
 

Maandag 

Joh. 19: 28 – 30; 20: 19 – 22; 14: 15 – 20; 16: 5 – 15. Teks: Johannes 16: 14: “Hy 

sal My verheerlik want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” Tema: 

'Die Heilige Gees is die Vader en Seun se Gees wie Christus verheerlik. Die Gees is 

nie ons gees wie ons verheerlik nie.' Is die Heilige Gees God se Gees wie Christus 

verheerlik of is dit ons gees wat ons verheerlik? Die ontdekking wat hierdie vraag 

ontsluit, wys die verskil tussen dit wat Johannes in 1 Joh. 4: 1 – 3 uitwys: die verskil 

tussen wie die Gees van God is en wat die gees van die antichris is. Daar is ŉ 

wesenlike verskil tussen dit wat ons noem “gees vang” of “gees kry”, en om in liefde 

te leef. In skole werk dit só: wanneer hulle eerstespanne die Saterdagoggend in die 

finaal van die liga speel, dan besluit die kinders hulle gaan Vrydagaand “gees vang 

en gees kry.” Hulle kry gees deur saam te dans, sing, kuier, lag en vrolik wees. Die 

gees wat hulle “vang” en “kry” is om saam een gemeenskaplike doel, droom en 

identiteit te kry. Wie gees gekry het, is nie meer homself nie, hy of sy is nou sonder ŉ 

eie identiteit een met die krag, wil en doel van die groepsidentiteit, en tree nou op in 

die krag van hierdie groep identiteit. Hierdie "gees kry" beteken om deel van die 

gesamentlike identiteit en lewe te word en deur hierdie krag op te tree - nie in jou eie 

persoon en krag nie. Ouers en kinders in gesinne kry of vang nooit saam gees deur 

saam te dans, te sing en hande te klap nie. Die gees van ouers in ŉ huisgesin is 

liefde vir mekaar en hul kinders. Hierdie gees van liefde laat kinders in hul liefde leef 

met ŉ eie identiteit. Dit is nooit ŉ gesamentlike identiteit waarin kinders hul self moet 

verloor nie. Die Heilige Gees wie Christus vir ons stuur, is die Gees wie ons insluit in 

die liefde van die Vader en Seun (Joh. 15: 20 – 23) - nooit ŉ gesamentlike identiteit 

met God waarin ons een met sy lewe, krag en mag word deur “gees te kry nie”. 
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Dinsdag 

Joh. 19: 28 – 30; 20: 19 – 22; 14: 15 – 20; 16: 5 – 15. Teks: Johannes 16: 14: “Hy 

sal My verheerlik want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” Tema: 

'Die Heilige Gees is die Vader en Seun se Gees wie Christus verheerlik. Die Gees is 

nie ons gees wie ons verheerlik nie." Die twee verklarings van die Here in Joh. 19 en 

20 moet ons as een saak ontdek:  

* Johannes 19:30 waar Jesus net voor Hy aan die kruis sterf, sê: “Dit is volbring” op 

Paasvrydagmiddag en  

* Johannes 20:22 waar Jesus aan sy dissipels tydens Paassondagaand verskyn en 

sê: “Ontvang die Heilige Gees.”  

Drie evangelies beskryf hoe Christus aan sy dissipels die gawe van die Heilige Gees 

gee. In MATTEUS 28:20 gee Christus en ontvang die dissipels die gawe van die 

Gees met Christus se verklaring: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die 

wêreld.” In LUKAS 24: 44 gee die Here aan hulle die Heilige Gees met die 

verklaring: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog 

by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die 

Psalms en in die profete oor My geskrywe is.” Hierdeur ontvang hulle die Heilige 



Gees só: “Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.” (Luk 24: 45)  

JOHANNES se beskrywing van Christus wat die gawe van die Heilige Gees aan sy 

dissipels gee, klink só: “Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang 

die Heilige Gees.” Hierdie verklaring van die Here: “Ontvang die Heilige Gees”, is die 

vervulling van die belofte van die Here in Joh. 14: 16 en 16: 13 dat die Here aan sy 

dissipels die Gees van die waarheid sal gee om hulle in die volle waarheid te lei. 

