
Handelinge 2:1-13 

Johannes 16:5-15 

Vooraf: 

Ons vier vanoggend Pinkster. Dit is die uitstorting van die Heilige Gees. Tog kan ons nie Pinkster vier 

sonder om die Ou Testamentiese agtergrond daarvan raak te sien nie. Die Griekse woord in 

pentekoste en beteken vyftig.  

Pasga was die fees in Israel waar  die uittog uit Egipte gevier is. Presies vyftig dae later is die Fees van 

die weke gevier. Dit is gevier as die afhandeling van die insameling van die oeste. 

Jesus is gekruisig net voor die Pasga gevier is. Veertig dae later het Hy opgevaar na die hemel. En op 

die vyftigste dag, met die viering van die Fees van die weke is die Heilige Gees uitgestort. 

Agtergrond 

In Johannes 16 beskryf Jesus die Heilige Gees as die Voorspraak. Die Griekse woord is Parakletos. 

Inleiding 

Die woord parakletos het sy agtergrond in die 

eertydse krygskunde. Griekse soldate het in pare die 

stryd binnegegaan sodat wanneer die vyand hulle 

aanval, hulle rug aan rug kon veg en op die wyse 

mekaar se blindekant kon dek. Iemand se gevegsmaat 

was sy parakleet. 

Hierdie verduideliking van die woord parakleet help 

ons om iets van die Heilige Gees te verstaan. God 

stuur sy Gees na die aarde as gevegsmaat vir 

gelowiges. Die Heilige Gees is God self wat in elkeen 

van ons woon. Dit is God se geskenk vir gelowiges en 

vir die kerk. En wat meer is: die Heilige Gees maak ’n 

verskil. 

Ons tema vanoggend: Die Heilige Gees: God se geskenk in ons. 

1. Die Heilige Gees is God 

Jesus het Iemand in sy plek beloof. Tien dae na sy hemelvaart, nadat die dissipels en volgelinge van 

Jesus vir die tien dae volhard het, word die Gees van God uitgestort. Ons lees van ’n geweldige 

rukwind, vuur wat in tonge verdeel en wat  elkeen van die dissipels en volgelinge vervul. Op daardie 

Pinksterdag het God die Heilige Gees sy bestaan as Persoon in die Drie-Eenheid bewys. 

Vroeg in die geskiedenis van die Christendom is hulle beskuldig van veelgodedom. Vir die nie-

Christene was dit moeilik om te verstaan hoe die Drie-Enige God een God kon wees. Die begrip van 

God as Vader, God as Seun en God die Heilige Gees was vir hulle vreemd. Die Drie-Enige God wat 

een Wese maar drie verskillende persone was, was vir hulle onverstaanbaar. 



As ons eerlik moet wees, dan is dit steeds vir ons onverstaanbaar en ook onverklaarbaar. Geen een 

van ons kan dit verstaan of verklaar nie. Dit is hoe God in die Bybel aan ons bekend gestel word en 

dit is hoe ons God aanvaar en aanbid. Die Heidelbergse Kategismus stel dit soos volg: Die Heilige 

Gees is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God.Die geloofsbelydenis van Athanasius, ’n 

soortgelyke geloofsbelydenis as die Twaalf Artikels, stel dit soos volg: Die Vader is ewig, die Seun is 

ewig, en die Heilige Gees is ewig. Net so is die Vader God, die Seun God en die Heilige Gees God. 

In kort. Die Heilige Gees is God. HY is ’n selfstandige persoon soos die Vader en die Seun. Hy is nie 

maar ’n krag of ’n invloed of ’n besieling wat van God af uitgaan nie. Die Heilige Gees is nie maar die 

invloedsfeer van God nie. Net so min is Hy die verskyningsvorm van die Vader of die Seun. Hy is 

saam met God die Vader en die Seun die ewige God. 

As ’n mens na al die verskillende name kyk waarmee die Heilige Gees in die Bybel beskryf word, dan 

sien jy Hy is ’n persoon. Ons het gelees van die Gees as Parakleet. Hy word beskryf as ’n voorspraak, 

’n pleitbesorger, ’n helper, ’n trooster. Hy word beskryf as Iemand wat as persoon optree. Hy sal ons 

leer, in ons bly, praat en hoor. 

Die Heilige Gees is egter saam met die Vader en die Seun God. As persoon is Hy nie alleen God nie. 

Elke persoon van die Drie Eenheid het wel sy eie kenmerkende eienskappe en funksies. Tog is al drie 

persone as een wese by alles betrokke. Die Vader is die Skepper en die onderhouer van die skepping. 

Jesus is die verlosser en die Heilige Gees die helper en trooster. Tog – ons weet nie hoe nie – was die 

Seun en Heilige Gees by die skepping betrokke. Die Vader en Gees was betrokke by die verlossing. 

Die Vader en Seun is betrokke by die Gees se werk in ons. 

Die Drie-Enige God is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Die drie Goddelike Persone verheerlik 

mekaar. Ons het gelees dat die Gees Christus verheerlik. Christus verheerlik die Vader. Die Gees kom 

van die Vader en die Seun. Wie die Gees ontvang, ontvang ook die Vader en die Seun. Die Heilige 

Gees kom leer ons van die Vader en die Seun. Die Seun kom juis in die plek van Jesus na die aarde. 

Die Heilige Gees is God. 

