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Nie net 'n Gees nie. 

'n Openbaring van God – ontvang deur Pastoor Dirk Flemix 

 

Hoofstukkeuse 

1. Inleiding tot die Heilige Gees 

 

2. Die Troon van God 

 

3. Die Gerubs 

 

4. Die Sewe Geeste van God 

 

5. Die Doop van die Heilige Gees 

 

6. Die doop van Jesus en sy dissipels 

 

7. Die Gees van God en die 4 lewende wesens (Gerubs) 

 

8. Die bediening van die Gees 

 

9. Die Merk / Seël van God 
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Hoofstuk 1: Inleiding tot die Heilige Gees 

Die Heilige Gees, Die Gees van God, Die Trooster bekend deur almal, Die 

Gees van Waarheid soos geroep deur Jesus Christus. Die 3de persoonlikheid 

in die Drie-eenheid uit die Hemel, met God die Vader en Jesus Christus die 

Seun van God as die ander twee persoonlikhede en die Heilige Gees soos 

Hy in Handelinge 2 aangekom het. 

Maar die Drie-eenheid en dit sluit die Heilige Gees in was teenwoordig 

vanaf dag een van die skepping van die heelal en die aarde soos ons dit 

vandag ken. Genesis 1 vers 1 en 2. 

Hieroor kan ons meer lees: Die Heilige Gees in die Skepping en die 

Lewendmaking: 

Johannes 6 vers 63 en 1 Petrus 3 vers 18 

Die Heilige Gees het God se mense sedert die begin van tyd bemagtig vir 

diens. 

Eksodus 28 vers 3 & Eksodus 31 vers 1 tot 5 

Hy was altyd betrokke by Profesieë en die Profete van ouds om hulle te 

inspireer om te Profeteer. 

Num 11 vers 24 en 25 & 1 Sam 10 vers 6  

Die Gees van God was altyd daar om die Kinders van God af te sonder vir 

diens aan die HERE in die Koninkryk van God. 

Jes 11 vers 2 & Eseg 2 vers 2 

Die Heilige Gees was altyd daar om die Goddelikes in te lig oor die Beloftes 

van God. 

Jes 32 vers 15 & Joël 2 vers 28 en 29 

Die Gees van God was altyd betrokke om die Kinders van God te rig, te 

beweeg en te motiveer. 
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Eseg 3 vers 24 

Die Heilige Gees was altyd alomteenwoordig en betrokke by die 

alwetendheid van die Heelal. 

Psalms 139 vers 7 & Jes 40 vers 13 en 14 

Maar in die Nuwe Testament ontvang die Heilige Gees meer 

verantwoordelikhede en diensvelde. 

Sy rol in Lof en aanbidding! 

Johannes 4 vers 23 & 24; Romeine 8 vers 26 en 27 en Judas 20 vers 21. 

Na die instemming van Jesus Christus, moes Hy die vertroostende skoene 

van Jesus vir ons as die Christene vul. 

Hy was nou 'n Geneesheer, Leier en Trooster. En moes ook via die 

Geesvervulde Kind van God opereer. 

Markus 16 vers 15 tot 20; 1 Kor 12 vers 4 tot 11 en Handelinge 5 vers 12. 

Al hierdie was deel van die Beloftes van die Profete. En dan die koms van 

die Trooster – Die Heilige Gees soos in Handelinge 2 vers 1 tot 4. 

En skielik word die belofte van God en Jesus lewendig. 

Handelinge 2 vers 16 tot 18. 

Ons weet dat God die Vader, Jesus Christus die seun van God en die Heilige 

Gees die Topbestuur van die Hemel vorm. En elke persoonlikheid binne die 

Drie-eenheid het 'n spesifieke funksie of rol om te speel. 

In hierdie openbaring van God sal ons die werklike rol van die Gees van die 

waarheid leer. 

Die Heilige Gees is die hoogtepunt van God se teenwoordigheid binne Sy 

nuwe Tempel – JY en EK! (Die Geesvervulde Kind van God). 
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Alhoewel Hy alomteenwoordig is, werk Hy normaalweg agter die skerms 

van ons lewens en werk Hy 24 uur per dag binne ons om 'n skoon en 

volmaakte tempel vir God te skep. 

En Hy gebruik gereedskap soos die Woord van God (die Bybel) en Gebed 

om 'n nuwe tempel in ons te skep en te bou. 

Die Doop van die Heilige Gees is 'n baie dinamiese proses. Nie net 'n 

eenmalige proses van breek, bou en troos nie. En uiteindelik daarin slaag 

om ons sondevry en skoon te kry, om ons goed te keur vir die Allerheiligste. 

