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Die restorasie proses

VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES
DIE BETEKENIS
o

Om vervul te wees met die Heilige Gees is om aangedoen te word met bonatuurlike
Goddelike vermoë.
Hand 1:8 “maar julle sal krag ontvang wanneer
die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele
Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van
die aarde.”

o

Wanneer ‘n mens vervul word met die geestelike, emosionele en fisiese ervaring.
Joh 7:38 “Hy wat in My glo, soos die skrif sê:
strome Heilige Gees, is dit ‘n werklike
van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

o

Vandag word mense steeds vervul met die Heilige Gees omdat Jesus nooit verander nie
en omdat die belofte van die vervulling gegee is vir die geslag wat leef tussen Jesus se
geboorte en Sy wederkoms
Hand 2:38-39 “ En Petrus sê vir hulle: Bekeer
julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die
Naam van Jesus Christus tot vergewing van
sondes, en julle sal die gawe van die Heilige
Gees ontvang. (39) Want die belofte kom julle
toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die
wat die Here onse God na Hom sal roep.”

DIE SIMBOLIEK
o

Die ervaring van die vervulling met die Heilige Gees word dikwels in die Bybel vergelyk
met lewende water
Joh 4:10-15 “Jesus antwoord en sê vir haar:
As jy die gawe van God geken het en geweet
het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water
om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir
jou lewende water gegee het. (11) Die vrou sê
vir Hom: Here, U het nie eens 'n skepding nie,
en die put is diep; waarvandaan kry U dan die
lewende water? (12) U is tog nie groter as ons
vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het
en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy
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vee? (13) Jesus antwoord en sê vir haar:
Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer
dors kry; (14) maar elkeen wat drink van die
water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit
dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal
gee, sal in hom word 'n fontein van water wat
opspring tot in die ewige lewe. (15) Die vrou sê
vir Hom: Here, gee my daardie water, sodat ek
nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.”
o

Daaruit weet ons dat die bedoeling vir iemand wat vervul is met die Heilige Gees ‘n
voortdurende en aanhoudende belewenis en werking van die Gees in en deur hom /
haar behoort te beleef.

DIE OORSPRONG
o

Dit is ‘n gawe wat Jesus gee.
Mat 3:11 “ Ek doop julle wel met water tot
bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as
ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te
dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees
en met vuur.”

o

Jesus is die doper met die Heilige Gees.
Joh 1:33 “En ek het Hom nie geken nie; maar
Hy wat my gestuur het om met water te doop,
Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien
neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die
Heilige Gees doop.”

DIE VERBAND: WEDERGEBOORTE EN VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES
o

Die Heilige Gees is reeds by wedergeboorte in ons teenwoordig.

o

Wedergeboorte is ‘n proses waardeur die Heilige Gees in ons kom woon.

o

Om:


ons te verseël deur wedergeboorte as God se kind.
Efe 4:30 “ En bedroef nie die Heilige Gees van
God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van
verlossing.”
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ons te lei in die volle waarheid.
Joh 16:13 “Maar wanneer Hy gekom het, die
Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele
waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek
nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en
die toekomstige dinge aan julle verkondig.”



ons deel te maak van die liggaam van Christus.
1Kor 12:13 “Want ons is almal ook deur een
Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of
Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal
van een Gees deurdronge.”



Sodat ons gemeenskap met God kan hê.
1Kor 6:17 “Maar wie die Here aanhang, is een
gees met Hom.”

o

Vervulling met die Heilige Gees kan:


‘n Afsonderlike ervaring wees van wedergeboorte.
Hand 8:12-17 “Maar toe hulle Filippus geglo
het, wat die evangelie aangaande die koninkryk
van God en die Naam van Jesus Christus
verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as
vroue. (13) En Simon het ook self gelowig
geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by
Filippus gebly; en hy was verbaas toe hy die
tekens en groot kragte sien gebeur. (14) En toe
die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría die
woord van God aangeneem het, het hulle
Petrus en Johannes na hulle gestuur. (15) Húlle
het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die
Heilige Gees mag ontvang, (16) want Hy het toe
nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle
was net gedoop in die Naam van die Here
Jesus. (17) Hulle het hul toe die hande opgelê,
en hulle het die Heilige Gees ontvang.”
Hand 19:1-6 “En terwyl Apollos in Korinthe
was, het Paulus die boonste landstreke
deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy
sommige dissipels gevind (2) en hulle gevra:
Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle
gelowig geword het? En hulle antwoord hom:
Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige
Gees is nie. (3) En hy vra hulle: Met watter doop
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is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die
doop van Johannes. (4) Daarop sê Paulus:
Johannes het met die doop van bekering
gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo
in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus
Jesus. (5) En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop
in die Naam van die Here Jesus. (6) En Paulus
het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees
het op hulle gekom, en hulle het met tale
gespreek en geprofeteer.”


‘n ervaring met wedergeboorte wees.
Hand 10:44-45 “ En toe Petrus nog besig was
om hierdie woorde te spreek, het die Heilige
Gees op almal geval wat die woord gehoor het.
(45) En die gelowiges uit die besnydenis, almal
wat saam met Petrus gekom het, was verbaas
dat die gawe van die Heilige Gees ook op die
heidene uitgestort is.”



