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Inleiding 

 
Die vraag van alle vrae vandag: Is jy hemelgereed? 
 
My Vraag is spesifiek gerig op Christene en nie op die sondaar nie. 
Ek vra nie hierdie vraag in die algemeen aan die sondige wêreld nie. Hierdie 
vraag is vir die Christen! 
 
Dit is 'n reguit vraag aan jou , "Die Christen." 
 
Is jy hemelgereed? 
 
Hierdie vraag kan verskeie antwoorde genereer, maar is jy regtig gereed? 
 
Jy kan dalk sê: “Ja, ek is hemelgereed. Ek is verlos omdat ek Jesus as my 
persoonlike Verlosser aangeneem het. Of jy kan sê: “Ja, ek is 'n Christen en leef 
'n lewe wat gelei word deur die voorbeeld wat die Bybel leer. 
Of selfs, "Ja, omdat ek vergewe is, doen goed aan ander, bid en lees my Bybel 
gereeld en ek gaan selfs gereeld kerk toe." 
 
Wat ook al jou antwoord mag wees; Jesus sê vir sy dissipels: 
Mat 7:13 Gaan in deur die nou poort, want wyd is die poort en breed is die pad 
wat na die verderf lei , en daar is baie wat daar ingaan. 
Mat 7:14 Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei , en daar is 
min wat dit vind. 
 
Slegs 'n paar sal die hemel vind en binnegaan. 
 
Jesus antwoord Nikodemus nadat hy 'n vraag aan Jesus gestel het: 
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as 
iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 
 
Ons is dalk soos Nikodemus, 'n geestelike leier met Bybelkennis, maar ons moet 
weet wat van ons vereis word sodat ons die Koninkryk van die Hemel kan 
binnegaan. 
 
Wat is die kriteria en vereistes om eendag die Koninkryk van die Hemel as jou 
tuiste te beërf? 
 
Jesus lê die grondwet van die Hemel uit en vertel ons presies wat ons moet doen 
om die Koninkryk van God binne te gaan. 
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Joh 3: 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie uit 
water gebore word en van die Gees, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan 
nie.  
Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is 
gees.  
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Hoofstuk 1: Sien die Koninkryk van God 

 
In Johannes 3 noem Jesus dat as ons net die Koninkryk van God / Hemel wil 
sien – ons moet wedergebore of wedergebore word. 
 
Later in Johannes 3 v 5 sê Jesus vir Nikodemus dat as hy die Koninkryk van wil 
ingaan 
Hemel, hy moet in water en in die Gees gedoop word. 
 
Ons as Christene verstaan hierdie antwoord wat Jesus aan Nikodemus gegee het. 
In hierdie boek sal ons kyk na die stappe wat ons moet neem om uiteindelik 
Hemel-gereed te word. 
 
Ons sal dit noem: die riglyne om Hemelgereed te word. 
 
Jesus was die enigste een wat vanaf die Koninkryk van die Hemel aarde toe 
gestuur is en die een wat weer in volle glorie daarna teruggekeer het. 
 
Ons moet dus Jesus bestudeer en sien hoe 'n burger van die Koninkryk van die 
Hemel moet reageer, praat, leef en as 'n geheel wees. 
 
As ons burgers van die Hemel wil word, moet ons Jesus se voorbeeld volg. Ons 
moet leer hoe ons behoort te lewe, te reageer, te wees …. 
Jesus, die enigste burger van die Hemel, het aarde toe gekom, so kom ons volg 
Sy voorbeeld en kyk hoe ons behoort te lewe sodat ons goedgekeurde burgers 
van die Hemel kan word. 
 
Hoe word ek hemelgereed? 
 
Jesus se bediening het hier op aarde begin met die bergpreek waar Hy vir ons 
die grondwet van die Koninkryk van God / Hemel gegee het. 
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In Matt 5 v 1-12 en Lukas 6 v 17-49 
 
Mat 5:1 En toe Hy die skare sien, het Hy op die berg geklim; en toe Hy sit, kom 
sy dissipels na Hom. 
Mat 5:2 En Hy het sy mond oopgemaak en hulle geleer en gesê: 
Mat 5:3 Geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk 
van die hemel. 
Mat 5:4 Geseënd is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. 
Mat 5:5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. 
Mat 5:6 Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal 
versadig word. 
Mat 5:7 Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid verkry. 
Mat 5:8 Geseënd is die reines van hart, want hulle sal God sien. 
Mat 5:9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem 
word. 
Mat 5:10 Geseënd is dit die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want 
aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 
Mat 5:11 Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik 
allerhande kwaad teen julle spreek, om My ontwil. 
Mat 5:12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel, want so het 
hulle die profete vervolg wat voor julle was . 
 
Die reëls en regulasies van die Hemel, of soos ek dit noem = The Be-attitudes . 
Die gesindheid wat jy behoort te hê om eendag in die Hemel te wees. 
 

Jesus - die enigste burger uit die hemel Stuur aan ons deur God die 

Vader. 

 
Dit was amper te laat toe Jesus se dissipels die Koninkryksvisioen begryp het. 
Hulle het selfs op 'n stadium gestry oor wie die belangrikste persoon in die 
Koninkryk van die Hemel is (Luk 22 v 25-27; Mark 10 v 35-45; Joh 13 v 14-15 en 
ook in Lukas 18 v 16-17). 
 
Luk 22:25 En hy sê vir hulle: Die konings van die heidene heers oor hulle; en 
hulle wat gesag oor hulle uitoefen, word weldoeners genoem. 
Luk 22:26 Maar so moet julle nie wees nie; maar die grootste onder julle, laat 
hom wees soos die jongste; en hy wat die hoof is, soos hy wat dien. 
Luk 22:27 Vir of is groter, hy wat aan tafel sit , of hy wat dien ? is dit nie hy wat 
aan tafel sit nie? maar Ek is onder julle soos die een wat dien . 
 



9 

 

Jesus het toe 'n kind vorentoe geroep en die kind as voorbeeld gebruik: 
 
Mat 18:1 In dieselfde tyd het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is die 
grootste in die koninkryk van die hemele? 
Mat 18:2 En Jesus het 'n kindjie na hom geroep en hom in hulle midde gesit. 
Mat 18:3 en gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie bekeer en soos kindertjies 
word nie, sal julle nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. 
Mat 18:4 Elkeen dan wat homself verootmoedig soos hierdie kindjie, hy is die 
grootste in die koninkryk van die hemele. 
Mat 18:5 En elkeen wat so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My. 
MATTHEUS 18:6 Maar wie een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, 
vir hom is dit beter dat 'n meulsteen aan sy nek gehang word en hy verdrink in 
die diepte van die see. 
Mat 18:7 Wee die wêreld vanweë die misdade! want dit moet seker wees dat 
oortredings kom; maar wee daardie man deur wie die oortreding kom! 
Mat 18:8 Daarom, as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap hulle af en gooi 
hulle van jou af weg; vuur. 
Mat 18:9 En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg; 
Mat 18:10 Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir 
julle dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig aanskou van my Vader wat 
in die hemele is. 
Mat 18:11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore was. 
Mat 18:12 Hoe dink julle? As iemand honderd skape het, en een van hulle het 
gedwaal, laat hy nie die nege en negentig agter en gaan na die berge en soek wat 
gedwaal het nie? 
Mat 18:13 En as hy dit vind, voorwaar Ek sê vir julle, hy verbly hom meer oor 
daardie skape as oor die nege en negentig wat nie gedwaal het nie. 
Mat 18:14 So is dit ook nie die wil van julle Vader wat in die hemele is dat een 
van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. 
 
 
Dit beteken eenvoudig dat ons na Jesus en die kenmerke van 'n kind 
moet kyk om die geheime van die grondwet van die Hemel te vind. 
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Kom ons kyk na die kenmerke van 'n kind: 
 

1. Kinders is ten volle afhanklik van hul ouers of versorgers vir alles. 
2. Hulle het 'n onwrikbare geloof en hoop in hul ouers of versorgers. 
3. Hulle is eerlik en het 'n leerbare aard. 
4. Hulle is gretig om te leer. 
5. Hulle reageer goed op dissipline en is respekvol teenoor hul ouers of 

versorgers (of ten minste behoort hulle te wees). 
6. Hulle is nederig. 

 
Dit is ook die kenmerke van 'n persoon wat arm van gees is wat ons later sal 
bespreek. 
 
Is Jesus dus ons nommer een voorbeeld? JA 
 
Kenmerke van Jesus: 
 
Php 2:7 Maar hy het geen aansien gemaak nie en die gestalte van 'n dienskneg 
aangeneem en aan mense gelyk geword. 
Php 2:8 En in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder en 
gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. 
 

1. Jesus het Sy Godsaligheid en status in die hemel prysgegee en aarde toe 
gekom om vir ons sondes te sterf. 

2. Jesus het die gestalte van die mens aangeneem en vlees geword om 'n 
dienskneg te word. 

3. Jesus het Homself verneder om na 'n sondige wêreld te kom. 
4. Jesus was skuldvry, maar steeds gehoorsaam en gewillig om vir ons te sterf 

op die mees onmenslike manier van alles wat kruisiging is, en Hy het dit 
gewillig gedoen vir ons sondes. 

5. Volgens Johannes 4 v 34, Heb 10 v 7 en Matt 26 v 39-42 was Jesus totaal 
afhanklik van Sy Vader; God. 

6. Jesus was in alles van God afhanklik en Hy het altyd God se wil bo alles 
gesoek (Joh. 5 v 30). 

7. Jesus het Homself verneder om die voete van Sy dissipels te was (Joh. 13 v 
5). 

8. Jesus was sag van hart en nederig (Matt 11 v 29). 
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Kom ons neem Jesus as ons enigste voorbeeld. 
 
Hoe om 'n ware Burger van die Koninkryk van God / Hemel te word - ons 
belofte tot die ewige lewe. 
 
Ons sien in Matt 5 v 1-14 
Die punte van die grondwet van die Hemel. 
 
Kom ons kyk na hierdie. 
- Koninkrykshouding 
- Koninkrykskrag vrygestel 
- Koninkryksdissipline 
- Koninkryksbegeertes 
- Koninkryksmetode 
- Koninkryksmotivering 
- Koninkrykswerksetiek 
- Koninkryksidentifikasie 
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Hoofstuk 2: Koninkrykshouding-Gedrag 

 
Mat 5:3 Geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk 
van die hemel. 
 
Wat 'n oorvloed van wonderlike vreugde sal ons ontvang met die openbaring van 
ons gees, en as ons al ons hoop en geloof in Jesus Christus plaas, ons daaglikse 
bron vir die lewe, en as ons ons lewens leef volgens Sy voorbeeld sodat ons kan 
word burgers van die Hemel. Ons gees sal die Waarheid openbaar volgens die 
woord van God "Aan hulle is die erfdeel van die hemel gegee." Ons erf dit van 
Jesus, want ons is mede-erfgename met Christus. 
 
Dit is wat dit beteken om arm van gees te wees; om nederig te wees in Christus. 
Dit beteken jy is totaal afhanklik van God vir enigiets en alles. 
 
Ons lees vroeg in God se Woord (die Bybel) van 'n hart van klip. Hy (God) het sy 
(Farao) se hart verhard en daarom moes God plakette stuur om sy hart sag te 
maak (Eksodus 7 -14) 
 
Ons weet almal dat die 'hart' wat die Bybel hier noem eintlik jou siel of die gees 
van die mens is en dit beteken eintlik dat Farao 'n verharde gees gehad het en 
hierdie mense moes ly as gevolg van sy verharde gees. 
 
Dink net , dinge sou so anders gewees het as Farao 'n sagter gees gehad het. 
Maar dan aan die ander kant, sou dit nie regtig 'n verskil gemaak het nie, want 
God het Farao se hart (gees) verhard sodat Hy die Israeliete Sy Magtige Hand 
kon wys. 
 
Farao se verharde gees en sy rebellie teen God se opdragte het voortgeduur tot 
op 'n punt waar Farao sy geliefde seun aan die dood moes afstaan, en doelgerig 
uitgebeeld hoe God Sy eie geliefde Seun sou gee om eendag vir ons sonde te 
sterf. 
 
Hierdie geharde gees van Farao was die rede vir sy hartseer (Eks 7 v 10 -12) 
 
Exo 7:10 En Moses en Aäron het by Farao ingegaan, en hulle het gedoen soos die 
HERE beveel het; en Aäron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars 
neergegooi, en dit het 'n slang geword. 
Exo 7:11 Toe het Farao ook die wyse manne en die towenaars geroep; 
Exo 7:12 Want hulle het elkeen sy staf neergegooi, en hulle het slange geword, 
maar die staf van Aäron het hulle stafies verslind. 
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Hierdie verharde gees was altyd by die mens en sal met ons wees totdat dit 
eindig by die Groot Wit Troon Oordeel en dan selfs dan sal daar Christene wees 
wat sal stry oor hulle erfenis van die vuurpoel (Hel) (Matt 7 v 21-23) ). 
 
Mat 7:21 Nie elkeen wat vir My sê : Here, Here, sal in die koninkryk van die 
hemele ingaan nie; maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 
Mat 7:22 Baie sal in dié dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam 
geprofeteer nie? en in u Naam duiwels uitgedryf het? en in u Naam baie 
wonderwerke gedoen? 
Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle bely: Ek het julle nooit geken nie; 
 
Net die teenoorgestelde van Farao, is Moses, 'n voorbeeld van iemand wat arm 
van gees was, wat 'n sagte gees gehad het. 
 
Toe God vir Moses die opdrag gegee het om vir Farao te sê: “Laat my volk gaan,” 
het Moses te klein gevoel om God se boodskapper te wees (Eks 3 v 11) 
God se antwoord aan hom: "Ek sal by jou wees'' 
 
As ons ook arm in die gees word, sal ons besef dat ons niks sonder Jesus en God 
in ons lewens kan doen nie, ons sal nie eers die doop en leiding van die Heilige 
Gees ontvang om enigiets aan te neem sonder God se leiding via die Heilige Gees 
nie. 
 
Diegene met 'n arm gees, wat na God se stem luister en op Sy leiding wag, sal 
sterk word in die gees (Jesaja 66 v 5 ) Luister na die Woord van God, en reageer 
dan net op 'n manier wat eer aan God se Naam sal bring . 
 
Isa 66:5 Hoor die woord van die HERE, julle wat bewe vir sy woord! Julle 
broeders wat julle gehaat het, wat julle verdryf het ter wille van my Naam, het 
gesê: Laat die HERE verheerlik word, maar tot julle blydskap sal Hy verskyn, en 
hulle sal beskaamd staan. 
 
Arm van gees beteken ook om skuiling by God en Jesus se voete te vind en 
beskerming by Hom te soek 
(Ps 2 v 11-12). 
 
Psa 2:11 Dien die HERE met vrees, en wees bly met bewing. 
Psa 2:12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die pad vergaan as sy 
toorn net 'n bietjie ontvlam nie. Geseënd is almal wat op Hom vertrou. 
 
God is ons beskerming in tye van radeloosheid. Hy sal ons red wanneer ons swak 
en arm van gees is. 
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Jesus het die volmaakte voorbeeld gestel om arm van gees te wees; wees liewer 
die dienskneg as die heer, wees liewer die nederige as die een wat trots is, liewer 
'n slaaf as 'n koning (Luk 22 v 25-27) 
 
Luk 22:25 En hy sê vir hulle: Die konings van die heidene heers oor hulle; en 
hulle wat gesag oor hulle uitoefen, word weldoeners genoem. 
Luk 22:26 Maar so moet julle nie wees nie; maar die grootste onder julle, laat 
hom wees soos die jongste; en hy wat die hoof is, soos hy wat dien. 
Luk 22:27 Vir of is groter, hy wat aan tafel sit , of hy wat dien ? is dit nie hy wat 
aan tafel sit nie? maar Ek is onder julle soos die een wat dien . 
 
Arm in die gees beteken ook om van God afhanklik te wees vir Sy leiding, 
sekuriteit, Sy gawes en selfs genesing van die liggaam en gees. 
Maar dit alles is nie moontlik sonder geloof nie. 
 
 
Geloof in God, geloof in Jesus en geloof in die Heilige Gees . 
 
Sonder geloof, hoe kan ons na die beskerming van die Rots hardloop, as ons nie 
glo dat die rots ons veiligheid van gevaar kan gee nie? 
 
Hoe sal ons verseker wees dat God vir ons sal voorsien as ons nie in God glo nie? 
Dieselfde beginsel geld wanneer ons Goddelike Genesing nodig het; ons moet 
eers glo dat Hy ons Geneesheer is. 
Geloof is baie belangrik om 'n arm gees te voed. Aanhoudende gebed in geloof is 
'n bewys wanneer 'n persoon swak gees is 
 
Om op God se antwoorde te wag, Hom te vertrou vir voorsiening en genesing en 
om heeltemal van God afhanklik te wees vir alles anders in jou lewe, moet jy 
geloof hê. 
 
Heb 11:6 Maar sonder geloof is dit onmoontlik om Hom te behaag; want hy wat 
tot God gaan, moet glo dat Hy is en ' n beloner is van die wat Hom soek. 
 
Om op God te wag (lang lyding) is 'n karaktertrek van 'n kind van God. Dit is ook 
'n vrug van die Gees van God. 
 
Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
sagmoedigheid, goedheid, geloof, 
Gal 5:23 Sagmoedigheid , selfbeheersing: daar is geen wet teen sulkes nie. 
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God se tyd is nie ons tyd nie. 
God is die voorsiener en Sy tyd is perfek en die uitkoms word ook beplan tot die 
punt van volmaaktheid en hierdie perfek beplande uitkomste is wat ons noem: 
wonderwerke. 
 
Ek sê altyd al lyk dit soms of God laat sal wees of is Hy dalk al te laat met die 
antwoord, en soms voel dit net asof God van ons vergeet het en net voor ons die 
punt bereik waar ons wil gee op, God kom deur en verskaf die antwoorde en dit 
word gewoonlik gevolg deur 'n perfek beplande wonderwerk. 
 
Die wonderwerk sal meer wees as wat ons ooit kan dink of beplan of selfs van 
onsself kan droom. 
 
God weet wat ons nodig het, nog voor ons Hom vra. 
Lasarus was al 4 dae in die graf toe Jesus met die stofpad aangestap kom. 
Dit mag lyk asof dit reeds te laat is, maar God en Jesus is altyd betyds. 
 
Isa 40:31 Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag ; hulle sal opstyg met 
vlerke soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; en hulle sal wandel 
en nie moedeloos word nie. 
 
Diegene wat arm van die gees is, word vir die Koninkryk van God gekies en hulle 
sal aangestel word as leiers binne die Koninkryk van God volgens die tweede 
hoofstuk van 1 Petrus, vers nege. 
 
1Pe 2:9 Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige 
nasie, 'n eiendomsvolk; dat julle die lof kan verkondig van Hom wat julle uit die 
duisternis na sy wonderbare lig geroep het. 
 
Wees nederig op aarde en jy sal verhewe wees in die Koninkryk van die Hemel. 
Hierdie boodskap in die Bybel kan nie duideliker wees nie; as jy minder is, sal 
jy meer word: 
Dienskneg word Meester, slaaf word Koning . 
 
Ons sal konings en priesters in die Hemel word. Wat 'n belofte! 
 
Jesus se belofte aan ons as kinders van God is dat ons saam met Jesus mede-
erfgename is; ons is die erfgename van die Vader. 
 
En wanneer ons sterf, sal ons by die Wegraping opgewek word en binnekort sal 
ons saam met Jesus in die Koninkryk van die Hemel wees. 
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Ef 2:6 En Hy het ons saam opgewek en ons saam laat sit in die hemele in 
Christus Jesus. 
 
 
Enige verliese of lyding wat ons op aarde verduur, sal nie betreur word wanneer 
ons Geesvervulde kinders van God is nie. 
Want ons gawes en reinheid in die Hemel met ewige erfenis in die Hemel sal die 
trane afvee 
Heb 10:34 Want julle het My in my boeie ontferm en die buit van julle besittings 
met blydskap geneem, omdat julle in julleself geweet het dat julle in die hemel 'n 
beter en blywende goed het. 
 
Die verhaal van Job wys vir ons 'n uitstekende voorbeeld van hoe ons op 
beproewings en beproewings moet reageer. 
 
Job se kinders het gesterf, sy vrou het hom verlaat, en hy het al sy aardse 
besittings verloor, en tog het hy arm in die gees gebly. Hy het God vertrou vir 
voorsiening, vasgestaan op sy liefde vir God en God se liefde vir hom en hy het 
aanhou bid en glo en hoop op God vir genesing van sy liggaam en die herstel van 
sy lewe (Job hoofstuk 1 en 2). 
 
Ons weet dat God ons liefhet, en ons weet dat as God ons liefhet, alles volgens Sy 
wil sal wees 
Rom 8:28 En ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir 
die wat na sy voorneme geroep is. 
 
Hierdie Psalmdigter sê toe hy siek was, het hy gebid en vertrou en toe het 
genesing plaasgevind. Hy het KRAG in 'n arm gees gespreek. 
Psa 35:13 Maar wat my betref, toe hulle siek was, was my kleed ' n roukleed; en 
my gebed het in my eie boesem teruggekeer. 
 
Verneder jouself en wag op God en op God se tyd sal jy ontvang. 
Mat 23:11 Maar die grootste onder julle moet julle dienaar wees. 
Mat 23:12 En elkeen wat homself verhoog, sal verneder word; en hy wat homself 
verneder, sal verhoog word. 
 
