
 
 
 
  

Heilige Gees Die beste helper ooit 
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Die Heilige Gees 
 

 
“As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel 

te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” 
Lukas 11:13 

 

Met die woord ‘gawes’ word bedoel, die goedheid en voordeel van 

die geskenk wat dit gaan inhou vir die ontvanger. 

 was betrokke by die skepping in Genesis. Die  
bonatuurlike het die woeste en leë natuurlike beïnvloed sodat iets 
nuuts en perfek na vore kon kom. 

 was by Jesus Christus se bediening betrokke. Sy 
bonatuurlike werke het eers na Sy doop in die Heilige Gees begin. 
 

“Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as ek nie weggaan nie; sal die 
Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal ek hom na julle stuur” 

Johannes 16:7 
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Prakties: Dink bietjie na oor die woorde wat Jesus gebruik? Hoekom 

sal Hy so ‘n stelling maak? Wat beteken dit prakties vir jou as ‘n 

wedergebore mens? 

het die bonatuurlike weer soos by die 
skepping ‘n invloed. Die Heilige Gees veroorsaak dat ons verander 
in ‘n nuwe skepping (kainos). 2 Korintiërs 5:17 
 

 verskillende woorde wat verandering beskryf.  

Die een woord is “neos”: wat beteken dat iets wat reeds bestaan 

herstel of heelgemaak word. 
 

 woord is “kainos”: wat beteken dat iets heeltemal nuut 

geskep word, ‘n skepping wat nog nie voorheen bestaan het nie! 

 
 is ‘n Onsigbare, Bonatuurlike, Persoon. Hy is 

deel van die Drie-eenheid van God wat die vermoë het om ons 
gees gedeelte te vernuwe (kainos) sodat daar ‘n bewuswording 
van God kan plaasvind. 
 

 bewuswording veroorsaak dat ons die Koninkryk van 
God kan sien, kan verstaan en daarmee kan identifiseer. 
 
“Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore 
word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”     Johannes 3:3 
 
“die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en 
Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” 

Johannes 14:17 
 
“Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn 
het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy 
barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing 
(kainos) deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons 
Verlosser”       Titus 3:4-6 
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“Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart (gees) en met jou hele siel en 

met al jou krag” (liggaam)        Deuteronomium 6:5 

 
“En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en 
liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus 
Christus!”      1 Tessalonisense 5:23 

 

 Gees         Siel        Liggaam 

 gedeelte gaan terugkeer na God, dit het 

oorspronklik van Hom gekom.  
“en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na 
God terugkeer wat dit gegee het”    

 Prediker 12:7 
 

 stel ons in staat om God te ervaar, met Hom te kan 
kommunikeer en ‘n verlange na iets groter as onsself te hê. Dit is 
ook die skakel tussen die fisiese en geestelike wêreld.  Ons gees 
stel ons in staat om die bonatuurlike wêreld te kan ervaar, te sien 
en mee te assosieer! 
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 is wie ons as persoon is, dit is ook waar 

ons wil, gevoelens, emosies, karakter, waarde-
sisteem en keuses gesetel is.  Ons denke en 
verstandelike vermoë is ook deel van ons siel. 

 

, dit sal nie eendag soos jou liggaam dood-
gaan nie, maar sal vir ewig lewe saam met God. 
“Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want Hy sal my opneem”. 

       Psalm 49:15 

 
 is dit waaraan jy kan vat en kan 

raaksien. Ons liggaam kan die fisiese wêreld ervaar, 
sien en mee assosieer. Ons liggaam stel ons in 

staat om God se Koninkryk op aarde te vestig! 
 

 gaan dit wees as jou liggaam te  oud is om 
God se droom vir jou uit te leef! Jy gaan nie meer die ligaamlike 
energie, krag of dalk gesondheid oor hê, om dan jou fissiese krag 
tot God se beskikking aan te wend nie! 

 

Jy is ‘n gees (lewe van God) 

met ‘n siel (wie jy is) 

wat ‘n liggaam het, 

 
Met jou gees gedeelte kan jy die Koninkryk van God wat bo-natuurlik 
is, sien, verstaan en in wandel. 
 
Jou siel gedeelte is deur Christus Jesus losgekoop en vrygemaak van 
die sondige natuur. Nou kan jy jou siel deur die Waarheid van God se 
Woord en regte besluite wat jy neem vernuwe. 
 
Met jou liggaam kan jy die fisiese taak wat God jou voor gemaak het 
op aarde uitleef in die fisiese, tasbare wereld om jou.  
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 gewoonlik die meeste 
aandag, tyd en fokus op ons Liggaamlike 
en Siel gedeeltes van ons menswees. 
 

die diepste en belangrikste 
gedeelte eintlik ons gees-gedeelte is want 
daaruit is die oorsprong van ons lewe...  
  
  
 

“Dit het nou tyd geword waar ons God in Gees en Waarheid moet leer ken: Maar daar kom ‘n 
uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; 
want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, 

moet in gees en waarheid aanbid”.  Johannes 4:23-24 

 
 

 meer met rituele en offers tevrede is nie, 
Hy soek ‘n nuwe persoon wat verander het! 