Ons moet altyd wanneer ons die Johannes Evangelie lees hierdie twee uitsprake 

van die Here bymekaar sit: “Dit is volbring” en “Ontvang die Heilige Gees.” “Dit is 

volbring!” beteken die Here het alles gedoen en alles bewerk om alles vir ons te gee. 

Niks meer moet nog gedoen word, bewerk of verkry word nie. ALLES IS VOLBRING. 
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Woensdag 

Joh. 19: 28 – 30; 20: 19 – 22; 14: 15 – 20; 16: 5 – 15. Teks: Johannes 16: 14: “Hy 

sal My verheerlik want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” Tema: 

'Die Heilige Gees is die Vader en Seun se Gees wie Christus verheerlik. Die Gees is 

nie ons gees wie ons verheerlik nie.' Met die verklaring “Ontvang die Heilige Gees” 

(Joh. 20: 22) gee Christus aan sy kerk wie Hy in Joh.16:14 aangekondig het: Hy is 

die verheerlike Christus want alles wat Christus volbring het, ontvang die Heilige 

Gees van Christus en verkondig dit aan ons. Verkondig beteken nie sommer om ŉ 

voordrag of ŉ lessie vir mense te gee nie. Die woord “verkondig” verbind die Here 

direk met die verklaring “As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur 

God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.” 

(Joh.20: 23) Deur die VERKONDIGING van Christus en alles wat Hy volbring het, 

sluit die Heilige Gees ons in, in alles wat Christus volbring het, ál sy werk en die 

Vader se liefde. Só verheerlik die Gees Christus. “Daardie dag sal julle weet dat Ek 

in my Vader is en julle in My en Ek in julle.” (Joh. 14: 20) Die Heilige Gees ontvang 

net alles wat Christus volbring en sluit ons net daarby in. Niks wat die Heilige Gees 

ons in lei en vir ons sê, kom van Homself nie. Álles wat Hy sê gaan nét oor wat 

Christus volbring het. (Joh.16:13) En wat het Christus volbring? Dit is sy geboorte, 

lyding, kruisiging, sterwe en opstanding as mens in ons plek. Die Heilige Gees lei 

ons in die hele waarheid (Joh. 16:13) van alles wat Christus volbring het. Die Heilige 

Gees het nie sy eie waarhede, geheimenisse of kennis waarin Hy ons lei nie. Hy het 

ook nie ander waarhede as die waarheid van wat Christus volbring het nie. Hy het 

níks anders of iets van sy eie waarin Hy ons insluit en laat deel as net dit wat Hy 

ontvang nie naamlik dit wat Christus gedoen het en volbring het vir ons. Preek 

beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Joh. 19: 28 – 30; 20: 19 – 22; 14: 15 – 20; 16: 5 – 15. Teks: Johannes 16: 14: “Hy 

sal My verheerlik want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” Tema: 

'Die Heilige Gees is die Vader en Seun se Gees wie Christus verheerlik. Die Gees is 

nie ons gees wie ons verheerlik nie.' Moet kinders van God, gelowiges, (Joh.1: 11-

13) nog gees kry of gees vang deur saam te dans, hande te klap en God te loof en 



prys? Kinders van God moet en mag dit nooit doen nie. Christus gee ons die Heilige 

Gees net soos ouers liefde in hul huise vir hul kinders gee. Christus gee ons die 

Heilige Gees wat ons insluit in alles wat Hý volbring het, in al die werk wat Hý 

gedoen het en in die volle liefde van God die Vader, net soos ouers kinders in hulle 

liefde insluit deur alles wat hulle vir hul kinders doen. Ons kry nie of vang nie God se 

Gees met aanbidding nie. Christus gee ons die Heilige Gees om ons in te sluit en te 

laat deel in sy werk en die Vader se liefde.  

