
HEILIGE GEES NAWEEK – Episode 8
SESSIE 1 – Wie is die Heilige Gees?

1. PRAISE AND WORSHIP

2.  YSBREKER:  
 Raai wie.  
 Daar word ‘n klompie fotos gewys van beroemde mense.  
 Die gesigte word egter net stukkie vir stukkie gewys en kinders moet kyk of hulle kan raai wie die 

persoon is voordat al die stukkies in plek is.

3. PROCESS YSBREKER:  
 Die Heilige Gees word al vir te lank verkeerd verstaan en verskuil.  
 Hy is die derde Persoon van die Drie eenheid – Vader, Seun en Heilige Gees. 
 Dis makliker vir ons om God die Vader of Jesus die Seun van God in ons gedagtes voor te stel so ons 

mag dalk met die vraag sit: ‘Maar Wie is die Heilige Gees?”  
 Vanaand gaan ons meer duidelikheid kry.

4. VIDEO CLIP:  Episode 8 – Spirit – Who is the Holy Spirit and what does He do? 
(hierdie clip word net tot in die helfte gespeel, die res word die volgende dag verder gespeel)

      (Hierdie vrae word tydens die video clip gevra en deur die groep beantwoord)

 Vraag 1:  If you were given a million dollars that you had to give away, what would you do with it?
                 (As jy vandag ‘n miljoen rand ontvang wat jy moet weggee, wat sal jy daarmee maak?)

 Vraag 2:  What questions come to mind when you hear about the Holy Spirit?
                 (Watter vrae kom by jou op wanneer jy van die Heilige Gees hoor?)

 Vraag 3:  Have you ever heard of or had any experience with God’s supernatural gifts?
                 (Het jy al ooit gehoor van God se bonatuurlike kragte of dit ervaar?)

Soos ons gehoor het, is die Heilige Gees deel van die drie eenheid.  Ons gaan nou bietjie meer 
ondersoek instel oor Wie die Heilige Gees is.  Om dit te kan doen, gaan ons ‘n toer deur die Bybel moet 
vat.  Ons begin dan ook reg by die begin van die aarde…

5.  SPELETJIE:   Die asem toets:  
 Kry ‘n vrywilliger uit elke groep.  
 Hulle moet iets met ‘n sterk reuk eet, bv. Knoffel, Halls lekkertjie ens.  
 Dan moet hulle terug na hul groep toe en die groep moet op hulle asem ruik presies wat hulle geeet 

het.

        Met hierdie speletjie wil  ek hê dat julle sekere dinge van die Heilige Gees moet onthou.
 Die Heilige Gees word ook geken as die asem van God



 Hy was betrokke by die Skepping van die aarde (En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op 
die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.-Genesis 1:2)

 Hy het lewe in mense ingeasem. (En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde 
en in sy neus die asem van die lewe geblaas.  So het dan die mens ‘n lewende siel geword.-Genesis 
2:7)

6.  Een baie embarrassing oomblik vir my was die dag toe ek ‘n dvd wou kyk en dit nie kon regkry nie.  Ek kon 
die masjien nie oopkry nie en het gesukkel en gesweet.  Toe ek my man roep, kon hy net vir my lag.  Ek het 
nooit die prop in die muur gedruk nie.  Die masjien sou nooit werk nie, want daar was geen krag nie.  
Sonder ‘n bron van krag, is ‘n kragprop heeltemal nutteloos.  So wil ek dan he dat julle die volgende punt 
van die Heilige Gees moet onthou:  Hy is die Bron van krag.  

In die ou Testament was hierdie Bron van krag slegs vir die regte persoon, op die regte plek en die regte 
tyd bedoel.  Nou is Hy as Kragbron vir ons almal beskikbaar.
Voorbeelde hiervan is Gideon, ‘n leier – Rigters 6:14-16, 34 of Simson, vir krag – Rigters 15:14-15.

7.  Voor die sessie begin, pak ‘n rugsak vol Coke.  Wanneer daar by hierdie punt kom, vind ‘n vrywilliger wat 
voel hulle is redelik goed met opstote doen.  Laat die persoon ‘n klompie demonstreer en sit dan die baie 
swaar rugsak op sy rug voordat hy verder opstote doen.  Dit behoort baie moeiliker te gaan.  Wys nou vir 
die vrywilliger en die groepe wat binne die rugsak is.  Wat swaar was om te dra buite, sal energie en krag 
gee as dit binnekant jou liggaam was. 

       Die volgende punt om te onthou.  Die Heilige Gees is belowe deur God die Vader.  

 In die Ou Testament was die ooreenkoms tussen God en Sy mense aan die buitekant.  Hulle moes baie 
reels hou en diere offer en dit was ‘n groot las vir hulle om te dra. (soos die rugsak dra).  

 Maar God het belowe dat die tyd sou kom wanneer hierdie ooreenkoms ‘n innerlike een sou word – in 
hulle harte en dat om hulle te help om die ooreenkoms te hou Hy die Heilige Gees sou stuur.  
Wanneer Hy in jou kom, sal Hy vir jou ‘n bron van Energie wees. (En daarna sal Ek my Gees uitgiet op 
alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge 
gesigte sien. –Joel 2:28).

8.  ONS LAASTE PUNT:  Jesus en die Heilige Gees

 Natuurlik met Jesus die Seun van God op aarde, het die Heilige Gees baie besig geraak.  Johannes die 
Doper het gepreek dat Iemand oppad was wat mense nie net met water sou doop nie, maar met die 
Heilige Gees.  Hierdie Iemand was natuurlik Jesus.

 Toe Jesus gedoop is, het die Heilige Gees soos ‘n duif op Hom neergedaal vanuit die hemel en Hy het 
krag ontvang.

 Jesus het ook aan Sy dissipels vertel dat hulle die Heilige Gees sou ontvang en dit het dan ook later 
gebeur.  Dit was dan die begin vir ons waar almal die innerlike energie en krag kon ontvang as ons tot 
bekering kom en die pad saam met Jesus stap.

9.  SAMEVATTING:  
Hierdie was net die begin van ons Heilige Gees naweek en soos julle kan sien, is daar baie wat ons kan sê 
rondom God se Gees.  Onthou dat die Heilige Gees aan ons elkeen beskikbaar is, wanneer ons tot bekering 
kom en dat Hy nuwe lewe in ons blaas en ons die krag gee om vir God te leef.



10.SLUIT AF MET GEBED.

 


