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Tema: Wat kom doen die Heilige Gees? 

Teks: Johannes 14:15-31 

 

Inleiding: Wat beteken Heilige Gees is ons lewens?  

Fanie was ´n visserman. Op jong ouderdom reeds skipper van groot vissersboot. In groot 

storm is sy boot beskadig. Die bemannning was verskrik en baie bang. Hulle het gedink die 

storm was so geweldig dat dit die stuurkajuit van die boot gaan afruk. Die vissersboot het 

begin lek terwyl stadig aansukkel hawe toe. Hoe nader hulle gekom het, hoe hewiger het 

storm geword. Twintig km van hawe gedink boot gaan uitmekaar ruk. Boot vinniger begin 

lek as wat hulle water kon uitpomp. Verder was hulle ook nie seker of enigiemand hulle 

noodoproepe oor die skeepsradio gehoor het nie. En as iemand gehoor het, het hulle gedink 

niemand sou hulle in elk geval kon help nie.  

Meteens baie groot vissersboot tussen reën en mis uitgekom. Al wat groter boot kon doen, 

was om skuins agter hulle te vaar en op hierdie manier die ergste wind en golwe van hulle af 

te keer. Fanie se boot was in die windskaduwee van die groter boot. Terwyl hulle 

aangesukkel het hawe toe, het die groter boot heeltyd skuins agter hulle gebly, tussen hulle 

en die ergste geweld van die storm. Op hierdie manier het die storm hulle nie meer so 

rondgeslinger nie, kon hulle helderder dink, ´n paar lekplekke toemaak, beter beheer oor die 

pompe neem wat die seewater moes uitpomp en was hulle rustiger omdat hulle nie meer 

alleen was nie. 

Deur langs hulle te vaar, het die boot hulle gered. Fanie-hulle het die hawe lewendig en 

behoue gehaal. 

Ons Bybel praat van die Heilige Gees as ons Voorspraak, die Griekse woord is parakletos. ´n 

Beter vertaling vir hierdie woord parakletos is eerder ons Helper of die Een wat langs ons 

kom loop. Soos die groter vissersboot wat langs die kleiner een gevaar het en hom gehelp 

het om die hawe te bereik. Al verskil is groot boot net vir tyd van storm langs kleiner een. 

Ons leer hier Heilige Gees sal altyd by ons wees. 

 



Wat doen die Heilige Gees?  

Runners World beeld- iets gelees terwyl kaaskoek eet of voor aand in bed gele het voor ek 

gaan slaap het of warm voor kaggel gesit het. Draf of oefening het ek vir hierdie jaar or twee 

nooit gedoen nie. Maar Runners World het stories van mense en wedlope wat hulle gedoen 

het. Daar is koswenke in vir wat mense kan eet om hul energie te gee as hulle oefen. Daar is 

oefenprogramme vir hardlopers in. Daar is advertensies van skoene en klere in wat 

hardlopers kan dra. Die Runners World wil jou nie net laat dink oor hardloop nie. Dit wil jou 

nie net goeie dinge laat voel oor hardloop nie. Dit wil jou aan die hardloop kry. Dis ook waar 

van die werk van die Gees. 

Hy help ons om gehoorsaam aan Jesus se opdragte te wees: 

Jesus sê as ons Hom liefhet, sal ons Sy opdragte uitvoer. Liefde nie mooi gevoel nie. Liefde 

nie iets in jou kop nie. Liefde gaan oor doen- oor Jesus se opdragte uitvoer. Deurdat die 

Gees by ons is, is die Vader, die Seun en die Heilige Gees altyd by my. Ek word ingetrek in 

die eenheid wat daar tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is en Dallas Willard 

noem hierdie eenheid a unity in action. Dis soos Runners World wat jou aan die hardloop wil 

kry. Sy groot opdrag in Johannes 13 is dat ons mekaar so liefhet soos wat Hy ons liefhet. 

Ander plek in Bybel lees ons ons woorde moet nie net lippetaal, hierdie goedkoop gepraat 

wees nie, maar moet met die daad bewys word. Soos wat Jesus Sy liefde vir ons bewys het 

deur vir ons sonde aan die kruis te sterf. Die kruis van Jesus kom herinner jou en my altyd 

dat liefde nie hierdie mooi gevoel is nie, maar met die daad bewys moet word. Oor Jesus se 

opdragte word drie dinge gesê. Met hierdie drie dinge help die Heilige Gees ons. 

 

 

Onthou Jesus se opdragte (26): 

Die Gees sal ons Jesus se opdragte laat onthou- Hy sal ons herinner aan alles wat Jesus gesê 

het. Maar nou wil ek jou vra: Waar sien ons alles wat Jesus gesê het? In SY Woord, in die 

Bybel. Ek het al baie gesê die Gees is hierdie Goddelike onderwyser, maar Sy Handboek 



waaruit Hy jou leer is die Bybel. Ek en jy moet gereeld in hierdie handboek van die Gees 

inkyk as ons wil weet en onthou wat Jesus gesê het.  

