
Hoe funksioneer
die Gees nóú?

Pinkster 2022

Ds. Nati Stander



“Magnolias on Gold Velvet Cloth” 

deur Martin Johnson Head



“Still life with flowers” 

deur Vincent Van Gogh



‘n Skat in jou skoot…

Ef 1:3-14



3Aan God, die Vader van ons Here Jesus 

Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in 

Christus geseën met al die seëninge van die 

Gees wat daar in die hemel is. 4So het Hy, nog 

voordat die wêreld geskep is, ons in Christus 

uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom 

te wees. 5In sy liefde het Hy ons, volgens sy 

genadige beskikking, toe ook al daarvoor 

bestem om deur Jesus Christus sy kinders te 

wees. 



6Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike 

genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons 

geskenk het. 7Deur die bloed van sy Seun is 

ons verlos en is ons oortredinge vergewe 

kragtens die ryke genade van God 8wat Hy in 

al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons 

geskenk het. 9Hy het kragtens sy besluit en 

voorneme die geheimenis van sy wil aan ons 

bekend gemaak 10en dit deur Christus tot 

uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor 

bepaal het.



Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en 

alles wat op die aarde is, onder een hoof te 

verenig, naamlik onder Christus. 11Deur 

Christus het ons deel geword van die volk van 

God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het 

Hy Hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat 

gebeur volgens sy raadsbesluit. 12Daarom 

moet ons, die eerstes wat ons hoop op 

Christus gestel het, die grootheid van God 

prys.



13Deur Christus het ook julle deel geword van 

die volk van God toe julle die waarheid wat aan 

julle verkondig is, die evangelie van julle 

verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In 

Christus het die Heilige Gees wat deur God 

belowe is, julle as die eiendom van God beseël. 
14Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook 

verder sal ontvang wat God belowe het, 

wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, 

volkome sal verlos. Daarom moet ons sy 

grootheid prys.



Opvallendhede



3Aan God, die Vader van ons Here Jesus 

Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in 

Christus geseën met al die seëninge van die 

Gees wat daar in die hemel is. 4So het Hy, nog 

voordat die wêreld geskep is, ons in Christus 

uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom 

te wees. 5In sy liefde het Hy ons, volgens sy 

genadige beskikking, toe ook al daarvoor 

bestem om deur Jesus Christus sy kinders te 

wees. 



13Deur Christus het ook julle deel geword van 

die volk van God toe julle die waarheid wat aan 

julle verkondig is, die evangelie van julle 

verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In 

Christus het die Heilige Gees wat deur God 

belowe is, julle as die eiendom van God beseël. 
14Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook 

verder sal ontvang wat God belowe het, 

wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, 

volkome sal verlos. Daarom moet ons sy 

grootheid prys.





Flitse van die Gees in die Ou Testament



#1 Die Gees was SELEKTIEF gegee



#2 Die Gees was TYDELIK gegee



#3 Die Gees was GEDEELTELIK gegee





#1 Die Gees was SELEKTIEF gegee

#1 Die Gees word INKLUSIEF gegee



#2 Die Gees was TYDELIK gegee

#2 Die Gees word permanent gegee



#3 Die Gees was GEDEELTELIK

#3 Die Gees word TEN VOLLE gegee



Joh 7:38-39
38Met die een wat in My glo, 

is dit soos die Skrif sê: 

Strome lewende water sal uit 

sy binneste vloei.”  39Hiermee 

het Hy na die Gees verwys, 

want die mense wat tot 

geloof in Hom kom, sou die 

Gees ontvang. Die Gees was 

nog nie uitgestort nie, omdat 

Jesus toe nog nie verheerlik 

was nie
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