SESSIE EEN

EENHEID: DIE HEILIGE GEES

DIE DERDE PERSOON
ŉ Persoon wat in ons woon en geestelike lewe wek.

Eenheid Opdragte (J1_4.1)
 Begin om die Boeke van die Ou Testament te memoriseer. Gebruik die toepaslike
oefening.

Die Heilige Gees – Sessie 1

GEESTELIKE WAARHEDE
MEMORISEERVERS:

“...julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van
God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit
beteken Vader.”
Romeine 8:15 (ANV)

BYBELSTUDIE:
Wat kom in jou gedagtes op as jy die term “God die Vader” hoor? Hy is definitief nie die ou man in
die hemel soos party mense dit uitbeeld nie. Ander mense sien weer ŉ lig van heerlikheid as hulle
aan Hom dink. Wat van, “Jesus die Seun”? Dit is partykeer makliker omdat ons al so baie
uitbeeldings van Hom in verskillende skilderye en flieks gesien het. Waaraan dink jy as jy hoor “die
Heilige Gees”? Dis gewoonlik hier waar baie mense sukkel. Die Bybel gee ŉ paar uitbeeldings, maar
selfs dit is soms moeilik om te verstaan. Hy is egter werklik en kragtig. Baie mense dink aan die
Heilige Gees as een of ander krag, en nie as ŉ Persoon nie.
Die Bybel maak dit duidelik dat God Homself
aan ons openbaar en verhouding bou in drie
verskillende Persone – God die Vader; God
die Seun; en God die Heilige Gees – alhoewel
Hulle een wese is. God is een – nie drie gode
nie, maar een God (Sien Deuteronomium
6:4). Die Vader is God en die Seun is God en
die Heilige Gees is God, maar die Vader is nie
die Seun of Heilige Gees nie; en die Seun is
nie die Vader of die Gees nie; en die Gees is
nie die Vader of die Seun nie.
Die Heilige Gees is gelyk met God die Vader
en God die Seun op elke vlak. Wanneer ons

oor die Heilige Gees praat, praat ons oor God.
Ons praat nie oor net ŉ deel van God, of oor
hoe God voel en optree nie. Ons praat van
God self. Die Heilige Gees affekteer elke deel
of faset van ons geestelike lewe. Om die
waarheid te sê, sy teenwoordigheid of
afwesigheid in ŉ persoon se lewe is die verskil
tussen geestelik lewend of geestelik dood.
Oor die volgende 3 sessies gaan ons kyk na
wie die Heilige Gees as Persoon is, watter rol
Hy in ons lewens speel en hoe ons
voordurend met die Heilige Gees gevul kan
wees.

Hou aan met die kweek van ŉ daaglikse, persoonlike stiltetyd. Gebruik gerus die gedeeltes in die
GEESTELIKE WAARHEDE afdeling vir hierdie tye.
LEES DIE VOLGENDE VERSE en identifiseer die verskillende beskrywings van die Heilige Gees in elke
vers.
Jesaja 11:2
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Johannes 14:16-17

Johannes 14:26

Johannes 16:13

Romeine 1:4 (lees in die Afrikaanse Ou Vertaling of in ŉ Engelse Vertaling)

Hebreërs 10:29

LEES DIE VOLGENDE VERSE en identifiseer die verskillende funksies of rolle wat die Heilige Gees in
gelowiges se lewe speel.
Matteus 10:19-20

Johannes 14:26

Johannes 16:13-14

Handelinge 1:8

Romeine 8:14-16

Romeine 8:26-27
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LEES DIE VOLGENDE VERSE en gee ŉ kort beskrywing van die voorbeelde van die Heilige Gees se
werk in die Ou Testament.
Genesis 1:2

Eksodus 31:1-5

Rigters 6:34

Rigters 14:6

1 Samuel 16:13

Job 33:4

Joël 2:28-29 – Som op wat God in hierdie verse belowe.

HANDELINGE 2:1-13 – Hierdie gedeelte beskryf hoe en wat gebeur het toe die Heilige Gees
uitgestort is op die dissipels op Pinkster. Lees deur hierdie gedeelte en beskryf wat vir jou uitstaan
van hierdie gedeelte.

