
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naam 



Uitleg van de terugkerende symbolen 
 

 
 
Zoek op in de Bijbel en lees met elkaar het genoemde gedeelte 
 

 
 
schrijfopdracht 
 
 
 
Praat met elkaar over het genoemde onderwerp 
 

 
 

 
Belangrijk punt om te onthouden 
 
 

 
 
Tekenopdracht 
 
 
 

 
 
Vraag 
 
 
 

 
Bidden met elkaar of voor elkaar 
 
 
 

 
 
 
Tijd om te luisteren naar God 



Leven met kracht 
 
 

1. Kracht die beloofd werd.  
 

2. Kracht om te genezen  
 

3. Kracht in woorden.  
 

4. Kracht die niet te koop is.  
 

5. Kracht om te getuigen  
 

6. Kracht voor iedereen  
 

7. Kracht van aanbidding  
 

8. Kracht in Zijn Naam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze studie is geschreven door Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen.  
De studie is geschreven voor de dagelijkse Bijbelstudie tijdens de GO KIDS zendingsreis voor kinderen; zomer 2006 
Gebruikte Bijbelvertaling is HET BOEK 
De studie is geen invuloefening, hij is bedoeld om al pratend met de kinderen, in een kleine groep, tot meer inzicht te 
komen over het onderwerp 



Handreiking voor de leider 
 
ALGEMENE INLEIDING 
Toen Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen sprak zei Hij dat ze terug moesten gaan naar 
Jeruzalem om te wachten op de belofte. (Lucas 24: 47 – 49) 
We leven tegenwoordig in een instant maatschappij en ergens op ‘wachten’ is heel moeilijk. 
De jonge generatie is gewend dat alles snel gaat, alles meteen gebeurt, alles is nu. 
Helaas is onze geestelijke groei, het meer op Christus gaan lijken, geen instantproces. Het is 
hard werken! 
Het betekent dat we tijd moeten doorbrengen in Gods aanwezigheid, het betekent dat we de tijd 
moeten nemen om te luisteren naar Zijn Stem.  
De discipelen hadden geen idee waar ze op moesten wachten. Jezus had niet uitgelegd wat er zou 
gaan gebeuren. Ze moesten gewoon wachten op wat beloofd was.  
Noach moest een ark bouwen. God had gezegd dat het zou gaan regenen, maar tot die tijd had 
het nog nooit geregend. Maar Noach durfde op God te vertrouwen en begon aan dit schijnbaar 
belachelijke project.  
Voordat je begint aan les 1 zou ik willen aanraden om tijd te nemen en te wachten  op God. Ik stel 
voor dat je 15 minuten per dag reserveert, en in die tijd nodig je God uit om te komen. Geen 
muziek, geen Bijbel, alleen jij en God. Je zult wel merken 15 minuten heel lang kan duren als je 
dit nog nooit hebt gedaan. Maar zodra je ‘eraan begint te wennen’ om in Gods aanwezigheid te 
zijn, vliegt de tijd voorbij! 
Je zult in het begin misschien het gevoel hebben dat het je niet veel oplevert, dat je niets 
‘bereikt’ met die stilte. Maar ga toch door – God  zal zich zeker aan je openbaren!  Maar 
misschien niet op de manier zoals jij dat had verwacht! 
Jezus wist dat het getuigenis van de discipelen, zonder de kracht van de Heilige Geest, weinig 
vrucht zou voortbrengen. Hij wist ook dat ze die kracht nodig hadden voor de tijden van 
vervolging, die hen te wachten stonden.  
Zonder de kracht van de Heilige Geest zouden de discipelen niet in staat zijn de bestemming die 
God voor hun leven had, te bereiken. En dat geldt ook voor ons eigen leven.  

 
 
Ons getuigenis is meer dan alleen woorden.  In 1 Thessalonicenzen 1:5 en 6 zegt Paulus:  

‘Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde 
ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden, 
waar was. U weet ook hoe uit ons optreden  bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. Zo 
werd u volgelingen van ons en van de Here’  

Ons getuigenis is niet alleen wat we zeggen, maar ook hoe we het zeggen (met kracht), en hoe  we 
zijn als persoon. 
 

Tegenwoordig zie je heel veel grote 4 wheel drive Jeeps op de wegen en in de stad. Deze 
auto’s werden ontwikkeld als terreinwagens – je kon er op ruw terrein goed mee rijden. Ze 
waren niet gebouwd om in de stad of op de grote weg te rijden. Ze functioneren dus zelden in 
hun ‘bestemming’.  