1Pe 5:6 Verneder julle dan onder die magtige hand van God, dat Hy julle kan 
verhoog op die regte tyd; 
 
Selfs Paulus moes verneder word sodat hy in Christus verhoog kon word. 
Handelinge 9:1 En Saul het dreigemente en slagting teen die dissipels van die 
Here uitgeblaas en na die hoëpriester gegaan. 



18 

 

HANDELINGE 9:2 En hy het van hom briewe aan Damaskus aan die sinagoges 
verlang, dat as hy iets van hierdie weg vind, hetsy mans of vroue, hy hulle 
geboeid na Jerusalem kon bring. 
HANDELINGE 9:3 En op sy reis het hy naby Damaskus gekom, en skielik het 
daar 'n lig uit die hemel rondom hom geskyn. 
Act 9:4 En hy het op die aarde geval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, 
waarom vervolg jy My? 
Act 9:5 En hy sê: Wie is U, Here? En die Here sê: Ek is Jesus wat jy vervolg ; dit 
is vir jou moeilik om teen die prikkels te skop. 
Act 9:6 En hy het bewend en verbaas gesê: Here, wat wil U hê moet ek doen? En 
die Here sê vir hom: Staan op en gaan na die stad, en daar sal aan jou gesê word 
wat jy moet doen. 
 
Selfs al gaan ons gedurende ons leeftyd die Verdrukkingsperiode in, hoef ons oor 
niks bekommerd te wees nie, want alles is reeds tot volmaaktheid deur God 
beplan. 
As ons onsself verneder, hoef ons net op God te wag vir die antwoord. (Lukas 18 
v 1-8) 
Jesus se raad aan ons is om nooit op te hou bid nie. 
 
Ons sien hierdie voorbeeld regdeur die Bybel. 
Hier is 'n baie goeie voorbeeld van God se voorsiening: 
Deu 8:2 En jy moet dink aan die hele pad wat die HERE jou God jou hierdie 
veertig jaar lank in die woestyn gelei het, om jou te verootmoedig en jou te 
beproef, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie wil bewaar, of geen. Deu 
8:16 wat jou in die woestyn gevoed het met manna wat jou vaders nie geken het 
nie, om jou te verootmoedig en jou op die proef te stel, om aan jou goed te doen 
aan jou einde; 
 
Om arm in die gees te wees is beter as om hoogmoedig teenoor God te wees; Ek 
het dit self in my lewe ervaar. Moenie jouself verhef nie ! 
 
Heb 10:31 Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. 
 
Jesus sê: “Volg my voorbeeld. Bly in My soos Ek in die Vader bly.” 
 
Joh 15:1 Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die landbouer. 
Joh 15:2 Elke loot aan My wat geen vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat 
vrug dra , die reinig Hy, sodat dit meer vrug kan dra. 
Joh 15:3 Nou is julle rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. 
Joh 15:4 Bly in My, en Ek in jou. Soos die loot nie self vrugte kan dra as dit nie 
aan die wingerdstok bly nie; julle kan nie meer as julle nie in My bly nie. 
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Joh 15:5 Ek is die wingerdstok, julle is die lote; wie in My bly en Ek in hom, hy 
dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie. 
Joh 15:6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en 
verdroog; en mense maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en hulle word 
verbrand. 
Joh 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra wat julle wil, en 
julle sal dit kry. 
 
Kom ons volg Jesus as ons enigste voorbeeld: wees arm van gees, verootmoedig 
ons en vertrou op God vir alles. Ons moet hierdie Koninkryksgedrag aanneem, 
sodat ons die Koninkryk van die Hemel kan binnegaan. 
 
Hierdie Koninkryksgedrag is kenmerkend van dié van 'n burger van die Hemel, 
en dit is ons wegspringblok vir ons wedloop na die Hemel. 
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Hoofstuk 3: Koninkryksmagvrystelling 

 
(Matt 5 v 4) God seën die wat treur, want hulle sal vertroos word: 
 
Geestelike groei en welstand en pure vreugde is die merk van burgerskap van 'n 
persoon van die Koninkryk van die Hemel, waar jou verhouding met God 
konsekwent in die gees verbreek word - dit is die geheim, JY sal krag en 
vertroosting van God se gees ontvang 
Jes 61:3 om die treurendes in Sion te bestem, om aan hulle skoonheid as as te 
gee, vreugde-olie vir treurigheid, 'n kleed van lof vir die gees van 
swaarmoedigheid; dat hulle genoem kan word bome van geregtigheid, die plant 
van die HERE, dat Hy verheerlik kan word. 
 
Ons weet dit goed, Jesus sê ons moet eintlik huil as ons moet lag en treurig wees 
as ons glimlag en andersom. Dit is die geheim van die geestelike wêreld. 
 
Eendag in die Hemel of op die Nuwe Aarde, sal ons sien dat as ons met ons siel 
goed treur, vreugde in trane sal verander en t ore in blydskap. 
 
Ek het in my lewe geleer dat God al die tale in die wêreld verstaan; Grieks, Duits, 
Frans, Zoeloe en al die ander tale waarvan jy nog nooit eens gehoor het nie. 
Maar daar is een taal wat God die beste verstaan en dit is die taal van trane. 
Ek kan persoonlik hiervan getuig. 
 
Die mees foutlose, dog onuitgesproke taal = Trane. 
 
Trane kom uit die hart, gees, siel en die verstand en dit is die taal wat God die 
beste verstaan. 
 
Nou het dit ongetwyfeld 'n vraag by jou laat ontstaan. 
Sien God ons trane? 
 
Die Bybel sê dat God die trane van die regverdiges vang en veilig bewaar. Trane 
is 'n bron van pyn, lyding en hartseer en kom reguit uit jou hart/gees in 
suiwerheid. 
 
Jou trane is soos 'n geënkodeerde boodskap van jou gees direk na God en God 
self tree op hierdie trane in. 
Soms is dit goed om net tot God te huil – geen woorde word vereis nie en jy hoef 
nie jou gedagtes te organiseer nie; net trane. 
En wanneer ons dankbaar is, dank ons God met trane van blydskap. 
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Jak 4:9 Wees verdruk en treur en ween; laat julle lag in rou verander en julle 
blydskap in beswaardheid. 
Jak 4:10 Verneder julle voor die oë van die Here, en Hy sal julle verhef. 
 
Huil, laat jou trane vrylik vloei, en verneder jouself voor God en God sal 
antwoord. 
Paulus beaam dit: verneder jouself en roep voor God. 
 
2Co 12:21 En dat my God my nie, as ek terugkom, my onder julle sal verneder 
nie, en dat ek baie sal treur wat reeds gesondig het en nie berou gehad het oor 
die onreinheid en hoerery en ongebondenheid wat hulle gepleeg het nie. 
 
 
Reinheid in gebrokenheid verander in vreugde wanneer jy jou burgerskap 
kragvrystelling in die koninkryk van God aktiveer. 
Ons word sterk as ons swak is. 
 
Geestelike Krag neem toe wanneer ons 'n traan uit die siel stort. 
Selfs Satan begin paniekbevange rondhardloop, wanneer ons as kinders van God 
huil. Want hy weet dat die wiele van die Hemel in werking tree, wanneer dit 
gebeur 
 
Php 3:20 Want ons wandel is in die hemel; vanwaar ons ook die Verlosser 
verwag, die Here Jesus Christus: 
Php 3:21 wat ons veragtelike liggaam sal verander, sodat dit soos sy verheerlikte 
liggaam gevorm kan word volgens die werking waardeur Hy ook alles aan 
Homself kan onderwerp. 
 
Wanneer ons in nederigheid huil, sal dit verander in heerlike vreugde in die 
Hemel en dit is kragvrystelling van Koninkryksburgers. 
 
Ja wanneer ek huil, sal goeie dinge uit die Hemel kom, maar dit moet uit die hart 
kom en God sal antwoord. 
 
Rom 8:28 En ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir 
die wat na sy voorneme geroep is. 
 
Selfs wanneer God ons vir ons sonde straf, moet ons trane van blydskap huil. 
 
Heb 12:5 En julle het die vermaning vergeet wat tot julle spreek soos tot kinders: 
My seun, verag die tugtiging van die Here nie en beswyk nie as jy deur Hom 
bestraf word nie. 
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Heb 12:6 Want wie die Here liefhet , tugtig Hy en gésel Hy elke seun wat Hy 
aanneem . 
Heb 12:7 As julle die tugtiging verdra, behandel God met julle soos met kinders; 
want watter seun is dit vir wie die vader nie tugtig nie? 
Heb 12:8 Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel het, dan is julle 
basters en nie seuns nie. 
Heb 12:9 Verder het ons vaders van ons vlees gehad wat ons tereggewys het, en 
ons het aan hulle eerbied bewys; sal ons nie veel eerder aan die Vader van die 
geeste onderwerp en lewe nie? 
Heb 12:10 Want hulle het ons voorwaar 'n paar dae lank getugtig na hul eie 
welbehae; maar hy tot ons voordeel, sodat ons deel kan hê aan sy heiligheid. 
Heb 12:11 Nou lyk geen tugtiging op die oomblik vreugdevol nie, maar swaar; 
nogtans lewer dit later ' n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur 
geoefen word. 
 
En blydskap is 'n vrug van die Gees van God (Gal 5 v 22 - 23) 
 
Die Gees van God gee vryheid en wanneer ons 'n hervulling van die Heilige Gees 
ontvang, word ons meer soos Jesus. Daar is 7 Geeste van God, en elke keer as 
ons 'n hervulling van die Heilige Gees ontvang, ontvang ons een van hierdie 7 
Geeste van God. (Sien my e-boek "Nie net 'n Gees nie") 
 
Ons moet daagliks ons lewens verander om meer soos Jesus te word. 
 
2Co 3:17 En die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is 
vryheid. 
2Co 3:18 Maar terwyl ons almal met oop aangesig soos in 'n spieël die 
heerlikheid van die Here aanskou, word verander na dieselfde beeld van 
heerlikheid tot heerlikheid, soos deur die Gees van die Here. 
 
Dit is nie ons menslike natuur om hierdie dinge te verstaan nie, want ons herkou 
met ons verstand. 
Alles oor God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees is heeltemal te groot 
vir ons menslike verstand om te begryp. 
Die Heilige Gees openbaar aan ons die dinge wat die menslike verstand nie kan 
begryp nie en verlig die geestelike wêreld vir ons. 
Net soos Jesus die brood van die lewe is, die Bybel, is God se Woord ook die 
brood van die lewe en het ons die Heilige Gees nodig om die Woord van God vir 
ons oop te maak. 
 
Ons moet in die gees wees om die dinge van die Gees te verstaan. 
 



24 

 

1Co 2:14 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 ook nie ken nie, omdat dit 
geestelik beoordeel word. 
 
Jesus het gekom om ons te red van sonde en ewige straf maar noudat Jesus 
terug is in die Hemel 
Die Heilige Gees is aarde toe gestuur om by ons te wees. 
 
Ef 2:1 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en 
sondes; 
Ef 2:2 waarin julle vroeër gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, 
volgens die owerste van die mag van die lug, die gees wat nou werk in die 
kinders van die ongehoorsaamheid; 
Ef 2:3 onder wie ons ook almal in die verlede ons wandel gehad het in die 
begeerlikhede van ons vlees, deur die begeerlikhede van die vlees en van die 
verstand te vervul; en was van nature kinders van die toorn, net soos ander. 
Ef 2:4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, deur sy groot liefde waarmee Hy 
ons liefgehad het, 
Ef 2:5 Selfs toe ons dood was in die sondes, het ons lewend gemaak saam met 
Christus (uit genade is julle gered;) 
 
Jesus wil hê ons moet ekstra seker maak dat ons die pasgebore Christen alles 
leer wat hy Sy dissipels geleer het, net soos ons in Matteus 28 lees: 
 
Mat 28:19 Gaan dan heen, leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees. 
Mat 28:20 en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle ook al beveel het; en 
kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. 
 
Gaan maak pasgebore kinders van God uit al die nasies en doop hulle in die 
Heilige Gees en leer hulle soos die Meester Leermeester, Jesus, Sy dissipels 
geleer het. 
 
Selfs Jesus het die Doop ontvang . 
 
Nadat jy die Heilige Gees Doop met vuur volgens (Handelinge 2 v 1-4 ) ontvang 
is, sal jy vind dat die Woord van God (die Bybel) lewend en aktief word, omdat 
die Heilige Gees die dinge openbaar wat voorheen onverstaanbaar was. en bring 
duidelikheid oor die Woord van God. 
 
Ons weet dat volgens 2 Tim 3:16 dat die hele Skrif deur God uitgeasem word, 
wat beteken dat die Woord van God deur die Gees van God geïnspireer is en as jy 
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die Gees van God in jou woon, sal die Woord geopenbaar word. aan jou soos dit 
geopenbaar is aan die skrywers wat oorspronklik die 66 boeke van die Bybel 
geskryf het. 
Met ander woorde, die Heilige Gees sal die Outeur (God) van die Boek (Die 
Bybel) aan jou openbaar. 
 
Jesus sê ons moet seker maak dat hulle (die pasgebore Christene) al die stappe 
volg voordat hulle self dissipels kan word. 
 
Christene is te dikwels gretig om nuwe dissipels te maak sonder om self eers 
dissipels te wees. Hulle sou mense na Jesus lei, maar dan die pasgebore 
Christene los om te voed en vir hulself te sorg. 
 
'n Tref-en-trap-scenario. Ons hou daarvan om te evangeliseer en pragtige 
Wedergebore Christene vir die Here te sien, maar ons wil nie voortgaan met die 
groter punt van Jesus se opdrag aan ons nie, ANTWOORD; ons moet elkeen van 
ons nuwe geborenes deur die 12 stappe van die Hemel neem en seker maak dat 
hulle stap 10 dissipelskap bereik (in my Boek – Lewe met die ewigheid in my 
gedagtes) 
 
My Gebed is dat geen kind van God die pasgebore Christen op hul eie sal verlaat 
nie, want hulle sal deur die wolwe geëet word en nie die Hemel sal maak nie! 
Volgens 1 Petrus 5:8 is die duiwel soos 'n brullende leeu wat rondsluip om 
iemand te kry om te verslind. 
 
Ja, dit is harde woorde, maar ons moet die belangrikheid hiervan verstaan en 
ons moet verantwoordelikheid neem vir ons dade. 
 
Ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie! 
 
Ons moet die nuut wedergebore Christen deur al 12 stappe neem na die hemel 
waar ons ons ewige lewe sal deurbring. 
Stap 1 - Erken dat jy 'n sondaar is 
Stap 2- Wegdraai van sonde 
Stap 3- Aanvaar Jesus as jou Verlosser 
Stap 4- Geloof in God, Jesus en Heilige Gees 
Stap 5- Ontvang en gee vergifnis 
Stap 6 - Doop met water (Wedergebore of Wedergebore) 
Stap 7- Bestudeer die Woord van God, Bybelstudie 
Stap 8- Gebed; bou op Geloof en voortdurende vergifnis 
Stap 9- Doop in die Heilige Gees (uiters belangrike stap) 
Stap 10- Aanvaar jou dissipelskap 
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Stap 11- Verseël vir die ewigheid 
Stap 12- Hemel ons huis 
 
Ons leermeester, Jesus het klem hierop gelê - maak seker hiervan (Matt 28 v 
19 - 20) 
Bevestig in (Gal 1 v 16, Rom 6 v 6 en Gal 2 v 20). 
 
Ja! Jy kan die rede wees hoekom iemand nie die Hemel haal nie of die rede 
hoekom daardie persoon se naam nooit in die boek van die lewe verskyn nie. 
 
Stap die ekstra myl met die pasgeborenes wat jy na die Here gelei het. Maak 
seker die persoon bereik ten minste stap 10, voor jy kan terugstap, want dan sal 
die Heilige Gees daar wees om die persoon die res van die pad hemel toe te lei. 
 
Ja, daar sal mense in hierdie wêreld wees wat dit nie sal maak nie!!!!! 
 
Maar hulle bloed sal ten minste nie op jou hande wees nie. 
 
God het aan alle mense hul eie vrye wil gegee en al wat jy kan doen, is om die 
verlore siel by Jesus se voete te plaas. 
 
Selfs Jesus was op sommige plekke nie welkom nie. 
 
MATTHEUS 8:34 En kyk, die hele stad het uitgegaan Jesus tegemoet; en toe 
hulle Hom sien, het hulle Hom gesmeek dat Hy van hulle grondgebied af moes 
vertrek. 
 
Ek weet dit is tydrowend om elke persoon van stap 1 na stap 10 van die 12 stappe 
na die hemel te neem, maar dit is Jesus se opdrag aan ons. 
“Neem daagliks jou kruis op en volg My ”, sê Jesus. 
"Volg my en help dan ander om my ook te volg". 
 
Luk 9:23 En Hy sê vir almal : As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself 
verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. 
Mat 10:38 En hy wat sy kruis nie neem en My volg nie, is My nie waardig nie. 
 
Die Psalmdigter roep uit: “Help my Here, en die Here is daar om te help.” 
Help ons ander? Ons moet altyd gereed wees om ander te dien. Maar is ons? 
 
Psa 34:18 Die HERE is naby die wat gebroke van hart is; en red die wat verslae 
van gees is. 
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Na die doop van die Heilige Gees moet jy die Heilige Gees toelaat om jou deur 
die instruksies van Jesus te lei. 
Doen dit in die gees met die goddelike hulp van die Heilige Gees. 
 
Rom 8:5 Want die wat na die vlees is, bedink die dinge van die vlees; maar die 
wat na die Gees is, die dinge van die Gees. 
Rom 8:6 Want om vleeslik gesind te wees , is die dood; maar om geestelik 
ingestel te wees is lewe en vrede. 
Rom 8:7 Want die vleeslike gesindheid is vyandskap teen God, want dit is nie 
onderworpe aan die wet van God nie, en kan ook nie. 
Rom 8:8 Daarom kan die wat in die vlees is, God nie behaag nie. 
 
Paulus sê: “Wees bly om te help.” 
 
Rom 7:22 Want ek het ’n welbehae in die wet van God na die innerlike mens. 
 
Paulus het verskeie Kerke deur die 12 trappe na die Hemel gelei. Daar is 
sondaars daar buite wat in afwagting wag dat jy hulle deur die 12 stappe sal lei. 
 
Rom 8:19 Want die groot verwagting van die skepsel wag op die 
openbaarmaking van die kinders van God. 
 
Spring in aksie, volg self die stappe en maak seker dat jy nie 'n stap oorgeslaan 
het nie, want jy sal nie na die volgende belangrike stap in jou lewe kan beweeg as 
jy nie elke stap heeltemal en ten volle bemeester het nie. En dan eers kan jy 
voortgaan na die volgende stap. En eers nadat jy al die stappe (1 tot 11, want stap 
12 is die ewige lewe in die hemel) voltooi het, kan jy nou die pasgebore Christen 
deur die stappe neem. Stap saam met hulle, stap vir stap, totdat jy seker is dat 
hulle verseël is vir die ewige lewe. Om hulle een-tot-een af te rig is die beste 
metode en die sekerste pad na 'n suksesvolle dissipelskap. 
  
Jesus sal jou voete was net soos Maria Jesus se voete gewas het. 
 
Gebruik ons nuwe webwerf om die 12 stappe te neem en die pasgebore Christen 
deur die 12 stappe na die hemel te lei - www.steps2heaven.co.za 
 
Joh 12:3 Toe het Maria 'n pond nardussalf, baie duur, geneem en die voete van 
Jesus gesalf en sy voete met haar hare afgedroog; en die huis is gevul met die 
reuk van die salf. 
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My gebed tot God, vir jou, die Heilige Gees vervulde kind van God en 'n dissipel 

van Jesus 
 

IS 
 

God, ons Heilige Vader, ons kom na U toe in die magtige Naam van Jesus. 
Help ons om u Koninkrykskrag as u dissipels vry te stel. 

Diegene wat vandag die omstandighede van die Christendom kan verander. 
 

Here gee ons 'n honger en 'n dryfkrag om te help en om pasgebore siele te lei en 
ons toe te rus met die vermoëns deur die Heilige Gees sodat ons hulle kan leer 

wat Jesus ons deur woord en voorbeeld geleer het. 
 

Lei ons sodat ons hulle met die 12 trappies van die trap na die Hemel kan lei. Lei 
ons sodat ons nie hierdie belangrike stappe mis nie. 

 
Jesus en Heilige Gees, U is die vertroosters van die Koninkryk van God, en ons 

het U broodnodig in ons lewens. 
 

Vee asseblief die trane weg wat ons gehuil het van die dra van ons kruise en 
troos ons met u Gees en help ons om ander te lei. 

Gee asseblief die nuwe dissipels dieselfde honger as wat ons het na pasgebore 
siele. 

 
Here ons weet dat trane die taal van die Hemel is en dat U trane beter verstaan 

as enige ander taal op aarde en U sal self ons trane afvee. 
 

Ons loof U, Ons Grote God, vir die sagmoedigheid van die Heilige Gees in ons. 
 
 

Amen en Amen. 
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Hoofstuk 4: Koninkryksdissipline. 
 
Mat 5:5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. 
 
God seën diegene wat sagmoedig en eensaam is, want die hele aarde sal aan 
hulle behoort. 
Selfs wanneer lewe jou met onregverdige en omstandighede dreig en teen jou 
draai. Laat die Heilige Gees toe om jou gees te transformeer na totale vreugde en 
laat die Heilige Gees toe om jou te lei sodat jou gees kan groei en meer sensitief 
word vir die stem van die Heilige Gees. 
 
Die Doop van die Heilige Gees is baie belangrik in 'n Kind van God se lewe en na 
die Doop 'n gereelde hervulling van die kosbare olie van die Heilige Gees. Ja ons 
moet vol word van die Gees en bou op die vrugte van die Gees totdat ons nie 
meer sondig in jou lewe nie. 
 
