
 

Maar de Heilige Geest brengt ons tot 
betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, 
tederheid en zelfbeheersing. Er is geen 

wet die zulke dingen veroordeelt. 
Galaten 5:22-23   

 
 

"Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te 
drinken. Er staat geschreven dat stromen 
van levend water uit uw binnenste zullen 

komen als u in Mij gelooft." 
Johannes 7:38  

 

 

Correcting a child is (should be) much 
more than improving his/her behavior.  It 
should be introducing him to The Holy 
Spirit.  Without God’s help, SELF 
CONTROL is just not humanly 
possible…not even for a child. 
       Next time your child is doing 
something you don’t like give him/her 
one of these cards  It will help him build 
this most important relationship with 
God The Holy Spirit…the only one who 
can help with SELF CONTROL, truly 
described as The Fruit of the Spirit. 
 
All verses taken from Het Boek and used with 
permission of The international Bible Society. 
 

Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij 
ons hart gevuld heeft met Zijn liefde 

door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft 
gegeven. 

Romeinen 5:5 

Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen 
toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te 
meer zal je hemelse Vader de Heilige 

Geest geven aan wie Hem daarom 
vragen?" 

Lukas 11:13  

Maar wie van het water drinkt dat Ik hem 
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat 

water zal in hem als een fontein worden, 
waaruit eeuwig leven voortkomt." 

Johannes.4:14 

En wij hebben niet de geest van de 
wereld ontvangen, maar de Geest van 
God om zo te weten wat God ons in 

genade gegeven heeft. 

1 Corinthiërs 2:12 

Gods bedoeling is duidelijk. Nu kan Hij 
door Christus Jezus de andere volken de 
zegen geven, die Hij ook aan Abraham 

had beloofd; en nu kunnen wij de Heilige 
Geest ontvangen door in God te geloven. 

Galaten 3:14 

Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. 
Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons 

niet vasthouden. Nu kunnen we God op 
een heel nieuwe manier dienen: Vanuit 

ons hart, door Zijn Geest en niet door het 
angstvallig houden van allerlei 

opgelegde wetten. 
Romeinen 7:6 

Een lied van de Korachieten voor de 
koordirigent. Te zingen op de wijs van 

'De Jonkvrouwen'. 
Psalmen 46:1 

Wij hoeven dus geen slaven van de angst 
meer te zijn. Nee, God heeft ons een 

andere geest gegeven. Wij zijn door Hem 
aangenomen als zonen. En doordat Zijn 
Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! 

Vader!" 
Romeinen 8:15 



God kan oneindig veel meer doen dan wij 
ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt 

uit de kracht die in ons werkt. 
Efeziërs 3:20 

De Heilige Geest helpt ons hierbij, want 
wij zijn zo zwak. Wij weten niet eens hoe 
wij moeten bidden. Daarom behartigt de 
Heilige Geest onze belangen. Zo intens 

dat daarvoor geen woorden zijn. 
Romeinen 8:26 

Ik zal de Vader bidden of Hij een 
Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u 

zal blijven. 
Johannes 14:16 

Hij zei: "Dit is een boodschap van de 
HERE aan Zerubbabel : 'Niet door kracht 

of door geweld, maar alleen door mijn 
Geest 

Zacharia.4:6 

Drink niet teveel wijn, want daardoor 
verliest u de controle over uzelf. Wees 
daarentegen vol van de Heilige Geest. 

Efeziërs 5:18 

Dat deed mij denken aan iets wat de Here 
eens tegen ons heeft gezegd: 'Johannes 
doopte met water, maar u zult met de 

Heilige Geest gedoopt worden.' 
Handelingen 11:16 

Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u 
mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik 

van u vraag. 
Ezechiël 36:27 

De wind waait waarheen hij wil. Je hoort 
hem wel, maar je weet niet waar hij 

vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is 
het ook als iemand door de Geest van 

God nieuw leven krijgt." 
Johannes 3:8 

Ik laat u zien welke weg u moet gaan. Ik 
geef u raad en houd mijn oog op u 

gericht. 
Psalmen 32:8 

De Heilige Geest zal je op dat moment de 
juiste woorden geven." 

Lukas  12:12 

Als u zich door uw eigen zin laat leiden, 
zult u sterven. Maar als u zich laat leiden 

door de Heilige Geest en uw eigen zin 
prijsgeeft, zult u leven. 