LES 2 KRACHT OM TE GENEZEN 
 
De gave van genezing is een van de 9 bovennatuurlijke gaven die in 1 Corinthiërs 12 worden 
genoemd.  
De gaven kunnen in 3 groepen worden verdeeld. Dat maakt het makkelijker om ze te onthouden: 

A. De ogen van God: 
• Woord van wijsheid: geïnspireerde openbaring van speciale wijsheid van God, 

door de Heilige Geest gegeven aan een persoon. Zien wat God ziet voor een 
speciale situatie.  

• Woord van kennis: Een woord dat iets bekend maakt over een persoon, of te 
maken heeft met een persoon. Feiten en waarheden over iemand die je niet uit 
jezelf kunt weten.  

• Onderscheiding van Geesten: een bovennatuurlijk inzicht in de geestelijke 
wereld met als doel de wortel te herkennen van bepaalde geestelijke activiteiten. 
Dit gaat vaak samen met een woord van wijsheid en/of een woord van kennis.  

 
B. De handen van God: De volgende 3 gaven laten de kracht van Gods handen zien.  

• Gave van geloof. Dit is een bovennatuurlijk ‘zeker weten’ dat God gaat doen wat 
Hij op je hart heeft gelegd. Je weet zeker dat het gaat gebeuren. Een krachtige 
‘zekerheid’ dat God in woord of daad in bepaalde situaties gaat handelen.  
Een voorbeeld: Elia op de berg Carmel.  

• Gave van genezing. Bovennatuurlijke genezing is het resultaat. Wij genezen niet 
– het is het werk van God.  

• Gave van krachten. Het bovennatuurlijke ingrijpen van God in natuurlijke wetten. 
Een voorbeeld: Petrus die op het water liep. De Israëlieten die door de Rode Zee 
trokken.  

 
C. De mond van God. De volgende 3 gaven hebben alles met ons spreken te maken, en 

spreken is communicatie. 
• Gave van profetie. 1 Corinthiërs 14:3: woorden die opbouwen, corrigeren en 

bemoedigen, enz.  Een profetie is niet noodzakelijkerwijs een woord dat 
richtingbepalend is. We bedoelen hiermee de gave van profetie. Hiermee ontvang 
je voor een bepaalde situatie voor een persoon een woord. Dat is heel iets anders 
dan de bediening van een profeet.  

• Gave van tongen. Geestelijk geïnspireerde spraak die buiten het menselijk 
verstand omgaat. Het kan de spreker zelf opbouwen, of opbouwend zijn voor de 
kerk, maar dan moet het wel vertaald worden. Het kan ook een teken voor de 
ongelovigen zijn, voor je eigen leven, als je de Heer wilt aanbidden of voorbede 
wilt doen.  

• Gave van het vertolken van tongen. Een gave die God geeft om een boodschap 
die in tongen wordt uitgesproken, te vertalen.  

 
In deze les gaat het om de gave van genezing. Iedere gelovige heeft de opdracht om er opuit te 
gaan, het goede nieuws te verkondigen en de zieken te genezen. Dat is niet een 
keuzemogelijkheid. Het is de Heilige Geest die komt met kracht voor iedere situatie en iedere 
omstandigheid.  
In de les staan een aantal verzen die de kinderen moeten opzoeken. Daarin worden de 
verschillende manieren beschreven die Jezus gebruikte om mensen te genezen. Er is geen 
standaard methode. Als er wel een bepaalde methode zou zijn, dan was dat heel makkelijk. Maar 
dat zou je heel makkelijk kunnen gaan denken dat je de mensen zelf genas.  



Wat de kinderen moeten leren is dat ze iedere keer opnieuw afhankelijk zijn van de leiding en de 
kracht van de Heilige Geest. Jezus bracht vele uren alleen met zijn Vader door. Hij kende Hem 
door en door. Deze intimiteit is gekoppeld aan het feit dat Jezus ‘wist’ hoe Hij bepaalde mensen 
moest genezen. Betekent het dat wij allemaal een speciale zalving hebben voor genezing? Niet 
noodzakelijkerwijs. Het is duidelijk dat er mensen zijn die daar een speciale en krachtige zalving 
voor hebben.  
Maar we zijn wel geroepen om de zieken te genezen. Als jij (en de kinderen) in geloof en in de 
kracht van de Heilige Geest uistappen, dan zal de zalving komen en toenemen.  
Soms vergaf Jezus eerst zonden, voordat er genezing plaatsvond. Hoe kan zonde de wortel van  
ziekte zijn? 
Soms zijn er medische bewijzen dat vergeving een grote genezingsfactor is.  Sommige ziektes 
als artritis, reuma, sommige vormen van kanker, depressiviteit, staan erom bekend dat de wortel 
bij onvergevingsgezindheid ligt.  
Dit betekent niet dat alle mensen die aan reuma leiden ook moeite hebben met het vergeven van 
anderen.  
Zonde door de generaties heen kan ook de wortel zijn van ziekte. Dit is soms het geval bij 
allergieën, astma, artritis, etc. Dan is het noodzakelijk dat de generatievloek wordt verbroken 
voordat genezing vrij komt.  
De Heilige Geest zal deze dingen aan je openbaren. Daarom is het zo belangrijk dat je tijd door 
brengt met de Vader voordat je in geloof uitstapt, en je hebt geleerd hoe Hij tot je wil spreken.  
Als een van de kinderen het idee krijgt om iets ‘vreemds’ te doen, zoals modder in iemands ogen 
smeren, moedig ze dan aan om het eerst met jou te bespreken. Sta open voor deze dingen, maar 
vraag aan God om een bevestiging. 



