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BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 25 

 

In les 23 en 24 het ons stilgestaan by die Heilige Gees en die Bybel en gebed. Wat die 

Bybel betref glo en bely ons dat die hele Bybel die Woord van God is [2 Tim.3:12-

17]. Dit is die enigste genademiddel waardeur sondaars uit hulle ellende gered kan 

word deur die geloof in Jesus Christus. Die Bybel bepaal ons leer en lewe [2 

Tim.3:16-17]. Inteendeel – dit dek ons volle lewe. So is wedergeboorte en geloof 

onlosmaaklik aan die Bybel gekoppel. En heiligmaking? Sonder die Woord is dit nie 

moontlik nie. Juis deur die Woord word ons meer en meer afgesonder en gevul met 

die Heilige Gees vir ons diens aan die Here. 

Maar hoe moet ons Bybelstudie doen? In ons moet daar 'n weetgierigheid wees asook 

'n gewilligheid om te doen wat die Bybel vra. Daarmee saam moet Bybelstudie altyd 

met 'n biddende hart gedoen word. Jy moet besef waarmee en met Wie jy besig is. 

Daarna oordink jy die Woord in jou gedagtes. In elke Skrifgedeelte waarmee jy 

omgaan, moet jy vra: waar is Jesus Christus in hierdie teks? Hy is immers die sentrale 

figuur in die Bybel. Alles wys na Hom. En miskien die belangrikste van alles: in ons 

Bybelstudie moet ons bid vir die leiding van die Heilige Gees. Hy is die Een wat ons 

in die waarheid lei. Vir die regte verstaan van die Bybel is ons geheel en al van Hom 

afhanklik. 

Wat die gebed betref, het dit duidelik geword dat bid veel meer is as om net met God 

te praat. Volgens verskeie Skrifgedeeltes [1Sam.1:15; Ps.62:9 ens.] beteken dit om 

my siel voor God uit te stort. Die woordjie siel beteken letterlik „asem‟. Deur gebed 

haal ons as‟t ware asem voor God. Gebed is om voor God te lewe. In ander 

Skrifgedeeltes word dit duidelik dat gebed beteken jy betree heilige grond. Ons staan 

voor die Here [Klaag.2:19; Ps.102:1; 142:3 ens.]. Dit is om van aangesig tot aangesig 

met die Here te praat. In die laaste plek beteken gebed dat ek myself „uitstort‟ voor 

die Here. Hierdie uitstort of oopmaak van jou siel is ruim en sluit alles in wat jy vir 

die Here wil sê. Maar by dit alles beteken gebed ook aanbidding. Aanbidding is niks 

anders as om jou te verheug in die eienskappe van God nie. 

Bid ons uit eie krag? Juis nie. Die Heilige Gees gee ons die krag om te bid. Sonder 

Hom is gebed nie moontlik nie. Bestaan gebed net uit woorde? Nee! 'n Gebed kan so 

min as 'n sug wees. God verstaan. En wanneer ons sukkel om te bid? Dan tree die 

Heilige Gees self vir ons in met „versugtinge wat nie met woorde gesê word nie‟. Dit 

beteken dat Hy in hemelse taal [wat vir God verstaanbaar is] vir ons bid. Die Heilige 

Gees voltooi ons gebede volmaak. Wat gebeur in die hemel met ons gebede? Die 

Heilige Gees pleit [bid] vir ons by Jesus Christus. Hy suiwer al ons gebede en bring 

dit na die Vader. Op sy beurt verhoor die Vader al ons gebede [Op.8]. 

 

 

GEESTELIKE GROEI – DEUR MEELEWING. 

Een van die belangrikste kenmerke van Geesvervulde mense, is dat hulle in alles die 

wil van die Here soek. Daarin lei die Heilige Gees ons met Woord en gebed. Maar 

die Heilige Gees bou ook ons geestelike groei deur die gemeente self. 
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Ons as gelowiges is volgens die Bybel op mekaar aangewese. Met beelde in die 

Bybel word ons verbondenheid aan Christus maar ook aan mekaar beklemtoon. 