Opsomming:
Voordat Jesus aarde toe gekom het, was die
Heilige Gees reeds teenwoordig in die wêreld,
maar Hy het nie permanent in mense gewoon
nie. Hy het op gelowiges gekom vir ŉ sekere
tyd ten einde te help dat ŉ sekere taak verrig
word. God het egter iets anders in gedagte
gehad. In die Ou Testament beloof God reeds
om iets nuuts te doen vir sy mense.
Die aand voor Jesus se kruisiging, het Hy aan
sy dissipels verduidelik dat Hy moet weggaan

en sterf. Sy dissipels was bedroef daaroor
want vir drie jaar het hulle alles gesien wat Hy
gedoen het en gehoor wat Hy die mense en
hulle geleer het. Jesus het hulle egter
bemoedig en gesê dit is tot hulle voordeel dat
Hy weggaan. Hy het dit duidelik gemaak dat
Hy die Voorspraak/Helper vir hulle sal stuur –
nie sy hulp nie, maar ŉ ander Helper – ŉ
persoon. Die ander Persoon sal iemand soos
Hy wees.
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Die Heilige Gees is Iemand. Hy is nie ŉ krag of ŉ duif of wind of vuur nie. Hy is ŉ persoon en dis
hoekom Hy bedroef kan word en emosies beleef. Hy is ten volle God – net soos Jesus en God die
Vader. Hy is nie net ŉ deel van God of ŉ ander perspektief van God nie. Hy is God. Hy is egter nie
die Vader nie en Hy is ook nie die Seun nie. Ons moet verstaan dat elke persoon in die DrieEenheid ten volle God is en in al die karaktereienskappe van God deel. Die verskillende Persone het
egter verskillende funksies in die manier hoe hulle met die wêreld en met mekaar verband hou. Die
Seun en die Heilige Gees is gelyk in Godheid met God die Vader, maar Hulle is wel ondergeskik in
die rolle wat Hulle vervul. Hierdie rolle is ook nie net tydelike rolle nie, maar sal vir ewig bestaan.
Ons moet onthou dat alhoewel die konsep van die Drie-Eenheid vir ons moeilik is om te verstaan is
dit vir ons goed en geestelike gesond om te erken dat selfs God se wese groter is as wat ons kan
verstaan. Dit hou ons nederig voor God en dryf ons na aanbidding. Die Bybel vra nie dat ons in
teenstydigheid moet glo nie – daar is een God en Hy is meer as een. Dit is dus nie ŉ teenstrydigheid
om te sê: God is drie persone en daar is net een God, nie.
Die Heilige Gees bestaan en vervul daardie rol
van alle ewigheid af, net soos Jesus van alle
ewigheid af as die Seun van God bestaan en
daardie rol vervul. Die Heilige Gees het dus
nie eers begin bestaan en sy rol begin vervul
in die Nuwe Testament nie. Hy is die Gees
van waarheid, van genade en van heiligheid.

Handelinge 2 hê om gevul te word met God
se Gees? Natuurlik nie! Hierdie dissipels het ŉ
unieke ervaring gehad as die eerste gelowiges
wat gevul is met die Heilige Gees. Maar die
feit dat ons ervarings anders kan wees, moet
nie ons verwagting beperk dat die Heilige
Gees wel in ons lewens wil werk nie.

In Handelinge 1:5 beloof Jesus dat Hy ons
met sy Gees sal doop, en in 1 Korintiërs 12:13
maak Paulus dit duidelik dat die gelowiges
reeds gedoop is met die Heilige Gees. Wat
het tussen hierdie verse gebeur? Handelinge
2! In Handelinge 2 is God se Gees gegee om
in alle gelowiges te woon. Dit is een van die
belangrikste gebeure in ons geskiedenis –
God se Gees het gekom om in mense te
woon. Moet ons egter ŉ belewenis soos

Ons moet oppas vir twee verkeerde gedagtes:
1) die Heilige Gees kan nie op dieselfde
manier werk nie; en 2) die Heilige Gees moet
op daardie manier werk. God is God en Hy
kan maak soos Hy wil, maar die Heilige Gees
sal egter nie werk op ŉ manier wat nie in lyn
is met sy karakter nie. Wat belangrik is, is dat
ons sal fokus op wat die Bybel sê hoe God in
elke gelowige werk.

So baie keer het mense die indruk dat God ŉ onpersoonlike krag of mag is wat ons tot ons eie
voordeel kan gebruik. Hierdie is egter ŉ verkeerde opvatting. God is ŉ Persoon en Hy wil ons deur
sy Gees beheer vir sy eer en tot ons eie voordeel. Ons gebruik nie vir God nie. Hy is die Een wat ons
gebruik. Wat ŉ voorreg! Jesus het vir ons Iemand soos Hy gestuur. Hy is Iemand anders, maar sy
karakter is dieselfde. Die Heilige Gees is die Helper en Voorspraak wat ons aan alles herinner wat
Jesus geleer het. Hy is die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid lei wat Hy van Jesus
ontvang. Hy is die Een wat ons wysheid, kennis, raad en insig gee. Hy is die Een wat Jesus
verheerlik. Hy is die Gees van genade en heiligheid. Hy is die Een wat ons die woorde gee in
vervolging en die Een wat ons bystaan in ons swakheid. Hy is die Een wat ons lei, ons tot kinders
van God maak en saam met ons gees uitroep dat ons kinders van God is. Hy is die Een wat ons krag
gee sodat ons getuies van Jesus kan wees. Hy is die Een wat ons bystaan wanneer ons nie weet hoe
om te bid nie. Hy is die Een wat ons lewe gee, deel maak van Jesus se liggaam, geestelik laat groei
en in ons woon. Hy is die Een wat die vrug van die Gees in ons lewens te voorskyn bring en ons
oortuig van sonde. Ons het Hom nodig om die Christelike lewe te leef. Mag jy Hom meer en meer
persoonlik beleef en mag Hy en sy werk meer en meer bekend raak in jou lewe.
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REDIGERING EN TOEPASSING
Memoriseer die eerste vyf boeke van die Ou Testament deur die Toepassing Oefening te gebruik. Jy
gaan oor die volgende paar weke al 39 boeke van die Ou Testament memoriseer en hulle saam met
die 27 boeke van die Nuwe Testament in jou GROEP opsê.
Op watter manier het jy al die werking van God in jou lewe ervaar? Het jy die ooreenkoms tussen
die werk van God en die Heilige Gees gemaak?

