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DIE WERKLIKHEID 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 

 
 En daarna sal ek my gees op elke soort vlees uitstort, en julle 

seuns en julle dogters sal beslis profeteer. Wat julle ou manne 

betref, hulle sal drome droom. Wat julle jong manne betref, hulle 

sal visioene sien. En selfs op die diensknegte en op die 

diensmeisies sal ek in daardie dae my gees uitstort.  – Joël 2:28-

29 

 

 

Die profeet Joël het ’n aantekening gemaak van God se belofte om Sy gees op alle vlees uit te stort. 

Hierdie verse openbaar dat hierdie aspek van God se gees nie in Joël se tyd beskikbaar was nie. Die volk 

van Israel het goddelike guns ontvang en is opgelei en gekondisioneer om die Christus te herken en te 

ontvang sodra hy gekom het. Tog is dit baie duidelik dat hulle aan ’n geestelike natuur gebrek gely het tot 

’n tyd iewers in die toekoms.  

Die boek van Handelinge doen verslag dat Joël se profesie tydens Pinkster van 33 G.J. (Gewone Jaar) 

vervul is toe God se gees op die 120 dissipels van Jesus uitgestort is terwyl hulle besig was om in ’n 

bovertrek te bid. (Handelinge 2:1-4, 16-18) Hierdie deel van God se gees is deur Jesus geïdentifiseer as 

die Gees van die Waarheid, wat hy van die Vader sou stuur: 

 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 

 

Voordat die Gees van die Waarheid Gekom Het 

Joël se profesie wys dat vóór die uitstorting van die gees van die waarheid, die mensdom nie die waarheid 

gehad het nie. Hy het begrip, kennis, raad en wysheid gehad, maar nie die waarheid nie. Let op die 

woorde van Jesaja: 

 En daar sal ’n takkie uit die stomp van Isai voortkom; en uit sy 

wortels sal ’n spruit vrugbaar wees. en op hom sal die gees van 

Jehovah rus, die gees van wysheid en van begrip, die gees van 

raad en van mag, die gees van kennis en van die vrees van 

Jehovah; en hy sal vreugde vind in die vrees van Jehovah. En hy 

sal nie oordeel net volgens wat sy oë sien nie, en ook nie 

teregwys net volgens wat sy ore hoor nie. – Jesaja 11:1-3 
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Waarheid slaan op oorspronge en bestemmings, betekenisse en waardes, nie slegs “hoe” of “wat” nie, 

maar “waarom.” Die waarheid aangaande oorspronge en bestemmings is vir ’n toekomstige tyd 

teruggehou, naamlik, toe Jesus van Nasaret met sy bediening onder die mense begin het. (Sien Wat is 

Waarheid.) 

As ’n voorlopige stap om die mens na die waarheid te lei, het God vir Moses aangespoor om ’n volk te 

organiseer. Pleks van waarheid en geestelike werklikhede, het Moses vir hulle alles gewys “volgens die 

voorbeeld op die berg.” (Hebreërs 8:5) Die hele boek aan die Hebreërs bespreek hierdie eerste lesse en 

toon dat, pleks van waarheid, die Israeliete ’n tugmeester ontvang het wat hulle na die waarheid sou lei. 

(Galasiërs 3:24) 

Hierby het die volk van Israel slegs ’n elementêre begrip omtrent God, Sy natuur en Sy ware verwantskap 

met die mens, gehad. Hulle het vir God beskou as ’n grimmige, jaloerse maghebber, baie soos jonge 

kinders ’n gefokusde en vasbeslote aardse vader sal beskou. Hulle onvolwassenheid het verhoed dat hulle 

die liefde kon snap wat hulle vader se handelinge gemotiveer het. Dit is nie tot en met die bereiking van 

volle wasdom dat hulle kon terugkyk en ’n liefdevolle en getroue vader, sien nie. Ons herroep dat die volk 

van Israel sy ontstaan gehad het as ’n Bedoeïene stam van nomade of trekboere. Hulle was nouliks gereed 

vir ’n openbaring van waarheid omtrent hulle oorspronge en bestemming. Moses se aanbieding van die 

verhaal van Adam en Eva was genoeg om hulle nuuskierigheid te bevredig omtrent wie hulle was en 

waarom hulle moes onderwerp aan Moses se leiding. Die gewigtiger aangeleenthede rondom hierdie 

verslag  moes wag op ’n toekomstige openbaring. 

