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God se Heilige Gees
Die krag van

Byna 2,000 jaar gelede het ’n wonderbaarlike, 
betekenisvolle gebeurtenis plaasgevind—die 
Nuwe-Testamentiese Kerk is op Pinksterdag 

gestig. Wat hierdie gebeurtenis so verstommend ge- 
maak het—en Handelinge 2 meld dat die omstandig-
hede van daardie dag werklik dramaties was—was 
die gee van God se Heilige Gees aan die volgelinge 
van Jesus Christus, net soos Hy belowe het (Johannes 
14:16-17, 26; 15:26; 16:7-14; Handelinge 1:4-5, 8).

Wat is hierdie Heilige Gees wat daardie dag op 
Jesus se volgelinge neergedaal het? Waarom het hier-
die dinge gebeur? Wat moet ons uit hierdie vreemde 
gebeurtenisse leer? Nog belangriker, watter rol speel 
God se Heilige Gees in ’n Christen se lewe?

Om hierdie onderwerp te verstaan, moet ons eers 
verstaan wat die Heilige Gees is en wat dit nie is nie. 
Om dit te begryp, moet ons verstaan wat die Heilige 
Gees in ’n Christen se lewe doen.

Wat leer die Bybel oor die Heilige Gees? Die ant-
woord op hierdie vraag bevat die waarheid van die 
wonderlike toekoms wat God vir elke mens in die 
vooruitsig het. Ons sal sien dat God se Heilige Gees 
die katalisator in ’n getransformeerde Christelike  
lewe is.

Foto: Biletskiy_Evgeniy/iStock/Thinkstock
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The Power of the Holy Spirit

Baie skrifture verwys na die Heilige 
Gees as die krag van God (Sagaria 4:6; 
Miga 3:8). Paulus het vir Timoteus gesê 
dat dit die “gees van … krag en liefde 
en selfbeheersing” is (2 Timoteus 1:7, 
beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Lukas 4:14 teken aan dat Jesus 
Christus Sy bediening “in die krag van 
die Gees” begin het. Lukas 1:35 iden-
tifiseer die Heilige Gees met “die krag 

van die Allerhoogste.” Toe Jesus van 
die Heilige Gees gepraat het wat ná Sy 
dood aan Sy volgelinge gegee sou word, 
het Hy vir hulle gesê: “Maar julle sal 
krag ontvang wanneer die Heilige Gees 
oor julle kom …” (Handelinge 1:8).

Petrus vertel hoe “God Hom gesalf 
het met die Heilige Gees en met krag. 
Hy [Jesus] het die land deurgegaan, 
goed gedoen en almal genees wat onder 

die mag van die duiwel was, omdat God  
met Hom was” (Handelinge 10:38). 
Die Heilige Gees word hier geassosieer 
met die krag waardeur God met Hom 
was—die krag waardeur Jesus Christus 
magtige wonderwerke verrig het tydens 
Sy aardse, fisiese bediening. Die Heilige 
Gees is die teenwoordigheid van God se 
krag wat aktief in Sy dienaars werk.

Die apostel Paulus se begeerte was dat  
die lede van die Kerk in Rome “oor-
vloedig kan wees in die hoop deur die 
krag van die Heilige Gees!” op dieselfde 
manier as wat Jesus Christus deur hom 
gewerk het “deur die krag van tekens 
en wonders, deur die krag van die Gees 
van God” (Romeine 15:13, 19).

Goddelike inspirasie deur die Gees
Die Bybel wys ook dat God Sy pro- 

fete en diensknegte inspireer en lei 
deur die krag van die Heilige Gees. 
Petrus het opgemerk dat “geen profesie 
is ooit deur die wil van ’n mens voort-
gebring nie, maar, deur die Heilige 
Gees gedrywe, het die heilige mense 
van God gespreek” (2 Petrus 1:21).

Paulus het gesê dat God se plan “aan 
sy heilige apostels en profete geopen-
baar is deur die Gees” (Efesiërs 3:5), en 
dat sy eie leringe deur die gees geïn-
spireer was (1 Korinthiërs 2:13). Paulus 
verduidelik in 1 Korintiërs 2:9-10 dat 
God deur Sy Gees aan ons die dinge 
openbaar wat Hy voorberei het vir die 
wat Hom liefhet. God die Vader is die 
Onthuller, wat deur sy Gees werk in 
diegene wat Hom dien.

