
Die verbintenis tussen die Heilige Gees en die Verlosser 
Teks: Lukas 1: 26 - 45 & Sondag 20

Teksvers: Lukas 1: 41 & 42


1. Inleiding 
Vandag in ons leerdiens fokus ons op Heilige 
Gees. Die rede vir hierdie fokus spruit uit die 
belydenis oor die Heilige Gees in die 
geloofsbelydenis. Met ander woorde, wat 
bedoel ek, wanneer ek geloof in die Heilige 
Gees bely elke Sondag? En dit is vandag in ’n 
land waar meeste Christen gelowiges ’n 
Pinkster oortuiging uitleef, ’n belangrike vraag. 
Wat is die waarheid oor die Heilige Gees?


Die belydenis rondom die Heilige Gees neem 
twee uiterstes aan. Die eerste is ’n oormatige 
ongesonde klem om die persoon van die 
Heilige Gees. Dit gebeur soms in so ’n mate 
dat die Heilige Gees heeltemal van die res van 
die drie-eenheid geskei word. Die Heilig Gees 
word dan maklik as God alleen met alle mag 
gesien. Verder spruit daar groot mistisisme 
hieruit. Want alhoewel die Heilige Gees 
teenwoordig is in die Bo-natuurlike, sien ons 
by hierdie benadering ’n ongesonde obsessie 
met die bonatuurlike.


Maar die ander uiterste is net so gevaarlik. 
Hier word die Heilige Gees as ’n ware nie eers 
erken nie. In hierdie sienswyse is daar ’n 
huiwering om die Godheid van die Heilige 
Gees te erken. Gewoonlik spruit dit voort uit ’n 
aversie in die bonatuurlike. Iets wat vandag 
baie meer gewild word met die toename van 
Ateïsme. Die ateïesme met sy wetenskaplikes 
as profete, en empiriese bewys as enigste 
waarhied, erken nie die moontlikheid van ’n 
bonatuurlike werking van die Heilige Gees nie.  


Dit bring ons dan by ons teksgedeelte vandag. 
Wat gebeur wanneer Eisabet vir Maria 
ontmoet? Is daar al reeds in hierdie 
voorgeboorte toestand van Johannes die 
doper, en die Here Jesus Christus ’n dieper 
band? 


2. Goddelike 
teenwoordigheid 

In ons teksverse vandag fokus ons. op die 
bekende reaksie van Johannes die doper. 
Hierdie reaksie vind plaas tydens hulle eerste 
ontmoeting. En ironies genoeg is hier alreeds 
iets van die bonatuurliks aan die gebeur. Maria 
kom by haar bloedverwant, Elisabet aan. Maar 

voor sy nog klaar gegroet is, en haar nuus kan 
meedeel gebeur daar iets. Johannes die 
doper, as ongebore baba van Elisabet reageer 
op die teenwoordigheid van die Here. 


Ons kan sê dat hierdie reaksie bonatuurlik is, 
omdat ’n ongebore baba nog nie kan sien of 
hoor nie. Trouens ’n ongebore baba, kan nog 
geen van sy sintuie gebruik nie, want dit is 
nog besig om te ontwikkel. Wat dit nog so 
bietjie meer onmoontlik maak, is dat Jesus 
ook nog ’n ongebore baba is. Die een 
ongebore baba neem dit kennis van ’n ander 
ongebore baba. Iets wat beide swanger 
moeders verstom laat. 


Tog is hierdie een van die kenmerke van die 
Heilige Gees wat ons vandag nog glo en bely. 
Dit is net die Heilige Gees wat ’n mens onder 
die indruk van die Heilige teenwoordigheid 
kan bring. Vir ’n ongelowige wêreld word dit al 
hoe meer belaglik. Maar elkeen van ons 
vanoggend weet, dat dit deur die werking van 
die Heilige Gees is, dat ons hierheen gekom 
het. By ons is daar ’n gevoel wat ons nie 
anders kan laat doen nie. 


Hierin word die verbintenis tussen die Heilige 
Gees en die Verlosser vir ons duidelik 
geopenbaar. In die teen woordigheid van die 
Here, oortuig die Gees ons van die waarheid. 
Dit kan immers nie anders nie, want die Gees 
en die Seun werk nooit teen mekaar nie. Nee, 
dit is eerder altyd die Heilige Gees wat ons 
wys in die rigting van Christus. Net so in ons 
teksgedeelte, het die Gees vir Elisabet oortuig 
dat sy nou op regte plek is, in die 
teenwoordigheid van die Here. 


3. ’n Evangelie wat nader 
trek 

Die volgende saak wat vir ons duidelik 
geopenbaar word is die aantrekkende krag 
waarmee die Heilige Gees werk. Wanneer 
Johannes die doper met met Gees vervul 
word, beweeg hy. Maar hierdie beweging is 
nie sommer iets willekeurig en onverklaarbaar 
nie. Nee hierdie beweging sou voortaan sy 
hele lewe beslaan. Hierdie beweging is ’n 
voortdurende beweging nader na die Here 
toe. 