Voortbou op die vrugte soos per (Gal 5 v 22 - 23) 
 
In (Gal 5 v 22 - 23) is elke vrug 'n boek op sigself, maar ons moet weet dat 
hierdie vrugte en almal van hulle teenwoordig moet wees in 'n kind van God se 
lewe. 
En is deel van die dissipline en Omstandigheid van 'n burger van die Hemel. 
 
Hierdie dissipline is belangrik, so ook die doop van die Heilige Gees. Sodat ons 
dissipline kan wees om nie te sondig nie, en kan voortbou op gebed, Bybelstudie, 
geloof, vergifnis en voortdurende vervulling van die Heilige Gees en al 7 Geeste 
van God. 
 
Met die Doop van die Heilige Gees (1 Kor 12) noem dat ons Gawes van die 
Heilige Gees sal ontvang. 
 
Hierdie gawe word aan die nuwe geesvervulde kind van God gegee om hom of 
haar te help met hul dissipelskap en selfs om ons te help in ons bediening. Soms 
word jou gawe wat jy ontvang het jou bediening. 
 
Die gawes van die Gees is ook baie belangrik wanneer kinders van God 
bymekaar kom van byeenkomste, kerkdienste, tuisselle of selfs 
gebedsbyeenkomste. 
 
Net soos die Heilige Gees hierdie gawes gee, kan dit net gebruik word om 
kinders van God te troos, op te hef of 'n hupstoot te gee en omgekeerd. 
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Ek wil graag wys op sensitiwiteit en teerheid om sensitief te wees vir die stem 
van die Heilige Gees in jou lewe en om hierdie gawe te gebruik om teerheid van 
die volk van God te bring. 
 
(Rom 8 v 14) 
Die wat deur die Heilige Gees gelei word, kan kinders van God genoem word. 
 
Jy sal in hierdie studie sien dat ek wel Christen en Kinders van God noem – daar 
is 'n verskil. Ja ons geloof is die wêreld wat Christenskap genoem word, maar nie 
alle Christene is kinders van God nie. 
Om kind van God te wees is om wedergebore te word, in water gedoop te word, 
deur die Heilige Gees gedoop te word, om voortdurend met die Heilige Gees 
gevul te word, die vrugte van die Gees te dra, jou gawe aan ander te gebruik en te 
gee en die belangrikste deur die Heilige Gees gelei te word. 
 
Slegs 'n klein persentasie van Christene is ware kinders van God. 
 
Soms moet Christene teruggaan na die tekenbord en kyk watter stappe Hy of sy 
gemis het of nie vervolmaak het nie. 
 
Miskien het hulle nie die doop van die Heilige Gees ontvang nie of dalk nie 
gereelde hervulling van die Heilige Gees en vuur genaamd kinders van God 
ontvang wat die vuur verloor het nie. 
 
Ons moet terugstaan en terugkeer na die Heilige Gees 
 
Heb 5:12 Want wanneer julle leraars behoort te wees, het julle nodig dat iemand 
julle weer leer wat die eerste beginsels van die woorde van God is; en het mense 
geword wat melk nodig het en nie sterk vleis nie. 
 
Heb 6:4 vir dit is onmoontlik vir diegene wat eens verlig was en van die hemelse 
gawe gesmaak het en deelagtig geword het van die Heilige Gees, 
Heb 6:5 en die goeie woord van God en die kragte van die toekomstige wêreld 
gesmaak het, 
Heb 6:6 As hulle afvallig word, om hulle weer tot bekering te vernuwe; omdat 
hulle die Seun van God opnuut vir hulleself kruisig en Hom openlik beskaamd 
maak. 
 
Stel dat ons die gawe van die Heilige Gees wat ons gegee het moet gebruik om in 
interaksie met die Gees van God te kom, dan sal dit toegewyd wees om terug te 
keer na sonde of selfs STOP met sonde. 
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Die Heilige Gees sal jou weglei van sonde. 
 
Heb 12:1 Daarom , aangesien ons ook omsingel is deur so 'n groot wolk van 
getuies, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik tref , en laat ons die 
wedloop wat voor ons lê, met geduld hardloop, 
Heb 12:2 met die oog op Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons geloof; wat 
vanweë die blydskap wat Hom voorgelê is, die kruis verdra het, die skande verag 
het en sit aan die regterhand van die troon van God. 
Heb 12:3 Want let op hom wat so 'n teëspraak van sondaars teen homself 
verduur het, sodat julle nie moeg word en in julle sinne moeg word nie. 
Heb 12:4 Julle het nog nie tot bloed verset, teen die sonde gestry nie. 
Heb 12:5 En julle het die vermaning vergeet wat tot julle spreek soos tot kinders: 
My seun, verag die tugtiging van die Here nie en beswyk nie as jy deur Hom 
bestraf word nie. 
Heb 12:6 Want wie die Here liefhet , tugtig Hy en gésel Hy elke seun wat Hy 
aanneem . 
Heb 12:7 As julle die tugtiging verdra, behandel God met julle soos met kinders; 
want watter seun is dit vir wie die vader nie tugtig nie? 
Heb 12:8 Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel het, dan is julle 
basters en nie seuns nie. 
Heb 12:9 Verder het ons vaders van ons vlees gehad wat ons tereggewys het, en 
ons het aan hulle eerbied bewys; sal ons nie veel eerder aan die Vader van die 
geeste onderwerp en lewe nie? 
Heb 12:10 Want hulle het ons voorwaar 'n paar dae lank getugtig na hul eie 
welbehae; maar hy tot ons voordeel, sodat ons deel kan hê aan sy heiligheid. 
Heb 12:11 Nou lyk geen tugtiging op die oomblik vreugdevol nie, maar swaar; 
nogtans lewer dit later ' n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur 
geoefen word. 
Heb 12:12 Daarom , hef die neerhangende hande en die slap knieë op; 
Heb 12:13 En maak reguit paaie vir julle voete, dat wat kreupel is, nie uit die weg 
gedraai word nie; maar laat dit liewer genees word. 
 
Beweeg met die Heilige Gees en laat die Heilige Gees toe om jou na geestelike 
dissipline te lei om 'n burger van die Hemel te word volgens die reëls en 
regulasies van die grondwet van die Koninkryk van God. 
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Koninkryksdissipline draai dan later na geestelike vryheid=vry van sonde. 
Die Heilige Gees sal jou lei na vryheid vry van die sondige wêreld. 
 
Moses was 'n goeie voorbeeld van sensitief vir die stem van God en sy swakheid 
het hom toegelaat om in die groot teenwoordigheid van die almagtige God in te 
gaan om eintlik met God te praat soos 'n ou vriend 
 
Num 12:3 ( En die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense wat op 
die aarde was.) 
 
 
Weereens sien ons dat 'n sagte gees die 1ste toegangspunt is om deur die Heilige 
Gees gelei te word en eers hierna sal ons die Glorieryke Teenwoordigheid van 
God kan binnegaan. 
 
Paulus smeek saam met ons. Gee asseblief jou lewe aan die Heilige Gees en laat 
die Heilige Gees jou lei. 
 
Wees beskikbaar en oop vir die Heilige Gees bied jou gees aan die Heilige Gees 
 
Rom 12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle 
jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle 
redelike diens. 
 
In my personeelervaring het ek verskeie kere gesien dat die doop van die Heilige 
Gees - God se Gees 'n Sagte einde teer Gees is en dit nooit op ons as Christene sal 
afdwing nie; hy sal geduldig wag vir jou om hom in jou lewe in te nooi. 
 
Nooi die Heilige Gees om jou gees binne te gaan en laat die Heilige Gees toe om 
jou rigting in die lewe te verander wees UITERS sensitief vir die stem van die 
Gees, wees super sensitief vir die troos, versterk volheid. 
 
As ons die Heilige Gees in ons lewens het dan is ons heeltemal by God EN Jesus 
toe ons die doop of selfs hervullings ontvang het. 
 
Ons sal dood wees vir sonde: elke keer as jy 'n vervulling van die sagte Gees 
ontvang, word 'n vrug sterker en nog meer gawes word in jou lewe teenwoordig. 
 
Ons sal al hoe minder sondig, en uiteindelik soos Jesus word totdat die Heilige 
Gees volkome gelukkig is met ons en die seël van God op ons voorkop plaas 
""Sonder sonde"" 
 



33 

 

Rom 8:9 Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as die Gees van God 
in julle woon. En as iemand nie die Gees van Christus het nie, is hy nie een van 
syne nie. 
Rom 8:10 En as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde; 
maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. 
Rom 8:11 Maar as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle 
woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike 
liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon . 
Rom 8:12 Daarom , broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees nie, om na die 
vlees te lewe. 
Rom 8:13 Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe; maar as julle deur die 
Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. 
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van 
God. 
Rom 8:15 Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie; 
maar julle het die Gees van aanneming tot kinders ontvang, waardeur ons roep: 
Abba, Vader! 
Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 
Rom 8:17 En as hulle kinders is, dan erfgename; erfgename van God, en mede-
erfgename met Christus; as ons saam met Hom ly, sodat ons ook saam 
verheerlik kan word. 
 
 
In my persoonlike ervaring elke keer as ek 'n vervulling van die Heilige Gees 
ontvang het, het MY GEDRAG verander volgens (Gal 5 v 22 - 23) Ek word 
sterker en ander beweeg moeilike vrugte het in my lewe verskyn. Dit is hoekom 
ons as kinders van God moet bid vir die hervulling van die Heilige Gees in ons 
Gees. Bid vir die Doop van meer die 7 Geeste van God in ons Gees. 
 
Elke keer as ek 'n ander vervulling ontvang het, het meer sonde in my lewe 
verdwyn, en meer vrugte word sterker en ek het selfs meer gawes ontvang om 
my te help met my bediening. 
 
Maar as ons nie gereelde vervullings van die Heilige Gees ontvang nie, sal die 
vuur uitgaan, want geen olie word bygevoeg nie en die sonde sal wen. 
 
Die dag toe ek deur die Heilige Gees gedoop is, was ek bo-op die wêreld met 'n 
hart vol liefde, Vreugde en vrede maar vrugte soos geduld en selfbeheersing was 
nog vaag in my lewe. Maar elke keer as ek 'n vulling van die Heilige Gees-olie 
ontvang het, word die vrugte almal sterker en het my aptyt vir sonde verdwyn. 
 



34 

 

Ja: sonde is nog steeds daar, dit is die rede waarom ek gereeld 'n hervulling 
versoek om uiteindelik vol van die Gees en krag te wees om uiteindelik verseël te 
word vir die ewigheid. 
 
Voltooi my Heilige Gees totdat ek nie meer nodig het om my vol te maak met 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 
sagmoedigheid en selfbeheersing nie. 
 
Hou my lamp vol olie=Heilige Gees. 
 
Sonder die sagmoedigheid van die Heilige Gees is daar geen dissipline nie en 
sonder dissipline sal daar geen vryheid wees om te sondig nie. 
 
En sonder die Heilige Gees in my lewe sal sonde in my bly – want ons menslike 
natuur is om sondig te wees 
 
 
Rom 7:18 Want ek weet dat in my (dit is in my vlees) niks goeds woon nie, want 
die wil is by my teenwoordig; maar hoe om te doen wat goed is, vind ek nie. 
Rom 7:19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie; maar die kwaad wat ek nie wil 
nie, dit doen ek. 
Rom 7:20 En as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, 
maar die sonde wat in my woon . 
Rom 7:21 Ek vind dan 'n wet, dat wanneer ek goed wil doen, die kwaad by my is. 
Rom 7:22 Want ek het ’n welbehae in die wet van God na die innerlike mens. 
Rom 7:23 Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van 
my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde wat in my lede is. 
 
God se Gees: Die Heilige Gees is uiters belangrik vir ons om die Koninkryk van 
die Hemel binne te gaan. 
En wanneer jy wel die Doop ontvang het, moet jy gereelde vervullings ontvang 
om meer met die Heilige Gees te word en selfs nog steeds die seël van 
goedkeuring van die Heilige Gees te kry om jou toe te laat om die Koninkryk van 
die Hemel binne te gaan. 
 
Rom 8:11 Maar as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle 
woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike 
liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon . 
 
Onthou dat die gawes van die Gees daar is om gebruik te word om as gawes 
gegee te word. 
Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang om weg te gee (1 Kor 12) 
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Doen die werke van die Heilige Gees, vertroos, versterk en verhef ander kinders 
van God se lewens en luister sensitief na die leidende stem van die trooster wat 
God aan ons gestuur het, versoek van Jesus. 
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Hoofstuk 5: Koninkryksbegeertes: 
 
Mat 5:6 Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal 
versadig word. 
 
Watter absolute vrede vir die Kind van God wat honger is na die doop en 
hervulling van die Heilige Gees wat brand van vertroue vir lewende water en 
honger en dors na geregtigheid. 
 
Weereens sien ons vredevryheid van sonde en kalmte wat ons van die Heilige 
Gees ontvang. 
Ons sien dat geregtigheid kom van sondevry wees en dit word verseël deur God 
se geesdoop in die Heilige Gees en gereelde vullings van sy olie wat die ander 7 
Geeste van God by ons lewens voeg. 
 
Ons begeertes word om by die Heilige Gees in ons Gees te wees en ons begeertes 
bou uit om die volheid van alle vrugte van die Gees te ontvang. Sigbaar in ons 
lewens en ons begeertes spreek wanneer ons ons gawes van God se geeste 
ontvang. 
 
Wanneer ons die gawes van God se Geeste ontvang. 
 
Wanneer ons die Gawes ontvang, byvoorbeeld uiterste geloof, dan sal net ons 
oordra dat die ewige lewe naby is. 
 
Rom 10:3 Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en besig is om 
hul eie geregtigheid te vestig, het hulle hulle nie aan die geregtigheid van God 
onderwerp nie. 
 
Geloof is nodig vir geregtigheid wanneer ons die gawe van uiterste geloof 
ontvang om ten volle regverdig in God te wees 
Php 3:8 Ja ongetwyfeld, en ek ag alles maar skade ter wille van die 
voortreflikheid van die kennis van Christus Jesus, my Here; vir wie ek alles 
skade gely het en dit as mis ag, om Christus te wen, 
Php 3:9 en in Hom gevind word, nie met my eie geregtigheid wat uit die wet is 
nie, maar wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur 
die geloof; 
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Sonder geloof kan 'n kind van God nie geregtigheid ontvang nie, want as jy in 
sonde lewe, sal jy nooit geregtigheid hê nie 
 
Rom 3:10 Soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, ook nie een nie; 
Rom 3:11 Daar is niemand wat verstaan nie , daar is niemand wat God soek nie. 
Rom 3:12 Hulle het almal afgewyk, saam het hulle nutteloos geword; daar is 
niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. 
Rom 3:13 Hulle keel is ' n oop graf; met hul tonge het hulle bedrog gebruik; die 
gif van adders is onder hulle lippe: 
Rom 3:14 wie se mond vol vloek en bitterheid is; 
Rom 3:15 Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet; 
Rom 3:16 Verwoesting en ellende is in hulle weë: 
Rom 3:17 En die weg van vrede het hulle nie geken nie; 
Rom 3:18 Daar is geen vrees vir God voor hulle oë nie. 
Rom 3:19 Nou weet ons dat alles wat die wet sê , dit sê vir die wat onder die wet 
is, sodat elke mond gestop kan word en die hele wêreld skuldig kan word voor 
God. 
Rom 3:20 Daarom sal uit die werke van die wet geen vlees voor sy oë 
geregverdig word nie, want uit die wet is die kennis van sonde. 
Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, 
terwyl die wet en die profete daarvan getuig; 
Rom 3:22 Ja, die geregtigheid van God wat deur die geloof in Jesus Christus is 
vir almal en oor almal wat glo; want daar is geen verskil nie. 
 
Geloof van die Heilige Gees gee jou Geregtigheid en honger en dors na die doop 
en gereelde vervulling van die Heilige Gees laat ons die uiterste gawe van geloof 
ontvang wat uiteindelike Geregtigheid gee. 
 
Ek kan hierdie hoofstuk hier stop, want die boodskap word gelewer. 
Maar hier is nog verse uit die bybel om hierdie hoofstuk te bevestig. 
 
Koninkryksbegeertes is Geregtigheid en sonder Geregtigheid sal jy nie die 
Koninkryk van die Hemel binnegaan nie. 
 
Mat 5:20 Want Ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie groter is as die 
geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk 
van die hemele sal ingaan nie. 
Mat 5:21 Julle het gehoor dat daar van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan 
nie; en elkeen wat doodslaan, is in gevaar van die oordeel. 
MATTHEUS 5:22 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat sonder oorsaak vir sy broer 
toornig is, in gevaar is vir die oordeel ; , Jou dwaas, sal in gevaar wees van helse 
vuur. 
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Mat 5:23 As jy dan jou gawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets 
teen jou het; 
Mat 5:24 Laat jou gawe daar voor die altaar staan en gaan heen; word eers met 
jou broer versoen, en kom dan en offer jou gawe. 
Mat 5:25 Wees gou met u teëstander eens, terwyl u met hom op die pad is; dat 
die teëstander jou nie ooit aan die regter oorgee en die regter jou aan die offisier 
oorgee en jy in die gevangenis gewerp word nie. 
Mat 5:26 Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal sekerlik nie daarvandaan uitkom voordat 
jy die uiterste vergelde betaal het nie. 
Mat 5:27 Julle het gehoor dat daar van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreuk 
pleeg nie. 
Mat 5:28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, 
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. 
 
Jesus kruisiging en Opstanding uit die dood aan boord van ons regverdiges. 
Deur Jesus in ons lewens te versoek en weg te draai van sonde, bring ons op die 
regte pad vir regverdiges 
 
Rom 5:17 Want as deur een se oortreding die dood deur een geheers het; veel 
meer sal hulle wat oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid 
ontvang, in die lewe regeer deur een, Jesus Christus.) 
 
Wanneer jy wegdraai van sonde, is jy dan oop vir die Doop van die Heilige Gees. 
 
Rom 6:17 Maar God sy dank dat julle dienaars van die sonde was, maar van 
harte gehoorsaam was aan die vorm van die leer wat aan julle oorgelewer is. 
Rom 6:18 Toe julle vrygemaak is van die sonde, het julle dienaars van die 
geregtigheid geword. 
 
Kom ons kyk na ons Goddelike Voorbeeld     - Jesus :       
 
Jesus sê as jy die kleinste dinge in die Koninkryk doen, doen jy teen hom. 
 
Mat 25:37 Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons 
U honger gesien en gevoed ? of dors en jou laat drink het? 
Mat 25:38 Wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U ingeneem ? of naak en 
vir jou geklee?  
Mat 25:39 Of wanneer het ons jou siek of in die gevangenis gesien en na jou toe 
gekom? 
Mat 25:40 En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 
vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van 
My, het julle dit aan My gedoen. 
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Mat 25:41 Dan sal Hy ook vir hulle aan die linkerkant sê: Gaan weg van My, julle 
vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. 
Mat 25:42 Want Ek was honger , en julle het My geen voedsel gegee nie; Ek was 
dors, en julle het My nie te drinke gegee nie. 
Mat 25:43 Ek was 'n vreemdeling, en julle het My nie opgeneem nie; 
Mat 25:44 Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U 
honger of dors of vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis gesien en U 
nie gedien nie? 
Mat 25:45 Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover 
julle dit nie aan een van hierdie geringstes gedoen het nie, het julle dit nie aan 
My gedoen nie. 
Mat 25:46 En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die 
ewige lewe. 
 
Jesus sê se Bely mekaar julle sondes en bid vir die ander. 
 
Jak 5:16 Bely julle misdade onder mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond 
kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het baie krag . 
 
Jesus sê leer ander om Jesus en die Heilige Gees te volg. 
 
Tit 2:1 Maar spreek die dinge wat die gesonde leer word: 
Tit 2:2 dat die bejaardes nugter, ernstig, ingetoë, gesond wees in geloof, in liefde, 
in geduld. 
 
Trek daagliks die Wapenrusting van God aan om aanvalle van ons vyand te 
vermy. 
 
Die Heilige Gees is die enigste een wat jou kan vul met Regverdiges en ons moet 
hiervoor bid. 
 
Php 1:11 en word vervul met die vrugte van geregtigheid wat deur Jesus Christus 
is, tot eer en lof van God. 
 
As kind van God moet ons wegbly van sonde. Isoleer ons self binne die Heilige 
Gees. 
 
1Ti 6:11 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge; en jaag na geregtigheid, 
godsaligheid, geloof, liefde, geduld, sagmoedigheid. 
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Burgerskap ook Die Hemel s'n is slegs beskikbaar van die Heilige Gees en 
burgerskap van die Hemel moet geregtigheid, vrede en vreugde van die Heilige 
Gees hê. 
 
Rom 14:7 Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir 
homself nie. 
 
 
God se naam is geregtigheid. 
 
Jer 23:6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy Naam 
waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID. 
 
Geregtigheid kom van God, na ons toe deur die Heilige Gees en bevestig deur 
Jesus. 
 
Jou naam moet verander na "'n Kind van God wat in Geregtigheid lewe" 
 
1Jn 2:1 My kinders, hierdie dinge skryf ek aan julle, dat julle nie sondig nie. En 
as iemand sondig, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die 
Regverdige. 
 
Jesus is Regverdig. 
 
                                                         Sluiting: 
 
Kom ons maak dit maklik vir ons self. Die doop van die Heilige Gees en gaan 
voort om met olie te vul=Heilige Gees sal Geregtigheid bring. 
Ons pad na die Hemel sal makliker wees as jy deur die Heilige Gees gelei word. 
 
