
NG Gemeente Lynnwoodrif 

Tema: Deur die krag van die Heilige Gees doen ons dinge anders as die wereldse mense 
Teksvers: Joh 14:6-27, 17 Junie 

Dink bietjie hieroor na 

 Wie was die sterkste wat jy al ooit gesien het, en wat het hy/sy gedoen wat jou so laat dink het? 

 Hoekom dink jy aard families na mekaar, en wanneer sal mens sê dat lede in families na mekaar 

aard? 

 

Pen dit vas 

Lees Joh 14:6-27 en doen die volgende: 

 Wat is volgens jou die sleutelwoorde 

 Wat is volgens jou die sleutelgebeure 

 Wat is volgens jou die hoofgedagte 

Dink hieroor na 

Joh. 13-17 is Jesus se laaste boodskap aan Sy groep volgelinge. Mens sou kon sê dat dit soos Sy 

testament aan die Christusgelowiges is. Daarom is dit wat Hy hier met hulle deel baie belangrik.  

1) Lees nou  eers 1 Kor 2:4-5. Wat sê Paulus gebeur wanneer die krag van die Heilige Gees 

werk? 

2) Jesus vertel dat sy volgelinge nie sonder God is nie. Hoekom? Wat het Hy die Vader gevra 

om te doen? Watter drie dinge vertel Jesus doen die Gees? Lees Joh. 14:16-17, 26. 

3) Wat vertel Jesus sal Sy volgelinge nou doen, wanneer Hy weggegaan het, en die Heilige 

Gees uitgestort is. Lees Joh. 14:12, 15. 

4) Jesus vertel ook dat ons die dinge sal doen, wat Hy gedoen het. Kyk of jy kan identifiseer wat 

dit is? Lees Joh. 13:35 en 17:18. 

5) Lees Joh. 20:29-30. Wat is vir Jesus die belangrikste. 

Maak dit werklik 

As jy groter dinge doen as wat Jesus gedoen het, beteken dit eenvoudig dat jy op plekke kom waar 

Jesus met Sy aardse liggaam nie kon kom nie. Dáár kan jy die werk van Jesus deur die krag van die 

Heilige Gees voortsit. Wanneer jy liefhet, gaan dit nie om ŉ gevoel nie, maar om lojaal aan God en 

Sy geloofsfamilie te wees. Net so is liefde ook die verantwoordelikheid om God en Sy geloofsfamilie 

se goeie naam orals hoog te hou. As jy daarom sonde doen, het jy God en ander Christene dus nie 

lief nie. Daarom stuur Jesus ons die wêreld in, omdat ons deur die Heilige Gees se krag die 

Koninkryk kan laat kom waar Hy dit nie tydens Sy aardse lewe kon laat kom het nie. Jy is ŉ 

gestuurde om jou hele wêreld na Jesus te bring. 

Wat is jou persepsie van gelowigwees, kerkwees of gemeentewees. Dink jy dat alles in die lewe om 

jouself, of die inwaartse bediening van die gemeente gaan. Is dit wat Jesus ons leer in die 

Johannes-evangelie. As jy volgens Jesus deur die krag van die Heilige Gees wil leef, sal jy soos ‘n 

gestuurde optree en die wêreld buite die geloofsfamilie na Jesus bring. Dit is wat “Kom na My toe...” 

(Matt 11:28) beteken. Ons is dus almal gestuurdes (apostels in Grieks) sodat meer mense tot ware 

geloof en genesing kan kom. Hoe is jy en die gemeente op hierdie oomblik ‘n gestuurde? 

Memoriseer 

Leer hierdie week Joh. 13:35 en 17:18 