2. Die Heilige Gees is God se geskenk aan ons 

Die Heilige Gees is God se geskenk aan ons. Ons is nie as weeskinders agtergelaat nie. Dit was tot ons 

voordeel dat Jesus weggaan. Ons kon ’n ander voorspraak kry. ’n Parakleet. ’n Gevegsmaat.  

Die Heidelbergse Kategismus leer dat die Heilige Gees aan elkeen van ons gegee is. Hy is aan elke 

gelowige gegee en woon in elke gelowige. As ons juis dink aan die eerste punt, naamlik dat die 

Heilige Gees God is, dan verstaan mens iets van die grootheid van die geskenk. God wat Homself aan 

ons gee. God wat in ons elkeen woon. 

Al is die Gees aan gelowiges geskenk, kan ons die Gees nie losmaak van die kerk nie. Juis by die 

uitstorting was dit aan al die gelowiges waar hulle bymekaar was. Die Gees werk juis in gelowiges 

dat hulle lede van die liggaam van Christus kan wees. Die Gees is die gemeenskaplike besit van die 

kerk en elke gelowige het as deel van die liggaam van Christus deel aan die Gees. 



Ons het die Gees volledig ontvang. Hy woon in sy volheid in ons. Ons opdrag is juis om oorgegee aan 

die Gees te leef. Ons moet die Gees toelaat om ons lewe te beheer. Ongelukkig weerstaan ons die 

Gees en wil self in beheer bly.  

Ons word vanoggend weer herinner aan die Gees van God wat God aan ons gee. Wat ’n geskenk. 

3. Die Heilige Gees bring radikale verandering en vernuwing 

Nadat die Heilige Gees uitgestort is, begin die dissipels en volgelinge van Jesus preek. En wat meer is, 

hulle preek in verskillende tale. Skielik praat hulle in ander tale as hulle moedertaal. Dit is die tale 

van al die mense wat daar teenwoordig is. Die apostels word radikaal verander. 

Maar dit is nie al van die radikale veranderinge wat plaasvind nie. Hierdie mense kom tot bekering. 

Ons lees dat nadat Petrus gepreek het en die uitstorting van die Heilige Gees verduidelik het, daar 

meer as drieduisend mense tot bekering kom. Dit kan net die ingryping van die Heilige Gees wees. 

Dit is presies wat die Heidelbergse Kategismus leer: Die Heilige Gees laat ons deel kry aan Christus en 

al sy weldade. Die Gees bring mense by God uit. Die Gees is God wat God aan ons skenk om ons by 

God uit te bring. So word ons as sondige mense, kinders van God. So word ons as sondige mense 

nuut gemaak en bevry van die sonde. 

En dan gaan die radikale verandering en vernuwing nog verder. Onder leiding van die Heilige Gees 

kom die vroee kerk tot stand en groei die kerk. Selfs te midde van vervolging brei die kerk uit na die 

uithoeke van die aarde. 

Die Heilige Gees is steeds vandag besig om mense radikaal te verander en te vernuwe. Dit het en 

gebeur steeds elke dag in elkeen van ons se lewens. Die Gees het ons by God uitgebring en laat ons 

leef as kinders van God. 

Die Gees is steeds besig om die kerk te lei en te laat groei. Daarvan is ons elke dag – ook vandag 

getuies. As ons vandag ’n klompie komberse en lewensmiddels uitdeel aan mense wat in nood is, is 

dit die Gees wat deur ons as indiwidue en kerk werk. As ons elke dag leef in diens van God, is dit die 

werk van die Gees. 

Natuurlik moet ons erken dat ons dikwels die Gees teëstaan en soms in die pad van die Gees se werk 

staan. Daarom word ons vanoggend opnuut weer opgeroep tot ’n lewe van radikaal anders wees en 

vernuwend te lewe. Ons word opgeroep om die Gees van God toe te laat om al meer en meer ons 

lewens te laat beheer. Ons moet al meer gehoorsaam aan die Gees leef. Willem Nicol stel dit soos 

volg: “Ek moenie probeer om meer van die Gees te kry nie; die Gees moet meer van my kry. 

Slot 

Die Gees van God is ons parakletos – ons gevegsmaat vir die lewe elke dag. Die Gees is  

 God  

 ’n geskenk van God 

 Bring radikale verandering en vernuwing. 

Kom ons veg rug aan rug met die Gees van God in die daaglikse stryd. 

    

Ek sluit af met ’n belydenis van JH Bavinck: 



 Ek glo in ’n geheimsinnige Iemand wat naby my is, wat binne-in my is, wat my armsalige 

gespartel en gespook sien en wat my dan stilletjies vashou en ongemerk van binne uit weer krag gee. 

Ek het dit vele male in my lewe ervaar wanneer ek weggesink en meegevoer is deur die strome van 

die lewe wat my na onder wou trek. Maar ek het ook in beslissende momente in my lewe ondervind 

hoe ek opgetel en hoog bo die water gedra word. Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan 

en elke woord daarin vir my dof en dood voorgekom het. Maar ek het ook oomblikke beleef waarin 

woorde as’t ware op my afspring en my vasgryp; waarin dit glinster en my lewe vul. En altyd weer 

was ek oortuig dat daar Iemand in my moet wees, Iemand wat my saggies maar ferm in die arms 

toevou.  Ek glo in die Heilige Gees. 