LES 2 KRACHT OM TE GENEZEN 
 
 

Wat doe je voordat je jarig wordt of voor Sinterklaas / kerst?    
 

 Afwachten wat er gaat gebeuren 
 Alle folders doorkijken van 
(speelgoed)winkels. 

 Verlanglijst maken van dingen die je graag wilt hebben 
 
Je verwacht dat je familie en vrienden jou dingen zullen geven die je 
graag wilt hebben maar die ook bij jou passen of die goed voor je 
zijn.  
Het is ook belangrijk dat je het cadeautje uitpakt als je het krijgt! 
Anders kan je er niets mee doen! 

 
Lees Lukas 11:9 – 13 
Dit gaat over hoe wij moeten bidden en wat wij mogen verwachten als wij dingen 
aan God vragen. 

Geeft God je dingen die niet goed voor je zijn? 
In welk vers kun jij daar het antwoord op vinden: 

 Vers ______ 

 Wat staat er? ________________________________________________ 

 Wat zal God aan jou geven als je het vraagt?  _________________________ 

 
Zoek op: 1 Corinthiërs 12. 
De Heilige Geest is een Trooster, een Helper, Iemand die voor je bidt. 
Hij woont in je en wil je leiden. 
 

 
De Heilige Geest geeft ook gaven (cadeautjes) zodat wij andere mensen kunnen helpen. 
Aan wie geeft Hij ze? 

 Vers 6 aan ons _ _ _ _ _ 
Wat is een ander woord voor ‘allen’? 

A _ _ _ _ _ _ _ 
Ben jij ‘allemaal’? Dan zijn de gaven ook voor jou!! 

 
 
 

 
In 1 Corinthiërs 12:4 – 22 kan je daarover lezen.  
Lees het met elkaar. 
Er worden 9 gaven van de Heilige Geest genoemd. Maak een lijstje 
Noem ze allemaal op. Als je niet weet wat ze betekenen,  

vraag je Leider dan  het uit te leggen. 
 
 



 
Je kan de gaven in drie groepen verdelen; schrijf bij elke groep de drie gaven die daar bij passen 
(denk hierbij aan dingen die je in de Geest ziet, dingen die jij door de Geest doet en dingen die 
je door de Geest zegt) 

A. De Ogen van God  

1.   ____________________________________________ 

2.   ____________________________________________ 

3.   ____________________________________________ 

B. De Handen van God  

1.   ____________________________________________ 

2.   ____________________________________________ 

3.   ____________________________________________ 

C. De Mond van God  

1.   ____________________________________________ 

2.   ____________________________________________ 

3.   ____________________________________________ 

  
De gaven van God zijn voor iedereen – maar je moet ze wel pakken en gebruiken anders heb 
je er niets aan! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaren geleden was er een Europees immigrantengezin per 
schip op weg naar de Verenigde Staten om daar een nieuw 
leven te beginnen. Het gezin had niet veel te verteren, en 
daarom hadden de ouders een flinke voorraad crackers en 
kaas ingepakt om tijdens de reis in hun levensonderhoud te 
voorzien. Het hele gezin verbleef gezamenlijk in een hut en 
samen aten ze iedere maaltijd van de crackers en de kaas. 
De reis was bijna ten einde. Er waren nog maar een paar 
dagen te gaan. Terwijl het gezin tegen lunchtijd over het 
dek wandelde, zweefde er over het dek een heerlijk aroma 
van eten dat werd klaargemaakt in de keuken naast de 
eetzaal. De kinderen, die genoeg hadden van de kaas en de 
crackers, snoven de verrukkelijke geuren op en smeekten 
hun vader om wat van dat eten. 
Nadat hij zijn gezin terug naar de hut geloodst had, sprak 
de vader de kapitein van het schip aan en vroeg: “Hoeveel 
zou het kosten om met mijn gezin een maaltijd in de 
eetzaal te gebruiken?” 
De kapitein antwoordde: “Wat bedoelt u? Eet u niet in de 
eetzaal?” 
“Nee”, antwoordde de vader, “we hebben in de hut gegeten 
van het eten dat we zelf hebben meegebracht.” 
De kapitein zei: “Wist u niet toen u uw plaatsbewijzen 
kocht dat alle maaltijden in de eetzaal bij de prijs 
inbegrepen zijn?” 
Het gezin was tijdens de reis in leven gebleven op de 
crackers en de kaas, maar ze hadden niet genoten van het 
overvloedige feestmaal dat hun ter beschikking stond en 
waarvoor ze al betaald hadden. 
Iemand kan als christen leven zonder de doop (de eerste 
vervulling) met de Heilige Geest ervaren te hebben. Je kan 
ook leven zonder de gaven van de geest te ontvangen en 
gebruiken maar dan is je leven als christen saai en 



 
Vandaag gaat de les over één van de gaven die bij de Handen van God hoort:  

de gave van genezing. 