Selfs die profesieë van hulle profete was sinspelings en het hulle ontwyk. In alles wat Jesaja, Esegiël, 

psalmdigters en ander geskryf het omtrent vreedsame toestande, het die Israeliete van toepassing gemaak 

op toestande wat sou heers op die aarde. Nooit het dit by hulle opgekom dat hulle blootgestel is aan “ware 

lewe” in die hemel. (1 Timoteus 6:19) Dit is soos om driehoeksmeting vir Graad 2 kinders te leer. Dit sou 

nie slegs tydmors wees nie, maar hulle ook ontmoedig om te probeer om vir Jehovah te aanbid. Dit is 

geen ongeluk dat Moses van die grond af boontoe begin het om die goddelike toewyding van Israel te 

ontwikkel nie. En soos Joël geprofeteer het, het die gees van die waarheid moes wag tot ’n toekomstige 

tyd. 

Nie alleen Israel nie, maar nie geen één enkele nasie het ’n ware begrip omtrent die waarheid gehad nie. 

Die geskiedenis verskaf waardevolle pogings van vele nasies regoor die wêreld om by die waarheid uit te 

kom. ’n Oorsig van antieke geskrifte van ander volke openbaar baie kennis, begrip, raad en wysheid. 

Wysheid is die naaste wat die mensdom aan die waarheid gekom het – die vermoë om kennis toe te pas 

om suksesvol en in vreedsame naasbestaan met mekaar te lewe. Hulle pogings om verby die alledaagse te 

beweeg om by die waarheid uit te kom het bygeloof, mites en fantasieë tot gevolg gehad, waarvan baie tot 

vandag nog die mens fassineer. Nie een van hierdie teorieë lei die mensdom na die “deur” van die 

waarheid en die hemel nie. (Johannes 10:9) 

Nee, die mens het geen benul gehad van hemelse aangeleenthede nie. Dus kon hy nie waarheid begryp en 

aanvaar nie. Hy het geen verwysingsraamwerk gehad waarin hy ’n begrip omtrent sy eie oorsprong en 

bestemming kon plaas nie. Sulke aangeleenthede moes wag totdat ’n groter openbaring gegee kon word, 

naamlik die openbaring wat in Jesus Christus bevat is. 
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Die Koms van die Waarheid 

Toe Jesus met sy bediening begin, is die deur na die waarheid oopgemaak. Jesus het die weg om binne te 

gaan, gedemonstreer: 

 Jesus het vir hom gesê: “EK is die weg en die waarheid en die 

lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle 

my geken het, sou julle ook my Vader geken het; van hierdie 

oomblik af ken julle hom en het julle hom gesien.” – Johannes 

14:6-7  
 

 

Jesus het ’n manier van onderrig gehad wat vêr verhewe was bo die van die skrifgeleerdes en Fariseërs. 

Wanneer hy gepraat het, het hy vertroue ingeboesem dat wat hy gesê het, die waarheid is. Daar was iets 

omtrent sy gees wat die innerlike mens van die wat na hom geluister het, baie diep geroer het. 

 En toe Jesus klaar was met hierdie woorde, was die uitwerking 

dat die skare verstom was oor die manier waarop hy geleer het; 

want hy het hulle geleer soos iemand wat gesag het, en nie soos 

hulle skrifgeleerdes nie. – Matteus7:28-29 

 

 

Maar Jesus kon nie altyd by die mense bly nie. Hy moes na die hemele terugkeer om voort te gaan met 

die Vader se besigheid. In sy plek voorsien hy die Gees van die Waarheid as ’n helper en trooster vir sy 

volgelinge sodat hulle nie “as wese agtergelaat word nie.” (Johannes 14:18) Hy het geweet dat hulle en 

almal wat na hom sou kom, sy teenwoordigheid en unieke onderrigmetode sou begeer, maar hy kon nie 

met almal omgaan voordat hy nie weggegaan 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 

 

Die Gees van die Waarheid is verskillend van die Gees van die Vader. Die Gees van die Vader woon by 

ons in. 

 Weet julle nie dat julle God se tempel is en dat die gees van God 

in julle woon nie? – 1 Korintiërs 3:16 

Wat! Weet julle nie dat julle liggaam die tempel van die heilige 

gees in julle is, wat julle van God het nie? Ook behoort julle nie 

aan julleself nie...  – 1 Korintiërs 6:19 
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Die Gees van die Waarheid word op ons uitgestort. Dit sweefhang oor en rondom ons. Dit het die hele 

huis gevul. (Handelinge 2:2) Die Gees van die Vader getuig van ons seunskap met God. Die Gees van die 

Waarheid getuig saam met die Vader se Gees en bevestig ons seunskap selfs verder (Romeine 8:16) En 

dit getuig ook van Jesus (Johannes 15:26-27) Dit is Jesus se manier om homself aan ons uit te deel sodat 

ons ’n oortuiging van die waarheid kan smaak net soos diegene wat met sy persoonlike teenwoordigheid 

geseën is gedurende die eerste eeu. 

