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Sondag, 22 Oktober 2017  

Skriflesing:   Johannes 7:37-39 

Tema:    Heilige Gees 101  

 

VERKONDIGING 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

U sal onthou dat ons gepraat het oor die God 101 met ‘n vorige Sondag. Ons kon ‘n bespeur wie 

God is en hoe Groot en Almagtig en Alomteenwoordig en vol liefde God is.  

Vandag beweeg ons na nog ‘n persoon van God; die Heilige Gees. 

 

Wie is die Heilige Gees? 

Hierdie vraag is al aan ‘n verskeidenheid van mense gevra. Van hierdie mense se antwoord is 

dood eenvoud –  

Ek weet nie wie die Heilige Gees is nie.  

‘n Ander persoon se antwoord was – Dit nou ‘n moeilike vraag.  

Nog ‘n antwoord – Ek dink die Heilige Gees is anders vir elke ander mens. 

Nog iemand vra – is die Heilige Gees nie jou gewete nie? 

En nog mense kon sê dat die Heilige Gees is die derde persoon van die Drie-enige God.  

Daar is self mense wat antwoord dat hulle het nog nooit regtig nagedink oor wie die Heilige Gees 

is nie.  

 

Met al ons tegnologiese ontwikkeling en wat dit al vir ons opgelewer het, is daar net eenvoudig nie 

nog iets soos die natuur en die buitelig nie. Die natuur is inspirerend en dit is lewegewend.  

 

Met dit ingedagte, dink dan aan jou kinderdae. Wat kan jy onthou van die Heilige Gees as ‘n 

persoon van die Drie-eenheid? 

Het jy regtig aandag gegee aan die drie persone van God. Ons kan dalk terug dink aan al die 

gebede wat eindig met die woord – in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 

En as mens dit so hoor dan klink dit of die Heilige Gees so ‘n laaste gedagte is. Dit kom voor as ‘n 

flou bonatuurlike fors en mag dalk vir jou vreemd of self skrikkerig oorgekom het.  
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Maar in ons Bybel is die Heilige Gees nie ‘n flou bonatuurlike fors nie, maar Hy is ‘n persoon wie 

jy kan ken. Die Heilige Gees is ook nie ‘n opsionele ekstra deel van God nie, maar Hy is heel 

eerste en in die middel. Die Heilige Gees is ook nie ‘n onlangse uitgedink te gedagte nie, maar Hy 

was van die begin af daar! 

 

Die natuur, wat ek vroeër na verwys het wat so inspirerend en lewegewend is, is alles deur die 

Heilige Gees geskep.  

 

 1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2 Die aarde was heeltemal 

onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters 

gesweef. 3 Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.  

Genesis 1:1-3       

 

Na die nag het daar dag gekom en met elke nuwe dag het nuwe skepping na vore gekom. 

Uitgestrekte oseane, die oop hemelruim, die aarde groen en besig om te groei. Die Gees van 

God, die Skeppende Gees, het uit die chaos die kosmos gebring, uit die wanorde het Hy orde 

gebring, uit verwarring harmonie, uit misvorming bring Hy skoonheid. 

 

Elke dink wat ons met ons oë vandag kan waarneem kom uit God se Gees. God het die mens 

geskape en God het Sy Gees gestuur na uitgekiesde mense om mensdom te lei en te stuur. 

Hierdie uitgekiesde mense het van God se Gees sekere gawes en vermoëns ontvang sodat in 

bepaalde tye en omstandighede God se wil, sou geskiet, op aarde.  

God stuur Sy Gees vir ‘n man met die naam Besaleël in Eks. 31 en hy ontvang die vaardigheid, 

insig en verstand om enige werk te doen en hy maak dan vir God die mooiste goed vir dit 

tabernakel, die woonplek van God onder die Israeliete soos hulle deur die woestyn trek.  

God stuur Sy Gees na Gideon, swak en bang man en Gideon word ‘n dapper soldaat wat God se 

mense red.  