Jezus gebruikte geen lesboek om te leren hoe Hij mensen moest genezen. 
Hoe wist Hij wat Hij moest doen? 

Lees Johannes 5:19 - 21 
 
Zeg met elkaar vers 19 op. Je kent hem uit je hoofd! 
Lees met elkaar het hele gedeelte 
 

Schrijf de tekst hieronder over. Maar in plaats van het woord Zoon, Hem en Hij 
(behalve waar met ‘Hij’ God wordt bedoeld) schrijf jij je eigen naam. 
 
 



Als jij bij zieke mensen bent om voor genezing te bidden moet je het 
voorbeeld van Jezus volgen en eerst aan God vragen wat je moet doen. 
Daarom is het belangrijk om tijd te nemen om stil te zijn bij God 
voordat je op pad gaat. 
In de Bijbel lezen we dat Jezus vaak naar een 
stil plekje ging om te bidden. 
Daar kon Hij naar Zijn Vader luisteren en 
‘zien’ wat God wilde doen. 

 
Jezus genas mensen altijd op een andere manier. 

 
Zoek de volgende Bijbel gedeeltes op en schrijf op hoe Jezus 
het deed: 
 
 

 
 Lukas 4: 38 en 39 

_____________________________________________________________________ 

 Lukas 4; 40 

_____________________________________________________________________ 

 Lukas 5: 20 – 24  

_____________________________________________________________________ 

 Lukas 8: 43 – 48 

_____________________________________________________________________ 

 Markus 5: 41 en 42 

_____________________________________________________________________ 

 Markus 9: 21 – 29  

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Door Petrus heen werden ook mensen op verschillende manieren genezen: 
 

 Handelingen 3: 1 – 7 

_____________________________________________________________________ 

 Handelingen 5: 15 en 16 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



En door Paulus: 
 Handelingen 19: 11 en 12 

Wat werd er tegen de zieke mensen zelf gezegd dat ze moesten doen:? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 Jakobus 5: 14 – 16 

Ze moesten: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 
Wat heeft zonde te maken met ziekte? 
Praat erover met je Leider. 

 
  
  
Wat is belangrijk om eerst te doen voordat je voor iemand bidt die ziek is? 

_________________________________________________   

 
 
Stel dat je het idee hebt dat God aan jou vraagt om iets ‘vreemds’ te doen (zoals modder smeren 
in de ogen van een blinde bijvoorbeeld) – wat zou je doen? Praat erover met elkaar en met je 
Leider. 
Schrijf op wat jullie denken: 
 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 
Heb je dat ooit meegemaakt? 



 
 
 
 
In Handelingen 1:8 staat dat je kracht krijgt 
als de Heilige Geest over je komt. 
 
Als je voor zieke mensen gaat bidden heb je de 
kracht van God nodig. 
Dat wordt soms de ‘zalving’ genoemd.  
Wat moet je doen voordat je voor iemand gaat 
bidden (tenzij je er opeens voor wordt gezet 
natuurlijk!): 
 
 
 

 
 
 
 

 Laat de Heilige Geest je van binnen schoonmaken van zonde. Als er zonde in je hart is kan 
je niet echt dicht bij God komen. 

 Neem tijd om stil te zijn dicht bij God 
  Vraag iemand om voor je te bidden – dat je vol wordt van de Heilige Geest. 
 Als je met een groepje bent zorg dat jullie het met elkaar eens zijn. 
 Luister naar wat God wil zeggen: door een gedachte, een plaatje, een vers uit de Bijbel 

enz. 
 Als je het idee hebt dat de persoon iets vreemds moet gaan doen of dat jij iets vreemds 

moet doen – overleg dan eerst met anderen. Vraag God om het nog een keer te zeggen. 
 Doe alleen wat God je laat zien om te doen – de persoon zegenen in de Naam van Jezus 

kan altijd.  
 Geloof dat God door jou heen zal werken.  

 
 
 
 

Neem nu tijd om voor elkaar te bidden. 
Neem tijd ook om te luisteren naar wat God tegen je wil zeggen. 

 
 
 
 