Romeinen 8:13 

Toen blies Hij Zijn adem over hen heen 
en zei: "Ontvang de Heilige Geest. 

Johannes 20:22 



Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het 
voor u beter dat Ik wegga, anders kan 
mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. 
Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe. 

Johannes 16:7 

Maar als de Heilige Geest op jullie 
neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om 
de waarheid over Mij te vertellen aan de 
mensen in Jeruzalem en ook in Judea en 
Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken 

van de wereld." 
Handelingen 1:8 

Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige 
Geest op allen die naar hem luisterden. 

Handelingen 10:44 

legden hun handen op hen en zij 
ontvingen de Heilige Geest. 

Handelingen 8:17 

Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen 
toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te 
meer zal je hemelse Vader de Heilige 

Geest geven aan wie Hem daarom 
vragen?" 

Lukas 11:13 

Maar de blijdschap van de christenen in 
de stad werd er niet minder door, 

integendeel. De Heilige Geest vervulde 
hun hele wezen. 

Handelingen 13:52 

 

Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u 
mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik 

van u vraag. 
Ezechiël 36:27 

Hij wilde dat zij zouden weten wat een 
rijk en prachtig geheim Hij voor alle 
volken heeft. Dit is het geheim: Dat 

Christus in uw hart wil leven. Hij is uw 
hoop op Gods heerlijkheid. 

Colossenzen 1:27 

Ik zal de Vader bidden of Hij een 
Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u 

zal blijven.  
Johannes 14:16 

Terwijl zij dit aan God vroegen, begon 
het gebouw waar ze bijeen waren te 

schudden. Zij werden allemaal vol van de 
Heilige Geest en zeiden zonder angst wat 

God hun opdroeg. 
Handelingen 4:31 

Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren 
tot God en u laten dopen in de naam van 

Jezus Christus, want dan worden uw 
zonden vergeven. Dan komt ook de 

Heilige Geest in u wonen. 
Handelingen 2:38 

"Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te 
drinken. Er staat geschreven dat stromen 
van levend water uit uw binnenste zullen 

komen als u in Mij gelooft." 
Johannes 7:38 



Toen Paulus zijn handen op hen legde, 
kwam de Heilige Geest over hen. Zij 
spraken in vreemde talen en gaven 

woorden van God door. 
Handelingen19:6 

Johannes doopte met water, maar over 
enkele dagen zullen jullie met de Heilige 

Geest gedoopt worden." 
Handelingen 1:5 

Of weet u niet dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest? Van de 
Geest, Die God u heeft gegeven en Die 
nu in u woont? U bent niet van uzelf! 

1 Corinthiërs 6:19 

Het is duidelijk dat mensen die van 
Christus Jezus zijn, niet veroordeeld 

zullen worden. 
Romeinen 8:1 

Het alleen maar doen van uw eigen zin 
leidt tenslotte tot de dood. Maar de 

kracht van de Heilige Geest brengt ons 
leven en vrede. 
Romeinen 8:6 

Door de zonde is uw lichaam 
onderworpen aan de dood. Maar als 

Christus in u woont, is uw geest levend 
omdat God u als rechtvaardig beschouwt. 

Romeinen 8:10 

Want in ons diepste wezen 
overtuigt Gods Geest ons ervan dat 

wij kinderen van God zijn. 
Romeinen 8:16 

 
Keer Uw gezicht af van mijn zonden en 

vernietig al mijn misstappen. 
Psalmen 51:11 

En niet alleen wij, maar ook u, die de 
waarheid hebt gehoord, het goede nieuws 

dat uw redding is. Toen u in Christus 
ging geloven, gaf God u de Heilige 

Geest, Die Hij had beloofd als een bewijs 
dat u van Christus bent. 

Efeziërs 1:13 

Doe de Heilige Geest geen verdriet; Hij 
staat immers borg voor u tot de dag van 

de volle bevrijding komt. 
Efeziërs 4:30 

Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u 
dopen in de Heilige Geest." 

Mark 1:8 

Petrus antwoordde: "U moet zich 
bekeren tot God en u laten dopen in de 

naam van Jezus Christus, want dan 
worden uw zonden vergeven. Dan komt 

ook de Heilige Geest in u wonen. 
Handelingen 2:38 