Jesus Christus het vir Sy volgelinge 
gesê dat die Heilige Gees, wat die Vader 
na hulle sou stuur, “sal julle alles leer 
en sal julle herinner aan alles wat Ek 
vir julle gesê het” (Johannes 14:26).

Dit is deur God se Gees in ons dat 
ons geestelike begrip en insig kan ver-

kry. “Want wie van die mense weet  
wat in ’n mens is, behalwe [deur] die 
gees van die mens wat in hom is? So 
weet ook niemand wat in God is nie, 
behalwe [deur] die Gees van God”  
(1 Korintiërs 2:11).

Jesus Christus het hierdie geestelike 
begrip in oorvloed gehad. Daar was 
geprofeteer dat Hy as die Messias “die 
Gees van wysheid en verstand, die Gees  
van raad en sterkte, die Gees van ken-
nis en van die vrees van die HERE” sal 
hê (Jesaja 11:2).

Wat die Heilige Gees nie is nie
Die tradisionele Christelike siening 

van die Heilige Gees stel dit nie net as 
die krag van God voor nie, maar ook 
as ’n derde persoon met die Vader en 
Seun in ’n Drie-eenheid. Maar wan-
neer die Bybel op sigwaarde geneem 
word, is dit duidelik dat dit nooit as ’n 
aparte persoon voorgestel word nie. Dit 
word altyd as ’n eienskap of krag van 
God voorgestel. Daar is baie skrifture 
wat aantoon dat dit nie ’n goddelike 
persoon is nie. Daar word byvoorbeeld 
na die Heilige Gees verwys as ’n gawe 
(Handelinge 10:45; 1 Timoteus 4:14). 
Ons word vertel dat dit uitgeblus kan 
word (1 Tessalonisense 5:19), dat dit 
uitgestort kan word (Handelinge 2:17; 
10:45), en dat ons daarmee gedoop 
word (Matteus 3:11). Dit moet in ons 
aangewakker word (2 Timoteus 1:6), 
en dit vernuwe ons ook (Titus 3:5). Dit 
is beslis nie eienskappe van ’n persoon 
nie. Dit is beslis eienskappe van God se 
karakter en krag.

Hierdie Gees word ook “die Heilige 
Gees van die belofte … die onderpand  
[is] van ons erfdeel … die Gees van 
wysheid en openbaring,” genoem 
(Efesiërs 1:13, 14, 17).

Hierdie Gees is nie net die Gees van  

Die Heilige Gees: 
die krag van God
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Regdeur die Bybel word daar van die Heilige Gees gepraat as God 
se goddelike krag. Die Anchor Bible Dictionary, in sy artikel oor 
die Heilige Gees, beskryf dit as “Die manifestasie van goddelike 

teenwoordigheid en krag waarneembaar veral in profetiese inspirasie” 
(Vol. 3, Doubleday, New York, 1992, bl. 260).

Die Krag van die Heilige Gees
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God die Vader nie; dit is ook “die Gees  
van Christus” (Romeine 8:9; Filippense 
1:19; 1 Petrus 1:11). Dit woon in Chris- 
tene, lei ons en stel ons in staat om kin-
ders van God te wees (Romeine 8:14).

In teenstelling met God die Vader 
en Jesus Christus, wat deurlopend met 
mense vergelyk word in hulle vorm en 
gestalte, word die Heilige Gees net so 
konsekwent op ’n heel ander manier 
voorgestel. Dit word beskryf as ’n duif 
(Matteus 3:16; Markus 1:10; Lukas 3:22; 
Johannes 1:32) en as “tonge … soos van 
vuur” (Handelinge 2:3). Jesus Christus 
het dit met “lewende water” vergelyk 
(Johannes 7:37-39).

Daar is verdere bewyse dat die Heilige  

Gees nie ’n persoon is nie, maar die 
goddelike krag van God is. In Matteus 
1:20 lees ons dat Jesus deur die Heilige 
Gees verwek is. Tog het Jesus Christus 
voortdurend tot die Vader gebid en 
Hom aangespreek as Sy Vader, nie die 
Heilige Gees nie (Matteus 10:32, 33; 
11:25-27; 12:50; 15:13; 16:17, 27; 18:10, 
35). Hy het nooit beweer dat die Heilige 
Gees Sy Vader is nie.