 
 

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.            Johannes 8:32 
 

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; 
want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die 
toekomstige dinge aan julle verkondig.      Johannes 16:13 

 
 

 moet ons vrygemaak word? 
 

Ons moet vrygemaak word van die ou manier van dink en doen. 

Ons gedagtes moet venuwe word oor wie ons is, 

waarom ons lewe en waarnatoe ons oppad is. 
 

Ons kan onsself verbeter, maar ons kan onsself nie vernuwe nie. 
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Ons kon dit nog nooit uit onsself reggekry nie.  
 

‘n geveg 
aan die gang. 

 
Ons ‘ou mens’ staan 

die vernuwingswerk van 
die 

Heilige Gees tee! 

 wat self probeer om geregverdig te word deur 
rituele, opofferings en jou eie pogings te verdubbel, maar jou 
sondige natuur en foutiewe hartsbegeertes bly onveranderd. 
 

 wat foutiewe opinies oor die Bybel en God glo en 
wat eerder by die hedendaagse kultuur, leefstyl en gemak van 
mense inpas as wat dit oor God se Waarheid gaan. 
 

wat in onkunde bly omdat daar ‘n wantroue is vir 
alle verandering, nuwe informasie of bo-natuurlike ervarings wat 
werklik van God kom. 
  

 wat vasgevang sit in ‘n godsdienstigheid wat 
bestaan uit leë rituele, offers, reëls, wette en verpligtinge wat niks 
met ‘n verhouding en wandel met die lewende God te doen het nie.  
 

 wat in vrees meer aan bygelowe of die werk van 
die duiwel glo as die oorwinnende krag van God en Sy 
oorheersende Koninkryk wat reeds die werke van die duiwel 
verbreek en kragteloos gemaak het.  

 

Prakties: Lees Romeine 7 & 8 om die prentjie te sien wat Paulus 

hieroor beskryf.  Kuier by jou mentor en gesels met mekaar oor die 

verskille van die ‘ou mens’ en die ‘nuwe mens’.  
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Totale vertroue op die Heilige Gees om ons te herskep! 
 

- Hy is die Heiligste en kan ons in heiligheid vernuwe. 
 

- Hy is die Waarheid en kan ons die volle waarheid wys. 
 

- Hy is die Reinste en kan ons in reinheid van gedrag, verbeelding, 
gedagtes en drome vernuwe. 

 

- Hy is die Suiwerste verteenwoordiger van God en Hy kan ons die 
duidelikste beeld van God se hart laat ervaar en verstaan. 

 

- Hy werk die Noukeurigste in ons en is in staat om ons van binne 
na buite te herskep! (kainos) 

Soos wat jy, jou volle vertroue in Hom plaas, is die Heilige Gees 
aktief in jou lewe betrokke om die transformasie (metamorfose) 

proses voort te sit en tot volheid te bring. 
 

Metamorfose is 

nodig 
 

 

God se Koninkryk 
kan net deur nuwe 
mense ingegaan 

word! 
  Johannes 3:5 

 tweede geboorte kan soos volg beskryf word: 
 

 mens word van binne na buite verander as gevolg 
van die werking van die Heilige Gees in jou.  
 

 ‘n vernuwing van jou geloof, jou waardes, jou 
siening van sonde en jou bewustheid van God.  Sodoende is daar 
permanente transformasie in jou lewe.  

Dit is eers net onsigbare, interne veranderings 

wat jou denke en hart aanraak, maar later affekteer dit jou 

emosies, jou dade, hoe jy praat, optree en lewe. 
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God wil ons nie net van binne herskep nie, maar Hy wil ons 

ook deur die Heilige Gees bonatuurlik bekragtig sodat ons 

die planne en werke van die duiwel rondom ons kan 

teenstaan en verbreek. 
 

Dit is duidelik uit die Skrif dat doping in die Heilige Gees ‘n 

spesifieke ondervinding is wat na wedergeboorte gevolg het. 
 

 het gelowig geword en is in water gedoop. 
Hulle is eers later met die Heilie Gees gedoop toe Petrus en 
Johannes na hulle gestuur was.   Handelinge  8:14-17 
 

 was dissipels wat wedergebore was, maar hulle het nie 
eens geweet daar is ‘n Heilige Gees nie. Hulle is weer gedoop en 
het toe die Heilige gees daarna ontvang.  Handelinge 19:1-6 
 
 

 

 is uitgestort oor die 120 dissipels.  Handelinge 2:3-4  

 Christen is jy deel van God se Nuwe Verbond 
en kan jy dan op al die beloftes van God vertrou en staatmaak. 
 

“As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: 
strome van lewende water sal uit sy binneste vloei”     Johannes 7:37-39 
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3000 mense kom tot inkeer en Petrus gee aan hulle die 
volgende raad oor wat hulle volgende moet doen: “Bekeer julle, laat 
elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle 
sal die gawe van die Heilige Gees ontvang”   Handeling 2:38-39.  

