
HEILIGE GEES NAWEEK – Episode 8
SESSIE 2  – Wat doen die Heilige Gees?

1. PRAISE EN WORSHIP

2. RECAP:  
     - recap die vorige aand se sessie en beantwoord vrae 

3. YSBREKER:

4. VIDEOCLIP:  Episode 8 – Spirit – Who is the Holy Spirit and what does He do?
      (die videolcip word verder gespeel)

      (Laat kinders eers antwoord, speel dan die antwoorde)

1. Vraag:  What questions come to mind as we talk about the Holy Spirit?  
(Wat dink jy aan as ons praat oor die Heilige Gees en Watter vrae het jy oor Hom?)

 Deel van God se familie – Rom 8:15-16.  
15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, 
julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit 
beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

 Vrugte van die Gees: Gal 5:22
22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, 
getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing.

2. Vraag:  Wat is die Vrugte van die Gees en wat is die doel daarvan?  
(antwoord:  Karaktereienskappe waarmee die Heilige Gees ons help om meer soos Jesus te wees)

 Gawes van die Gees: 1Kor 12:7-11
7Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan die een word 
deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur 
dieselfde Gees;
9aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. 
10Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n 
ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. 
Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. 
11Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel 
soos Hy wil.

3. Vraag:  Wat is die Gawes van die Gees en wat is die doel daarvan?  
(antwoord:  Om ander te help, die Kerk te bedien en Bruid voor te berei)

4. Vraag:  Wat is die verskil tussen die Gawes en die Vrugte van die Gees?
(antwoord:  vrugte is vir jouself bedoel, en gawes vir die kerk/ander gelowiges)



VIDEOCLIP:

5. Vraag:  Have you ever heard of or had any experience with God’s supernatural gifts?  
(Het jy al gehoor of dalk self beleef die Gawes in werking?)

 Hand 2:39:   39Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal 
wat die Here ons God na Hom toe sal roep.

 Esegiel 36:26-27:  26Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam 
uithaal en julle 'n hart van vleis gee. 27Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my 
voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom

 Gawes moet nie vir eie gewin misbruik word nie. (Hand 8.)

12Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus aan hulle 
verkondig het, het hulle gelowig geword, en mans sowel as vrouens is gedoop. 13Selfs Simon het gelowig 
geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy 
sien gebeur het.

17Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.  18Toe Simon sien dat die 
mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied 19en gesê: “Gee 
my ook hierdie bevoegdheid sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.”
20Maar Petrus antwoord hom: “Gaan na die verderf met jou geld en al! Dink jy jy kan die gawe van God 
met geld koop? 21In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg 
nie. 22Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here: miskien sal Hy jou hierdie gesindheid van jou 
hart vergewe. 23Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik.”