(Daar is soveel meer bewyse dat die 
Heilige Gees God se krag, verstand en 
lewenskrag is waardeur Hy ons as Sy 
kinders verwek en dat dit nie ’n god-
delike persoon is nie. Lees alles daar-
oor in ons gratis studiehulp Is God a 
Trinity?)

Ons moet verstaan wat dit beteken 
om “deur die Gees van God gelei [te] 
word.” God se Gees dryf, sleep of stoot 
ons nie rond nie; dit lei ons. Dit sal ons 
nie verhinder om te sondig nie en dit 
sal ons ook nie dwing om te doen wat 
reg is nie. Dit lei ons, maar ons moet 
bereid wees om te volg. 

Hoe lei God se Gees ons? Kom ons 
kyk na ’n paar maniere.

Die Heilige Gees hou ons in kontak 
met God se denke

God se Gees werk met ons bewussyn.  
Die apostel Johannes beskryf dit so: 
“En hy wat sy gebooie bewaar, bly in 

Presies wat is ’n Christen? Hoe 
definieer die Bybel ’n Christen in die 
mees akkurate sin?

Die Skrif identifiseer duidelik wie  
aan Christus behoort—dit wil sê  
wie ons ’n ware Christen kan noem.  
Let op die apostel Paulus se lering in 
Romeine 8:9: “Maar as iemand die 
Gees van Christus nie het nie,  
dié behoort nie aan Hom nie” (be- 
klemtoning deurgaans bygevoeg). 
Die Heilige Gees is dus ’n wesenlike 
aspek van die Bybelse definisie van 
’n Christen. Verder het slegs diegene 
wat deur God se Gees gelei word, 
toegang tot die ewige lewe.

Paulus gaan voort in vers 11, “En 
as die Gees van Hom wat Jesus uit  
die dode opgewek het, in julle woon,  
dan sal Hy wat Christus uit die dode 
opgewek het, ook julle sterflike lig-
game lewend maak deur sy Gees wat 
in julle woon.” 

Dit word baie duidelik dat die 
Heilige Gees ’n groot rol in die 
lewens van Christene speel. In vers 
14 definieer Paulus die Christen 
baie duidelik: “Want almal wat deur 
die Gees van God gelei word, dié is 
kinders van God.” Die Heilige Gees 
identifiseer ons met Christus (vers 
9), dit maak onsterflikheid moontlik  
vir menslike, sterflike wesens (vers 
11), dit maak ’n gehoorsame, oor-
winnende Christelike lewe moontlik 
(vers 13), en dit lei waarlik (bemag-
tig en motiveer) die kinders van God.  
Kortom, God se Gees—ook genoem 
die Gees van Christus—is wat ’n 
mens ’n Christen maak, ’n Gees-
geleide volgeling van Jesus Christus.

As die Heilige Gees ’n Christen 
definieer en ’n mens ’n kind van 
God maak, is dit uiters noodsaaklik 
dat ons meer oor daardie Gees, en 
die rol van die Gees, leer en verstaan.

Die Heilige Gees: Definieer ’n Christen God gee Christene 
goddelike hulp deur 
Sy Gees
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Wat doen God se Heilige Gees vir ons as Christene? Hierdie 
vraag is die kern van ons godsdienstige oortuigings, want 
sonder die krag van God se Gees kan ons geen diep, hegte 

verhouding met die Vader hê nie en kan ons ook nie Sy kinders word 
nie. Dit is omdat die Gees in ons woon dat ons die kinders van God 
genoem word (Romeine 8:14-17).



8  ’n Bybelstudiehulpmiddel aangebied deur Beyond Today  9

Die Krag van die Heilige Gees

Hom, en Hy in hom. En hieraan weet 
ons dat Hy in ons bly: aan die Gees wat 
Hy ons gegee het” (1 Johannes 3:24). 
Deur God se Gees, wat Hy aan ons gee, 
kan ons ten goede deur Hom beïnvloed 
word en God se gebooie gehoorsaam. 
Dit is in skrille kontras met die wêreld 
om ons en ons eie natuur, wat ons na 
die bose beïnvloed.

God se Gees help ons ook om tot ’n 
dieper begrip van Sy waarheid te kom. 
Toe Jesus die apostels belowe het dat 
Hy die Gees na hulle sou stuur, het Hy 
gesê dat dit “julle in die hele waarheid 
[sal] lei” (Johannes 16:13).