 
 Jesus Christus kon sien, hoor en ervaar wat God die 

Vader doen, net so kan ons gees ook sien, hoor en ervaar wat in 
die geestelike gebeur.     Johannes 5:19 

 
 dat ons almal die Heilige Gees ontvang! 

       Efesiërs 5:18  
 

 sal nie toelaat dat ‘n bose gees of iets anders 
oor jou kom as jy die Heilige Gees van Hom vra nie! 

Lukas 11:9-13 

 

Hoe word ek in die Heilige Gees bekragtig 
 

 en erken dat jy jou lewe nie self kan regmaak of 

vernuwe nie. Jy het iemand groter as jouself nodig om dit te doen.  
 

 met jou gees, siel en liggaam. Vertrou Hom dat Hy die 
enigste Een is wat werklik omgee en jou aanvaar net soos jy is, maar jou nie daar wil 
los nie. 
 

 om jou met die Heilige Gees te doop. Wees bereid om hardop 
met God te praat. 
 

 leier met 
handoplegging vir jou bid. Glo 
dat hierdie ‘n kontak-punt van geloof is 
en glo dat jy onmiddellik die Heilige 
Gees sal ontvang.  
 

 op jou eie 
plaasvind.  Dit hang van jou diep 
begeerte en verlange na ‘n dieper 
vervulling van God af.
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 die Heilige Gees kan dramaties of rustig wees. Dit gaan 
soms gepaard met groot vreugde. Sommige mense mag selfs 
omval of rondhardloop. Wat ook al jou ondervinding is, die belangrikste is dat 
jou lewe verander en dat jy vernuwe raak in jou menswees. 
 

 ‘n ekstatiese gevoel en ondervinding wat later verbygaan, 
maar wat jy weer van tyd tot tyd kan ervaar. Dit raak dan ‘n leefwyse om 
op Sy inspraak en leiding te reageer. Dit veroorsaak ‘n vrymakende en dinamiese 
bonatuurlike Koninkrykslewe.      2Korinthiers 5:13 
 

 die Heilige Gees word aan jou gegee sodat jy God 
se agenda en plan kan vervul. Soos jy geestelik groei, sal God aan jou wys 
watter spesifieke doel jy in die uitbreiding van Sy Koninkryk op aarde gaan uitleef. 
 

 in ‘n nuwe taal, wat die Heilige Gees gee, te praat. Dit 
kan voel soos onbekende woorde wat van binne jouself wil uitborrel en jy kan dit 
dan hardop uitspreek.  
 

Waarom ‘Spreek in TALE’ 
 

 altyd hoe of wat om in moeilike situasies te bid nie. 

Deur in tale te bid kom jou gebed in lyn met God se wil.  Die Heilige 

Gees in jou, bid dan namens jou, en jou swakhede of tekortkomings 

word oorkom.            Romeine 8:26 

 of sing verborgenhede tot God. Dit is iets wat ‘n 

verklaring nodig het om te kan verstaan omdat die werklike betekenis 

bedek of toegemaak is en ‘n verdere ondersoek of openbaring nodig is, 

sodat ons wysheid en insig in onbekende situasies kan bekom.       

     1 Korintiërs 14:1-40 & 1 Johannes2:27 

 
Ons word gestig en verkwik in ons 
normale lewe en ook in tye van 

onrus, angs of krisis. Stig en verkwik 

beteken om te bevestig en iets van 

die fondasie af korrek op te bou soos 

wat iemand ‘n huis sal restaureer. 
     1 Korintiërs 4:4  



12 

 

 

 is uiterlike manifestasie van die doping in die 
Heilige Gees.      Handelinge 10:44-48  
 

 oor spreek in tale:  “Ek dank my God dat ek meer in tale 
spreek as julle almal” “Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder 
dat daar in tale gespreek word nie”    1 Korintiërs 14:18 & 39 

 
Prakties: Bestudeer die volgende informasie om die verskil te sien 

tussen Wedergeboorte en Doping in die Heilige Gees. 
 

Wedergeboorte deur Heilige Gees Doping in Heilige Gees 
  

Jy word weer-gebore uit Gees Dis ‘n belofte 

Johannes 3:5-8 Lukas 24:49 
Jou gees word vernuwe Vra & Ontvang 

1 Johannes 4:13 Lukas 11:13 & 24:49 
Vrug van die Heilige Gees Jesus Christus doop jou 

Galasiërs 5:22 Mattheus 3:11-12 
Herken die Heilige Gees Jy word Bekragtig 

Johannes 14:17 & 17:26 Kolossense 1:11 & Handelinge 1:8 
Verhouding met God is moontlik Gawes van die Heilige Gees 

Johannes 14:17 & 17:26 1 Korintiërs 12:4 
Volle Waarheid Krag van Heilige Gees 

Johannes 16:13 Handelinge 1:8 
Leermeester Lewende water uit binneste 

1 Johannes 2:27-28 Johannes 7:37-39 
Gees van Aanneming Tekens en Wonders 

Romeine 8:15 Markus 16:17-18 
Trooster Vreemde Tale 

Johannes 16:7 1 Korintiërs 14:39 
Nuwe hart  

Esegiël 36:26-27  

Kinders van God  

Johannes 1:12  

 

 