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

hulle midde. – Matteus 18:20 

 

Die uitstorting van die Gees van die Waarheid op Pinksterdag, 33 G.J. het diepsinnige betekenis. Dit was 

nie maar net ’n persoonlike geskenk vir ’n paar mense nie. Dit is uitgestort “op alle vlees” – tot voordeel 

van die ganse mensdom. Dit het ’n nuwe era van begrip ingelei, vêr verhewe bo die vorige vermoë van 

die mens om waarheid te herken en te weet. Wanneer ons oor die Ou Testament terugkyk, behoort ons 

daardie geskrifte met hierdie kennis in gedagte, te beskou. Daardie manne het na die beste van hulle 

vermoë geskryf en kennis meegedeel sovêr dit binne hulle begripsvermoë was. Maar daardie geskrifte is 

nie meer die room van die mens se begrip sedert die begin van Christus se bediening nie. Hulle is 

geïnspireer deur die gees van verstand, kennis, raad en wysheid, maar nie deur die gees van die waarheid 

nie. 

Die nuwe era van die Gees van die Waarheid verhef godsverering en aanbidding deur dit te verwyder 

vanuit groepsaanbidding, tot seunskap en diensbaarheid. Dit voorsien persoonlike en individuele leiding 

ooreenkomstig ons individuele vermoë en kapasiteit om te leer en te verstaan en dit bevry ons om nie 

meer te steun op die opregte, maar gebrekkig sogenaamde kennis van die mens nie. 

 Jesus het vir haar gesê: “Vrou, glo my: Die uur kom wanneer 

julle die Vader nie op hierdie berg of in Jerusalem sal aanbid nie. 

Julle aanbid wat julle nie ken nie; ons aanbid wat ons ken, want 

redding het sy oorsprong by die Jode. Maar die uur kom, en dit 

is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader met gees en 

waarheid sal aanbid, want die Vader soek inderdaad sulke mense 

om hom te aanbid. God is ’n Gees, en dié wat hom aanbid moet 

met gees en waarheid aanbid.”  – Johannes 4:21-24 

 

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  
 

 

Die uitstorting van die Gees van die Waarheid was geen geringe aangeleentheid nie. ’n Begrip vir die 

verandering in die mens se sake is belangrik as ons werklik die betekenis van die Gees van die Waarheid 

wil snap en as ons werklik die unieke bediening van Jesus wil waardeer. 

Wederregtelike Toeëiening van die Gees van die Waarheid 

 Jesus het die “nuwe wyn” van die waarheid gebring wat nie alleen nuut was nie, maar ook van baie hoë 

gehalte (Matteus 9:16-17) Dit is dus nie alleen die nuutheid wat die wynsakke van die ou kennis en begrip 
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laat bars nie, dit is die kragtigheid daarvan wat die verouderde versperrings breek. So verlewendig die 

werk van die Gees, die gees van diegene wat die leiding daarvan aanvaar. Dit verduidelik die snel en 

diepsinnige bekerings van die Jode en Heidene, wat na Jesus se boodskap in die eerste eeue geluister het. 

Ná die uitstorting van die Gees van die Waarheid, het dit ’n hoogstaande werk verrig in die uitvoer van sy 

oogmerk om “die mensdom in alle waarheid te lei.” Die boek van Handelinge is deurspek met verslae van 

verstommende handelinge van durf en lojaliteit, kragtige lewensveranderinge en groot getalle wat hulle 

by die Jesus-broederskap, “Die Weg” (Handelinge 9:2) gevoeg het. Hierdie broers en susters het ’n 

verhoogde begrip van geestelike sake gedemonstreer en hulle oë gerig op die koninkryk van die hemele. 

Hulle het ’n manier gevind om enige aardse rampe wat hulle getref het, met buitengewone vertroue die 

hoof te bied en onwrikbaar vasgestaan. Hulle verstande is geopen en vir die heel eerste keer het die mens 

geweet hoe om die aardse lewe te bowe te gaan en hoe om hulle ewige bestemming veilig te bereik 

sonder ritueel, sonder finansiële middele, sonder verwarring, onsekerheid en eerbied aan mense en sonder 

vrees. 