God se Gees inspireer ’n dieper 
begrip van Sy Woord, doel en wil

Soos ons vroeër gelees het, sê 1 Korin- 
tiërs 2:9-11 vir ons: “maar soos geskry-
we is: Wat die oog nie gesien en die oor 
nie gehoor en in die hart van ’n mens 
nie opgekom het nie, wat God berei het 
vir die wat Hom liefhet. Maar God het 
dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, 

want die Gees ondersoek alle dinge, 
ook die dieptes van God. Want wie 
van die mense weet wat in ’n mens is, 
behalwe die gees van die mens wat in 
hom is? So weet ook niemand wat in 
God is nie, behalwe die Gees van God.” 

Sonder God se Gees kan ’n persoon 
nie God se goddelik uitgesproke Woord 
en wil verstaan nie, “want dit is vir 
hom dwaasheid, en hy kan dit nie ver-
staan nie, omdat dit geestelik beoordeel 
word” (vers 14).

Die Gees van God oortuig ons 
gewete en help ons om sonde te 
sien soos dit werklik is

Terwyl Hy gepraat het van die Heilige  
Gees wat na Sy dood en opstanding 
aan Sy volgelinge gegee sou word, het 
Jesus gesê dat dit “die wêreld [sal] oor-
tuig van sonde” (Johannes 16:8). God 
se Gees in ons, wat met ons gewete 
werk, help ons om sonde te herken 
en te vermy. Die skuldgevoelens wat 
ons voel is eg as dit aanleiding gee tot 
erkenning van sondes.

Die Heilige Gees bring goddelike 
vrug in ons voort

Net soos ’n appelboom appels produ- 
seer, produseer God se Gees ’n spesi- 
fieke soort vrug in die lewe van ’n 
Christen. Paulus noem die vrug wat 
sigbaar behoort te wees in diegene wat 
deur God se Gees gelei word as “liefde, 
blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 
sagmoedigheid, selfbeheersing” 

(Galasiërs 5:22). 
Elke aspek van hierdie 

vrug is op sigself ’n gede-
tailleerde studie waardig, 
tesame met ’n self-analise 
om te sien in watter mate 
hierdie eienskappe sigbaar 
is in ons lewens. (U kan ons 

herdrukte artikelreeks oor “The Fruit 
of the Spirit” aflaai, wat elkeen hiervan 
in detail ondersoek.)

Die apostel Petrus som die proses 
op om tot geestelike volwassenheid te 
groei: “[God se] goddelike krag het ons 
alles geskenk wat tot die lewe en gods-
vrug dien, deur die kennis van Hom 
wat ons geroep het deur sy eie heerlik-
heid en deug, Waardeur Hy ons die 
grootste en kosbare beloftes geskenk 
het, sodat julle daardeur deelgenote kan 

word van die goddelike natuur, nadat 
julle die verdorwenheid ontvlug het wat 
deur begeerlikheid in die wêreld is.

“En juis daarom ook moet julle met 
aanwending van alle ywer by julle 
geloof voeg die deug, en by die deug 
die kennis, en by die kennis die selfbe-
heersing, en by die selfbeheersing die 
lydsaamheid, en by die lydsaamheid 
die godsvrug, en by die godsvrug die 
broederliefde, en by die broederliefde 
die naasteliefde. Want as hierdie dinge 

by julle aanwesig is en toeneem, dan 
laat dit julle nie ledig of onvrugbaar 
tot die kennis van onse Here Jesus 
Christus nie; 

“want hy by wie hierdie dinge nie 
aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, 
en het die reiniging van sy vorige son-
des vergeet. Daarom, broeders, moet 
julle jul des te meer beywer om julle 
roeping en verkiesing vas te maak; want  
as julle dit doen, sal julle nooit struikel 
nie. Want so sal ryklik aan julle verleen  

Net soos ’n appelboom appels produseer, 
produseer God se Gees ’n spesifieke soort 
vrug in die lewe van ’n Christen. Elke aspek  
van hierdie vrug is op sigself ’n gedetail- 
leerde studie werd …

As God ’n Drie-eenheid was sou 
die apostel Paulus, wat baie van die 
teologiese beginsels van die vroeë 
Kerk opgeteken het, sekerlik hier-
die begrip verstaan en geleer het. 
Tog vind ons nie so ’n konsep in sy 
geskrifte nie.