Die vrugte van die gees moet altyd ten volle in jou lewe wees (Gal 5 v 22- 23) Dra 
die vrugte wat jou redding en Regverdige ophef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

 
Hoofstuk 6: Koninkryksmetode: 
 
Mat 5:7  Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid verkry.  
 
God verseker Vreugde aan diegene wat deur die Heilige Gees gelei word. As hulle 
persoonlik betrokke raak by ander mense se pyn, hartseer en vrees, versprei 
hierdie gemeenskap na gebed en internskap met die Gees , want die Gees bring 
sorg en versekering van God. 
 
Genade – almal van ons verstaan, maar daar is net 'n klein persentasie van 
Christene wat dit ONTVANG .. 
 
Dit beteken om op 'n persoonlike vlak betrokke te raak by ander Christene se 
probleme, pyn en lyding. Ja vriendelikheid, genade, hou nie NET op met 'n 
vriendelike woord of hulp hier en daar nie, nee dit beteken om deel te word van 
die oplossing. 
Wees by die Broer en Suster totdat God se antwoord, voorsien OF voorrade. 
 
Lukas 18: Bid sonder ophou totdat 'n antwoord deur God ontvang word in 
genesing, bevryding en meer. 
 
Vir daardie Kinders van God wat in die Heilige Gees gedoop is, word antwoorde 
gegee deur die vermoë om in tale te bid – dit beteken dat die Heilige Gees self 
oorneem in gebed, sonder inmenging van die heer van die leuen of die wil van 
die mens. 
 
As gevolg van geestelike oorlogvoering neem gebed tot God soms 'n bietjie 
langer - dit is hoekom Jesus sê - Bid sonder om op te gee. 
 
Gebede deur die Heilige Gees is natuurlik die 1ste prys om absolute beste reaksie 
uit die Hemel te ontvang. 
 
Jesus sê as ons in sy Naam bid, sal 'n antwoord gegee word. 
 
Jak 5:5 Julle het in plesier op die aarde gelewe en moedswillig geword; julle het 
julle harte gevoed soos op 'n dag van slagting. 
  
God sal die gouste reageer wanneer gebed in die naam van Jesus kom en deur 
die Heilige Gees kom 
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Rom 8:26 Net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg 
wat ons moet bid nie; maar die Gees self pleit vir ons met onuitspreeklike 
sugtinge. 
Rom 8:27 En hy wat die harte deursoek , weet wat die bedoeling van die Gees is, 
omdat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. 
 
Gebed via die Heilige Gees is kragtig - maar onthou hierdie gebed sal volgens 
Paulus uit jou hart kom 
 
 Rom 9:1 Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie; my gewete getuig ook van 
my in die Heilige Gees, 
Rom 9:2 dat ek groot bedroefdheid en voortdurende droefheid in my hart het. 
Rom 9:3 Want ek kon wens dat ek van Christus vervloek sou wees ter wille van 
my broers, my bloedverwante na die vlees; 
Rom 9:4 Wie is Israeliete? aan wie behoort die aanneming tot kinders en die 
heerlikheid en die verbonde en die gee van die wet en die diens van God en die 
beloftes; 
Rom 9:5 Wie se is die vaders, en uit wie Christus na die vlees gekom het, wat oor 
alles is, geseënd deur God tot in ewigheid. Amen. 
Rom 9:6 Nie asof die woord van God tot niet gekom het nie. Want hulle is nie 
almal Israel wat uit Israel is nie; 
Rom 9:7 Ook nie , omdat hulle die nageslag van Abraham is, is hulle almal 
kinders nie, maar: In Isak sal jou nageslag genoem word. 
Rom 9:8 Dit wil sê, hulle wat kinders van die vlees is, dit is nie kinders van God 
nie, maar die kinders van die belofte word as die saad gereken. 
Rom 9:9 Want dit is die woord van die belofte: In hierdie tyd sal Ek kom, en 
Sara sal 'n seun hê. 
Rom 9:10 En nie alleen dit nie; maar toe Rebekka ook swanger geword het deur 
een, naamlik ons vader Isak; 
Rom 9:11 (Want die kinders wat nog nie gebore is nie en ook nie goed of kwaad 
gedoen het nie, sodat die voorneme van God volgens die uitverkiesing kan 
bestaan, nie uit die werke nie, maar van Hom wat roep ;) 
Rom 9:12 Daar is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 
Rom 9:13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad, maar Esau het Ek gehaat. 
 
Gebed, geloof en vergifnis gaan hand aan hand – bid met geloof na vergifnis 
gegee. 
 
1Co 4:11 Tot op hierdie huidige uur honger en dors ons en is naak en word met 
die vuis geslaan en het geen vaste woonplek nie ; 
1Co 4:12 En arbei deur met ons eie hande te werk; as ons uitgeskel word, seën 
ons; as ons vervolg word, ly ons dit: 
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Die Heilige Gees take is 
 
1: Hier om ons na die ewige lewe te lei. 
2: Ter troos. 
3: Om ons voor te berei vir die Koninkryk. 
4: Om vir ons in te staan, wanneer ons te swak is om dit self te doen. 
5: Om ons te verseël met die seël van God. 
 
Heb 7:25 Daarom is Hy ook in staat om hulle wat deur Hom na God toe kom, tot 
die uiterste te red, aangesien Hy altyd lewe om vir hulle in te tree. 
 
Dankie Heilige Gees vir jou teerheid, jou begeerte krag, jou troos, jou 
motivering, jy is opheffing , jou leierskap en intersessie ook God. 
 
As begeesterde kinders van God moet ons dieselfde doen. 
Volg die voorbeeld van die Gees in ons = die Gees van God = Die Heilige Gees. 
 
Maar soos ons weet, is die stryd nie in hierdie wêreld nie, maar in die 
geesteswêreld. 
 
2Co 10:4 ( Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur 
God om vestings neer te werp;) 
 
Kom ons veg hierdie stryd met die koning, God almagtig en die Heilige Gees in 
ons. 
Ons moet soos Jesus en die Heilige Gees word om die Koninkryk van die Hemel 
te kan binnegaan. 
Troos, motiveer en verhef jou mede-Christene. 
Dankie Jesus dat Hy die Vader bid, want Hy het vir ons die Trooster gegee om in 
ons te woon. 
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Hoofstuk 7: Koninkryksmotivering: 
 
Mat 5:8 Geseënd is die reines van hart, want hulle sal God sien. 
 
Geseënd is die persoon wat deur die bloed van die lam gewas is, sonder trots, en 
skoon van alle sonde, sodat hulle gelei en beheer kan word en aan die einde deur 
die Heilige Gees gemotiveer kan word vir burgerskap in die Koninkryk van God. 
 
Ek sien ongemengde motiewe wat met 'n rein hart kom. 
 
Jesus se bloed het ons gereinig van alle sonde, witter gewas as sneeu volgens 
 
Rev 7:9 Hierna het ek gesien, en kyk, 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, 
van al die nasies en geslagte en volke en tale, staan voor die troon en voor die 
Lam, bekleed met wit klere. , en palms in hulle hande; 
Rev 7:13 En een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: Wat is dit 
wat bekleed is met wit klere? en waar het hulle gekom? 
Rev 7:14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet . En Hy sê vir my: Dit is hulle 
wat uit die groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het 
in die bloed van die Lam. 
 
Neem asseblief kennis:  Dat die Heilige Gees 'n reinheid van jou hart wil hê 
om in te gaan - die Doop van die Heilige Gees sal plaasvind as daar GEEN sonde 
teenwoordig is nie en ook as daar GEEN onvergewensgesindheid in jou lewe 
teenwoordig is nie. 
 
Ek het dit tydens my bediening gesien dat die Heilige Gees slegs Baptiste mense 
met 'n rein HART. 
Ek verduidelik dit altyd aan die persoon wat die Doop van die Heilige Gees 
begeer. 
 
Jou gees is soos 'n glas (Kristalglas) wanneer jy sonde in jou lewe het, is hierdie 
glas vol Modder en sonde, vol sonde met hierdie glas vol modder sal die Heilige 
Gees dit nie kosbare olie in die glas por nie: dit het skitterskoon te wees. 
 
Jou glas moet leeggemaak en skoongemaak word. Deur die Bloed van Jesus! 
Wie anders sal hierdie werk te perfek doen? 
 
Jesus se bloed sal hierdie glas skitterend skoon was en eers wanneer dit skoon is 
sal die Heilige Gees ingaan en hier kom dit – dit moet skoon bly vir die Gees om 
daar te bly. 



47 

 

Hierdie glas moet skoon gehou word en gevul word met die Heilige Gees olie om 
die Hemel binne te gaan = want geen sonde sal die Heiligheid van die 
Hemel binnegaan nie. 
 
As hierdie glas skoon is dan sal die Doop van die Heilige Gees plaasvind. 
 
Ja: sommige Christene kry hierdie modderige glas met die hulp van Jesus leeg 
en skoongemaak. 
Maar dit moet leeg bly van sonde om voort te gaan met die Doop. 
 
Hierdie glas kan nie leeg bly na skoonmaak nie - Om die glas leeg te hou is baie 
gevaarlik. 
 
In die ou Pinksterdae was dit die norm: wanneer 'n persoon Jesus ontvang het 
en hy of sy word wedergebore, is hierdie pasgeborene vir 'n tydperk van 7 dae in 
die kerk gehou. 
In hierdie 7 dae is daar gebid vir die uitnodiging vir die Heilige Gees om hierdie 
nuwe siel binne te gaan. 
Hierdie nuwe siel sou nie die kerk verlaat voordat die doop van die Heilige Gees 
plaasgevind het nie. 
Selfs al is dit versoek - om werk af te neem vir 'n week. 
 
Dit was baie belangrik vir die vroeë kerk dat almal seker is dat hierdie 
pasgeborene deur die Heilige Gees gedoop is. 
 
Die doop van die Heilige Gees was 'n vorm van beskerming. 
Hulle het geweet dat die Heilige Gees deel van hierdie nuwe siel se lewe sal wees 
om hom of haar na die Hemel te lei. 
 
Na die doop is die persoon toegelaat om sy of haar normale lewe voort te sit. 
 
In vandag se kerke word New Born vir die wolf gelaat om vir hulself te sorg. 
 
Ons vat nie meer daardie ekstra myl met ons pasgeborenes nie, maar dan wil ons 
veroordelend wees wanneer hulle terugval in sonde. 
 
My gebed vir New Born is dat die regte goed toegeruste dissipel hom of haar na 
Jesus sal lei. 
En neem hom of haar via die stappe wat na die ewige lewe lei. 
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Laat almal in die lig wandel 
 
1Jn 1:7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 
gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun , reinig ons 
van alle sonde. 
 
Ja jou glas (siel )( gees) is uiters skoon wanneer Jesus dit was 
 
Joh 15:3 Nou is julle rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. 
 
In die dae waarin ons leef, word wedergebore christene aan hulleself oorgelaat. 
Jesus plaas dan die begeertes in hulle hart om die woord van God te bestudeer, 
om die regte lering uit die Bybel te kry. 
 
Psa 119:9 BETH . Waarmee sal 'n jongman sy weg reinig? deur daarop ag te 
slaan volgens u woord. 
 
Die Psalmdigter sê hoe die pasgeborene sy siel rein sal hou. Om dit gevul te hou 
met die woord van God totdat die doop van die Heilige Gees kan plaasvind. 
 
Maar dit is 'n moeilike taak om die glas skoon te hou en jou glas skoon te hou. 
 
2 Kor 7:1 Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle 
besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die 
vrees van God volbring. 
 
(Gal 5 v 19-21 ) Vrugte van die Gees 
 
Hardloop die wedloop tot by die wenpaal = die Doop van die Heilige Gees 
 
Heb 12:1 Daarom , aangesien ons ook omsingel is deur so 'n groot wolk van 
getuies, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik tref , en laat ons die 
wedloop wat voor ons lê, met geduld hardloop, 
 
Maak jou hart skoon 
 
Jak 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars ; 
en reinig julle harte, julle dubbelhartige. 
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Maak dit skoon van sonde 
 
Heb 12:1 Daarom , aangesien ons ook omsingel is deur so 'n groot wolk van 
getuies, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik tref , en laat ons die 
wedloop wat voor ons lê, met geduld hardloop, 
 
Die Heilige Gees sal jou lei om jou glas skoon te maak. 
Hy wil deel van jou wees. 
Volgens 1 Per 1:22 Aangesien julle julle siele gereinig het in gehoorsaamheid aan 
die waarheid deur die Gees tot ongeveinsde liefde vir die broeders, sorg dat julle 
mekaar vurig liefhet met 'n rein hart. 
 
Hy wil by jou wees, in jou en deel van jou. 
 
Nog 'n paar verse om dit te bevestig: 
 
Heb 9:14 Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die 
ewige Gees aan God vlekkeloos geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke 
om die lewende God te dien? 
Jesus se bloed reinig ons van sonde. 
 
Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, en verdorwe is die hart; wie kan dit 
weet? 
Ons menslike natuur is sondig. 
 
Mat 15:19 Want uit die hart kom slegte gedagtes, moorde, owerspel, hoererye, 
diefstalle, valse getuienis, godslasteringe; 
Mat 15:20 Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste 
hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. 
Die siel van die mens is van nature sondig. 
 
Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige 
tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van 
gewrigte en murg, en is ' n beoordelaar van die gedagtes en bedoelings van die 
hart. 
God se woord spreek tot die hart om dit skoon te kry. 
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Php 4:18 Maar ek het alles en is oorvloedig: ek is versadig, nadat ek van 
Epafroditus ontvang het wat van julle gestuur is, 'n geur van lieflike geur, 'n 
welgevallige offer, aan God welgevallig. 
Php 4:19 Maar my God sal in al julle behoeftes voorsien na sy rykdom in 
heerlikheid deur Christus Jesus. 
’n Rein hart is vir God soos reukwerk. 
  
"'n Rein hart" 
Ons sien dat 'n rein hart in die koninkryk absolute krag het met ongemengde 
emosie. 
Laat jou ja, jou ja wees. Jou nee, jy is NEE, en jy sal gelei word deur die Heilige 
Gees in alles wat jy doen en jy is gemotiveerd om die oordeelsdag te mis en die 
Koninkryk van die Hemel binne te gaan. 
 
Ons is Geesvervulde kinders van God en ons sal eendag by God wees, wat 'n 
belofte. 
 
Om in die lig te wandel - Jesus. = Jesus is die lig 
 
1Ti 6:15 wat Hy in sy tye sal toon , wie is die geseënde en enigste Kragtige, die 
Koning van die konings en die Here van die here; 
1Ti 6:16 wat alleen onsterflikheid het, wat woon in die lig waartoe niemand kan 
nader nie; wat niemand gesien en nie kan sien nie; aan wie kom toe eer en ewige 
krag. Amen. 
 
Psa 16:11 U sal my die pad van die lewe wys ; voor u aangesig is volheid van 
vreugde; aan u regterhand is genot vir ewig. 
 
In die Hemel sal ons alles verstaan. 
 
1Co 13:12 Want nou sien ons deur 'n glas, donker; maar dan van aangesig tot 
aangesig: nou weet ek ten dele; maar dan sal ek weet soos ek ook geken is. 
 
Jesus self sal dit leer. 
 
1Ti 6:17 Beveel die rykes in hierdie wêreld dat hulle nie hoogmoedig moet wees 
en nie vertrou op onsekere rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles 
ryklik gee om te geniet ; 
 
God sal alles voorsien. 
God sal vir jou gee wat jy nodig het. 
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God sal jou siekte genees. 
Jesus is ons herder. 
                        
God gee vrede. 
God gee geregtigheid. 
                        
God is ons toekoms. 
God is ons beskerming. 
 
Dit is belangrik dat ons die name van die Here ken en verstaan. 
Memoriseer hulle vir toekomstige gebruik. 
 
Jehovah Jireh - die Here wat sien/voorsien 
 
Gen 22:14 En Abraham het daardie plek die naam van die plek 
genoem: JaHWeH , soos daar tot vandag toe gesê word: Op die berg 
van die HERE sal dit gesien word. 
 
Jehovah Rah- Die Here my Herder 
 
Psa 23:1  'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; Ek sal nie wil 
nie. 
 
Jehovah Shalom- Die Here my vrede 
 
Jdg 6:24 Toe bou Gídeon daar 'n altaar vir die HERE en noem dit die 
HERE vrede; tot vandag toe is dit nog in Ofra van die Abiësriete . 
 
Jehovah Rapha - die Here my geneesheer 
 
Exo 15:26 en gesê: As jy ywerig luister na die stem van die HERE jou 
God en doen wat reg is in sy oë en na sy gebooie luister en al sy 
insettinge onderhou, dan sal ek geeneen stel van hierdie siektes oor 
jou wat Ek oor die Egiptenaars gebring het, want Ek is die HERE wat 
jou gesond maak . 
 
Jehovah - Die Here my geregtigheid. 
 
Jehovah Shammah - Die Here is teenwoordig 
 
Eze 48:35 Dit was rondom agttien duisend mate, en die naam van die 
stad sal van daardie dag af wees: Die HERE is daar. 
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Jehovah Nissi - Die Here my beskerming 
 
Psa 24:10 Wie is hierdie erekoning? Die HERE van die leërskare, Hy 
is die Erekoning. Sela. 
Want hulle sal 'n progressiewe gemeenskap en openbaring van God hê wat lei tot 
'n omvattende kennis en waardering van God sy weë, sy begeertes en sy program 
vir die koninkryk. 
 
 
Uiteindelik sal hulle vir ewig in sy heerlike teenwoordigheid woon 
 
Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al hierdie 
dinge sal vir julle bygevoeg word.  
 
Skep in my 'n rein hart, Here, dit moet ons gebed wees. 
 
Ons kan deur die Heilige Gees gelei word om die woord van God en ongemengde 
emosies te verstaan. 
Word 'n burger van die Hemel. 
Wanneer ons gereed is, om deur die Heilige Gees verseël te word vir die ewige 
lewe. 
 
Here ek sal die Koninkryk van die Hemel en Geregtigheid en die Heilige Gees 
soek dan sal God die res voorsien. 
 
My Gebed: 
 
Dankie my Here vir jou voorsiener, jou Sheppard-rol, jou genesing van gees en 
liggaam, jou vrede, jou geregtigheid, jou teenwoordigheid en jou beskerming. 
Ons loof en prys U, Here, want U het ons EERSTE liefgehad. 
Leef in my, lei my Heilige Gees, God ek dank U dat U U Seun gestuur het om aan 
die kruis vir my sondes te sterf. 
Skep in my 'n rein hart, Here. Amen en Amen. 
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Hoofstuk 8: Koninkrykswerksetiek: 
 
Mat 5:9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God 
genoem word. 
 
Geseënd is die wat vrede bring tussen die mens en God, en die wat gelei is deur 
die Heilige Gees wat saam met Jesus volhard, en die wat die goeie nuus aan God 
se mense bring. 
Hulle word vredemakers genoem, hulle is Kinders van God, en hulle is toegerus 
op opgelei vir burgerskap van die Hemel, opgelei en toegerus deur die Heilige 
Gees. 
Die Koninkryk van God behoort aan HULLE. 
 
Die werksetiek van die hemel is vrede: mense is natuurlik sondig en sonder dat 
God sonder God is, is dit sonder vrede. 
Vrede is ook NR 3 op die lys van vrugte van die Gees volgens (Gal 5 v 22) 
 
Geesvervulde kinders van God kan slegs hierdie titel hê as hulle vrede het en 
vredemakers word. 
 
Jes 48:22 Daar is geen vrede vir die goddelose, spreek die HERE, nie. 
 
Dit is nie vrede tussen die wêreld en Kinders van God nie. 
Jesus sê hy het nie gekom om vrede te skep nie. 
 
Die sondige wêreld en Christene. 
 
Hy kom skep verskil tussen sleg en goed 
 
Mat 10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op aarde te stuur nie: Ek het 
nie gekom om vrede te stuur nie, maar 'n swaard. 
MATTHEUS 10:35 Want Ek het gekom om 'n man teen sy vader te twis en die 
dogter teen haar moeder en die skoondogter teen haar skoonmoeder. 
Mat 10:36 En 'n man se vyande sal sy eie huisgesin wees. 
 
Jesus het ook gesê dat hy tot groot vrede tussen mens en God gekom het 
 
Mat 10:37 Wie vader of moeder meer liefhet as My, is My nie waardig nie; en wie 
seun of dogter liewer het as My, is My nie waardig nie. 
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Daar sal altyd woorde en 'n probleem wees tussen Kinders van die lig en Kinders 
van die duisternis. 
 
God wil altyd vrede op aarde hê, dit is welbekend. 
God stuur sy engele aarde toe. 
Hulle groet altyd met die woorde vrede vir almal op aarde. 
God is God van vrede en sy Gees is vrede 
 
Luk 2:14 Eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mense in 
welbehae. 
 
Maar onthou ons vyand is die Here van woede en stryd. Onthou ons stryd is 
geestelike een. = Die oorlogvoering is met Satan 
 
Ef 6:12 Want ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, 
teen die magte, teen die owerhede van die duisternis van hierdie wêreld, teen die 
bose geeste in die hoogtes. 
 
Onthou met die Heilige Gees aan jou kant is jy meer as 'n OORWINNING. 
 
Jesus het gekom om vrede tussen mens en God te bring en wanneer ons 
dissipelskap saam met Jesus aanvaar stem ons in om ons Gross aan te neem en 
hom te volg. Ons word vredemakers, vredemaker tussen mens en mens, mens en 
Jesus en mens en God. 
 
