCHt50FoY0