Hierin bely ons die volgende waarheid oor die 
Heilige Gees. Die Heilige Gees trek ons 
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voortdurend nader na Here Jesus Christus 
toe. En hierdie werking van die Heilige Gees 
kan nie gekeer word deur ons nie. Dit is 
waarlik onweerstaanbare genade wat ons ons 
bewys word. Ons sien dieselfde wanneer 
Jesus later apostels roep, in Mattues 4:19 - 20 
“19En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en 
Ek sal julle vissers van mense maak.20En 
hulle het dadelik die nette laat staan en Hom 
gevolg.”


Maar dit is ook die ander kan van hierdie 
aanraak deur die Gees, wat vir ons duidelik 
bely. Die Gees trek nie maar net iemand aan 
om naby die Here te bly nie. Die Gees werk 
ook weer in iemand die behoefte om die 
evangelie van Jesus te gaan verkondig.  
Daarom belowe Jesus ook in Lukas 12: 11 - 
12, dat die Gees die regte woorde vir ons sal 
gee, wanneer ons ook oor Hom moet getuig. 
Hy sê 11“Wanneer hulle julle voor sinagoges 
en owerhede en gesagvoerders bring, moet 
julle julle nie bekommer oor hoe of waarmee 
julle julle gaan verdedig of wat julle gaan sê 
nie, 12 want die Heilige Gees sal julle op 
daardie oomblik leer wat gesê moet word.”


Hierdie nader trek en uitstuur bevestig weer vir 
ons dat die Here ook ’n God van orde is 
volgens 1 Korinthïers 14:33. Daarom sal die 
Gees nie iemand beweeg om onordelik of 
ongehoord op te tree nie. 


4. Ons is word deel 
Hierdie laaste punt van die preek is waar ons 
weer troos vind vandag. Want die selfde 
Heilige Gees wat 2000 jaar gelede in Elisabet 
en in Johannes die doper gewerk het, werk 
steeds in ons vandag. Dit is hierdie eienskap 
wat vir ons die saambindende krag van die 
Heilige Gees openbaar. Want deur die eeue, 
deur die ganse mensdom kies die Here mense 
uit. Gewone sondaar mense, waarin die 
Heilige Gees dan begin om die geloof te werk. 
Die geloof wat ons deel laat kry aan die 
Verlossing wat net in die Here alleen beskore 
is vir ons. 


Maar dan moet ons ook nie die fout maak 
waarna ons in die inleiding verwys het nie. In 
oorreaksie op die dwalinge wat dikwels in 
pinkster groepe aangetref word, word die 
werking van die Gees dikwels geonderskat in 
Gereformeerde kringe. Maar Paulus leer ons in 
Efesïers 1: 18 en 19 die volgende oor hierdie 
krag. "Dit is dieselfde kragtige werking van sy 
mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus 
uit die dood opgewek en Hom in die hemel 
aan sy regterhand laat sit het”.


Ons moet dus altyd rekening hou met die krag 
van die Heilige Gees. Eintlik moet ons juis die 
genade in hierin sien. Dat ons Here Jesus 
Christus ons ook seën met so ’n kragtige 
trooster en voorspraak, wanneer Hy ook weer 
hiervandaan weggaan. Ons is werklik sonder 
enige verdienste van ons kant gered, verlos en 
deelgemaak van die Goddelike familie. Daarby 
het ons ook die belofte van hierdie sterk krag, 
wat ons familie hou. 


Dit is ook uiteindelik die troos wat vir ons 
opgesluit lê in Sondag 20 van die Kategismus. 


5. Slot  
Ons kan afsluit met ’n kort opsomming oor die 
Heilige Gees. Die Heilige Gees is die derde 
persoon van die drie-eenheid. Daarom is Hy 
ook ten volle God, en moet deur ons so 
aanbid en vereer word. Die Heilige Gees werk 
met ’n bonatuurlike krag. Maar hierdie krag is 
nie skouspelagtig en vermaaklik van aard nie. 
Dit is ook nie onordelik of heeltemal vreemd 
tot die mens se intellek nie. Dit is ’n krag wat 
ons nader trek aan die Verlossing in Ons Here 
Jesus Christus. En dit is ook ’n krag wat juis 
die evangelie as waarheid binne ons vestig. 


Tog is hierdie krag van die Heilige Gees baie 
sterk en moet nooit deur die mens onderskat 
word nie. Hierdie krag is nodig om sondaar 
mense uit die dood te kan red. Uiteindelik sien 
ons die Heilige Gees volmaak Sy werk vervul 
soos wat God die Vader perfek kom skep het, 
en God die Seun perfek kom verlos het. So 
kom God, die Heilige Gees ons perfek heilig 
maak. Dit kan die Gees net doen deur ons 
voortdurend te herriner aan ons verlossing in 
Christus. Die troos in die werking van die 
Heilige Gees is werklik onverklaarbaar groot. 


Kom ons gaan weer hier vandaan met ’n 
voortdurende bewustheid van die genadige 
werking van die Heilige Gees. Hierdie 
bewustheid word natuurlik groter hoe meer 
ons ook besig is met die Woord van die Here 


Amen.   
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