Nie om Jesus te vervang nie - nee maar wanneer ons sy dissipels word moet ons 
die sondaar aan Jesus voorstel: Wanneer die sondaar wedergebore word 
ontvang hy vrede en vrede word tussen mens en Jesus geskep. 
 
Jesus verklaar – kom na my toe sodat ons vrede kan maak; ons moet werk aan 
totale vrede, versoening en vredemaak 
 
2Co 5:17 Daarom , as iemand in Christus is, is hy ' n nuwe skepsel; kyk, alles het 
nuut geword. 
2Co 5:18 En alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus 
Christus en aan ons die bediening van die versoening gegee het; 
2Co 5:19 Te wete dat God in Christus was, Hy wat die wêreld met Homself 
versoen het deur hulle hulle oortredinge nie toe te reken nie; en die woord van 
versoening aan ons toevertrou. 
2Co 5:20 Nou is ons dan gesante van Christus, asof God julle deur ons smeek; 
ons bid julle in die plek van Christus, laat julle met God versoen. 
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Vrede kom wanneer sonde weghardloop. 
Vrede kom wanneer ons God se wet volg soos opgeteken in (Eks 20) 
Vrede kom wanneer ons Jesus se wet van liefde volg. 
Vrede kom wanneer ons volg en implementeer wat die Bybel vir ons sê. 
Vrede kom wanneer ons Jesus volg as voorbeeld. Die Psalmdigter verklaar geen 
vrede met sonde nie 
 
Psa 119:165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en niks sal hulle aanstoot gee 
nie. 
 
Ons as kinders van God het 'n goddelike taak om vrede, versoening en innerlike 
vrede te bring 
 
Isa 32:17 En die werk van geregtigheid sal vrede wees; en die uitwerking van 
geregtigheid stilte en sekerheid tot in ewigheid. 
Isa 32:18 En my volk sal woon in 'n woonplek van vrede en in veilige wonings en 
in stille rusplekke; 
 
Daar sal veiligheid wees wanneer vrede geskep word tussen mense en tussen 
mens en Jesus, en mens en God. Groot vrede kom met die Doop van die Heilige 
Gees. 
 
As ons nie nou vrede het nie, sal ons ly wanneer die einde van tye gebeur of 
plaasvind. 
 
Vrede bring veiligheid. Veiligheid bring vrede. 
Vrede is die norm as ons in die veiligheid van God is. 
Jesus sê in die laaste dae. Mense sal sterf aan hartversaking as gevolg van vrees 
 
Lukas 21:26.  Mense se harte beswyk hulle van vrees en om te sien na die dinge 
wat op die aarde kom, want die kragte van die hemel sal geskud word. 
 
Sonder die seël van God sal ons gedoem wees vir ewige straf sonder die seël van 
Satan sal ons almal toegelaat word om die Hemel binne te gaan. 
 
Ons is so geseënd, dankie Jesus dat U tot God gebid het en Hom versoek het om 
die trooster die Heilige Gees te stuur. 
 
 
Sonder die Heilige Gees vrede en leierskap sal ons verlore wees 
 
Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 
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Joh 14:6 Jesus sê vir hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand 
kom na die Vader behalwe deur My nie. 
 
Rom 8:6 Want om vleeslik gesind te wees , is die dood; maar om geestelik 
ingestel te wees is lewe en vrede. 
 
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van 
God. 
 
Vredemakers word Kinders van God genoem. 
Christene wat deur die Gees gelei word, word kinders van God genoem. 
 
Bid saam met die pasgeborenes vir die Doop van die Heilige Gees 
 
Mat 28:19 Gaan dan heen, leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees. 
Mat 28:20 en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle ook al beveel het; en 
kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. 
 
Jesus het aarde toe gekom om vrede tussen God en mens te bring. As jy Jesus as 
jou verlosser aangeneem het, het Jesus die vader gebid om die Heilige Gees te 
stuur en dat ons in die Heilige Gees gedoop kan word en met die Heilige Gees in 
ons moet ons as vredemakers optree 
 
Joh 6:38 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar 
die wil van Hom wat My gestuur het. 
bevestig . 
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Hoofstuk 9: Koninkryksidentifikasie: 
 
Mat 5:10 Geseënd is dit die wat vervolg word ter wille van die 
geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 
Mat 5:11 Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en 
valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om My ontwil. 
Mat 5:12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel, 
want so het hulle die profete vervolg wat voor julle was. 
 
 
In die Koninkryk van die Hemel is dit maklik om diegene wat gely het vir Jesus, 
God en die Heilige Gees te erken, hulle sal geïdentifiseer word as die een wat in 
besit is van die sleutels van die Hemel. 
 
Die Psalmdigter waarsku die kinders van God, dat die goddelose regeer en 
mense altyd Christene sal vervolg, valslik skuldig bevind of selfs doodmaak vir 
hul geloof 
 
Psa 37:32 Die goddelose kyk na die regverdige en soek om hom dood te maak. 
 
Maand na Jesus opgevaar het na die hemel. Jesus volgeling was in Verdrukking 
en doodgemaak omdat hulle die goeie nuus versprei het. 
 
Dit gebeur vandag nog, maar geseënd is die wat vir die Naam van Jesus ly. 
 
Ek is bereid om vir my redder te sterf, want geseënd sal ek wees. 
 
Sal jy vir Jesus sterf? Jesus het hierdie vraag gevra sal jy jou lewe vir iemand gee. 
 
Ek vrees nie die goddeloses nie. Want die een wat in my is, is groter as wat in die 
wêreld is. Die Psalmdigter verklaar dat ek nie bang is nie 
 
Psa 56:5 Elke dag verniel hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen My ten 
kwade. 
 
Daar sal altyd konflik wees tussen God se mense en Satan se mense, maar hulle 
het reeds verloor en weet hulle toekoms is ewige straf binne die Hel. Moenie die 
vyand vrees nie = Godlose mense 
 
SPREUKE 29:27 'n Onregverdige is vir die regverdige 'n gruwel, en hy wat 
opreg is op die weg , is vir die goddelose 'n gruwel. 
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Dit was Apostel Petrus wat gesê het. Dit is God se genade as iemand benadeel 
word deur die Godlose mense en krag aan die wat ly, is die voetspore van Jesus.   
 
God dankie vir u genade en seëninge. 
Ek is bereid om vir jou te ly 
 
1Pe 2:19 Want dit is dankbaar as 'n mens vir die gewete van God droefheid 
verdra en onregmatig ly. 
1Pe 2:20 Want watter eer is dit as julle dit geduldig opneem as julle weens julle 
misdade met die vuis geslaan word? maar as julle, wanneer julle goed doen en 
daarvoor ly , dit geduldig opneem, is dit by God welgevallig. 
1Pe 2:21 Want ook hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir ons gely het en 
vir ons 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. 
 
LET WEL- dat die eindtye DIT erger sal word. 
Wanneer die merk van die dier van die 666 geïmplementeer word. 
Waar jy gedwing sal word om dit te neem om te oorleef en mediese behandeling 
te ontvang. 
Sonder hierdie goddelose merk sal jy geen inkomste hê nie. DIE GOEIE NUUS is 
God sal vir jou sorg! 
 
Is jy gereed hiervoor? 
 
2Th 3:1 Ten slotte , broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here vrye loop 
mag hê en verheerlik word net soos dit met julle is. 
 
As jy vir Jesus staan of Hom volg, sal jy beskerm word. 
 
2Th 3:12 En hulle beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus om in 
stilte te werk en hul eie brood te eet. 
 
Onthou in die geestelike wêreld is alles die teenoorgestelde manier. As jy swak 
is, is jy eintlik sterk. Die wat ly is geseënd. 
 
God se Gees sal jou vertroos, 'n hupstoot gee en jou ophef in hierdie dae 
 
2 Kor 12:10 Daarom het ek behae in swakhede, smaad, in nood, in vervolging, in 
benoudhede om Christus ontwil; want as ek swak is, dan is ek sterk. 
 
Onthou niks sal ons skei van God liefde en die liefde van Jesus vir ons nie, nie 
onderdrukking, nie vrees nie, nie vervolging nie, nie honger nie, nie gevaar nie, 
nie satan self nie - niks. 
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Onthou in dit alles is jy meer as 'n oorwinnaar , 'n oorwinnaar is iemand wat 
reeds wen. 
Jesus sê ons is meer as 'n oorwinnaar. 
Ons is oor en oor oorwinnaars. 
Jesus het die dood oorwin. Jesus het die sonde oorwin. 
Jesus het Satan oorwin. 
Jesus = die Koning van die Konings. 
Jou kampioene oor kampioene. 
 
Niks sal ons van God se liefde skei nie 
 
Rom 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus? sal verdrukking of 
benoudheid of vervolging of hongersnood of naaktheid of gevaar of swaard? 
Rom 8:36 Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood; ons 
word gereken as slagskape. 
Rom 8:37 Nee , in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat 
ons liefgehad het. 
Rom 8:38 Want ek is oortuig daarvan dat geen dood of lewe of engele of 
owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge nie, 
Rom 8:39 Geen hoogte of diepte of enige ander skepsel sal ons kan skei van die 
liefde van God wat in Christus Jesus, onse Here, is nie. 
 
Onthou net, aan jou kant van hierdie stryd 
1: God Almagtig. 
2: Jesus die Erekoning. 
3: Die Heilige Gees. 
4: En 2/3 van die oorspronklike Angles in Heaven. 
 
Laat die stryd begin! Is jy gereed? 
 
Want jy sal die Koninkryk besit as jy gely, skuldig bevind en vervolg word as 
gevolg van die Drie-eenheid. 
 
Wat 'n belofte, verseël vir die ewige lewe. 
 
Is jy hemelgereed? 
 
 
 
 
 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

Hoofstuk 10 : Ek wil gaan! Wat moet ek doen? 
 
Die 12 trappe na die Hemel. 

Jy kan ook die Steps to Heaven op ons webwerf volg 

www.steps2heaven.co.za  

 

In 'n sondige wêreld as 'n sondaar sonder God 

 
Elke stap is van absolute belang en moet voltooi en bemeester word, voordat jy 
aanbeweeg na die volgende stap in jou geestelike lewe. Nie een stap kan 
verskeep of gemis of selfs halfhartig gedoen word nie. Elke stap moet 100% 
gedoen word sodat jy in die gees na die volgende kan beweeg. 

Die hartseer van alles is dat slegs 'n hand vol Christene die bopunt van die trap, 
synde die Hemel, sal bereik. Of bereik selfs stap 10 van hierdie openbaring. 

'n Groot persentasie Christene sal nie stap 11 bereik nie. En sommige sal selfs 
wankel en van die trap terug na die vloer val.  
Maar as jy eendag in die Hemel wil kom, moet jy elke tree gee en dit 100% 
bemeester. En beweeg dan nader en nader aan God en die Hemel. 

Hierdie reddingsplan is niks nuuts nie, maar slegs 'n replika van die 
oorspronklike heilsplan van die Ou Testament wat volg op die plan van die 
Tabernakel van God of later die plan van die Tempel van God soos deur God aan 
Moses gegee. 

Kom ons begin ons reis na die Hemel. 

Almal begin op die vloer: Sonder God in 'n sondige wêreld!  
Ef 2:12 en dat julle in daardie tyd sonder Christus was, vreemdelinge van die 
gemeenskap van Israel en vreemdelinge van die verbonde van die belofte, sonder 
hoop, en sonder God in die wêreld. Kom ons beweeg na Stap 1, op die pad na die 
Hemel. 

 

http://www.steps2heaven.co.za/
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Stap 1: Erken dat jy 'n sondaar is.  
Jy moet hierdie stap self maak, jy moet erken dat jy 'n sondaar is en sonder God 
in die Wêreld leef. En as jy so aanhou lewe sal jy nooit die Hemel bereik nie. 
Toelating is stap nr 1. 

God, ek is 'n sondaar, ek besef dat met hierdie sonde in my lewe, ek nie naby U 
kan wees nie! En sal nooit die gawe van die Ewige Lewe ontvang nie. 

Ek weet dat ek moet ophou sondig en dat ek God om vergifnis moet vra vir my 
vorige optrede. En moet Jesus Christus in my hart nooi om my verstand en gees 
te kom reinig van alle vorige  
sonde. 

Wat is sonde?  
Sonde is enigiets wat tussen jou en God staan. Met sonde in jou lewe sal God nie 
deel van jou lewe wees nie.Ja. God is lief vir jou! Maar Hy hou nie van sonde nie 
en daar is geen verhouding tussen jou en God as jy sondig is nie. Jy moet hierdie 
verhouding herstel. 

Deur hierdie stap te neem 

Alle mense het gesondig.  
Rom 3:23 want almal het gesondig en ontbreek dit aan die heerlikheid van God, 
sonde is versoeking.  
Jak 1:15 As die begeerlikheid dan swanger geword het, bring dit sonde voort. En 
sonde, wanneer dit ten volle gevorm is, bring die dood voort. 

Sonde begin in die verstand.  
Mat 5:27 julle het gehoor dat daar vir die ou mense gesê is: Jy mag nie egbreuk 
pleeg nie. Mat 5:28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te 
begeer, het alreeds met haar egbreuk gepleeg in sy hart. 

 
God moet sonde straf.  
Bv. 32:34 en gaan nou, lei die volk na die plek waarvan Ek met jou gespreek het. 
Kyk, my engel sal voor jou uit gaan. En op die dag van my besoeking sal Ek hulle 
sonde op hulle besoek. 

 
Ons moet nederig sonde bely.  
2Sa 24:10 en Dawid se hart het hom getref nadat hy die volk getel het. Toe sê 
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Dawid aan die HERE: Ek het grootliks gesondig deur wat ek gedoen het. En nou, 
ek smeek U, o HERE; neem die ongeregtigheid van u kneg weg, want ek het baie 
dwaas gehandel.  
11 En Dawid het die môre klaargemaak. En die woord van die HERE het tot die 
profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê: 12 Gaan sê vir Dawid: So 
spreek die HERE, Ek bied jou drie dinge. Kies een van hulle, sodat ek dit aan jou 
kan doen.  
13 Toe kom Gad na Dawid en vertel hom en sê vir hom: Sal daar sewe jaar van 
hongersnood oor jou en jou land kom? Of sal jy drie maande voor jou vyande 
vlug terwyl hulle jou agtervolg? Of sal daar drie dae 'n plaag in jou land wees? En 
gee raad, en kyk watter antwoord ek sal teruggee na Hom wat my gestuur het. 14 
Toe sê Dawid vir Gad: Ek is in groot benoudheid. Laat ons nou in die hand van 
Jehovah val, want sy barmhartighede is groot. En laat my nie in die hand van 
mense val nie.15 En die HERE het 'n plaag oor Israel gestuur van die môre af tot 
op die vasgestelde tyd. En daar het van die volk, van Dan tot Berséba, sewentig 
duisend man gesterf. 

Sonde lei tot die ewige dood.  
Esra 9:5 en by die aandoffer het ek opgestaan uit my ellende. En toe ek my kleed 
en my mantel geskeur het, het ek op my knieë geval en my hande na die HERE 
my God uitgebrei.  
6 En ek het gesê: My God, ek is beskaamd en bloos om my aangesig tot U , my 
God, op te rig. Want ons ongeregtighede het oor ons hoofde toegeneem, en ons 
skuld het opgegroei tot in die hemel.  
7 Van die dae van ons vaders af is ons in 'n groot sonde tot vandag toe. En ter 
wille van ons ongeregtighede is ons, ons konings, ons priesters, oorgegee in die 
hand van die konings van die lande, aan die swaard, in ballingskap en aan 'n buit 
en tot skande van aangesig, soos dit vandag is.8 En nou is daar vir 'n kort tydjie 
genade bewys van die HERE onse God, om vir ons 'n oorblyfsel te laat om te 
ontvlug en om ons 'n spyker in sy heiligdom te gee, sodat ons God ons oë kan 
verlig en ons 'n bietjie lewe in ons slawerny kan gee .9 Want ons was slawe, maar 
ons God het ons nie in ons slawerny gelaat nie, maar Hy het ons barmhartigheid 
bewys voor die oë van die konings van Persië, om ons 'n lewe te gee, om die huis 
van onse God op te rig en om herstel sy puinhope en gee ons 'n muur in Juda en 
in Jerusalem.10 En nou, o onse God, wat sal ons daarna sê? Want ons het u 
gebooie verlaat 11 wat U deur u knegte, die profete, beveel het deur te sê: Die 
land waarin u gaan om dit in besit te neem, is 'n onrein land met die vuilheid van 
die mense van die lande, met hulle gruwels wat dit van een af gevul het. eindig 
aan die ander met hulle onreinheid.  
12 En moenie nou jou dogters aan hulle seuns gee nie, en hulle dogters nie vir 
jou seuns neem nie, en soek nie vir ewig hulle vrede of hulle rykdom nie, sodat 
julle sterk kan wees en die goeie van die land kan eet en dit as erfdeel aan julle 
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seuns tot in ewigheid.13 En ná alles wat oor ons gekom het weens ons bose dade 
en vir ons groot sonde, aangesien U, ons God, ons minder gestraf het as wat ons 
ongeregtighede toekom, en ons so 'n uitkoms gegee het soos hierdie,14 sou ons 
weer verbreek Jou gebooie en vat hande met die mense van hierdie gruwels? Sou 
U nie vir ons toornig word totdat U ons verbrysel het, totdat daar geen oorblyfsel 
of oorblywende is nie?15 HERE, God van Israel, U is regverdig. Want ons het 'n 
oorblyfsel oorgebly wat ontsnap het, soos vandag. Kyk, ons is voor jou in ons 
sondes, want daarom kan ons nie voor jou staan nie. 

Sonde word dood.  
Rom 6:23 want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van 
God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. 

 
God sal ons ons sonde vergewe as ons om vergifnis vra.  
1Jn 1:8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die 
waarheid nie in ons nie.  
9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te 
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 

 
In sonde is jy sonder God.  
Ef 2:12 en dat julle in daardie tyd sonder Christus was, vreemdelinge van die 
gemeenskap van Israel en vreemdelinge van die verbonde van die belofte, sonder 
hoop, en sonder God in die wêreld. 

Die mens het 'n sondige natuur.  
Gen 3:1 En die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God 
gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit so dat God gesê het: Jy mag nie eet van 
al die bome van die tuin nie?  
2 Toe sê die vrou vir die slang: Ons mag eet van die vrugte van die bome van die 
tuin.3 Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het 
God gesê: Jy mag nie daarvan eet nie. en jy mag dit nie aanraak nie, sodat jy nie 
sterwe nie.  
4 Toe sê die slang vir die vrou: Jy sal sekerlik nie sterwe nie, 5 want God weet 
dat die dag as jy daarvan eet, jou oë geopen sal word, en jy sal wees soos God 
deur goed en kwaad te ken.  
6 En toe die vrou sien dat die boom goed was om van te eet en dat dit 'n 
welbehae vir die oë was en 'n boom om wys te begeer, het sy van sy vrugte 
geneem en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. 7 En 
die oë van hulle altwee het geopen. En hulle het geweet dat hulle naak was. En 
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hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle gordels gemaak.8 En hulle het 
die stem van die HERE God hoor loop in die tuin in die koelte van die dag. En 
Adam en sy vrou het hulle weggesteek vir die aangesig van die HERE God in die 
middel van die bome van die tuin.9 Toe roep die HERE God na Adam en sê vir 
hom: Waar is jy? 10 Toe sê hy: Ek het jou stem gehoor in die tuin, en ek was 
bang, want ek is naak, en ek het my weggekruip.  
11 En Hy sê: Wie het vir jou gesê dat jy naak is? Het jy geëet van die boom wat 
Ek jou beveel het om nie te eet nie?12 Toe sê die man: Die vrou wat U gegee het 
om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet.  
13 Toe sê die HERE God vir die vrou: Wat het jy dit gedoen? Toe sê die vrou: Die 
slang het my bedrieg, en ek het geëet.14 En die HERE God het aan die slang 
gesê, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek meer as al die vee en meer as al die 
diere van die veld. Jy moet op jou buik gaan, en jy sal stof eet al die dae van jou 
lewe.  
15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar 
saad; Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal sy hakskeen vermorsel.16 Vir die vrou 
het Hy gesê: Ek sal jou droefheid en jou swangerskap baie vermeerder. In pyn 
sal jy seuns baar, en jou begeerte sal na jou man wees, en hy sal oor jou heers.17 
En aan Adam het Hy gesê, omdat jy na die stem van jou vrou geluister het en van 
die boom geëet het waarvan Ek het jou bevel gegee en gesê: Jy mag nie daarvan 
eet nie! Die grond is vervloek ter wille van jou. In pyn sal jy daarvan eet al die 
dae van jou lewe?  
18 Ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring , en jy moet die plante van die 
veld eet.  
19 In die sweet van jou aangesig moet jy brood eet totdat jy na die aarde 
terugkeer, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. 

God straf sonde.  
Eks 32:34 en gaan nou, lei die volk na die plek waarvan Ek met jou gespreek het. 
Kyk, my engel sal voor jou uit gaan. En op die dag van My besoeking sal Ek hulle 
sonde op hulle besoek. 

God vereis 'n rein hart 'n rein hart.  
Psalm 51:10 Skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n regte Gees in my 
binneste. 