Simson wat gevange geneem is. God stuur Sy Gees om vir Simson buitengewone krag te gee, 

sodat hy kon losbreek van die boeie wat hom vas gehou het. 

 Maar die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, en die toue om sy arms was soos 

garingdraadjies wat brand, en sy boeie het van sy hande afgeval. 

Rigters 15:14b 
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God het ander mense, van die Ou Testament, gevul met die Gees vir profesie sodat hulle God se 

mondstuk kan wees en rigting en hoop gee vir God se mense.  

 

Die Gees het op Jesaja gekom sodat hy die boodskap van goeie nuus en hoop kon bring –  

 1 Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 'n blye 

boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te 

beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, 

         Jesaja 61:1 

 

Dan kom die Gees van die Here op Esegiël en bring vir ons die profesie –  

  26 Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en 

julle 'n hart van vleis gee. 27 Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my 

voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. 

Esegiël 36:26, 27 

 

En dan, deur die profeet Joël, lees ons vir wie hierdie belofte is en hoe dit sal gebeur –  

 28 En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, 
julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. 

29 En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet. 

 Joël 2:28,29 

 

God se belofte is dat Hy iets nuuts sal doen. Nie net vir sekere mense nie en in sekere tye en vir 

sekere take nie, maar vir alle mense, maak nie saak wat jou posisie, jou ouderdom, jou geslag, 

jou etniese groep of jou ras is nie.   

 

Dan lees ons dat dit soos ‘n trompet geklink het en dat almal rondom die geboorte van Jesus 

Christus gevul was met die Heilige Gees.  

 

Maria die moeder van Jesus, Elisabet, Maria se bloedverwant, Johannes die Doper en Jesus 

Christus het die Heilige Gees ontvang. Jesus ontvang die Heilige Gees met Sy Doop – en daarna 
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het Jesus begin om die mense van God te leer, siekes gesond gemaak, die gevangenis te verlos 

en gebreekte harte gesond gemaak. 

 

En as mens dit alles fyn bekyk dan sien ons dat dit wat in die Ou Testament fisies gebeur het, 

gebeur in die Nuwe Testament op ‘n geestelike manier.  

Nes die Gees vir Besaleël vaardigheid, insig en verstand gegee het om mooi dinge vir God se 

huis te maak, gee die Heilige Gees vir ons vandag  

‘n nuwe gesindheid 

Nuwe wense 

Nuwe maniere van aanbidding 

Nuwe liedere 

 

Wat jy ook al doen in jou werk, wil God jou aanvul met beter vaardigheid, vermoë en kreatiwiteit. 

Nes Gideon, gebruik God mense wat swak voel en wat voel hulle is nie toegerus vir die taak nie.  

Net soos God se Gees vir Simson fisiese krag gegee het, om los te kom van sy boeie, so gee die 

Heilige Gees vir ons krag om weg te kom van ons slegte gewoontes en verslawings wat ons 

vasbind en ons keer om geestelik vry te word.      

 

God se Gees is ‘n  

Berader 

Helper 

Gawe gewer 

Gids  

God se Gees maak ons harte sag. Hy gee ons die begeerte om ander lief te hê en om mense te 

help wat hulp nodig het. Ons raak sensitief teenoor die armes, teenoor mense met gebroke harte 

en die wat vasgevang voel.  

 

Skriflesing 

 Johannes 7:37-39 

37 Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As 

iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! 38 Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif 

sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei." 39 Hiermee het Hy na die Gees verwys, want 
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die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, 

omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. 

 

Johannes 5:24: ‘Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die 

ewige lewe.’ 

 

Ons lees hier van die huttefees – dis ‘n fees wat gehou is om die einde van die oes te herdenk, 

maar om ook na te dink aan die Israeliete se lewe in hutte tydens hulle reis deur die woestyn, na 

die uittog uit Egipte.  