‘n Herhaaldelik ervaring wees.
Hand 2:4 “En hulle is almal vervul met die
Heilige Gees en het begin spreek in ander tale,
soos die Gees aan hulle gegee het om uit te
spreek.”
Hand 4:31 “En toe hulle gebid het, is die plek
geskud waar hulle saam was, en hulle is almal
vervul met die Heilige Gees en het die woord
van God met vrymoedigheid gespreek.”
Hand 13:52 “En die dissipels is vervul met
blydskap en met die Heilige Gees”.

o

Om die vervulling met die Heilige Gees as afsonderlike ervaring te verstaan is dit
belangrik om onderskeid te tref tussen die persoon van die Heilige Gees en die gawe
van die Heilige Gees.

VIR WIE IS DIT?
o

Elke wedergeborene
Hand 2:38-39 “ En Petrus sê vir hulle: Bekeer
julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die
Naam van Jesus Christus tot vergewing van
sondes, en julle sal die gawe van die Heilige
Gees ontvang. (39) Want die belofte kom julle
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toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die
wat die Here onse God na Hom sal roep.”
o

Elkeen wat ‘n begeerte daarna het
Joh 7:37 “En op die laaste dag, die groot dag
van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en
gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe
kom en drink!”
Jes 55:1 “o Almal wat dors het, kom na die
waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en
eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys,
wyn en melk!”

DIE DOEL VAN DIE VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES
o

Om ‘n dieper belewenis in God se teenwoordigheid te beleef.
Heb 10:22 “laat ons toetree met 'n waaragtige
hart in volle geloofsversekerdheid, die harte
deur besprenkeling gereinig van 'n slegte
gewete en die liggaam gewas met rein water.”
Ese 36:25-27 “Dan sal Ek skoon water op julle
giet, sodat julle rein kan word; van al jul
onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle
reinig. (26) En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n
nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die
hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n
hart van vlees gee. (27) En Ek sal my Gees in
jul binneste gee en sal maak dat julle in my
insettinge wandel en my verordeninge onderhou
en doen.”
Ps 63:2-3 “ o God, U is my God, U soek ek; my
siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en
uitgedroogde land, sonder water. (3) Só het ek
U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u
heerlikheid te sien.”

o

Om God in gees en waarheid te kan aanbid.
Joh 4:23-24 “Maar daar kom 'n uur, en dit is
nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in
gees en waarheid sal aanbid; want die Vader
soek ook mense wat Hom só aanbid. (24) God
is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees
en waarheid aanbid.”
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1Kor 2:9-15 “ maar soos geskrywe is: Wat die
oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die
hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God
berei het vir die wat Hom liefhet. (10) Maar God
het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want
die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes
van God. (11) Want wie van die mense weet
wat in 'n mens is, behalwe die gees van die
mens wat in hom is? So weet ook niemand wat
in God is nie, behalwe die Gees van God. (12)
Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld
ontvang nie, maar die Gees wat uit God is,
sodat ons kan weet wat God ons uit genade
geskenk het. (13) Daarvan spreek ons ook, nie
met woorde wat die menslike wysheid leer nie,
maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat
ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.
(14)
Maar die natuurlike mens neem die dinge
van die Gees van God nie aan nie; want dit is
vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan
nie, omdat dit geestelik beoordeel word. (15)
Maar die geestelike mens beoordeel wel alle
dinge; self egter word hy deur niemand
beoordeel nie.”
1Kor 14:12-15 “ So moet julle ook, terwyl julle
streef na geestelike gawes, probeer om uit te
munt tot stigting van die gemeente. (13) Daarom
moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan
uitlê. (14) Want as ek in 'n taal bid, dan bid my
gees, maar my verstand is onvrugbaar. (15)
Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees
bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek
sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook
met die verstand psalmsing.”
Joh 16:14 “ Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit
sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle
verkondig.”
o

Vir ‘n oorwinnende, oorvloedige lewe.
Joh 7:38 “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê:
strome van lewende water sal uit sy binneste
vloei”.
Joh 4:14 “ maar elkeen wat drink van die water
wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors
kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal
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in hom word 'n fontein van water wat opspring
tot in die ewige lewe.”
Jer 2:12-13 “Verbaas julle hieroor, o hemele,
en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek
(13)
die HERE.
Want my volk het twee
verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van
lewende water, het hulle verlaat om vir hulle
reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat
geen water hou nie.”
o

