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DIE SKENKING VAN DIE GEES VAN DIE WAARHEID 

 

 

Skrifture in hierdie artikel, behalwe soos anders aangedui, is aangehaal uit die Nuwe Wêreld Vertaling van die 

Heilige Skrif soos vertaal uit die hersiene Engelse uitgawe van 1984 van die New World Translation of the Holy 

Scriptures © 2001 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 

 
 As julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar; en ek sal die 

Vader versoek en hy sal julle ‟n ander helper gee om vir ewig by 

julle te wees, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan 

ontvang nie, want dit sien dit nie en ken dit ook nie. Julle ken dit 

omdat dit by julle bly en in julle is. – Johannes 14:15-17 

 

 

Hierdie is Jesus se belofte dat, nadat hy weggegaan het, hy sy Vader sal vra om vir ons ‟n ander helper te 

stuur, die gees van die waarheid. Daar word na verwys as “ander” helper, want ons het alreeds een helper 

geïdentifiseer, die goddelike fragment van die Vader, wat ons immer na die Vader aantrek en ‟n 

hunkering  vir sy teenwoordig in ons veroorsaak. Soos bespreek in die vorige artikel in hierdie reeks, Die 

Goddelike Gees-Fragment van die Vader, leer ons dat die Vader by ons inwoon deur middel van hierdie 

fragment as Sy manier van persoonlike en direkte kontak met sy geskape mensekinders. Aan die ander 

kant weer lewe die gees van die waarheid waaromtrent Jesus gepraat het, as die Christus-manier van 

persoonlike en direkte kontak met sy gees-broeders en menslike seuns van die Vader. 

 Wanneer die helper kom wat ek van die Vader vir julle sal stuur, 

die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal 

daardie een aangaande my getuig; en julle moet op julle beurt 

getuig, omdat julle saam met my was vandat ek begin het.  – 

Johannes 15:26-27 

 

 

Terwyl die gees-fragment binne-in ons woon, sweefhang die gees van die waarheid bo-oor en rondom ons. 

Dit is uitgestort op alle vlees – almal wat graag die Christus wil ken en met hom gemeenskap wil hê – 

soos bevestig is wat tydens Pinksterdag gebeur het: 

  En in die loop van die dag van die Pinksterfees was hulle almal 

op dieselfde plek bymekaar, en skielik het daar ‟n gedruis uit die 

hemel gekom soos dié van ‟n voortstuwende, stywe bries, en dit 

het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. En tonge soos van 

vuur het vir hulle sigbaar geword en is verdeel, en een het op 

elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal met heilige gees 

vervul en het in ander tale begin praat, net soos die gees aan 

hulle gegee het om te spreek ... Inteendeel, dit is wat deur middel 

van die profeet Joël gesê is: ”En in die laaste dae”, sê  God, “sal 

ek van my gees op elke soort vlees uitstort en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer en julle jong manne sal visioene sien en 

julle ou manne sal drome droom.  – Handelinge 2:1-4, 16-18 

 

 

 



www.AnointedJW.org           Die Skenking van die Gees van die Waarheid (09/05/2012) Bladsy 2 

Jesus het ook die gees van die waarheid voorsien as ‟n helper en trooster vir sy apostels en dissipels na sy 

hemelvaart, sodat hulle nie wees gelaat is tydens sy afwesigheid nie. (Johannes 14:18)   Hy het geweet dat 

hulle en almal wat hom sou leer ken, sy teenwoordigheid sou wou smaak, maar hy kon nie met hulle 

almal omgaan voordat hy nie eers vertrek het nie: 

  Nietemin het ek hierdie dinge vir julle gesê sodat julle, wanneer 

die uur daarvoor aanbreek, sal onthou dat ek dit vir julle gesê 

het. Maar ek het aanvanklik nie hierdie dinge vir julle gesê nie 

omdat ek by julle was. Maar nou gaan ek na hom toe wat my 

gestuur het, en tog vra nie een van julle vir my: “Waarheen gaan 

u?” nie. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, het 

droefheid julle hart vervul. Nietemin sê ek vir julle die waarheid: 

Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan 

nie, sal die helper hoegenaamd nie na julle toe kom nie; maar as 

ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. – Johannes 16:4-7  

 

 

Waarlik, die goddelike fragment trek ons nader aan die Vader, terwyl die gees van die waarheid ons nader 

trek aan die Christus. Met die inwonende Vader-fragment het ons ‟n aanduiding dat ons kinders van God 

is; maar met die uitstorting van die gees van die waarheid, leer ons dit ken omdat die gees van die 

waarheid onfeilbaar getuig saam met die Vader se inwonende teenwoordigheid. 

Bykomend tot die bevestiging dat ons kinders van God is, by wyse van die goddelike fragment, bevestig 

die gees van die waarheid dat ons ook erfgename saam met Christus is: 

  Want almal wat deur God se gees gelei word, dié is God se 

kinders. Want julle het nie ‟n gees van slawerny ontvang wat 

weer vrees veroorsaak nie, maar julle het ‟n gees van aanneming 

as kinders ontvang, en deur dié gees roep ons uit: “Abba, 

Vader!” Die gees self getuig met ons gees dat ons God se 

kinders is. As ons dan kinders is, is ons ook erfgename; ja, 

erfgename van God, maar mede-erfgename met Christus, mits 

ons saam ly, sodat ons ook saam verheerlik kan word. – Romeine 

8:14-17 

 

 

Ons sien dus twee onderskeibare werkinge van gees. ‟n Verdere onderskeid tussen die twee is dat die 

goddelike fragment, ons persoonlike gemeenskap met die Vader is en die kanaal waardeur ons Hom 

vereer en aanbid; terwyl die gees van die waarheid assosiatief is en uiters doeltreffend funksioneer 

wanneer ons in gesamentlike aaneenskakelings verkeer, wanneer ons “getuienis” lewer omtrent Jesus aan 

ander. Jesus het gesê: 

  Want waar twee of drie in my naam bymekaar is, daar is ek in 

hulle midde. – Matteus 18:20 

 

 

Die gees van die waarheid dien ook ‟n verdere funksie: 

  Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie 

nou dra nie. Wanneer hy, die gees van die waarheid, egter kom, 

sal hy julle in die hele waarheid inlei, want hy sal nie op eie 

ingewing spreek nie, maar wat hy hoor, sal hy spreek en hy sal 
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die komende dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, 

want hy sal ontvang van wat myne is en dit aan julle bekend 

maak.  – Johannes 16:12-14 

 

Hierdie nuwe helper, die gees van die waarheid, is nie die letter van die wet of waarheid nie. Dit 

funksioneer ook nie as die vorm of uitdrukking van waarheid nie. Die gees van die waarheid is die 

oortuiging van waarheid, die bewustheid en versekering van ware betekenisse. Dit maak dat ons soek na 

die lewende waarheid in elke wyse gesegde en om te luister vir die “egte klank” in alle kennis. Dìt is wat 

die skrifte bedoel wanneer hulle herhaaldelik sê: 

  Laat hom wat ore het, luister.  – Matteus 11:15 

 Laat hom wat ore het om te luister, luister.  – Markus 4:9 

Laat die een wat ‟n oor het, hoor wat die gees vir die gemeentes 

sê. – Openbaring 2:29; 3:22  

 

Ons word dikwels nuwe en buitengewone idees omtrent God, die Christus, die gees, die hemele, ens. 

aangebied. Van die inligting op hierdie webtuiste mag vir sommige nuut en revolusionêr wees. Hoe sal 

ons weet wat is die waarheid? Om maar een ding te noem, ons het die fundamentele leringe van die Bybel, 

wat ons die saad mag noem; dan het ons ook die gees van die waarheid wat ons help om die saad te laat 

ontwikkel en groei in ons begrip daarvan. Ons bou voort op ons kennis en doen sodoende begrip op. Dan 

bou ons voort op ons begrip en ons verkry wysheid. Dan bou ons voort op ons wysheid en verkry die 

lewende waarheid. 

