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DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE GEES 

 

 

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 

In hierdie reeks artikels het ons begin met ’n inleiding omtrent God as ons Vader, terwyl ons Sy 

ontsaglike liefde vir Sy skepping en Sy begeerte om saam met ons te wees, beklemtoon. Daarna het ons 

die Christus bekendgestel as die manifestasie van die Vader se liefde en barmhartigheid, op ’n manier dat 

mense dit kan begryp. Daarna het ons twee gees-invloede bekendgestel. 

Ons het eerstens die geheim van die goddelike gees-fragment of brokstukkie van die Vader 

bekendgemaak wat binne-in Sy menslike skepsels woonagtig is en optree as ’n soort aanpeiler, wat binne-

in ons ’n hunkering wakker maak na die Vader en ons immer nader aan Hom trek. Daarna het ons die 

gees van die waarheid bekendgestel wat diens verrig as ’n trooster tydens die fisiese afwesigheid van die 

Christus en getuienis lewer saam met die goddelike gees-fragment, dat ons inderdaad seuns van die 

grootse universele Vader is, terwyl dit ons in alle waarheid lei. Daar is egter nog ’n ánder gees-invloed 

wat in die Bybel identifiseer word. 

Terwyl beide hierdie alreeds bespreekte gees-invloede akkuraat beskryf word as “heilig,” is daar ’n ander 

gees invloed wat eintlik die titel van “Heilige Gees” dra. Dikwels verwys ons daarna as “God se aktiewe 

krag” of Sy “werkende krag.” Die Heilige Gees dien ’n ander doel as die eerste twee en is saam met die 

mensdom van die heel begin. Ons eerste bekendstelling aan die Heilige Gees, is in Genesis: 

 En die aarde was vormloos en woes, en daar was duisternis op 

die oppervlak van die waterdiepte; en God se werkende krag het 

heen-en-weer- oor die oppervlak van die waters beweeg. – 

Genesis 1:2 

 

 

Dit is dié krag wat die “laat daar ...” bevele uitgevoer het. (Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24)  Dit is die 

Handelende Gees wat die goddelike bevel uitgevoer het, “Kom, laat ons mense maak na ons beeld.” 

(Genesis 1:26) Dit is goddelike bydraer van die “asem van die lewe.” (Genesis 2:7) As sodanig deurdring 

die Heilige Gees ons ganse heelal. Dus weet ons dat, behalwe die tydelike onderbreking van opstandige 

seuns van God, ons heelal “goed” is. 

Aangesien die Heilige Gees met die Vader en die Seun saamwerk waar dit die skepping aangaan, kan 

daarna verwys word as ’n “moeder” gees. Dit het die Bybelskrywers beweeg om hulle geskiedkundige 

verslae van die nasie van Israel saam te stel. Dit was werksaam om in die dierlik-gesinde verstand van die 

mens die vermoë vir godsverering en wysheid te ontwikkel, veral onder die psalmdigters wat ’n 

besonderse waardering vir die goddelike eienskappe van die Vader gedemonstreer het, selfs lank voor 

Christus. Dit het die volk van Israel ontwikkel in hulle ontluikende verering en aanbidding van Jehovah 

onder die Wettiese Verbond. 
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Maar met die advent van die Christus en die uitstorting van die gees van die waarheid, het die Heilige 

Gees ’n nuwe eienskap aangeneem. Die Apostel Paulus beskryf die verandering in ’n “simboliese drama:” 

   Sê vir my, julle wat onder die wet wil wees: Hoor julle nie die 

Wet nie? Daar staan byvoorbeeld geskrywe dat Abraham twee 

seuns gehad het, een by die diensmeisie en een by die vry vrou; 

maar die een by die diensmeisie is in werklikheid na die wyse 

van die vlees gebore, die ander by die vry vrou deur ’n belofte. 

Hierdie dinge vorm ’n simboliese drama; want hierdie vroue 

beteken twee verbonde, die een afkomstig van die berg Sinai, 

wat kinders vir slawerny voortbring, en dit is Hagar. En hierdie 

Hagar beteken Sinai, ’n berg in Arabië, en sy kom ooreen met 

die huidige Jerusalem, want sy is in slawerny met haar kinders. 

Maar die Jerusalem daar bo is vry, en sy is ons moeder. – 

Galasiërs 4:21-26 
 

 

Ja, sedert die koms van Christus, manifesteer die Heilige Gees as Jerusalem Daarbo! Die moeder van die 

gesalfde kinders van die Vader! Die vergaderplek vir die seuns van die Koninkryk – die liggaam van 

Christus. Soos Jesus gesê het: “Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.” (Lukas 17:37) Die 

Heilige Gees is die geestelike manifestasie van die Koninkryk van die Hemele! 

Dog, vir almal wat nie hulle salwing aanvaar het nie, gaan die Heilige Gees voort om op te tree in die 

kapasiteit van ’n vleeslike moeder wat werksaam is in die gemoedere en harte van haar aard-gesinde 

kinders, die waarheid aangaande hulle seunskap. Hulle is nie maar net summier versaak nie; maar die tyd 

sal aanbreek wanneer hulle uitgedryf sal word, tesame met die vleeslik gesinde stelsel van dinge. 

 Maar net soos die een wat na die wyse van die vlees gebore is, 

daarna die een begin vervolg het wat na die wyse van die gees 

gebore is, so ook nou. Wat sê die Skrifgedeelte nietemin? “Dryf 

die diensmeisie en haar seun uit, want die seun van die 

diensmeisie sal hoegenaamd nie saam met die seun van die vry 

vrou ’n erfgenaam wees nie.” Ons is derhalwe nie kinders van ’n 

diensmeisie nie, broers, maar van die vry vrou. – Galasiërs 4:29-

31 
 

 

In Sy groot wysheid het die Vader verskeie gees-kanale voorsien om Sy kinders te bereik en hulle 

behulpsaam te wees om hulle weg na die Vader te vind, ofskoon “hy nie vêr van enigeen van ons is nie” 

(Handelinge 17:27) Ons het drie gees-stroombane geïdentifiseer, bykomend tot die persoon van die 

Christus, wat in ons wêreld werksaam is – die goddelike gees-fragment van die Vader, die gees van die 

waarheid van die Christus en die versorgende Heilige Gees. Hoewel hulle afsonderlike en onderskeie 

gees-invloede is, kan ons in werklikheid eenvoudig na hulle almal verwys as heilige gees omdat hulle 

almal saamwerk in ’n simmetrie van geestelike begiftiging en bediening op so ’n wyse dat hulle 

geestelike mans en vroue lei om bewustelik die geloofs-feit van hulle seunskap met God, te besef – die 

uitnemendste goddelike verwantskap. 
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 En ons weet dat God al sy werke ten goede laat saamwerk vir dié 

wat God liefhet, dié wat volgens sy voorneme die geroepenes is. 

– Romeine 8:28 
 

 

Ons verwelkom julle kommentaar. 

“Elaia Luchnia” 

  

  

 

 


