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Vraag 38 Wat is die Heilige Gees? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale van ervarings met die Heilige Gees. 

RUS 

Gebruik Handelinge 1:8 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): “Maar 
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van My 
vertel – in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde.” (NLV) 

HOOR 

1. Wie en wat is die Heilige Gees? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag van God. Hy is saam met die Vader en 
die Seun ware en ewige God. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en 
verheerlik. Hy is ook aan my gegee sodat Hy my deur ’n ware geloof deel kan laat 
kry aan Christus en al sy weldade, my kan troos en ewig by my bly. 

3. Lees Lukas se verduideliking van wat met Pinksterdag gebeur het in Handelinge 2:1-21. Wat tref 
jou? 

4. Daar is ten minste vier wonders waarvan hier vertel word. Die stormwind wat die hele huis vul; 
die tonge soos individuele vuurvlamme; die vervulling met die Heilige Gees waaraan almal deel het; 
die ander tale wat die Heilige Gees vir hulle gegee het. Waarop dui elkeen van dié wonders en wat 
beteken dit? 

5. Hoekom het so ‘n groot skare daar saamgekom en hoekom was hulle so heeltemal uit die veld 
geslaan? 

6. Petrus verklaar die Pinksterwonder aan die hand van die profesie van Joël 2:28-32. Hoekom is dit 
so belangrik dat die NT vervulling aan die OT belofte gekoppel word? 

7. Watter betekenis het die verskillende groepe mense wat genoem word vir die beskrywing van die 
werk van die Heilige Gees? 

8. Wat is die doel van die uitstorting van die Heilige Gees volgens vers 21? Geld dit vir alle mense? 

LEEF 

9. Hoe kan jy reageer op die boodskap van hierdie Pinksterwonder? Deel dit met die groep en hou 
mekaar verantwoordelik deur terugvoer te gee in die toekoms. 

Vir Dieper Delwers 

10. Lees die Geloofsbelydenis van Nicea 8, die Nederlandse Geloofsbelydenis 11, en die 
Heidelbergse Kategismus 53. Dink na oor die betekenis van die Heilige Gees. 

Geloofsbelydenis van Nicea 8 

Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en 
Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. 
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Nederlandse Geloofsbelydenis 11 

DIE GODHEID VAN DIE HEILIGE GEES 

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie 
gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan; dat Hy in orde die derde Persoon in 
die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die 
Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. 

Gen 1:1; Heb. 1:3; 11:3; Joh. 1:3; Ps. 33:6; Jer 32:17; Mal. 2:10; Joh. 1:3; 16:26; Ps. 104; Amos 4:13; 
Joh. 14:16, 26. 

Heidelbergse Kategismus 53 

53 Vraag: Wat glo jy van die Heilige Gees? 

Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Ten tweede is 
Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy 
weldade, (c) my troos (d) en ewig by my bly (e). 

(a) 1 Joh 5:7; Gen 1:2; Jes 48:16;1 Kor 3:16; 6:19; Hand 5:3, 4. (b) Gal 4:6; Matt 28:19, 20; 2 Kor 1:22 ; 
Ef 1:13. (c) Gal 3:14;1 Pet 1:2;1 Kor 6:17. (d) Joh 15:26; Hand 9:31. (e) Joh 14:16;1 Pet 4:14. 

 