Neem Jesus se opdragte/ woorde ter harte (23) 

Die Gees help my en jou om Jesus se opdragte ter harte te neem. Om iets ter harte te naam 

beteken jy laat dit toe om jou emosies aan te raak- ek voel iets vir daai oom wat elke dag in 

die winter staan en bedel en vanaand iewers in die dorp onder ´n afdak gaan slaap, ek voel 

iets vir die meisie wat uit elke groepie by die skool uitgeskop word en net nêrens inpas nie. 

Ek voel iets vir daai outjie in wie se plek ek in die span speel wat nou ernstig beseer is, al het 

ons altyd kompeteer vir dieselfde plek in die span. Ek voel vir my buurman wat sy werk of sy 

vrou verloor het. 

Voer Jesus se opdragte uit (15) 

Die Gees werk met jou kop- Hy laat jou Jesus se opdragte onthou. Die Gees werk in jou 

emosies- Hy laat jou Jesus se opdragte ter harte neem. Maar die Gees se krag wat in ons 

werk is altyd soveel meer as om net mooi gedagtes oor mense te dink en goeie gevoelens 

oor hulle te hê. Die Gees se krag is altyd doen-krag. Hy help ons om prakties Jesus se 

opdragte waarvan om ander mense lief te hê, te aanvaar en te help seker die grootste is. Die 

Gees wil ons mense maak wat ons hande sal vuil maak aan die probleme en die nood van 

mense en die wêreld om ons. Die Gees wil die wêreld om ons verander deur God se kinders 

se dade van omgee. 

Hy leer ons die waarheid: (vers 16) 

Die waarheid wat die Gees ons leer is eerstens die waarheid oor wie Jesus is. Die Gees is 

die ander Voorspraak of helper gelyk aan die eerste Helper wat Jesus self was. Jesus het Sy 

dissipels gehelp, hulle geleer, hulle moed ingepraat, Sy wonderwerke het hulle weer nuwe 

krag en geloof in Hom gegee. Die eerste waarheid waarvan die Heilige Gees ons kom oortuig 

is die waarheid oor wie Jesus was en wat Hy vir ons kom doen het. Hy wys ons Jesus, Hy 

maak Jesus vir ons werklik, want as jy nie verstaan het wie Jesus is en wat Hy kom doen het 

nie, kan jy nie die omvang van God se liefde vir jou verstaan nie. Niks in jou lewe verander 

voor jy nie hierdie liefde begryp nie. Het jy al besef God het jou so lief soos Hy vir Jesus het? 

Het jy al besef Hy het die goeie en slegte kante van jou lief? Het jy al soos Brennan Manning 



geskryf het die volgende ontdek: God loves me and God likes me! Almal like jou nie, jy like 

nie altyd jouself nie. Maar God like jou! Ook op daardie dae wat niemand dit met jou kan 

uithou nie! Op daardie dae is God se liefde vir jou konstant. 

Die tweede waarheid wat die Gees jou en my kom wys is die waarheid oor myself. Ek sal 

nooit weet hoe nodig ek die Here se genade en vergifnis het as ek nie eerlik hier in my eie 

lewe ingekyk het en gesien het ek is hierdie verlore sondaar nie. As ek nie in myself ingekyk 

het en net weet oorgelaat aan my eie sondige natuur gaan ek net hengse skade aan myself 

en ander mense aanrig. As ek nie in myself ingekyk het nie en net erken het as die Here my 

nie heelmaak nie, gaan ek altyd stukkend wees, gaan ek daardie ou of vrou nooit vergewe 

nie, gaan ek nooit oor my verslawing of my swak selfbeeld kom nie. 

Die derde waarheid wat die Gees ons leer is die rede vir ons bestaan. Jy is nie hier om geld 

te maak en goed bymekaar te maak en jou koninkryk te bou so hoog soos wat jy kan nie. 

Babel se toring was gebou op ambisie alleen, ons weet wat in Genesis 11 daarmee gebeur 

het. En tog is so baie van ons maar weer besig met Babel se torings.  As jy jou lewe bou aan 

Babel se toring gaan jy eendag wonder hoe het my kinders deur skool gekom- ek het hulle 

dan amper nooit gesien nie. Of in jou oudag ontdek- vat die geld en die goed weg en hier 

onder is niks! Efesiërs 2 vers 10 verklaar iets van die rede vir ons bestaan: God het ons 

gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus het Hy ons geskep on ons lewe te wy aan die goeie 

dade waarvoor Hy ons bestem het. Die Gees kom wys vir ons Jesus. En Hy kom wys Jesus vir 

die wêreld deur Jesus se kinders se dade van omgee vir ander. 