Deelname aan gemeentelike aktiwiteite dra by tot geestelike groei. 

 

1. LEES Johannes 15:1-8 [Wingerdstok en sy lote]. 

 

Wie is die boer? 

 

Wie is die wingerdstok? 

 

Wie is die lote? 

 

 

2. Wat is die voorwaarde vir 'n loot om vrug te dra? 

 

 

 

 

3. Wat is die voorwaarde vir óns om vrug te dra? 

 

 

 

 

 

4. LEES 1 Korintiërs 3:9-11; 1 Petrus 2:4-5 [Ons is die gebou van God]. 

Wie is volgens 1 Kor. 3:9 die gebou van God? 

 

 

 

 

5. Wie is die fondament [1 Kor.3:11]? 

 

 

 

 

6. Wie is volgens 1 Petrus 2:5 die stene? 

 

 

 

7. Wat sê hierdie beeld vir ons oor ons verbondenheid aan mekaar? 
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8. LEES Handelinge 2:42-47; Galasiërs 6:2; Efesiërs 4:32; 1 Tessalonisense 5:11; 

Jakobus 5:16; Hebreërs 3:13. 

Watter eienskappe in 'n meelewende gemeente vind u uit hierdie Skrifgedeeltes? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Is Pietersburg-Suid 'n lewende gemeente gemeet aan die model van die vorige 

vraag en antwoord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ANTWOORD. 

1. God is die boer. 

 Jesus Christus is die ware wingerdstok. 

 Ons as gelowiges is die lote. 

2. Die lote is deur die wingerdstok aan mekaar verbind en deur toedoen van die 

wingerdstok dra hulle vrugte. Al die lote dra vrug – en die Vader snoei hulle 

reg sodat hulle nog meer vrug kan dra [Joh.15]. 

3. Ons as lidmate [lote] is saam deel van 'n eenheid en is onlosmaaklik verbind 

aan die wingerdstok, Jesus Christus [15:4]. Terwyl lidmate geestelik saam 

groei, mekaar nodig het en op mekaar aangewese is, kan hulle nogtans nie leef 

en vrug dra sonder hulle gebondenheid aan Jesus Christus nie. 

4. In 1 Korintiërs 3:9 lees ons: “Julle is ook die gebou van God”. Sewe verse later 

sê Paulus: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van 

God in julle woon nie?” [3:16]. Die gemeente is dus die gebou, die tempel van 

God. 
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5. Van hierdie gebou is Jesus Christus die enigste fondament. Elders noem die 

Skrif Hom die hoeksteen van die gebou [Ef.2:20]. Dit is die steen wat die volle 

gewig van die gebou dra. 

6. Ons is die lewende stene wat vir die opbou van die gebou gebruik word. 

7. Die lewende stene beteken dat elkeen 'n noodsaaklike taak het om te verrig – 'n 

belangrike plek het om te vervul in die gemeente. Doen één nie sy werk nie, is 

die gebou van God nie soos Hy bedoel het dat dit moet wees nie. Almal is 

nodig en almal het mekaar nodig, hulle is op mekaar aangewese. Die 

hoeksteen, Jesus Christus, dra die gewig van die gebou – maar die stene, ons 

almal, laat die gebou werklik 'n gebou, 'n geestelike huis wees [1 Petrus 2:5]. 

8. Onderlinge liefde het geleef [Hand.2:42-46]. 

 Dra mekaar se laste [Gal.6:2]. 

 Hulle is goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar [Ef.4:32]. 

 Hulle praat mekaar moed in en versterk mekaar met die evangelie [1Tes.5:11]. 

 Hulle bid vir mekaar [Jak.5:16]. 

 Hulle vermaan mekaar [Heb.3:13 1953 vertaling]. 

10.   Eie antwoord. 
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