 

Op die laaste dag van die fees was daar sekere gebruike wat waargeneem kon word, deur die 

volk, by die tempel. Daar was offers wat gebring is en daar was oor die rituele water wat gebring 

is. In die Ou Testamentiese profetiese boek, Sagaria, word gepraat van die laaste dae waar daar 

fonteine water vanaf Jerusalem af sal vloei. In die Joodse lering bedoel dit dat vanuit die fondasie 

van Jerusalem sal daar water kom om lewe te gee aan die hele aarde.  

Daarom het die priesters op die laaste dag van die huttefees kanne water op die altaar uit gegooi 

om simbolies na daardie dae te wys. Wat dit nog meer besonder maak is dat dit juis in daardie 

seisoen baie droog is in Jerusalem en as die priesters dan die water uitgooi, juis terwyl dit so 

droog is, dan getuig dit van hoe God lewe sal bring wanneer die aarde dors is.  

 

Dis dan in hierdie plasing dat Jesus die simbool van die water gebruik om aan te kondig dat Hy 

die bron vir lewe is. Jesus sê dan daardeur dat Hy is die bron van lewe vir die ewigheid.  

As ons in Hom glo dan word ons dors geles met die Heilige Gees wat in ons kom bly.  

 

In ‘n vroeër gedeelte van evangelie van Johannes, Johannes 4:10, gebruik Jesus die woorde 

“lewende water” om na die ewige lewe te verwys. Hier, in vers 38, verwys dit na die Heilige Gees. 

Die twee dinge hang ten nouste saam, want as ‘n mens die ewige lewe het, is die Heilige Gees in 

jou lewe werksaam. En waar die Heilige Gees se teenwoordigheid aanvaar word, bewerk Hy die 

ewige lewe.  

 

Broers en susters, hoor u hoe belangrik dit is om ‘n verhouding te hê met die Heilige Gees. As jy 

glo in Jesus dan is die Heilige Gees met jou. Maar ons moet Hom in ons lewens innooi. Dit 

beteken dat jy deur gebed vir God se Gees vra om vir jou Sy krag te gee in jou lewe.  
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En dan moet ons na die Heilige Gees luister. As ons bid – laat U wil geskied – dan kan dit so 

beur, mits ons ook toelaat dat God se wil soos lewende water van ons binneste vloei.  

 

Die Bybel leer ons dat   

Die Heilige Gees in kerk woon,  

in die kerk wys die Heilige Gees leiers aan, 

in die kerk rig die Heilige Gees die besluite van die kerk, 

in die kerk kies Hy bedienaars, 

 en stuur Hy bedienaars, 

en Hy stuur die verkondiging van die evangelie. Hy gebruik jou! 

 

Ten slote  

Broers en susters, hoor vandag dat God se Gees laat ons besef dat ons is skuldig.  

Dis God se Gees wat vir ons nuwe lewe gee.  

Dis die Heilige Gees wat vir ons krag gee,  

wat vir ons leer hoe om die evangelie te gaan verkondig,  

wat vir ons met God laat kontak maak,  

vir ons lei na die waarheid as ons met God se Woord besig raak,  

wat ons aan moedig,  

wat vir ons vrede en vreugde gee. 

Hy trek ons in kameraadskap in,  

Hy maak dit moontlik dat ons ‘n Christelike lewe kan lei,  

Hy werk sy vrug in ons,  

Hy maak ons heilig,  

Hy gee ons gawes,  

Hy gee ons sy swaard om Satan te beveg,  

Hy bid vir ons in tye van nood en Hy sal ons uit die dood opwek.  

Wat ek en jy moet doen is ons moet terug tree, onsself afsterf, nes Jesus se voorbeeld, en dan sal 

ons gereed wees om die Heilige Gees te ervaar, omdat God dan sentraal staan in ons woorde, 

ons dade en ons gedagtes! 

 

Onthou –  
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Die Heilige Gees is God se krag wat deur jou gewillige hart en met jou gewillige lewe, liefde saai 

sodat werklike lewe uit ‘n valse bestaan na vore kan kom tot in ewigheid! 

  

Mag ons elke dag bid en toelaat dat God se wil deur die Heilige Gees, ons lewens heilig maak! 

Amen  

 