Die vierde waarheid wat die Heilige Gees ons leer is hoe God se Woord van toepassing is 

op ons lewens en situasies: 

Die Gees maak  God se Woord vir my oop. Maar nie net sodat ek dit met my kop kan 

verstaan nie. Hy maak die Woord vir my so oop dat ek ontdek waar my lewe en die plek 

waar ek is kruis met die Bybel se boodskap. Weet jy hoe dit my gehelp het toe ek op hierdie 

stadium as student depressief was en ek lees Psalm 40. Daar waar Dawid skryf, die man na 

God se hart soos hy beskryf word, die koning van Israel: God het my uitgetrek uit die put van 

die dood, uit die slymerige modder, my op ´n rots laat staan en my weer op vaste grond laat 

loop. Dis tipies die beelde en taal van iemand met depressie. As ek so struggle met hierdie 

val en opstaan, hierdie onstandvastigheid wat ek hier in myself beleef in my geestelike lewe, 



dan gaan lees ek wat Paulus skryf, die grootse sendeling van alle tye: Die goeie wat ek wil 

doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek hoor weer by 

Paulus dat die sonde ons nie sommer los nie en al staan ons nie altyd vas nie, maar Jesus 

doen. 

Hy gee ons vrede:  

 Nie vrede van wêreld, Vrede van Jesus self. Dis nie afwesigheid van moeilikheid en tragedie. 

Dis wereld se vrede- as goed en voorspoedig gaan- vrede. As sleg gaan en teenspoed kry- 

onvrede. Wereld se vrede gaan gepaard met goeie of gunstige omstandigheide. Jesus se 

vrede is vrede vir elke situasie, in voorspoed en teenspoed. Lees in Filippense 4 selfs vrede 

alle verstand te bowe gaan. Dis vrede al verklaar my verstand- in hierdie situasie of 

omstandighede behoort jy nie vrede te he nie. Die ware vrede waarvan Jesus praat is vrede 

weens aanwesigheid, weens teenwoordigheid van Jesus by ons. Hy beloof- by julle in elke 

omstandigheid en situasie en dag tot aan die voleinding van die wereld.  

Hy konnekteer ons geloof aan ons hele lewe  

"The biggest problem with our faith is that a lot of times a disconnection takes place 

between our Christian identity and God, between our friends and God, between our work 

and God, between our school and God . Then there is no more life- just Godtalk." - Eugene 

Peterson  

Dis die kern van die probleem van ons geloof baie keer. Dat ons geloof hier tussen ons ore is 

en daar bly. Dan is ons geloof en die vrug van ons lewe net God-talk, hierdie pratery oor 

God. Die Gees word juis na ons gestuur om ons te help om dit wat Jesus ons geleer het uit te 

leef. Dit wil juis vir God of ons geloof connect aan ons hele lewe en al die dele daarvan, nie 

net die stiltetyd of die erediens tyd of die sondagskool tyd daarvan nie. 

Vertel na Tweede Wereldoorlog van kerk waar Christusbeeld teen muur opgesit was. Die 

bomme het rondom die kerk ontplof toe die Duitsers aangeval het en die muur met die 

Christusbeeld is vernietig. Tussen die rommel het hulle die Christusbeeld gekry. Maar die 

geweld van die ontploffing het die beeld se hande en voete afgeruk. Een tannie het 

opgemerk: Ons met iemand kry om die beeld se hande en voete weer aan te heg. Een ander 

wyse tannie het geantwoord: Nee, los vir Jesus net so sonder die hande en voete. Want ons 



is Sy hande en voete in die wêreld. Deur jou en my besoek Hy iemand wat geweldig 

eensaam is. Met my en jou hande omhels Hy iemand wat hierdie groot hartseer beleef. 

Deur my en jou woorde aan iemand herstel Jesus sy of haar menswaardigheid. Met my en 

jou voete loop Jesus na iemand toe wat gehoor het hy het kanker. Met my vermaninng en 

ondersteuning bring Jesus iemand weer op die regte pad. Jesus doen huisbesoek by mense, 

gee om vir mense, sorg vir mense, ondersteun mense en help mense deur jou en my lewe. 

En Hy het ons Sy Gees gegee juis sodat ons prakties Jesus vir ander kan wees. 

 

Ek sluit af met Leonard Sweet se twee vrae. Ons kies ook watter ruimte of plek ons aan die 

Heilige Gees in ons lewe wil gee. Ons kan volgens die Bybel Hom ook teenstaan in ons 

lewens. Dis die twee vrae: 

Wil you live a managed life or a guided life? 

Will you lead a self-directed or a God- directed life? 

Amen. 

 