Hoekom dink jy trap ons in die strik om aan die Heilige Gees as ŉ onpersoonlike (eerder as ŉ
persoonlike) en soms as ŉ “minder belangrike” deel van die Drie-Eenheid te dink?

Op watter manier het jy aan die Heilige Gees gedink voor hierdie studie? Waar dink jy het daardie
gedagtes hulle oorsprong?

Op watter manier beleef jy tans die Heilige Gees in jou lewe?

Skryf een of twee sinne neer as ŉ gebed of begeerte vir hierdie studie oor die Heilige Gees?
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ONDERSOEK
Dink na oor die onderstaande vrae voor julle volgende groepsbyeenkoms. Jy mag enige van die vrae
gevra word en jy mag enige van hierdie vrae aan die mense in jou groep vra. Hierdie vrae sal jou
help om jou lewe te evalueer in die lig van die waarheid wat julle hierdie week bestudeer het. Dit
gee ook vir die ander groepslede die geleentheid om jou aan te moedig om ten volle vir Jesus te
lewe. Skryf ŉ paar punte in die spasies neer na aanleiding van julle groepsbespreking.

Hoe gaan dit op die oomblik met jou persoonlike stiltetyd?

Hoe sou jy die huidige toestand van jou verhouding met Jesus beskryf?

Is daar enige sondige gewoonte in jou lewe wat jy sukkel om aan die beheer van die Heilige Gees
oor te gee?

Wat is die beste manier hoe jou GROEP jou tans kan ondersteun?
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EVANGELIE EN MISSIE
STORIEVERTELLING:
Jy het gedurende hierdie jaar in jou GROEP baie geleer van wat dit beteken om ŉ lewe van missie te
leef. Jy het geleer dat missie is om in Jesus se misse te deel ten einde die evangelie bekend te maak
in woord en daad aan alle mense af in die straat, ŉ ander buurt en oorsee. Nadat jy ŉ lewe van
missie begin ondersoek het, het jy ŉ gebedsgewoonte begin om vir spesifieke mense te bid na wie
jy wil uitreik en jy het ook begin om te dien.
Nou sal jy leer hoe om vir iemand anders jou eie geestelike reis te vertel. Indien hierdie gedagte jou
bietjie op jou senuwees maak, dink na oor die raad van Petrus, wat op ŉ tyd Christus ontken het:

“...Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van
julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar
doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.”
1 Petrus 3:15-16
Indien jy die meeste Christene sou vra of hulle teenoor ander mense wil getuig sal die meeste vir
jou baie vinnig aandui dat hulle wil, maar die realiteit is dat die meeste mense dit nie doen nie. Die
rede hiervoor is vrees. Ons is bang, maar ons moet onthou dat vrees is juis nie van die Here af nie
en dit is een van die vyand se wapens om te keer dat ons oor die goeie nuus van Jesus praat en dus
Jesus se missie in woord opneem.

“Want God het ons nie ŉ gees van vreesagtigheid gegee nie, maar
van krag en liefde en selfbeheersing.”
2 Timoteus 1:7 (AOV)
Daar is gewoonlik 3 vrese waarmee mense worstel:
Vrees 1: Mislukking
Ons is baie keer bang die mense luister nie na ons nie en dat hulle nie tot bekering kom nie. Ons is
bang ons probeerslae lyk dan soos ŉ mislukking. Ons moet egter ophou om sukses te meet aan
hoeveel mense vir Jesus as Here en Verlosser aangeneem het, nadat ons teenoor hulle getuig het.
Ons moet eerder sukses meet aan hoeveel keer ons met mense oor Jesus gepraat het toe die
geleentheid homself voorgedoen het.
“Engel” Skaal1:

-10 --------------------- -5 --------------------- 0 --------------------- +5 --------------------- +10
Enige persoon wat ingestel is op geestelike aspekte is êrens op hierdie skaal. Persone aan die
negatiewe kant het nog nie tot bekering gekom nie, maar is soekend en het vra oor geestelike
aspekte. Mense wat reeds vir Jesus aangeneem het, is aan die positiewe kant van die skaal. Sodra
iemand tot bekering kom, beweeg hulle van die negatiewe getalle oor na die positiewe.
1

Die Engel skaal is deur James F. Engel ontwikkel as ŉ manier om mense se geestelike reis van geen kennis
van God tot geestelike volwassenheid as ŉ Christen, ten toon te stel.
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Ons wil baie keer net ons sukses meet aan of ons ŉ persoon van negatief na positief gehelp het.
Ons moet egter onthou dat God ons om verskillende plekke op hierdie skaal gebruik. Byvoorbeeld,
wanneer ons verhouding bou met mense, geleenthede soek om gesprekke oor Jesus te hê, bid vir
geleenthede en gehoorsaam is aan die Heilige Gees, help ons soms dat iemand van -8 na -5
beweeg. ŉ Volgende persoon kom weer en help die persoon van -5 na -2 en ŉ derde persoon het
die voorreg om die persoon na die Here te lei (van -2 na +1). Ons was egter gehoorsaam aan dit wat
die Heilige Gees van ons verwag het op die persoon se geestelike reis. Soms help ons iemand met
een stap op hierdie skaal en soms met drie stappe. Sommige mense meen dat mense tussen 7 en 8
keer die evangelie moet hoor voor hulle ŉ besluit neem om Jesus te volg.
Wie op jou gebedslys is nog nie op die skaal nie? Bid dat hulle sal begin dink en belangstel in
geestelike sake. Lees 1 Korintiërs 2:14.

Wie op jou gebedslys is reeds op hierdie skaal? Bid vir geleenthede om met hulle te gesels. Lees
Kolossense 4:3-6.

Vrees 2: Verwerping
ŉ Ander vrees wat baie mense beleef is dat wanneer ek met mense oor Jesus gesels, hulle dalk niks
meer met my te doen wil hê nie of hulle wil nie meer my vriend wees nie. Mense is bang hulle word
deur hierdie vriende/familie/kollegas verwerp. Ons moet egter onthou dat hulle nie ons verwerp
nie, maar eintlik vir Jesus self. Partykeer moet ons egter meer omgee vir die vriend en sy/haar
ewigheid, as die vriendskap.
Vrees 3: Onkunde
Wat as hulle my ŉ vraag vra wat ek nie kan beantwoord nie? Die kans dat iemand jou ŉ vraag gaan
vra wat jy nie kan beantwoord nie is baie goed. Doen dit in elk geval. Die beste antwoord in daardie
situasie is om te sê: “Ek weet nie, maar ek sal vir jou uitvind.” Gaan vind dan uit by iemand wat dalk
weet en gaan dan terug na die persoon wat jou gevra het met die antwoord. God laat ons partykeer
vasgevra word sodat ons ook kan besef wat ons nie weet nie en sodoende groei in ons eie geloof.
Wanneer jy dan ŉ antwoord kry by iemand groei jy ook en volgende keer as iemand vir jou daardie
vraag vra, het jy ŉ antwoord.

Met watter een van hierdie vrese kan jy die meeste identifiseer? Watter een keer jou die meeste
om met mense oor Jesus te praat? Skryf ŉ gebed vir God neer dat Hy jou sal help met hierdie
vrees en dat sy Gees jou die vrymoedigheid sal gee om met mense oor Jesus te praat.
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PRAAT MET GOD
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees
oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die
uithoeke van die wêreld.”
Handelinge 1:8 (ANV)

Nadat die Heilige Gees op die dissipels uitgestort is, het hulle met groot
vrymoedigheid oor Jesus getuig. Vra die Here dat Hy jou met sy Gees sal vul
sodat jy ook ŉ groot en vrymoedige getuie vir Hom kan wees.

My gebedsversoek ten opsigte van die geestelike waarheid van hierdie week:

My gebedsversoek ten opsigte van ŉ situasie in my lewe:

My gebedsversoek ten einde ŉ lewe van omgee en missie te leef:

Gebedsversoeke van ander in my groep:
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EEN TREE
Na aanleiding van julle gesprekke vandag in die groep en jou studie die afgelope week, wat ervaar
jy is die EEN TREE wat die Heilige Gees jou vra om te gee in jou verhouding met Jesus? Wat is die
EEN ding wat jy hierdie week moet doen?
Ek gaan hierdie week...

*Maak seker jou stelling is baie spesifiek, meetbaar en evalueerbaar en indien dit ŉ spesifieke
tydslyn het, is dit nog beter.
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