Driehonderd jaar later egter, het diegene wat leierskaprolle in Die Weg beklee het, geloof verloor in die 

vermoë van die Gees van die Waarheid om sy werk te doen. Hulle het hulleself opgestel as 

gesaghebbendes, heer en meesters en middelaars en ingedring in die geloof van die Christene. Hulle het 

hulleself as gesaghebbendes opgestel en die leringe van Jesus, wat hulle in staat was om te verstaan,  

gekristalliseer, gedefinieer en beperk. Enige lering wat hulle nie begryp het nie, is onwettig verklaar. 

Hulle het hulleself aangestel as deurwagters tot die koninkryk van die hemele en die een en enigste kanaal 

tot saligheid. Hulle het die onwrikbare lojaliteit van almal wat aan die Weg behoort het, met 

doodsdreigemente afgedwing. Hulle het die bediening van versoening weggeraap en die broeders tot 

passiewe lede in die gehoor uitgerangeer. 

Die werk van die Gees van die Waarheid is wederregtelik in besit geneem deur selfaangestelde manne 

wie se agenda nie in harmonie met die agenda van Jesus was nie. Pleks van die koninkryk van die hemele 

na te jaag, het hierdie mense gepoog om hulle kerk te vestig as die verteenwoordiger van die koninkryk 

op aarde. Die waarheid is op die lange baan geskuif en die mensdom is terug gedwing in knegskap onder 

’n godsdiens organisasie baie soortgelyk aan die Joodse stelsel waaruit hulle pas bevry is. Die seëninge 

wat met die Gees van die Waarheid geassosieer is, is verwerp en ná 1900 jaar bevind die Christendom 

homself geensins vêrder as die volk van Israel vóór die eerste koms van Jesus. In der waarheid word die 

ou wyn meer gereeld en groter intensiteit verkondig as die woorde van die Here, op wie hulle aanspraak 

maak dat hulle hom dien. 

Hedendaags is die Christelikheid as geheel verward ten opsigte van die werkinge en betekenisvolheid van 

die Gees van die Waarheid. In die reël verwar hulle dit met die Heilige Gees. Terwyl die Gees van die 

Waarheid inderdaad heilig is, is sy taak spesifiek, terwyl die taak van die Heilige Gees, algemeen en 

aldeurdringend is.  Dit is hierdie mislukking wat verhoed dat hulle die diepgaande verandering herken wat 

Jesus se bediening vir die wêreld gebring het. 

’n Werklike Verandering en ’n Uitnemende Werklikheid 

 Jesus het nie net ’n nuwe lering gebring nie; hy het ’n verhoogde geestelike bewustheid gebring wat die 

individu raak. Wanneer ons individueel die leiding van die Gees van die Waarheid aanvaar, dan verander 

ons! Dit is verandering van dienskneg tot seun en van slaaf tot erfgenaam: 
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 Nou sê ek dat solank die erfgenaam ’n klein kindjie is, hy glad 

nie van ’n slaaf verskil nie hoewel hy heer van alles is ... En 

omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in ons harte 

gestuur en dit roep uit: “Abba, Vader!” Daarom is jy dan nie 

meer ’n slaaf nie maar ’n kind; en indien ’n kind dan ook ’n 

erfgenaam deur God.   – Galasiërs 4:1, 6-7 
 

 

Dit het egter selfs ’n groter impak. Wanneer ons die Gees van die Waarheid toelaat om ten behoewe van 

ons te werk, verbreed ons geestelike visie. (Sien Verbreding van Ons Geestelike Visie.) Ons word 

bekwaam om sake te begryp wat nooit vantevore in die gemoedere van mense opgekom het nie. En met 

daardie verbrede visie raak ons bewus van die oorvloedige geestelike aktiwiteit in ons vriendelike heelal. 