Om gereeld vrugte te kan dra wat blywend is.
Gal 5:16-22 “ Maar ek sê: Wandel deur die
Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van
die vlees volbring nie; (17) want die vlees
begeer teen die Gees, en die Gees teen die
vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat
julle nie kan doen wat julle wil nie. (18) Maar as
julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie
onder die wet nie. (19) En die werke van die
vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery,
onreinheid, ongebondenheid; (20) afgodery,
towery,
vyandskap,
twis,
jaloersheid,
toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; (21)
afguns, moord, dronkenskap, brassery en
dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê,
soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke
dinge doen, die koninkryk van God nie sal
beërwe nie. (22) Maar die vrug van die Gees is
liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelikheid,
goedheid,
getrouheid,
sagmoedigheid, selfbeheersing.”
Ps 1:3 “En hy sal wees soos 'n boom wat
geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op
sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en
alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

o

Om ‘n efektiewe getuie te wees vir Jesus Christus.
Hand1:8 “ maar julle sal krag ontvang wanneer
die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele
Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van
die aarde.”
Hand 4:8 “Daarop sê Petrus, vervul met die
Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk
en ouderlinge van Israel,”
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Joh 4:28-29 “ Die vrou het toe haar waterkan
laat staan en na die stad gegaan en vir die
mense gesê: (29) Kom kyk 'n man wat my alles
vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien
die Christus nie?”
1Kor 12:4-11 “Daar is wel verskeidenheid van
genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; (5) en
daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog
(6)
is dit dieselfde Here;
en daar is
verskeidenheid van werkinge, en tog is dit
dieselfde God wat alles in almal werk. (7) Maar
aan elkeen word die openbaring van die Gees
gegee met die oog op wat nuttig is. (8) Want
aan die een word deur die Gees 'n woord van
wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van
kennis vanweë dieselfde Gees; (9) aan 'n ander
weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n
ander genadegawes van gesondmaking deur
dieselfde Gees; (10) aan 'n ander werkinge van
kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander
onderskeiding van die geeste, aan 'n ander
allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. (11)
Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde
Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos
Hy wil.”

Die belangrikste rede vir die vervulling met die Heilige Gees in jou lewe is dat
JESUS DEUR JOU OORWINNAARS LEWE VERHEERLIK SAL WORD!
Die uitstorting van die Heilige Gees is ‘n direkte gevolg van die verheerliking va Jesus.
Sy verheerliking is ‘n bevestiging van die feit dat alles bewerk is vir ons sodat ons
die volle potensiaal van Sy skepping kan bereik.
TEKENS WAT SAAMGAAN MET DIE VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES
o

UITERLIK


Spontane vrymoedigheid om Christenskap uit te leef
Hand 4:8 “Daarop sê Petrus, vervul met die
Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk
en ouderlinge van Israel,”
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Vryheid in oorgegewe lof en aanbidding
1Kor 14:15 “Hoe staan die saak dan? Ek sal
met die gees bid, maar ek sal ook met die
verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing,
maar ek sal ook met die verstand psalmsing’.



Sigbare gawes bv. Tale, profesie
Hand 2:4 “En hulle is almal vervul met die
Heilige Gees en het begin spreek in ander tale,
soos die Gees aan hulle gegee het om uit te
spreek.”
Hand 10:46 “Want hulle het gehoor hoe hulle
in tale spreek en God groot maak. Toe het
Petrus begin spreek:”



Soms uiterlike manefistasie
Hand 8:18 “En toe Simon sien dat deur die
handoplegging van die apostels die Heilige
Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied”

o

INNERLIK


Gewaarwording van God se krag en teenwoordigheid



Vervulling van leemtes in jou lewe.



Motivering in jouself om God ten volle te dien.



Sekerheid van jou posisie in Christus.



Volkome in beheer



Een van die eerste dinge wat gebeur met die Doping van die Heilige Gees is dat
God ons tong aanraak en ‘n taal gee wat net Hy verstaan.
Jak 3:2 “Want ons almal struikel dikwels. As
iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n
volmaakte man, in staat om ook die hele
liggaam in toom te hou.”
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HOE ONTVANG EK DIE VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES?
o

Duidelike begrip vanuit die Woord rondom die gawe
1Kor 12:1 “En wat die geestelike gawes betref,
broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet
wees nie.”

o

‘n Intense, opregte begeerte – dors
Joh 7:37 “ En op die laaste dag, die groot dag
van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en
gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe
kom en drink!”
Jes 55:1 “o Almal wat dors het, kom na die
waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en
eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys,
wyn en melk!”

o

Volle geloofs oortuiging – dit is vir jou
Joh 7:38 “ Hy wat in My glo, soos die Skrif sê:
strome van lewende water sal uit sy binneste
vloei.”

o

Vra, bid en neem in geloof
Luk 11:13 “As julle dan wat sleg is, weet om
goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te
meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees
gee aan die wat Hom bid?”

o

Deur hand oplegging of afsonderlik deur die Here persoonlik.

Persoonlike gebed vir die doping met die Heilige Gees:

Vader ek kom na U toe in die Naam van Jesus. Ek glo volgens U beloftes in die
Woord dat U my wil doop met U Heilige Gees. Ek het ‘n werklike begeerte dat U my
sal vul met strome van lewende water vanuit my binneste sodat ek vir U ‘n waardige
en getroue getuie kan wees. Gebruik asseblief my lippe en tong om U te verheerlik in
‘n nuwe taal wat slegs U my kan gee en verstaan. Dankie dat ek die gawe nou
ontvang..........!
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