Paulus se standaard begroeting 
in sy briewe aan kerke, sowel as 
individue aan wie hy geskryf het, 
is: “Genade vir julle en vrede van 
God, onse Vader, en die Here Jesus 
Christus.” Daar is geen sprake van 
die Heilige Gees nie.

Hierdie selfde begroeting, met 
slegs geringe variasies, verskyn in 
elke sendbrief wat Paulus geskryf 
het: Romeine 1:7; 1 Korintiërs 1:3; 2 
Korintiërs 1:2; Galasiërs 1:3; Efesiërs 
1:2; Filippense 1:2; Kolossense 1:2;  
1 Tessalonisense 1:1; 2 Tessalonisense  
1:2; 1 Timoteus 1:2; 2 Timoteus 1:2; 
Titus 1:4; en Filemon 3.

Die Heilige Gees word altyd uit 
hierdie begroeting weggelaat—’n 
ondenkbare fout as die Heilige Gees 

inderdaad ’n persoon was wat gelyk 
is aan God en Jesus Christus.

Dit is selfs meer verbasend as ons 
in ag neem dat die kerke waaraan 
Paulus geskryf het baie nie-Joodse 
lede uit politeïstiese agtergronde 
gehad het wat voorheen talle gode 
aanbid het. Paulus se briewe bevat 
geen poging van sy kant af om die 
Drie-eenheid, of die Heilige Gees, te 
verduidelik as ’n goddelike persoon 
wat gelyk is aan God die Vader en 
Jesus Christus nie.

In Paulus se geskrifte word die 
Heilige Gees saam met God die 
Vader en Jesus Christus slegs in  
2 Korintiërs 13:13 genoem, en daar 
slegs oor ons “gemeenskap van die 
Heilige Gees” met God en Christus 
(sien 1 Johannes 1:3).

Die apostel Paulus stel dit duidelik  
dat “vir ons maar een God, die Vader  
uit wie alles is … en een Here Jesus 
Christus …” is (1 Korintiërs 8:6). Hy 
maak geen melding van die Heilige 
Gees as ’n goddelike persoon nie.

Paulus het nie die  
 Drie-eenheid erken nie



word die ingang in die ewige konink- 
ryk van onse Here en Saligmaker, 
Jesus Christus” (2 Petrus 1:3-11). 

Die Gees van God vertroos, 
bemoedig en help ons ook op 
ander maniere

Jesus Christus het belowe om Sy 
volgelinge die Heilige Gees te stuur 
as ’n “Trooster” (Johannes 14:16) 
of “Raadgewer” (Nuwe Lewende 
Vertaling). Ware vertroosting en 
gerusstelling kom van God se Gees 
wat in ons woon. Ons hoef nie onno-
dig bekommerd te wees oor wat met 
ons kan gebeur nie. God se Gees 
gee ons die versekering dat wat ook 
al gebeur ten goede sal uitwerk “vir 
hulle wat na sy voorneme geroep is” 
(Romeine 8:28).

Hierdie versekering bied ’n uitkyk 
op die lewe wat skaars in ons wêreld 

is. Ja, ’n Christen kan moedeloos 
raak, maar dit is deur die Heilige 
Gees dat ons op ’n ander manier  
na die lewe kan begin kyk. Soos  
vroeër genoem, is vrede nog ’n  
vrug van God se Gees in die lewe 
van ’n Christen.

Ons sien die wonderlike waar- 
heid van hoe en waarom God in  
ons lewens werk om ons te trans- 
formeer—dit stel ons in staat om 
Hom te gehoorsaam en in Sy lewens-
wyse te groei terwyl ons in hierdie 
fisiese lewe is. Sy Heilige Gees werk 
in ons sodat ons ’n ontsagwekkende 
transformasie in die toekoms met 
Christus se wederkoms kan ervaar.

Ná die martelaarskap van Stefanus het 
die meeste van die Christene in Jerusalem 
uit vrees vir Saul (wat later die apostel 
Paulus geword het) uit die stad gevlug.