 Want die woord van God is lewend en oefen krag uit en is 

skerper as enige tweesnydende swaard en dring selfs deur tot die 

skeiding van siel en gees, en kan gedagtes en bedoelings van die 

hart onderskei”  

– Hebreërs 4:12 

 

Ja, die woord van God is lewend! Dit groei! Wat ‟n fout is dit tog nie om die leringe van die Bybel te vat 

en hulle te fossileer sodat geen nuwe begrip ingewin word nie! Dit sal wees soos die lui slaaf van Matteus 

25:24-27 wat te bang was om besigheid te doen met wat aan hom toevertrou was. 

Die Vader en die Christus verwag van ons om ons kennis, ons begrip en ons wysheid te vermeerder 

namate ons die lewende waarheid bekom. Die gees van die waarheid is ons gids in daardie poging. 

Wanneer ons luister na die gees van die waarheid en ons geestesvermoëns beoefen (Hebreërs 5:14), sal dit 

nie vir ons nodig wees om ons medemens te vra “wat is die waarheid” nie. Elkeen van ons sal dit kan 

onderskei. 

  En wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, 

bly in julle en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar, 

soos die salwing wat van hom kom julle van alles leer en 

waaragtig is en geen leuen is nie, en net soos dit julle geleer het, 

moet julle ‟n eenheid met hom bly.  –  1 Johannes 2:27 

 

 

   Daar is geprofeteer dat die Vader se gesalfdes die waarheid sal ken sonder enige geskrewe wet: 
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  “Want dit is die verbond wat ek ná daardie dae met die huis van 

Israel sluit”, sê Jehovah. “Ek sal my wette in hulle verstand sit, 

en in hulle hart sal ek dit skryf. En ek sal hulle God word, en 

hulle sal my volk word. En hulle sal hoegenaamd nie elkeen sy 

medeburger en elkeen sy broer leer sê: „Ken Jehovah!‟ nie. Want 

hulle almal sal my ken, van die geringste tot die grootste onder 

hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle onregverdige dade 

en ek sal hoegenaamd nie meer aan hulle sondes dink nie.‟ 

Deurdat hy sê “‟n nuwe verbond” het hy die vorige verouderd 

gemaak. En wat verouderd gemaak is en oud word, is na aan 

verdwyning. – Hebreërs 8:10-12 

 

 

Ons sien dus dat die belangrikste taak van die gees van die waarheid is om die Vader se gees-natuur te 

openbaar en die Seun se morele karakter. Dit dien ook verskeie ander funksies: 

1. Om te bevestig dat ons kinders van die Vader is;  

2. Om te bevestig dat ons mede-erfgename saam met Christus is; 

3. Om ons te help om die woorde van die Meester te herroep en te verstaan; 

4. Om ons gevoelens van weeskind-status die nek in te slaan omdat Jesus nie fisies meer met ons is nie; 

5. Om waarheid te koester en persoonlik te maak; en 

6. Om ons te help om te getuig van die werklikhede van Jesus se leringe en sy lewe soos hy dit na die 

vlees gelewe het. 

Ons sien dus dat in elke aspek van die werking daarvan, die gees van die waarheid alle gelowiges lei in 

die waarheid van die Koninkryk-boodskap; die groeiende geestelike bewustheid van die werklikheid van 

ewige seunskap saam met God. Daar is egter ook ander gees-invloede. In ons volgende artikel sal ons Die 

Bediening van die Heilige Gees ondersoek. 

Ons verwelkom jou kommentaar. 

 “Elaia Luchnia” 

  

 

  

 

 


