
Het vuur, de warmte en de wind van de Geest zijn in de voorbije eeuwen veel te 
weinig gevoeld in ons land. Het is bijzonder verblijdend dat in de laatste decennia 
daarin een grote verandering is gekomen.
Aan de andere kant is het goed een stap terug te doen: een stap die leidt tot 
kritische bezinning en grondige theologische reflectie. Naast opbouwende, direct 
toegankelijke geschriften over de persoon en het werk van de Heilige Geest is 
er steviger kost nodig. Het is evenzeer van belang de Bijbelse leer aangaande 
de Heilige Geest te verstaan en het kaf van het koren te scheiden. Is alle vuur en 
warmte wel echt afkomstig van de Heilige Geest? Is alles wat waait en bruist altijd 
van de Geest? Wie en wat is de Heilige Geest eigenlijk? Wat betekent Hij voor het 
werk van God in deze wereld, in kerken en gemeenten en in de persoonlijke levens 
van gelovigen?
De bron voor de beantwoording van zulke vragen kan alleen de Heilige Schrift zijn, 
zoals de christelijke theologie door de eeuwen heen haar verstaan heeft en zoals 
ook wij haar vandaag proberen te verstaan.

De thema’s zullen zijn:

08-02-2020 1 De persoon van de Heilige Geest  2 De kracht van de Heilige Geest
29-02-2020 3 Het vroegere werk van de Heilige Geest  4 Geloven door de Heilige Geest
14-03-2020 5 De volheid van de Heilige Geest  6 De gaven van de Heilige Geest

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) heeft theologie gedoceerd aan de Evangelische 
Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee, B.) de Evangelische Theologische 
Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

Seminars Cleansing Stream

De Geest van God
08 Februari 2020
29 Februari 2020
14 Maart 2020
Spreker: Prof. dr. Willem J. Ouweneel



De toegang is gratis 
(wel wordt er een collecte gehouden).

Aanmelden is verplicht i.v.m. organisatie, stoelreserveringen, etc. én 
vol is vol. www.cleansingstream.nl

Voor deze seminars geldt: 
09:30 uur: inloop, registratie en koffie  

10:00 uur: start seminar 1 tot 11:00 uur
Pauze tot 11:25 uur

11:30 uur: start seminar 2 tot 12:30 uur.

Het heidendom oefent ook in onze westerse wereld steeds meer 
invloed uit. Demonen zijn zeker niet alleen “iets van vroeger” of 
“iets van het verre zendingsveld”. Daarom is het van belang een 
Bijbelse kijk te hebben op de geestelijke wereld.

Tijdens de twee voorgestelde seminars wordt stilgestaan bij Bijbel-
gedeelten die zelden (of nog te weinig) aan de orde komen in onze 
kerken en gemeenten en zal steeds de verbinding worden gelegd 
tussen het Oude Testament, het Nieuwe Testament, onze heden-
daagse maatschappij en ons leven.

Seminars Cleansing Stream
De geestelijke machten

volgens de Bijbel

8 oktober 2016
De geestelijke machten volgens het 
Oude Testament

Spreker: prof. dr. Mart-Jan Paul

1 april 2017
De geestelijke machten volgens het 

Nieuwe Testament

Spreker: Joost Verduijn

Kosten:   € 20,-   per persoon   per seminar  
of € 35,-  per echtpaar  

(inclusief   koffie, thee en een warme   lunch). 
Aanmelden   via  www.cleansingstream.nl (verplicht    i.v.m.   de   catering).

Contante   betaling   bij   registratie (pinnen is niet mogelijk).

Adres: Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam

Liever niet parkeren (i.v.m. buurtoverlast) in de Coloniastraat en de 
Coolhavenstraat. We verzoeken u uw auto te parkeren binnen het 
hieronder aangegeven gebied.

Voor beide seminars geldt: 
09:30 uur: Inloop, registratie en koffie 10:00 uur: Start seminar

14:30 uur: Afsluiting

E-mail: kantoor@cleansingstream.nl