“En die wat verstrooi was, het die land 
deurgegaan en die woord van die evangelie 
verkondig. En Filippus het afgekom in ’n 
stad van Samaría en Christus aan hulle 
verkondig. En die skare het eendragtig ag 
gegee op die woorde van Filippus toe hulle 
dit hoor en die tekens sien wat hy doen. 
Want uit baie van die wat onreine geeste 
gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl 
hulle met ’n groot stem skreeu; en baie wat 
lam en kreupel was, het gesond geword. En 
daar was groot blydskap in daardie stad …

“Maar toe hulle Filippus geglo het, wat 
die evangelie aangaande die koninkryk van 
God en die Naam van Jesus Christus ver-
kondig het, is hulle gedoop, manne sowel 
as vroue …

En toe die apostels in Jerusalem hoor dat  
Samaría die woord van God aangeneem 
het, het hulle Petrus en Johannes na hulle 
gestuur. Húlle het afgekom en vir hulle 
gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ont-
vang, want Hy het toe nog op niemand 

Hoe om die 
Gees van God 
te ontvang

Die verhaal van die nuwe 
Christene wat deur Filippus  
in Samaria gedoop is, illustreer 

die belangrikheid van die seremonie 
van handoplegging in die gee van die 
Heilige Gees.
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Jesus Christus het belowe om Sy 
volgelinge die Heilige Gees as ’n 
“Trooster” of “Raadgewer” te stuur.

Foto: lvdesign77/iStock/Thinkstock
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dat die Heilige Gees nie dadelik, wan-
neer ’n persoon in water gedompel was, 
gekom het nie maar nadat ’n dienaar 

van God sy hande op die persoon gelê 
het en gebid het dat die Heilige Gees 
aan hom of haar gegee moet word. 

Is die oplegging van hande nodig vir 
ons om die Heilige Gees te ontvang?

van hulle geval nie, maar hulle was 
net gedoop in die Naam van die Here 
Jesus. Hulle het hul toe die hande op- 
gelê, en hulle het die Heilige Gees ont-
vang” (Handelinge 8:4-8, 12, 14-17).

Ons kan die proses sien wat die vroeë 
Christelike Kerk vir nuwe gelowiges 
ingestel het om die Heilige Gees te ont- 
vang. Soos ’n persoon oortuig word 
van die waarheid van die Bybel en die 

behoefte aan Jesus se versoeningsoffer, 
sien hy of sy ook die behoefte om ge- 
doop te word.

Die doop is egter net deel van die 
proses. ’n Gedoopte persoon moet 
dan die hande op hulle laat lê deur ’n 
dienaar van God, soos in die volgende 
gedeelte duidelik gemaak word:

“Húlle het afgekom en vir hulle 
gebid, dat hulle die Heilige Gees mag 
ontvang, want Hy het toe nog op nie-
mand van hulle geval nie, maar hulle 
was net gedoop in die Naam van die 
Here Jesus. Hulle het hul toe die hande 
opgelê, en hulle het die Heilige Gees 
ontvang” (Handelinge 8:15-17).

Let op dat hierdie Christene reeds 
gedoop was. Maar die Heilige Gees 

was nie aan hulle gegee 
voordat die apostels 
hulle die hande opgelê 
het nie.

“En toe hulle dit hoor, 
is hulle gedoop in die 
Naam van die Here 
Jesus. En Paulus het 

hulle die hande opgelê, en die Heilige 
Gees het op hulle gekom, en hulle 
het met tale gespreek en geprofeteer” 
(Handelinge 19:5-6).

Petrus het gepreek dat diegene wat 
hulle bekeer en laat doop die Heilige 
Gees sou ontvang (Handelinge 2:38). 
Maar uit hierdie voorbeelde sien ons 

Soos ’n persoon oortuig word van die waar - 
heid van die Bybel en die behoefte aan Jesus 
se versoeningsoffer, sien hy of sy ook die 
behoefte om gedoop te word. Hande word 
dan op hulle gelê deur ’n dienaar van God.
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Die Bybel gee vir ons ’n duidelike 
antwoord. Paulus het op sommige 
gelowiges in Efese afgekom wat deur 
niemand anders as Johannes die 
Doper gedoop was. Tog het hulle om 
twee redes nie die Heilige Gees ont-
vang nie. Een daarvan is dat hulle 
nie die handoplegging gehad het nie. 
Die ander was dat hulle klaarblyklik 
nie die Christelike lewenswyse, die 
verbond wat ’n mens deur die doop 
aangaan, ten volle verstaan het nie.