Ons wie leef in 

* alles wat Christus volbring het (in alles wat Hy met sy geboorte, lyding, kruisiging, 

sterwe en ter helle neerdaling bewerk het),   

* die volle liefde van God die Vader (wie ons nooit weer oordeel, straf of verwerp 

nie),  

ons het die Heilige Gees ontvang. Ons wie glo in Jesus Christus en in alles wat Hy 

volbring het vir ons, ons word deur die Heilige Gees in die hele waarheid van wat 

Jesus volbring het gelei.  

Die gees wat jy vang of kry deur aanbidding of oorgawes, is die gees van die 

antichris van 1 Joh. 4: 1 – 3: Hierdie is die gees wie Jesus Iemand anders maak as 

die Here wat alles volbring het. Dit is die gees van afgodsdiens wie Jesus net die 

helfte van die waarheid maak. Christelike kerke wêreldwyd is deurtrek van die gees 

van die antichris. Hierdie valse gees maak Jesus 'n HALWE Jesus met 'n HALWE 

geestelike waarheid (op Paasfees) maar beloof dan die sogenaamde volle 

geestelike waarheid met 'n sogenaamde “volle Pinksterseën". En wat is dan die 

sogenaamde "volle Pinksterseën? Dit is die valsheid om deel van die krag, mag en 

lewe van God te word en om nie meer van in die geloof te leef in wat Christus alles 

volbring het nie. Die Heilige Gees kan nie die gees van die antichris wees nie! Preek 
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Vrydag 

Joh. 19: 28 – 30; 20: 19 – 22; 14: 15 – 20; 16: 5 – 15. Teks: Johannes 16: 14: “Hy 

sal My verheerlik want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” Tema: 

'Die Heilige Gees is die Vader en Seun se Gees wie Christus verheerlik. Die Gees 

nie ons gees wie ons verheerlik nie." Die gees van die antichris in die kerk is die 

gees wie Jesus altyd net die helfte van hul geestelikheid maak om die volheid in ŉ 

ander gees te kry. (1 Joh. 4: 1 -3) Die gees van die antichris is vandag die gees van 

die sogenaamde “volle Pinksterseën”. Christene vandag moet onderskei tussen die 

Gees van God en die antichris in die kerk. Hoe?  

1. Ons ken die Heilige Gees as die Gees wie ons insluit in Christus wie ALLES 

volbring het sodat ons Hom kan verheerlik as: My Here en my God.” (Joh. 20: 28) 

Die gees van die antichris is die gees wat mense verheerlik deur hulle deel van God 

se goddelike krag en lewe te maak.  

2. Die Heilige Gees is en bly altyd die Gees van die Vader en Seun. Hy word nooit 

ons eie gees nie. Daarom stel die Here dat die Gees wie Hy en die Vader vir ons 

gee om by en in ons te wees (Joh.14:17) sal ons laat weet dat Christus in die Vader 

is, ons in Christus is en Christus in ons is. Die gees van die antichris is die gees wat 



God se Gees ons eie gees maak. Dit is waar mense hulle gees met die Gees van 

God identifiseer as een gees. Hierdie gees verdring die Gees van die Vader en die 

Seun in mense se lewe.  

3. Christus gee ons sy Gees as gawe wie ons in Hom laat glo (Joh. 20:31). Die gees 

van die antichris vang en kry mense self deur saam te bid, te lofprys, te dans en te 

sing. In hierdie nuwe groepsgees met God deel hulle kamstig in God se krag en 

lewe.  

Ons verwerp hierdie sogenaamde “volle Pinksterseën” as die gees van die antichris 

deur ons geloof in die Heilige Gees wie ons insluit in Christus wie ALLES vir ons 

volbring het en in ALLES laat deel. Preek beskikbaar op Google 
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