Die Vlees bring Sonde; die Gees bring vryheid van sonde.  
Rom 8:1 daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, 
wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  
2 Maar die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak 
van die wet van sonde en dood. 
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Stap 2: Wegdraai van sonde.  
Noudat jy erken het dat jy 'n sondaar vir God en jouself is, moet jy God jou 
reaksie wys deur weg te draai van sonde. En met hierdie 180 grade wegdraai van 
sonde, loop in die rigting van die Gross. 'n Paar stappe sal in hierdie proses 
geneem word ,  
Aanvaar Jesus, Vergifnis en dan finaal wegwas alle spore van sonde uit jou lewe 
die Doop met Water. In hierdie tyd van die pad na die Hemel, moet daar 'n 
emosie in die vorm van trane en hartseer. Praat met God in gebed en wees 
afkeurend en maak oop vir God. Erken al jou sonde aan Hom, en vra Hom om 
jou te help met hierdie onderwerping van sonde en wegstap daarvan. Met die 
Trane en hartseer noem ons dit om Wedergebore te word in die geestelike 
wêreld. Jou verstand en gees word nou skoongemaak en bevry van hierdie 
slawerny van sonde. 

Jy sal 'n las van jou skouers voel en soos 'n nuwe mens voel.  
Jy sal 'n skoon bladsy in jou lewendige storie van God ontvang. Maar jy moet jou 
lewenstyl van nou af verander en wegstap in die teenoorgestelde rigting van 
sonde. 

Op hierdie stadium sal jy altyd die stem van die grootste leuenaar hoor – Satan 
sal vir jou 'n lys dinge vertel om jou te dwing om nie na die volgende stap voort 
te gaan nie. Dinge soos: Hoe kan jy verwag dat God jou sal vergewe vir al hierdie 
aaklige dinge wat jy gesondig het of jy sal nie van hierdie sonde kan wegstap nie. 

Onthou God het sopas jou leiklip skoongevee, en niemand sal dit ooit kan 
terugbring nie. Hy het hierdie sonde van jou verwyder, so ver as wat die weste 
van die ooste af is. Ja, Satan sal jou altyd herinner aan vorige gebeure in jou 
lewe. Al wat jy hoef te doen is om hom aan sy toekoms te herinner. Volgens 
Openbaring 20, Satan, sal jy in die poel van vuur (Hel) gewerp word en tot in 
ewigheid gestraf word. 

Draai weg van jou vorige sonde en stap na Jesus Christus toe, sonder om terug te 
kyk. 

Enkele voorbeelde van sonde  
Die Tien Gebooie  
Eks. 20:1 En God het al hierdie woorde gespreek en gesê :  
2 Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei 
het.3 Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie .  
4 Julle mag vir julle geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van enigiets wat 
bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of wat in die water onder die 
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aarde is nie.5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie. , en dien hulle ook nie. 
Want Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die ongeregtigheid van die 
vaders besoek aan die seuns, aan die derde en vierde geslag van die wat My haat 
,  
6 en barmhartigheid bewys aan duisende van dié wat My liefhet en my gebooie 
bewaar. moenie die Naam van die HERE jou God ydellik gebruik nie. Want die 
HERE sal hom wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk 
die sabbatdag om dit te heilig.9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen.  
10 Maar die sewende dag is die sabbat van die HERE julle God. Jy mag geen 
werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, jou dienskneg of jou diensmaagd, of 
jou vee of jou vreemdeling in jou poorte.  
11 want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles 
wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die 
sabbatdag geseën en dit geheilig.  
12 Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word in die land wat 
die HERE jou God jou gee.  
13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreuk pleeg nie.15 Jy mag nie steel 
nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste gee nie .  
17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer 
nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy bees of sy esel, of enigiets wat aan 
jou naaste is nie . 

Die Vrugte van die vlees = sonde.  
Gal 5:19 Nou word die werke van die vlees duidelik geopenbaar, naamlik: 
owerspel, hoerery, onreinheid, wellustig,  
20 afgodery, towery, haat, bakleiery , jaloesie, woede, wedywering, verdeeldheid, 
dwaalleer,  
21 afguns , moorde, dronkenskap . , onthullings en dinge soos hierdie; waarvan 
ek julle tevore sê, soos ek ook vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die 
koninkryk van God nie sal beërwe nie. 

Stap 3: Aanvaar Jesus as jou persoonlike verlosser. 

By hierdie stap – Jesus wag op jou teenwoordigheid.  
By hierdie stap sal jy die Koning van die Konings, die Here van die Here, jou 
Verlosser Jesus Christus die Seun van die Almagtige God ontmoet. Moenie bang 
wees nie, Hy is 'n God van Liefde. Hy sal jou met ope arms ontvang. Hier sal jy 
erken dat Jesus op die Gross of Gal gesterf het baie vir jou sonde en Sy liggaam 
is gegee vir jou Genesing en Sy Bloed is uitgestort vir jou redding. Sy bloed is die 
skoonmaakmiddel om jou sonde weg te was. 



69 

 

By hierdie stap sal jy jou enigste ware vriend ontmoet. By hierdie stap vir die res 
van die pad sal jy nie alleen loop nie. 

Jesus sal saam met jou stap.  
God het sy Seun Jesus gegee om namens ons vir ons sonde te sterf.Joh 3:16 
Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan 
hê. 

JOHANNES 6:35 En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na My 
toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.  
Joh 10:28 en Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in ewigheid nooit verlore 
gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  
JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die Opstanding en die Lewe! Wie in 
My glo , sal lewe al sterf hy.  
26 En elkeen wat lewe en in My glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?  
JOHANNES 14:6 Jesus sê vir hom: Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; 
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie .  
Hand 16:31 En hulle sê: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word en 
jou huisgesin. Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die 
genadegawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. 

Stap 4: Geloof in die Drie-eenheid. 

By hierdie stap ontvang jy jou mosterdsaad geloof, nie net glo in Jesus wat nou 
binne jou is nie, maar glo in God en die Heilige Gees wat jy persoonlik by stap 9 
en 12 sal ontmoet. Jy moet glo dat die Bybel die woorde van God. En dat jy op 
pad is na die Grootste Stad wat jy nog ooit gesien het. Jy is nou baie naby aan die 
hoofstad van die Koninkryk van God. En jy is reeds in die Koninkryk van die 
Hemel. Nou sal jy begin bou op hierdie nuutgevonde vriendskap en geloof. 

Geloof is nodig vir redding.  
Rom 3:28 Daarom kom ons tot die gevolgtrekking dat 'n mens geregverdig word 
deur die geloof sonder die werke van die wet. 

God is Geloof.  
Ef 4:5 een Here, een geloof, een doop, net 'n klein bietjie geloof is nodig.  
LUKAS 17:6 En die Here het gesê: As jy geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, 
kan jy vir hierdie wildevyeboom sê : Word ontwortel en in die see geplant! En dit 
sou jou gehoorsaam. 
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Geloof kom van die hoor, lees en uitleef van die woord van God.  
Rom 10:17 Dan is die geloof uit die gehoor, en die gehoor is uit die Woord van 
God. Geloof is om te hoop op iets wat jy nie kan sien nie.  
Heb 11:1 En die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys 
van die dinge wat ons nie sien nie. 

 

Geloof gaan gepaard met gehoorsaamheid in God.  
Heb 10:7 Toe sê Ek: Kyk, Ek kom (in die boekrol is dit van My geskrywe ) om u 
wil te doen, o God!  
8 Toe Hy hierbo sê: “Slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondeoffer het U 
nie begeer nie, en U het geen behae daarin gehad nie” (wat volgens die wet 
geoffer word) ,  
9 toe sê Hy: “Kyk, Ek kom om U wil te doen, o God.” Hy neem die eerste weg 
sodat Hy die tweede kan vestig.10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer 
van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd.11 En inderdaad staan elke 
priester daagliks en bedien en bring dikwels dieselfde offers, wat kan neem nooit 
sondes weg nie.12 maar hierdie Man het, nadat Hy vir ewig een offer vir die 
sondes gebring het, aan die regterkant van God gaan sit, 

Om in God te glo, verg geloof.  
Gen 15:6 en hy het in die HERE geglo. En Hy het dit hom tot geregtigheid 
gereken. 

Geloof plaas ons in die regte verhouding met God.  
Rom 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur 
onse Here Jesus Christus. 

 

 

Stap 5: Gee en ontvang vergifnis. Dit is 'n baie belangrike stap in enige 
Christen se lewe, want dit is die stap waar 'n groot persentasie Christene vashaak 
op pad na die Paradys. 

Hierdie stap is uiters belangrik. Dit is waar jy vergifnis moet gee en ontvang. 

Gee vergifnis, aan diegene wat in die verlede teen jou gesondig het, familielede, 
vriende en die vyand. As jy hulle nie vergewe nie, hoe kan jy verwag dat God jou 
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sal vergewe? Weereens  
sal hierdie stap gevul wees met emosie-trane en hartseer. Maar die las sal van 
jou skouers lig. 

As jy nie vergewe nie en vergifnis ontvang sal jy nie na die volgende stap kan 
beweeg nie. Sommige beweeg wel na die volgende stap, maar vind dat hulle nie 
na stap 7 en 8 kan gaan nie, en hulle moet dan terugkeer na stap 5 om volledig te 
voltooi en te bemeester. 

Herstel en genesing van verhoudings is aan die orde van die dag. Gaan kyk, bel 
en vra vergifnis aan mede-Nabors en gaan na diegene wat teen jou gesondig het 
en gee hulle jou vergifnis. Jy moet skoonmaak, alle bitterheid uitstoot en 
vergewe, vrymaak en deur ander bevry word. Maak jou siel en gees skoon van 
onvergewensgesindheid.  
Doen dit en gaan aan! 

God vergewe baie sondes.  
Psalm 65:3 Die dinge van ongeregtigheid is sterker as ek; wat ons oortredinge 
aangaan, dit moet U uitwis.  
God vergewe ons omdat Hy ons liefhet.  
Psalm 86:5 Want U, Here, is goed en bereid om te vergewe, en ryk in 
barmhartigheid vir almal wat U aanroep . 

Die Bloed van Jesus was ons skoner soos sneeu.  
Isa 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, spreek die HERE; al was julle 
sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al is hulle rooi soos 
bloedrooi, hulle sal wees soos wol. 

God sal ons onsuiwerhede verwyder.  
ESEGIËL 36:25 en Ek sal skoon water op jou sprinkel, en jy sal rein word. Ek sal 
jou reinig van al jou onreinheid en van jou drekgode.  
Ons moet ander vergewe wat teen ons sondig. Mat 6:14 want as julle die mense 
hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe ;  
15 Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle 
oortredinge ook nie vergewe nie. 

Moenie net een keer vergewe nie.  
Mat 18:21 Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broer teen 
my sondig en ek hom vergewe? Tot - sewe keer?  
22 Jesus sê vir hom: Ek sê vir jou nie tot sewe maal nie; maar, tot sewentig maal 
sewe.  
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23 Daarom is die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat 
met sy dienaars rekenskap wou maak.24 En toe hy begin tel, is een na hom 
gebring wat hom tienduisend talente geskuld het.25 maar omdat hy niks gehad 
het nie. om te betaal, het sy heer bevel gegee dat hy en sy vrou en kinders en 
alles wat hy het, verkoop en betaal moet word.26 Toe val die dienaar neer en 
aanbid hom en sê: Here, wees geduldig met my en ek sal betaal julle almal.27 
Toe het die heer van daardie dienskneg innig jammer gevoel en hom vrygelaat 
en hom die skuld kwytgeskeld.28 Maar dieselfde dienskneg het uitgegaan en een 
van sy medediensknegte gekry wat hom honderd pennings geskuld het. En hy 
het hom die hande opgelê en hom aan die keel gevat en gesê: Betaal my wat jy 
skuld.29 En sy mededienskneg het voor sy voete neergeval en hom gesmeek en 
gesê: Wees geduldig met my en ek sal julle almal betaal.30 En hy wou nie, maar 
het gegaan en hom in die tronk gegooi totdat hy die skuld sou betaal.31 Toe sy 
medediensknegte dus sien wat gebeur het, was hulle baie jammer. En hulle het 
gekom en aan hulle heer alles vertel wat gebeur het.  
32 Toe sê sy heer, nadat hy hom geroep het, vir hom: O slegte dienskneg, ek het 
jou al daardie skuld kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het.  
33 Moes jy nie ook jou mededienskneg jammer gekry het nie, net soos Ek my oor 
jou ontferm het nie?34 En sy heer was kwaad en het hom aan die pynigers 
oorgegee totdat hy alles sou betaal wat hom toekom.35 So sal ook my hemelse 
Vader doen ook aan julle, tensy elkeen van julle van harte sy broer sy 
oortredinge vergewe. 

Vergewe ander vrylik soos God ons vergewe het.  
Kol 3:13 verdra mekaar en vergewe julleself as iemand 'n klag teen iemand het. 
Soos Christus jou vergewe het, so doen jy ook. 

God sal ons ons sondes vergewe.  
1Joh 1:8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die 
waarheid is nie in ons nie.  
9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te 
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 

Let wel : Hierdie 5 stappe kan vinnig bereik word en kan voltooi word met 
gebede, 'n paar besoeke en telefoonoproepe. Op hierdie stadium kan jou kop 
draai en jou emosies op 'n hoë vlak. Neem 'n paar oomblikke om terug te kyk na 
wat jy so positief vir jou lewe gedoen het. Kyk na hierdie nuwe verandering in 
jou geestelike lewe, en dank God en Jesus vir hierdie wonderlike dinge wat die 
laaste 5 stappe plaasvind. Oorwinning is net 'n paar tree weg, waar jy in 'n 
Heilige plek sal wees, op hierdie stadium loop Jesus reg langs jou, tot by Stap 9. 
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As jy 100% gelukkig is dat jy al die stappe tot op hierdie punt voltooi het, en dit 
tot volmaaktheid bemeester het, gaan voort na Stap 6. Die halfpad maak van jou 
Pad na die Paradys. 

 

Stap 6: Waterdoop. 

Hierdie stap verseël jou besluit om Jesus te volg en die Hemel jou tuiste te maak.  
Jy het nou 'n nuwe lewe in Christus gekies en is op die regte pad na die Hemel. 
Jy is reeds 'n Burger van die Koninkryk van God. Nou moet jy jou nuwe vriend 
se voorbeeld volg, die perfekte voorbeeld van ons geloof. Volg Jesus gooi die 
Waterdoop. Die Doop met water manifesteer en bewys jou geloof aan jou 
familie, vriende en selfs vyande dat jy 'n nuwe lewe met die Drie-eenheid gekies 
het. Dit is 'n bewys van jou ou lewe wat gesterf het van begrawe in 'n graf van 
water, en opgestaan het soos Christus as 'n nuwe  
skepping. 

Gewas in die nuwe verbond, skoon gewas en nou uiteindelik tot volmaaktheid 
afgespoel. Neem hierdie stap as finale bewys van jou nuutgevonde geloof. Nooi 
vriende en familielede na hierdie gelukkige begrafnisdag en gelukkige 
opstandingsdag. 

Jy het opgestaan as 'n nuwe persoon wat gereed is om na die volgende stap te 
beweeg. Die doop dui op bekering. 

Mat 3:11 Ek doop julle voorwaar met water tot bekering. Maar Hy wat ná my 
kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle 
doop met die Heilige Gees en met vuur; Alle volgelinge van Jesus moet gedoop 
word.  
Mat 28:19 Gaan dan heen en leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 

Jesus is in water gedoop.  
Markus 1:9 en dit het in daardie dae gebeur dat Jesus van Nasaret in Galilea 
gekom het en deur Johannes in die Jordaan gedoop is. Die doop is baie lief vir 'n 
veranderde lewe.  
Hand 2:38 Toe sê Petrus 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. 
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Alle nuwe Christene moet gedoop word.  
Hand 8:12 Maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie verkondig, die 
dinge aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus, is 
hulle gedoop, mans sowel as vroue.  
13 Toe het Simon self ook geglo, en toe hy gedoop is, het hy by Filippus gebly. En 
toe hy wonders en magtige werke sien gebeur, was hy verbaas.14 En toe die 
apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die Woord van God ontvang het, het 
hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur; 15 wat toe hulle afgekom het, vir 
hulle gebid het dat hulle die Heilige Gees mag ontvang.16 want Hy het nog nie 
op een van hulle geval nie, maar hulle is net in die Naam van die Here Jesus 
gedoop.17 Toe het hulle die hande opgelê. op hulle, en hulle het die Heilige Gees 
ontvang. 

Die doop begin ons in Christus.  
Rom 6:3 Weet julle nie dat almal van ons wat in Jesus Christus gedoop is, in sy 
dood gedoop is nie?  
4 Daarom is ons saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat soos 
Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader; so moet ons 
ook in 'n nuwe lewe wandel.5 want as ons saamgevoeg is in die gelykenis van sy 
dood, sal ons ook in die gelykenis van sy opstanding wees;6 omdat ons dit weet 
dat ons oue mens saam met Hom gekruisig is in sodat die liggaam van sonde 
vernietig kan word, sodat ons van nou af die sonde nie dien nie.7 Want hy wat 
gesterf het, is uit die sonde geregverdig.8 maar as ons saam met Christus gesterf 
het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, 

Redding word met die Doop geïdentifiseer.  
1 Petrus 3:21 watter figuur ons nou ook red, die doop; nie 'n wegdoening van die 
vuilheid van die vlees nie, maar die antwoord van 'n goeie gewete teenoor God 
deur die opstanding van Jesus Christus; 

Na hierdie stap is jy nou 'n "New Born Christian". Maar nog nie 100% 
uit die bos nie! 

Jy is nou 'n nuwe mens met 'n nuwe leë bladsy in jou lewe, en almal sal die 
verandering in jou sien. Ja, nie alles is maanlig en rose nie. Jy moet besef jy gaan 
vriende verloor en selfs familie sal sleg teenoor jou begin reageer. (Diegene wat 
steeds in die wêreld is met sonde in hul lewens). Maar nou kan jy nuwe vriend 
maak binne dieselfde groep as jy, die skoongewas van sonde, wedergebore, op 
pad na die Hemel. 
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Op hierdie stadium stagneer 'n groot persentasie Christene gewoonlik en val 
selfs terug, as gevolg van die aanvalle van die wolwe, nou het jy meer bystand 
van Jesus, God en jou nuwe Christen vriende nodig, om vir jou en saam met jou 
te bid om die veilige terrein te bereik van die Heilige Gees doop. 

Die probleem is wanneer jy weer terugval na 'n sondige lewe in die Wêreld; dit is 
baie moeilik om terug te kom na hierdie punt van jou geestelike lewe. Slegs 'n 
hand vol terugkeer na stap 7 sal die meeste  
verlore gaan, jammer om te sê. Satan is nou beter as jy, en hy sal sy uiterste bes 
probeer om jou weg te hou van die Hemel. 

Onthou, as jy wel terugval, sal Jesus die 99 skape verlaat en na jou kom soek, Hy 
is die Goeie Herder. 

 

Dit is my persoonlike mening. 

Ek glo dit is waar die moderne Kerk wankel, op hierdie stadium los hulle die 
New Born om vir hulself te sorg, en op hierdie stadium wag 'n trop wolwe vir jou, 
jy het beskerming, leiding en 'n leier nodig om saam met jou te stap die res van 
die pad, ten minste tot stap 10. 

Vra asseblief die altaarwerker, die Pastoor of Evangelis om die res van die pad 
saam met jou te stap, Ja, Jesus is met jou in Gees, maar jy het iemand nodig met 
leiding (Leef in hierdie tydraamwerk) om jou te help om die gevare van hierdie 
Wêreld te gooi . 

As jy hierdie openbaring gebruik om die pad na die Hemel te stap, bel my, e-pos 
my of sms my. 

Pastoor Dirk – pastor.dirk@trulightradioxm.org.za - 065 986 0375 - Ek sal die 
balans van die pad saam met jou stap. Gebruik die webwerf, en lees die ander 
openbarings en studies om geestelik te groei. Maar as jy eendag in die Hemel wil 
wees, neem die volgende tree saam met my. www.steps2heaven.co.za  

Stap 7: Bybelstudie. 

mailto:pastor.dirk@trulightradioxm.org.za
http://www.steps2heaven.co.za/
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Begin eet uit die woord van God – Lees, Bestudeer die Goeie Nuus Bybel, sluit 
aan by studiegroep, sluit aan by 'n gesonde Kerk (Vra Jesus om jou na een te lei).  
Luister na preke, loof en aanbid die Drie-eenheid, groei, groei, groei. 

Kom in kontak en het interaksie met ander Christene, en selfs ander 
Geesvervulde Kinders van God, dit is op volwassenheid by Stap 10 in hul lewens. 

Begin om verse uit die Bybel te memoriseer wat jy sal leer om lief te hê, bou op 
jou nuutgevonde Mosterdsaad geloof. Onthou, daar sal nog klein sonde in jou 
lewe wees, en jou  
vriende en familie sal teen jou sondig, ja en selfs van jou mede-Christene sal teen 
jou sondig, op jou wortel na die Paradys. Maak vandag 'n standpunt in jou lewe. 
Vergewe onmiddellik, en vra God om vergifnis van jou sonde, elke dag. Dit is nie 
die sonde wat jy op Stap 2 gelaat het nie. Geen klein sonde nie. As ek dit so kan 
noem, maar by God is sonde sonde, klein of groot. Onthou jy wandel saam met 
Jesus Christus, ek is dooie gordyn Hy sal jou weg lei van sonde, luister na 
daardie stemmetjie. 

Lees jou Bybel, Bid elke dag, vergewe onmiddellik, bly wegstap van sonde en bou 
voort op jou nuutgevonde geloof. 

Begin lys vir God se stem. 

Eet die Woord van God. Dis trui as heuning. 

En gebruik jou Bybel om jouself teen Satan te beskerm. 

Stap 8: Gebed, bou op geloof en volgehoue vergifnis. 

Leer om te bid, bou jou geloof en gee en ontvang voortdurend vergifnis. Begin 
met 'n gebedsverhouding binne die Drie-eenheid, Bid en Luister. Laat God ook 
met jou praat. 