Die sluier van vrees wat verhoed dat die mens na die hemele opkyk, is verwyder. Die Gees van die 

Waarheid stimuleer ’n honger om ons Vader te wil ken, ons hemelse familie en ons toekomstige 

woongebied. Deur die geloof en dan deur persoonlike ervaring besef ons dat die hemelse wêreld baie 

werklik is. Ons begin om die volgende verslae te glo: 

  Die engel se verskyning aan Maria tydens Jesus se 

bevrugting (Matteus 1:18-23) 

 Die engel se ondersteuning van Jesus in Gethsemane 

(Lukas 22:39-43) 

 

 Die engele se paraatheid om Jesus te verdedig (Matteus 

26:52-53) 

 

 Blydskap van die engele sodra ons tot bekering kom 

(Lukas 15:10) 

 

 Die engele wat by die graf van Jesus verskyn het (Lukas 

24:22-23) 

 

 Die engele wat op gereelde basis die aarde besoek 

(Johannes 1:51) 

 

 Die engele wat die tronkdeure vir die apostels 

oopgegooi het (Handelinge 5:17-20) 

 

 Die engele wat vir Filippus in sy bediening bygestaan 

het (Handelinge 8:26-29) 

 

 Die engele wat Kornelius se bekering gelei het 

(Handeling 10:1-8) 

 
 Die engele wat boodskappe na die gemeentes geneem 

het (Openbaring 2:1-3:22) 
 

 

Ons kom ook tot die begrip dat daar engele is wat aangestel is as ons individuele gidse: 
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 Sorg dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want ek sê 

vir julle dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig aanskou 

van my Vader wat in die hemel is.  – Matteus 18:10  
 

 

Hulle is baie werklik, broeders, maar alleen vir diegene wat die leiding van die Gees van die Waarheid 

aanvaar. Alle ander arbei jammerlik in die waan dat die “tyd van wonderwerke” verby is en dat God nie 

langer meer met die mensdom werk soos wat Hy in die verlede gedoen het nie. Alles behalwe! Die Gees 

van die Waarheid laat selfs ’n groter geestelike interaksie met mense toe, as ons maar net ons harte en ons 

verstande vir die werklikheid daarvan wil oopstel! 

Laastens, die Gees van die Waarheid beweeg ons om die hemelse loopbaan te oorweeg. Dit is die stukrag 

agter die raad: 

 As julle egter saam met die Christus opgewek is, gaan dan voort 

om die dinge te soek wat daar bo is, waar die Christus aan die 

regterhand van God sit. Hou julle verstande gerig op die dinge 

daar bo, nie op die dinge op die aarde nie.  – Kolossense 3:1-2 

 

... en ek streef na die doel vir die prys van God se roeping na bo 

deur middel van Christus Jesus. Laat ons almal wat volwasse is, 

dan hierdie geestesgesindheid hê; en as julle in enige opsig ’n 

ander geestesneiging het, sal God die bogenoemde gesindheid 

aan julle openbaar. Laat ons in elk geval, in die mate waarin ons 

vooruitgang gemaak het voortgaan om ordelik in hierdie selfde 

roetine te wandel.  – Filippense 3:14-16 

 

 

As ons ’n oop gemoed moet hou vir die dinge wat daarbo is, moet ons dit oopstel vir geestelike 

werklikhede en nie té besorg raak oor voedsel en drank nie: 

 Hou dus op om te soek wat julle sal eet, en wat julle sal drink en 

hou op om in angstige spanning te verkeer; want al hierdie dinge 

jaag die nasies van die wêreld gretig na, maar julle Vader weet 

dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek voortdurend sy 

koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  – Lukas 

12:29-31 

 

 

Reeds geslagte lank kyk mense na ánder mense as leiers en om vir hulle die weg aan te wys, maar in 

waarheid is sulke mense net so blind as diegene wat om hulp vra, met die uitsondering wanneer hulle hul 

geestelike oë van onderskeiding en geestelike insig open en kennis neem van die Meester se verhewe 

leierskap deur die Gees van die Waarheid. Niemand kan vir ’n ander sien nie en as dit nie die salwing is 

wat die onderwysing verskaf nie, dan is ons geensins besig om te leer nie. Dan is ons slegs besig om 

iemand anders se verstaan van sake na te aap en soos ’n papegaai na te sê. Elkeen van ons moet 

verantwoordelikheid neem vir ons eie bestemming en saam met die goddelike gids, die helper, die Gees 

van die Waarheid, die pad stap. Op dié manier sal ons verenig raak en die “paradys van God” vind en die 

volheid van die lewe vind wat ons so innig begeer. 

 



www.AnointedJW.org       Die Werklikheid van die Gees van die Waarheid (05/08/2013) Bladsy 8 

Ja, die Gees van die Waarheid is ’n werklikheid. Hy is hier saam met die liefdevolle hemelse familie wat 

ons aanspoor tot sukses gedurende hierdie tydelike lewe in die vlees. Mag ons almal die voordele trek vir 

ons bevoorregte geslag! 

 
Ons verwelkom jou kommentaar. 

 

“Elaia Luchnia” 