Wat het hulle doop deur Johannes 
bereik? Dit het hulle ongetwyfeld ge- 
help om vir bekering voor te berei, 
want hy het bekering gepreek. Dit 
het waarskynlik ook hulle vasbera- 
denheid versterk om God te gehoor- 
saam. Maar die doop het nie hulle 
bekering teweeggebring of daartoe 
gelei dat hulle die Heilige Gees ont-
vang het nie. Dit is duidelik dat ver- 
skeie faktore daar moet wees sodat 
dit kan plaasvind, insluitend kennis 
van sonde (die oortreding van God 
se wet, 1 Johannes 3:4), ’n bewust-
heid van die behoefte aan vergifnis, 
ware bekering (die wegdraai van 
sonde na gehoorsaamheid), geloof 
in God en Christus en ’n duidelike 
begrip van die verpligtinge van die 
Christendom. Daarbenewens moet 
die doop, onder normale omstan-
dighede, deur ’n dienaar van God se 
Kerk gedoen word, gevolg deur die 

oplegging van die hande en gebed 
om die gawe van die Heilige Gees te 
ontvang.

U kan hiervan lees in Handelinge 
19:1-6, waar u sal sien dat Paulus—
nadat hy die gelowiges berrading 
gegee het—hulle weer gedoop en die 
hande op hulle gelê het.

Soos die doop, het die praktyk van  
handoplegging sy historiese wortels 
in die Ou Testament. In antieke tye  
is hierdie gebruik, dikwels gepaard-
gaande met salwing met olie, ge- 
bruik om mans af te sonder om God 
in die ampte van koning of priester 
te dien. Dit is ook soms gebruik by 
die afsondering van offers of ander 
items vir heilige gebruik. Net so be- 
teken handoplegging na die doop 
dat die pasgedoopte persoon nou vir 
God afgesonder is.

Sedert die dae van die apostels 
het die handoplegging na die doop 
die werklike oomblik van die ont-
vangs van die Heilige Gees en die 
afsondering van ’n bekeerling as ’n 
kind van God aangedui. Dit is slegs 
deur die gawe van God se Gees dat 
ons die goddelike gesindheid van 
gehoorsaamheid en geloof kan ont-
wikkel. Die praktyk van handopleg-
ging vir die ontvangs van God se 
Gees word in Handelinge 8:17; 19:6 
en 2 Timoteus 1:6 genoem.

Die Krag van die Heilige Gees



Die krag om ’n  
goddelike lewe te lei

Om die skriftuurlike waarheid, dat die Heilige 
Gees God se krag is wat ons lewens kan 
transformeer korrek te verstaan, help ons  

om Sy doel en wil vir ons beter te begryp.
Dit is ook ’n sleutel om die hele doel en bedoeling 

van die Nuwe Verbond te verstaan. God het nie die 
Nuwe Verbond tot stand gebring om Sy wette, wat 
heilig, regverdig en goed is, af te skaf nie (Romeine 
7:12). Hy het dit ingestel om die gebrek wat in die 
mense was, reg te stel (Hebreërs 8:8)—die swakheid, 
ongehoorsaamheid en gebrek aan geloof wat inherent 
aan ons almal is en wat ons tot sonde lei (Romeine 
3:10-18). Deur sy Gees bemagtig God ons om heilige, 
regverdige karakter te ontwikkel en om die versoeking 
en die aantrekkingskrag tot sonde te weerstaan.

Met God se Gees aan die werk in ons, kan God se 
wonderlike belofte van die Nuwe Verbond in Jeremia 
31:33-34 vervul word: “Maar dit is die verbond wat Ek 
ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die 

HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit  
op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle 
sal vir My ’n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy 
naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; 
want hulle sal My almal ken, klein en groot onder 
hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtig-
heid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.”

Die ontvangs van die Heilige Gees gee aan ’n Christen 
die geestelike krag wat nodig is om ’n goddelike lewe te  
lei. Dit help om die motivering en krag te verskaf wat  
dit vir ons moontlik maak om God se gebooie te gehoor- 
saam, regte keuses te maak, te oorwin en te volhard 
(Romeine 5:5; 8:26; 12:2; Filippense 2:5; 2 Petrus 1:3-4).

Hoe groot is ons liefdevolle God en Vader wat alles 
moontlik gemaak het deur Sy Seun Jesus Christus! 
(Matteus 19:26). Sy werk in ons word bewerkstellig deur 
die grootste gawe wat ooit vir mense beskikbaar gestel 
kan word: die krag, liefde en verstand van Christus 
deur die Gees van God wat in ons lewens werk.
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