Onthou om daagliks 70*7 te vergewe. En herinner God daaraan dat Hy belowe 
het om jou te vergewe. Jou sonde soos jy diegene vergewe het wat teen jou 
gesondig het. 

Bid sonder om op te gee!  
Let wel: dat geringe sonde steeds in jou lewe sal verskyn, maar hulle sal 
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binnekort verdwyn. Sodra jy stap 8 bemeester het, staan die Heilige Gees reeds 
op stap 9, om jou met Vuur en Krag te doop. 

Die volgende stap die BELANGRIKSTE stap wat jy ooit in hierdie lewe en die 
komende lewe sal maak.  
Jy moet die Heilige Gees versoek om jou te doop, Hy is 'n Gentleman, Hy sal wag 
vir jou uitnodiging, en Hy sal Homself nooit op jou afdwing nie. 

Nie dat die Heilige Gees sal wag nie, en wanneer jy gereed en baie belangrik is –
sondevry- sal “Die Troosterdoopspan” jou nader en jou vul met 'n magdom 
Karakter, Bekwaamhede, Gawes en Vrugte van die Drie-eenheid. 

Vra God vir hulp!  
PSALMS 40:13 o HERE, behaag om my te red; O Jehovah, maak gou om my te 
help. 

God sal nie na ons gebede luister as ons doelbewus sondig nie.  
Miga 3:4 Dan sal hulle die HERE aanroep, maar Hy sal hulle nie antwoord nie. 
Hy sal in dié tyd selfs sy aangesig vir hulle verberg, soos hulle verkeerd gedoen 
het in hul handelinge. 

Gebed moet nie 'n vertoning wees nie.  
Mat 6:6 maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou kamer in. En sluit jou deur en bid in 
die geheim tot jou Vader; en julle Vader wat in die verborgene sien, sal julle 
openlik beloon. 

Jesus leer ons bid.  
Mat 6:9 Bid dan so: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.  
10 Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel op die aarde.  
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood ;  
12 en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.13 En lei ons 
nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die 
koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.  
Bid met nederigheid.  
LUKAS 18:9 En Hy het hierdie gelykenis vertel aan sommige wat op hulleself 
vertrou dat hulle regverdig is en ander verag :  
10 Twee manne het opgegaan na die tempel om te bid; die een 'n Fariseër en die 
ander 'n tollenaar.11 Die Fariseër het gestaan en so in homself gebid: God, ek 
dank U dat ek nie soos ander mense is nie, rowers , onregverdiges, egbrekers, of 
selfs soos hierdie belasting. -versamelaar.  
12 Ek vas twee keer op die sabbat; Ek gee tiendes van alles wat ek besit.13 En toe 
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die tollenaar ver gestaan het, wou hy nie eers sy oë na die hemel opslaan nie, 
maar het op sy bors geslaan en gesê: God wees my, sondaar, genadig!14 Ek sê vir 
jou: hierdie man het eerder geregverdig na sy huis gegaan as die ander. Want 
elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal 
verhoog word. 

Bid in die naam van Jesus Christus.  
Joh 16:23 en in dié dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 
julle, alles wat julle die Vader in my Naam sal vra, sal Hy julle gee. 24 tevore het 
julle niks in my Naam gevra nie; bid en jy sal ontvang, sodat jou blydskap 
volkome kan wees. 

Bid heeltyd.  
Ef 6:18 bid altyddeur met alle gebed en smeking in die Gees en waak juis hieroor 
met alle volharding en smeking vir al die heiliges. 

Bid sonder twyfel.  
Jakobus 1:6 maar laat hy in die geloof bid en niks twyfel nie. Want hy wat twyfel, 
is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en geslinger word. 

Bid met die regte motiewe.  
Jakobus 4:3 julle bid en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, sodat julle dit aan 
julle begeerlikhede kan bestee. 

Bid volgens God se wil.  
1Jn 5:14 en dit is die vertroue wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as 
ons iets vra volgens sy wil.  
15 En as ons weet dat Hy ons verhoor, wat ons ook al vra, weet ons dat ons die 
smekinge het wat ons van Hom verlang het. 

Bid sonder om op te gee.  
Lukas 18:1 en Hy het ook 'n gelykenis aan hulle gespreek om te leer dat dit altyd 
reg is om te bid en nie te beswyk nie, 

Het Geloof wanneer jy bid.  
Mat 21:22 As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.” Vergewe 
en jy sal vergewe word.  
Mat 6:9 Bid dan so: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.  
10 Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel op die aarde.  
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood ;  
12 en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.13 En lei ons 
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nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die 
koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

Bid, vergewe, glo en Ontvang. 

Stap 9: Die Doop van die Heilige Gees  
("Nie net 'n Gees nie") 

Hierdie stap word volledig gedek in my Boek - Nie net 'n Gees nie. In hierdie 
openbaring van God sal jy sien dat hierdie stap die belangrikste stap in jou hele 
lewe is. Selfs belangriker as  
om 'n lewensmaat te soek, selfs belangriker in die aankoop van 'n waardevolle 
bate. 

Op hierdie stadium is jy superskoon – heeltemal sondevry. Jou gebedslewe is 
fantasties, jy vergewe dadelik, en jou mosterdsaadgeloof het ontkiem en besig 
om in 'n jong boom in te groei.  
Eers wanneer die Doop plaasvind, dan kan jy na die Hemel draai en weet dat die 
Hemel jou eindbestemming sal uittart, Die Heilige Gees nou binne jou lei jou 
weg van sonde – en na die Hoofstad van die Koninkryk van die Hemel. En as jy 
binne die Gees kan bly, sal Hy jou finaal verseël met die Merk van God. Stel jou 
apart as Heilig aan die Here - verseël vir die ewigheid. 

Op hierdie stadium sal jy 'n kombinasie van vermoëns, Gawes en Vrugte van die 
Gees ontvang om jou toe te rus vir jou Dissipelskap en jou Bediening. 

Enige baie belangrik en hierdie baie Teologieë mis. Jy sal toegerus word met 'n 
paar kenmerke van God en Jesus. Soos 'n Fees van Liefde, Vrede, Geduld, 
Wysheid en meer. 

Die 9 Vrugte van die Gees  
Gal 5:22 -23Maar die vrug van die Gees Is liefde – Vreugde – Vrede – 
lankmoedigheid – Sagmoedigheid – Goedheid – Geloof – Sagmoedigheid – 
Matigheid? 

Die 9 Gawes van die Gees  
1Kor 12:1 Nou oor geestelike gawes, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet 
wees nie.  
2 Jy weet dat jy weggelei word; julle nasies is na stomme afgode gelei.3 Daarom 
maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, sê dat 
Jesus 'n vloek is nie, en dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe 
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deur die Heilige Gees.4 maar daar is verskille van gawes, maar dieselfde Gees.5 
En daar is verskille van bedieninge, maar dieselfde Here.6 En daar is verskille 
van werking, maar dit is dieselfde God wat alles in almal werk.7 Maar aan elkeen 
is gegee die verkondiging van die Gees tot ons voordeel.8 want deur die Gees 
word aan 'n mens 'n woord van wysheid gegee; en vir 'n ander 'n woord van 
kennis, volgens dieselfde Gees ;  
9 en aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees; en aan 'n ander gawes van genesing 
deur dieselfde Gees;10 en aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander 
profesie; en aan 'n ander onderskeiding van geeste; en aan ander soorte tale; en 
aan 'n ander die uitlegging van tale.11 maar een en dieselfde Gees werk al hierdie 
dinge en deel aan elkeen afsonderlik uit soos Hy wil.12 Want soos die liggaam 
een is en baie lede het, en al die lede van daardie een liggaam , synde baie, is een 
liggaam; so is Christus ook.13 want ons is ook almal deur een Gees gedoop tot 
een liggaam, of ons Jode of Grieke het, slawe of vrymense, almal is ook deur een 
Gees deurdrink.  
14 want die liggaam is nie een lid nie, maar baie.  
15 As die voet sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam 
nie; is dit dan nie van die liggaam nie?16 En as die oor sê, omdat ek nie die oog is 
nie, is ek nie van die liggaam nie; is dit dan nie van die liggaam nie?17 As die 
hele liggaam 'n oog was, waar sou die gehoor wees? As almal gehoor het, waar 
sou die reuk wees?  
18 maar nou het God die lede, elkeen van hulle, in die liggaam geplaas soos dit 
Hom behaag het. 19 En as hulle almal een lid was, waar sou die liggaam wees?  
20 maar nou is daar waarlik baie lede, maar net een liggaam.  
21 En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of weer die kop 
na die voete; Ek het julle nie nodig nie. 22 Maar veel eerder is die lede van die 
liggaam wat swakker lyk, nodig. 23 En die lede van die liggaam wat ons as 
minder eerbaar beskou , op hulle lê ons meer eer rondom hulle toe. En ons 
onaanwysbare lede het meer oorvloedige fatsoenlikheid.  
24 want ons aansienlike lede het dit nie nodig nie, maar God het die liggaam 
getemper deur die lid wat gebrek ly, meer eer te gee;  
25 dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar dat die lede 
dieselfde sorg vir mekaar moet dra.26 En as een lid ly, ly al die lede saam; as een 
lid verheerlik word, is al die lede daarmee bly.27 En julle is die liggaam van 
Christus en gedeeltelik lede.28 En God het sommige in die gemeente aangestel, 
eerstens apostels; tweedens, profete; derdens, leraars, dan werke van krag, dan 
gawes van genesing, hulp, regerings, soorte tale.29 Is almal apostels? Is almal 
profete? Is almal onderwysers? Is alle werkers van krag?30 Het almal gawes van 
genesing? Praat almal tale? Vertolk almal?31 Maar streef ywerig na die beter 
gawes. En tog wys Ek vir jou 'n meer voortreflike weg. 
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Jesus is met die Gees gedoop.  
Joh 1:32 en Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die 
hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly. 33 En ek het Hom nie geken nie, 
maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, het Hy vir my gesê , op wie 
julle die Gees sal sien neerdaal en op Hom bly, Hy is die Een wat met die Heilige 
Gees doop. 

 
Jesus het die vervulling van die Gees ontvang.  
Mat 3:16 En Jesus, nadat Hy gedoop was, het dadelik uit die water opgegaan. En 
kyk, die hemele het vir Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos 'n duif 
sien neerdaal en op Hom brand. 

 
Gelei deur die Heilige Gees  
Rom 8:14 want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van 
God. 

Pinkster – die Doop van die Heilige Gees  
Handeling 2:2 en skielik het daar 'n geluid uit die hemel gekom soos meegevoer 
deur die gedruis van 'n geweldige wind, en dit het die hele huis gevul waar hulle 
gesit het.  
3 En tonge soos van vuur het aan hulle verskyn terwyl hulle uitgedeel is; en dit 
het op elkeen van hulle gaan sit.4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees 
en het in ander tale begin spreek, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te 
spreek.38 Toe sê Petrus vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop 
word. , in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en jy sal die 
gawe van die Heilige Gees ontvang. 

Stap 10: Aanvaar jou dissipelskap. Die Groot Opdrag van Jesus volgens 
Matt 28 v 19 Gaan (Nadat julle in Jerusalem gewag het vir die Doop van die 
Trooster en die Doop van die Heilige Gees ontvang het) en maak nuwe dissipels 
uit elke nasie. Leer hulle alles soos Ek jou geleer het (Neem en lei hulle gooi die 
12 Trappe Hemel toe) en wees seker hiervan. (Maak doodseker hulle bereik Stap 
9 en monitor hulle om stap 10 te bereik). Lei hulle na Jesus, help hulle tot die 
Doop van die Heilige Gees.  
Die 3+9= Hoofstuk. 

Loop saam met hulle op na Stap 10 en hou aan bid dat hulle stap 11 in hul 
Geestelike lewe sal bereik. Sodat hulle die Hemel ons finale Huis finaal sal 
beërwe. 
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Geesvervulde Kinders van God behoort nuwe dissipels te maak. Mat 
28:19 Gaan dan heen en leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees ,  
20 en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle ook al beveel het. En kyk, Ek is 
met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. 

Christus volgelinge word geken aan hulle liefde.  
Joh 13:35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder 
mekaar het. 

Christene moet ander Christene help op hul pad na die Hemel.  
Hand 14:21 en die evangelie aan daardie stad verkondig en baie dissipels gemaak 
en teruggekeer na Listre en Ikonium en Antiogië, 22 en bevestig die siele van die 
dissipels en roep hulle op om in die geloof te bly en dat ons deur baie 
verdrukking moet in die koninkryk van God ingaan. 

 
1. Maak nuwe dissipels uit alle nasies.2. Lei hulle na Jesus toe.3. Doop hulle in 
water.4. Doop hulle in die Heilige Gees.5. Leer hulle alles wat Jesus jou leer.6. 
En maak seker dat hulle die Hemel bereik. 

Stap 11: Ontvang die Merk (Seël) van God tot die Ewige Lewe. 

Lewe met die Ewigheid in my gedagtes – Om nuwe dissipels te maak, die Heilige 
Gees jou te laat lei en jou te laat troos, in die Gees te bou, die vrugte van die Gees 
wat jy ontvang het, Gebruik jou Geesvervulde vermoëns, Wys die Karakter van 
die Drie-eenheid saam met familie, vriende en uiters belangrik jou vyande. 
Gebruik jou Gawes van die Gees om die Koninkryk van God te bou, en gebruik 
dit binne die Liggaam (Kerk) van God. 

En maak seker dat jy die "Merk van God" ontvang om "afgesonder as Heilig aan 
die Here" verseël te word met die 999. Heilig, Heilig, Heilig, aan die Almagtige 
God 

Jy kan dit eers na die Groot Wit Troon Oordeel saam met die res van die Hemel 
sing. 

Die ewige lewe is slegs vir diegene wat die wil van God doen. Mat 25:46 en hulle 
sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. 

 



83 

 

 

Die regverdiges sal die Ewige Lewe ontvang.  
Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige 
lewe kan hê.  
16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigverwekte Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan 
hê. Bose mense sal die ewige straf ontvang. JOHANNES 5:28 Moenie jou 
hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur waarin almal wat in die grafte is, sy 
stem sal hoor, 29 en sal uitkom, die wat goed gedoen het tot die opstanding van 
die lewe, en die wat dit beoefen het. kwaad tot die opstanding van veroordeling. 

 

Jesus het gekom om vir ons die Ewige Lewe te gee.  
Joh 10:10 die dief kom nie behalwe om te steel en om te slag en te vernietig nie. 
Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê.  
JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die Opstanding en die Lewe! Wie in 
My glo , sal lewe al sterf hy. 

Jesus is die Ewige Lewe!  
JOHANNES 14:6 Jesus sê vir hom: Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; 
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie . 

 
Ewige Lewe kom van God.  
Tit 1:2 oor die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, beloof het 
voor die ewige tye,  
Ef 2:8 want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, 
dit is die gawe van God,  
Ef 2:8 2:9 nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

Ewige Lewe gee ons Hoop.  
Tit 3:7 sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word 
ooreenkomstig die hoop op die ewige lewe. 

Stap 12: Die Ewige Lewe – Hemel ons Huis. 

Slegs 2 maniere om na die Hemel te kom - Natuurlik wanneer jy stap 11 in jou 
geestelike lewe bereik, is die volgende stap om hierdie Wêreld te verlaat. Die 
eerste manier is om te sterf en die tweede die Wegraping wanneer jy nog lewe 
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wanneer Jesus Sy Bruid kom haal en jou Huis toe neem na die plek waar Hy 
gegaan het om vir jou voor te berei.  
Stap 12 na die dood – die eerste dood soos genoem in die woord van God. En na 
die Groot Wit Troon Oordeel, wanneer die finale boek deur die Lam van God 
oopgemaak word, sal Jesus hierdie  
laaste boek oopmaak. En jou eindbestemming sal geopenbaar word. 

 
Hemel of Hel 

Maar as jy hierdie stappe volg en dit tot in die fynste besonderhede bemeester, 
sal die Hemel jou volgende Tuiste wees. 

Jesus sal vir ons die prag van die Hemel wys.  
Rev 7:13 En een van die ouderlinge het geantwoord en vir my gesê: Wie is hulle 
wat geklee is in wit klere, en waar kom hulle vandaan?  
14 En ek het vir hom gesê: Meneer, u weet dit. En Hy het vir my gesê: Dit is hulle 
wat uit die groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en hulle wit 
gemaak het in die bloed van die Lam.15 Daarom is hulle voor die troon van God, 
en hulle dien Hom dag en dag en nag in Sy tempel. En Hy wat op die troon sit, 
sal onder hulle woon.16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en 
die son sal nie op hulle skyn of enige hitte nie.  
17 Want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na 
die fonteine van lewende water lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. 

Slegs 'n paar sal die Hemel vind.  
Mat 7:13 Gaan in deur die nou poort, want wyd is die poort en breed is die pad 
wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.  
14 Want die poort is smal en die pad wat na die lewe lei, is smal, en daar is min 
wat dit vind. 

Slegs Regverdige mense sal die Hemel binnegaan.  
JOHANNES 14:2 In die huis van my Vader is baie wonings; as dit nie so was nie, 
sou ek dit vir jou gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek weer kom en julle na My 
toe ontvang , sodat julle ook kan wees waar Ek is.  
2Kor 5:2 want waarlik hieroor sug ons, en verlang om beklee te word met ons 
woning uit die hemel; 
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Jesus is tans besig om vir jou 'n plek in die Hemel voor te berei.  
JOHANNES 14:2 In die huis van my Vader is baie wonings; as dit nie so was nie, 
sou ek dit vir jou gesê het. Ek gaan om vir jou plek voor te berei.  
3 En as Ek gaan en vir julle plek gereed maak, sal Ek weer kom en julle na My 
toe ontvang , sodat julle ook kan wees waar Ek is.  
4 En waar Ek gaan, weet julle, en die weg wat julle ken. 

Ons lewens sal nie volledig wees sonder die Hemel nie.  
2Kor 5:2 want waarlik hieroor sug ons, en verlang om met ons woning uit die 
hemel beklee te word; 

Sien uit na die Hemel.  
Kol 3:1 as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar 
Christus aan die regterhand van God sit.  
2 Dink aan die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie.3 
Want jy het gesterf, en jou lewe is saam met Christus in God verborge.4 
Wanneer Christus ons lewe geopenbaar word, dan sal jy ook saam met Hom in 
heerlikheid geopenbaar word.5 Dood dan julle lede wat op die aarde is: hoerery, 
onreinheid, hartstog, bose begeertes en hebsug (dit is afgodediens) 

Die hemel is ons tuiste!  
2Pe 3:13 Maar volgens sy belofte verwag ons nuwe hemele en 'n nuwe aarde 
waarin geregtigheid woon. 

 
Eendag sal ons by God in die Hemel wees.  
Openb 22:5 en daar sal geen nag daar wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig 
nodig nie; want die Here God gee hulle lig. En hulle sal vir ewig en altyd regeer. 

Volgens Jesus in Johannes 3 vers 3  
antwoord Jesus en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En weer in 
Johannes 3 vers 5 antwoord Jesus: Voorwaar, voorwaar , Ek sê vir julle, as 
iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van 
God ingaan nie Ons sal nie eers die Koninkryk van God kan sien nie en niemand 
sal in die Koninkryk van God ingaan nie, dit wys twee verskillende aksies in die 
Wedergebore proses van die geestelike lewe. 

As jy ooit die Geboorte van 'n Baba ervaar, sal jy die 12 stappe na die Hemel kan 
vergelyk met hierdie fantastiese Godgegewe proses. Jy sal elke fase van 'n baba 
se geboorte kan vergelyk met die stap wat jou na die Ewigheid sal lei. 
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Die Kerk van die moderne Wêreld, verstaan nie hierdie proses ten volle nie – die 
proses van wedergeboorte, hulle dink die wedergeboorte eindig by die doop met 
water, nadat jy Jesus Christus in jou lewe aangeneem het. Dan noem hulle 
hierdie persoon 'n wedergebore Christen. 

En nadat hierdie nuwe Christen hierdie punt in hulle geestelike lewens ontvang 
het of bereik het, laat hulle hulle aan hulleself oor. Uit die Gratis E-boek 
deur Pastoor Dirk “Living with Eternity on my Mind” 

 
Laai ALLE Pastoor Dirk se e- boeke gratis by hierdie webwerf af 

www.thegospeltruth.net.za  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thegospeltruth.net.za/
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Hoofstuk 11 : Die rol van die Heilige Gees in die eindtyd. 
 
Die Werk van die Heilige Gees neem toe namate ons nader aan die einde van dae 
kom. 

( Luk 11:13) As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, 
hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom 
bid? 

Die rol van die Heilige Gees was altyd om die Trooster te wees en ons na die 
hemel te lei! 

( Joh 14:16) En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by 
julle te bly tot in ewigheid;  
( Joh 14:26) Maar die Trooster, wat die Heilige Gees is, wat die Vader in my 
Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir 
julle gesê het.  
( Joh 15:26) Maar wanneer die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader 
sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My 
getuig ;  
( Joh 16:7) Nogtans sê Ek jy die waarheid; Dit is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie; 
maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. 

Om ons toe te rus om deel te wees van die Koninkryk van God! 

Deur in ons uit te giet, Sy Vuur met Krag. Met Gawes en Vrugte van die Gees!  
( Ef 3:5) wat in ander eeue nie aan die mensekinders bekend gemaak is nie, soos 
dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is ;  
1Co 12:4 Nou is daar 'n verskeidenheid van gawes, maar dieselfde Gees. 1Co 12:5 
En daar is verskille van bedieninge, maar dieselfde Here.  
1Co 12:6 En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, maar dit is dieselfde God 
wat alles in almal werk. 1Co 12:7 Maar die openbaring van die Gees word aan 
elkeen gegee om daarby baat te vind.  
1Co 12:8 Want aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee; aan 'n 
ander die woord van kennis deur dieselfde Gees ;  
1Co 12:9 aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees; aan 'n ander die gawes van 
genesing deur dieselfde Gees; 1Co 12:10 aan 'n ander die werking van wonders; 
na 'n ander profesie; na 'n ander onderskeiding van geeste; aan 'n ander 
verskillende soorte tale; vir 'n ander die uitleg van tale: 
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Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
sagmoedigheid, goedheid, geloof,  
Gal 5:23 Sagmoedigheid, selfbeheersing: daar is geen wet teen sulkes nie. Ons 
het die Heilige Gees-doop nou meer as ooit nodig. ! 

( Joh 1:33) En Ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat My gestuur het om met 
water te doop, Hy het vir my gesê: Op wie jy die Gees sal sien neerdaal en op 
Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees.  
1Ti 4:1 En die Gees spreek uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof 
sal afwyk en ag gee op verleidende geeste en leringe van duiwels;  
Eerstens om ons na die Eindtyd Vrug van die Gees te lei. Om “Geduld” te wees 
en ons toe te rus met die Eindtydgeskenk. Om "Geloof" te wees.  
(2Th 1:4) sodat ons self in die gemeentes van God in julle roem oor julle 
lankmoedigheid en geloof in al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle 
verduur ;  
( Heb 6:12) sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van die wat deur 
geloof en geduld die beloftes beërf.  
(Openb 14:12) Hier is die geduld van die heiliges: hier is hulle wat die gebooie 
van God en die geloof in Jesus bewaar. 

Die Leierskapsrol van die Heilige Gees sal toeneem om ons deur die komende 
ekonomiese ineenstorting van die wêreld te lei 

1Jn 4:6 Ons is uit God; wie God ken , luister na ons; wie nie uit God is nie, luister 
nie na ons nie. Hieraan ken ons die gees van waarheid en die gees van dwaling.  
Eph 6:18 Bid altyddeur met alle gebed en smeking in die Gees, en waak daartoe 
met alle volharding en smeking vir al die heiliges ;  
Ef 1:17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, 
aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee:  
Help ons om die Vals Profeet en die Antichris te identifiseer!(1Kor 12:3) ) 
Daarom laat ek julle verstaan dat niemand wat deur die Gees van God spreek , 
Jesus 'n vervloeking noem nie, en dat niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, 
behalwe deur die Heilige Gees. 

1Jn 4:3 En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is 
nie uit God nie; en dit is die Gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat 
hy sou kom; en selfs nou al is dit in die wêreld.  
1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle 
uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  
Dan tydens die Vredesooreenkoms Tyd wat ons met Vuur dryf om te 
evangeliseer soos nog nooit tevore met Waarheid nie! 
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( Ef 1:13) op wie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van die waarheid 
gehoor het, die evangelie van julle verlossing; in wie julle ook, nadat julle geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte ,  
Mar 13:11 wanneer hulle julle lei en julle oorlewer, moenie vooraf dink oor wat 
julle sal spreek nie, en julle moet julle nie vooraf besin nie; maar alles wat julle 
in daardie uur gegee sal word, spreek julle; want dit is nie julle wat spreek nie, 
maar die Heilige Spook. 

Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan die armes te verkondig; Hy het My gestuur om die gebrokenes van 
hart te genees , om verlossing aan die gevangenes te verkondig, en herstel van 
gesig aan blindes, om die gebrokedes in vryheid te laat ,  
en dan die Gees in ons uit te stort vir die laaste keer tydens die Laaste Groot 
Herlewing gedurende die 1ste deel van die 7 jaar vredesooreenkoms! Net voor 
die Groot Verdrukking, die Toorn van God en die 2de Koms van Jesus Christus 

 
Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle 
vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte 
sien, en julle ou mense sal drome droom: 

Act 2:18 En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in dié dae van my 
Gees uitstort; en hulle sal profeteer:  
Hand 2:19 En Ek sal wonders doen bo in die hemel en tekens onder op die 
aarde; bloed en vuur en rookdamp:  
Hand 2:20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 
voordat daardie groot en merkwaardige dag van die Here kom: Hand 2:21 En dit 
sal gebeur, dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered sal word. 

En dan sal Sy Troosrol nodig wees wanneer ons al ons Luukshede en huidige 
huis moet agterlaat wanneer die 666 geïmplementeer word!  
Jud 1:17 Maar, geliefdes, dink aan die woorde wat tevore gespreek is deur die 
apostels van onse Here Jesus Christus ;  
Jud 1:18 Hoe dat hulle vir julle gesê het dat daar in die laaste tyd spotters moet 
wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede moet wandel .  
Jud 1:20 Maar julle, geliefdes, bou julleself op in julle allerheiligste geloof, terwyl 
julle in die Heilige Gees bid, Jud 1:21 Bewaar julleself in die liefde van God, 
terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus verwag tot die 
ewige lewe.  
Jud 1:22 En met sommige ontferm hulle deur 'n verskil te maak ;  
Jud 1:23 en ander red met vrees deur hulle uit die vuur te ruk; selfs die kleed wat 
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deur die vlees bevlek is, haat.Jud 1:24 En aan Hom wat magtig is om julle van 
val te bewaar en julle onberispelik voor die aangesig van sy heerlikheid te stel 
met groot blydskap,Jud 1:25 aan die enigste wyse God, ons Verlosser, wees 
heerlikheid en majesteit, heerskappy en krag, nou en altyd. Amen. 

Dan het ons die Leidende Krag van die Heilige Gees nodig om ons na Veiligheid 
te lei om die Antichris te vlug wat die Merk van die Dier aan ons wil afdwing!  
( Luk 4:1) en is deur die Gees na die woestyn gelei ,  
(Openb 13:10) Hy wat in ballingskap lei , sal in ballingskap gaan; wie met die 
swaard doodmaak , moet met die swaard gedood word. Hier is die geduld en die 
geloof van die heiliges. 

O julle kleingelowiges?  
MATTHEUS 6:31 Daarom moet jy jou nie bekommer nie en sê: Wat moet ons 
eet? of : Wat sal ons drink? of : Waarmee sal ons aangetrek word?  
Mat 6:32 (Want na al hierdie dinge soek die heidene: ) want julle hemelse Vader 
weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  
Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid; en al hierdie 
dinge sal vir julle bygevoeg word.  
Mat 6:34 Bedenk dan nie vir die môre nie; Die boosheid daarvan is tot die dag 
toe genoeg. 

Maar daar sal 'n tyd wees dat die Heilige Gees die aarde sal verlaat! 

 
Rev 4:5 En uit die troon het weerligstrale en donderslae en stemme uitgegaan, 
en daar het sewe vuurlampe voor die troon gebrand, wat die sewe Geeste van 
God is.  
Net nadat ons die Merk of Seël van God op ons Voorhoofde ontvang het. Merk 
ons as afgesonder as Heilig aan die Here!  
( Eph 4:30) En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël 
is tot die dag van verlossing.  
Rev 7:2 En ek het 'n ander engel uit die ooste sien opkom met die seël van die 
lewende God, en hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie 
dit gegee is om die aarde en die see te beskadig ,  
Openb 7: 3 en sê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons 
die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Openb 9:4 En 
hulle is bevel gegee om die gras van die aarde nie te beskadig nie. enige groen 
ding, ook geen boom nie; maar net daardie manne wat nie die seël van God op 
hulle voorhoofde het nie. 
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Die laaste taak van die Heilige Gees sal wees om ons na Psalm 91 Beskerming te 
lei. Gee ons aan die Engele wat ons sal beskerm en voed tot die 2de Koms van 
Jesus Christus! 

 
Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon , sal vernag in die 
skaduwee van die Almagtige.  
Psa 91:2 Ek sal van die HERE sê: Hy is my toevlug en my bergvesting: my God; 
op Hom sal ek vertrou.  
Psa 91:3 Waarlik , Hy sal jou red uit die vangnet van die voëlvanger en van die 
bruisende pes.  
Psa 91:4 Hy sal jou bedek met sy vere, en onder sy vleuels sal jy vertrou; sy trou 
sal jou skild en skild wees.  
Psa 91:5 Jy sal nie bevrees wees vir die skrik in die nag nie; ook nie vir die pyl 
wat bedags vlieg nie ;  
Psa 91:6 ook nie vir die pes wat in duisternis wandel nie; ook nie vir die 
verwoesting wat op die middag verwoes nie .  
Psa 91:7 Duisend sal aan u sy val en tienduisend aan u regterhand; maar dit sal 
nie naby jou kom nie.  
Psa 91:8 Net met jou oë sal jy die loon van die goddelose aanskou en sien.  
Psa 91:9 Omdat U die HERE, wat my toevlug is, die Allerhoogste, u woning 
gemaak het ;  
Psa 91:10 Geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woning kom 
nie.  
Psa 91:11 Want Hy sal sy engele oor jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  
Psa 91:12 Hulle sal jou op hul hande dra, dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp 
nie.  
Psa 91:13 Op leeu en adder sal jy trap; die jong leeu en die draak moet jy vertrap.  
Psa 91:14 Omdat hy My liefhet, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom verhef, 
omdat hy my Naam geken het.  
Psa 91:15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord; Ek sal hom verlos en 
hom eer.  
Psa 91:16 Met lang lewe sal Ek hom versadig en hom my heil laat sien. 

Die Heilige Gees sal ons dan verlaat maar vol van die Heilige Gees Vuur en Krag 
want ons sal dit nodig hê vir die Opheffing na die Wegraping wanneer Jesus op 
die Wolke aankom. 

 
( Openb 21:10) En Hy het my in die gees weggevoer na 'n groot en hoë berg en 
my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God 
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neerdaal ,  
Openb 22:17 En die Gees en die bruid sê , Kom. En laat hom wat dit hoor sê: 
Kom! En laat hom wat dors het, kom. En elkeen wat wil, laat hom die water van 
die lewe verniet neem.  
Rev 11:11 En ná drie en 'n half dae het die Gees van die lewe van God in hulle 
ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan; en groot vrees het geval op die 
wat hulle gesien het.  
Rev 11:12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op 
hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in 'n wolk; en hulle vyande het 
hulle aanskou. 

Jy en jou gesin het die Doop nodig as die Heilige Gees.  
So gou as moontlik. 

Vir jou om dit te maak deur wat binnekort kom! EN maak dit na die Hemel nie 
net die Wegraping nie.  
Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore 
word uit water en Gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie.  
Joh 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  
(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. 

 
Leer hoe om die Heilige Gees te ontvang en ervaar alles wat God vir jou het...Die 
Bybel wys vir ons dat God vir ons die grootste geskenk wil gee waaraan jy kan 
dink: Hy kom woon binne-in ons met sy eie heilige, almagtige, wonderlike Gees. 
Hy wil hê ons moet die Heilige Gees ontvang sodat ons die hemel op aarde kan 
ervaar, God se koninkryk wat in ons lewe werklikheid word. Die probleem met 
baie Christene is dat hulle God nie as 'n werklikheid ervaar nie. Dit lyk asof God 
ver van hulle af is. Hulle gebede blyk ondoeltreffend te wees. Hulle geloof is 
swak en hulle het nie die vrymoedigheid om ander van Jesus Christus te vertel 
nie. Christene voer baie godsdienstige aktiwiteite uit, maar dit is te betwyfel of 
dit soveel blywende vrugte dra as wat ons graag wil sien. Wat is die oorsaak 
daarvan? Dit is omdat ons te veel in ons eie krag doen. Ons besef nie watter 
wonderlike geskenk God vir ons wil gee nie.  
Jesus Christus wil hê jy moet die Heilige Gees ontvang, wat jou help in jou 
Christelike lewe. 

Die Heilige Gees verhef die Christelike lewe tot 'n heel nuwe vlak, waar God ons 
werklik kan ontmoet en Hy word 'n ontsagwekkende werklikheid in ons 
daaglikse lewe. Die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament is nie net dat 
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Jesus Christus vir ons sondes gesterf het nie. Dit strek ver verder. Die verskil is 
ook dat God nie meer ver is nie. 

God het naby gekom. Hy leef in ons en by ons. Hy wil ons met sy Gees vervul. 

Hy wil vir ons 'n werklikheid word wat so mooi en spesiaal is, asof ons die hemel 
op aarde ervaar. Natuurlik met vervolging want dit is steeds die aarde, waar ons 
oorlog voer teen die magte van die duisternis. Maar ons is in staat om God te 
leer ken as 'n wonderlike, intieme werklikheid. Sy lig kan so ongelooflik helder in 
ons lewens skyn. Sy liefde kan ons harte vul en ons dade beheer. Sy goedheid 
kan ons oorstroom en sy vrede kan ons regeer. God se werklikheid is nie iets wat 
ons veel later, nadat ons sterf, sal ervaar nie. Nee, God is hier en nou by ons en 
wil ons in sy Heilige Gees doop.  
Hoe om die Heilige Gees te ontvang 

Die Bybel wys vir ons 5 stappe wat elke mens moet neem om die doop van die 
Gees te ontvang. 

Stap 1. Bekeer jou van jou sondes en doen dit nie meer nie!  
'Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus 
Christus tot vergifnis van julle sondes; en julle sal die gawe van die Heilige Gees 
ontvang.' (Handelinge 2:38) Moenie soos ander wees wat die duidelike waarheid 
van die Bybel deur menslike tradisies en redenasies wil vervang nie. Moenie 
belemmer word van die wonderlike heerlikheid wat God aan jou wil gee nie. Lees 
wat die Bybel sê en doen wat die Bybel sê. 

2) Begin 'n nuwe lewe  
Natuurlik is die eerste stap om te bekeer van jou lewe sonder God, jou lewe in 
sonde, oneerlikheid, onreinheid. Bekering is die basis. Draai weg van die bose, 
na God toe. Begin 'n heeltemal nuwe lewe saam met God. 

3) Glo in Jesus Christus  
Glo in Jesus Christus as jou verlosser. Besef dat Jesus Christus die verlosser of 
die mensdom is en vir jou sondes aan die kruis op Golgota gesterf het. Hy het sy 
bloed gestort as 'n offer vir die sondes van die mens. As jy in Hom glo en vir 
Hom neerbuig, sal jou sondes vergewe word. 

4) Wees gedoop  
word in water gedoop. Dit is 'n basiese handeling wat saamgaan met bekering. In 
baie tradisionele kerke is die doop deur die kinderdoop vervang. Maar Jesus 
Christus het Hom in water laat doop, so wie is ons om te beweer dat ons meer is 
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as die Seun van God en ons nie nodig het om gedoop te word nie? Jesus was 
toegewyd en geseën as kind, maar Hy is steeds gedoop toe Hy sy bediening begin 
het. 

'Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgekom; en kyk, die hemele 
gaan oop, en hy het die Gees van God soos 'n duif op Hom sien neerdaal.' 
(Matteus 3:16)  
Elke Christen wat met die Heilige Gees vervul wil word, sal aangeraai word om 
Jesus Christus se voorbeeld te volg. Jesus Christus is die Seun van God … en Hy 
was vervul met die Gees van God toe Hy in water gedoop is. 

5) Ontvang die Gees  
Wanneer jy die Bybel lees, sal jy sien dat die Gees van God oor mense gekom het 
nadat hulle gebed met handoplegging deur die apostels ontvang het. Gees.' 
(Handelinge 8:17 )  
'Moenie die geestelike gawe in jou verwaarloos wat aan jou geskenk is deur 
profetiese uitspraak met handoplegging deur die ring nie. (1 Timoteus 4:14) 

In sommige Christelike kringe het hulle die duidelike Bybelse waarheid oor 
hierdie onderwerp vervang deur die opinies en tradisies van die mens. Maar as 
jy regtig verlang om die Heilige Gees te ontvang, laat vaar al die menslike 
besware en laat betroubare en suiwer Christene vir jou bid terwyl jy op hande lê, 
net soos die Bybel vir ons sê. 
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Hoofstuk 12 : Die Aarde se Finale Drama 
 

1007 Jaar na die Gog en Magog Slag, 1000 Jaar na die 2de koms van Jesus en die 
Wegraping. 1000 jaar na die Slag van Armageddon, vind die aarde se laaste 
drama plaas genaamd die Groot Wit Troon Oordeel 
 
Vir 1000 jaar die Gedoopte in die Heilige Gees Kinders van God wat in die Goue 
Stad ingeneem is. die Nuwe Jerusalem, die Hemel soos ons dit ken en het die 
Bruilof van die Eeue, die Fees van die Bruid en die Lam van God bygewoon en na 
opleiding as Konings en Heersers van die Nuwe Aarde. Die bevele kom vir die 
Hemel (Die Goue Stad om op die ou Aarde te land vir die Finale Drama = Die 
Groot Wit Troon Oordeel 
 
Rev 20:1 En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die 
afgrond en 'n groot ketting in sy hand. 
Rev 20:2 En hy het die draak, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, gegryp 
en hom duisend jaar lank gebind, 
Rev 20:3 En gooi hom in die afgrond en sluit hom toe en sit 'n seël op hom, dat 
hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar vervul sou wees nie; en 
daarna moet hy 'n bietjie ontbind word. seisoen. 
Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die 
oordeel gegee ; die dier of sy beeld of sy merk op hulle voorhoofde of in hulle 
hande het nie ontvang nie; en hulle het saam met Christus geleef en geregeer 
duisend jaar lank. 
Rev 20:5 Maar die res van die dode het nie weer lewend gemaak voordat die 
duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 
Rev 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle 
het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van 
Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. 
Rev 20:7 En as die duisend jaar verby is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind 
word, 
Rev 20:8 en sal uittrek om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde 
is, Gog en Magog , om hulle bymekaar te bring vir die oorlog; hulle getal is soos 
die sand van die see. 
Rev 20:9 En hulle het opgetrek oor die breedte van die aarde en die laer van die 
heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel 
neergedaal en hulle verteer. 
Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel 
gewerp waar die dier en die valse profeet is, en sal dag en nag gepynig word tot 
in alle ewigheid. 



96 

 

Rev 20:11 En ek het 'n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se 
aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle 
gevind nie. 
Rev 20:12 En ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan; en die boeke 
is geopen, en 'n ander boek is geopen, dit is die boek van die lewe; en die dooies 
is geoordeel uit wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. 
Rev 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was; en die dood en die 
doderyk het die dode oorgegee wat in hulle was, en hulle is elkeen geoordeel 
volgens sy werke. 
Rev 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die 
tweede dood. 
Rev 20:15 En elkeen wat nie opgeskryf gevind is in die boek van die lewe nie, is 
in die poel van vuur gewerp. 
 
Nadat hulle satan en demone uit 'n put op 'n dorre aarde vrygelaat het. Baie erg 
vernietig met die toorn van God = Die 7 plate van Openbaring 16 en die toorn 
van die Lam genoem Armageddon. Al die dooies op aarde word weer opgewek 
en deur satan mislei om die Goue Stad aan te val. Die Dode van Gog en Magog 
word ook opgewek van die Plek wat God gewys het om hulle 1007 jaar gelede in 
'n vallei langs die Dooie See te begrawe. Soos hulle die stad aanval vir oorname. 
Gog en Magog word weer doodgemaak en vernietig, en buite die stad verskyn die 
Groot Wit Troon met Jesus op die Troon om te oordeel. Nou: met al die dooies 
daar voor die troon. Die Groot Wit Troon Oordeel kan begin. 
 
Satan en sy demone word dan na hul Finale plek van straf genaamd Hel geneem, 
en dan staan die res, alle mense wat sonder Christus in hul lewens gesterf het, 
Christene wat nooit met die Heilige Gees vervul was nie, voor Jesus en die Groot 
Wit Troon. Oordeel. 
 
Almal staan voor Jesus om beoordeel te word op grond van watter inskrywings 
in die 4 Oordeelboeke geskryf is. 
 
Jy word dan beoordeel volgens die inskrywings in hierdie 4 Boeke. 
 

1. Die Boek van Woorde 
2. Die Boek van Dade 
3. Die boek van herinnering 
4. Die Boek van Geheime 

 
 
 



97 

 

Alles wat jy op Aarde doen word in hierdie 4 Boeke deur die Engele geskryf en 
alles op Aarde wat met jou verband hou, opgeteken! Die enigste manier om 
inskrywings uit hierdie boeke uit te vee, is deur vergifnis te vra en te ontvang, 
ook Uself, Vriende, Familie en tot die Drie-eenheid, Vergewe 1 ste en dan sal God 
vergewe as bekering werklik daar is. 
 
Inskrywings in hierdie boeke sal afskrik as jou naam in die Lam se boek van die 
Lewe geskryf is! 
 
Hoe kry jy jou naam in die Lam se boek van die lewe? By Re Geboorte! Ons het 
dit in die hoofhoofstukke behandel. 
 
Hoe word jou naam uitgehaal? VN-geskrapte inskrywings in die 4 Oordeelboeke 
kanselleer die inskrywing van jou naam in die Boek van die Lewe. 
 
Met inskrywings wat in die 4 Oordeelboeke oorbly, sal jou naam nie in die Boek 
van die Lewe verskyn nie, met 'n skoon bladsy in die Oordeelboeke, sal jou naam 
in die Lam se boek van die Lewe verskyn en jy mag die nuwe Aarde binnegaan. 
 
MAAR: elkeen wat nie opgeskryf gevind is in die boek van die lewe nie, is in die 
poel van vuur gewerp. 
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