Die Hoofstad van die Koninkryk van God = Hemel. 

Want sonde word nie in die Hemel toegelaat nie! 

En die uiteindelike geskenk van hierdie goedkeuring "die merk (seël) van 

God". Verseël vir die ewigheid! Afgesonder as heilig aan die HERE! 

In hierdie openbaring sal ons die Heilige Gees ontmoet – Die Gees van 

Waarheid. 

"Nie net 'n Gees nie" - die titel van God se openbaring. 

Ek is gebore in 'n Christelike gesin, het Sondagskool bygewoon van kleins 

af, grootgemaak deur Godvresende ouers. Dit leer my alles oor God. 

Op die ouderdom van 12 het ek oorgetrek na die Pinksterkerk, hierdie 

godsdiens het my getrek, as gevolg van die liefde wat tussen die 

gemeentelede was. Ek is skielik opgemerk vir dit waarin ek geglo het. 

Hierdie nuutgevonde geluk was vir my die Hemel. Om God te prys en te 

aanbid met musiekinstrumente soos klavier, tromme, houtlyne, en selfs 

hande klap en voor die Here dans. 

Ek was hieraan aangetrokke soos 'n mot na 'n vlam. 

Ek het Jesus in my hart aangeneem op die ouderdom van 13 in die Volle 

Evangelie Kerk van God in Springs, Gauteng, in Suid-Afrika. 

Ek het eers van die Heilige Gees (Die 3de persoon in die Drie-eenheid uit die 

Koninkryk van die Hemel) geleer toe ek met my Diploma-studie in Teologie 

begin het. 
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Die Kerke het nie werklik oor die Heilige Gees geleer nie. 

Ek het God geken – my ouers het vir my 'n fondament gegee 

Ek het Jesus geken – Hy het op daardie stadium in my hart gelewe 

Maar ek het nie die Heilige Gees geken nie. 

In my 3 jaar studies het ek oor die Heilige Gees geleer wat ek deur die 

Bybelskool geleer is en wat ek uit die Bybel kon verstaan. 

Eers toe ek deur die Heilige Gees gedoop is, het die woord van God “Die 

Bybel” vir my oopgegaan. Maar dit was weer om net dit te bestudeer wat in 

die verlede vir my gegee is uit die Bybelskool. Ja, ek het my Bediening begin 

met die hulp van die Heilige Gees. Maar ek was steeds nie 100% tevrede 

met wat ek nodig gehad het om te weet oor hierdie Groot Gees in my nie. Ek 

moes meer uitvind oor hierdie Trooster wat God aan my gestuur het, toe 

Jesus Hom versoek het om as die Gees te kom om in my gees te lewe. 

Daar het nog iets ontbreek, en ek het elke boek wat daar was oor die Heilige 

Gees gelees, elke artikel wat beskikbaar was oor die Heilige Gees gegoogle. 

Ek wou alles weet van hierdie Gees van God wat saam met maar steeds 

apart van God en Jesus gewerk het. 

In my Bediening het ek meer geleer oor die werking van die Heilige Gees en 

die werking van die Gawes van die Gees, Die werking van die Vrugte van die 

Gees, Die Heilige Gees binne die Kerk van God, Die Bediening van die 

Heilige Gees, en die Gees wat 'n fees van Liefde is. 

Ek was altyd woes besig om te leer. Ek wou alles weet oor hierdie 

wonderlike Gees van God in my. 

Ek het soveel vrae gehad, maar geen antwoorde nie. Geen boek kon vir my 

enige riglyne gee vir wat ek moes weet nie. Ek wou alles oor hierdie 

Leermeester, Trooster en Leier in my leer. 

Ja , in my Bediening het ek wonders en Wonderwerke gesien deur die 

werking van die Heilige Gees, Verskillende maniere van Doop, wat gebeur 

met 'n kerk wanneer die Heilige Gees oorneem, Die Genesing, Die Wysheid, 

die Wonderwerke, Die Kennis, die Geloof en al die Gawes in die werk. 
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Ek het myself as 'n kenner beskou, ek het die Heilige Gees geken en hoe Hy 

werk, en ek het die Heilige Gees beter geken as enigiemand wat ek ooit 

ontmoet het. 

As ek Bybelstudies binne Kerke aangebied het, het Die Kennis van die 

Heilige Gees uit my uitgestort. Hierdie Bybelbespreking sou tot in die 

oggendure van die volgende dag voortduur. Die kerk van God was en is nog 

steeds baie honger om te leer oor die 3de persoon in die Drie-eenheid die 

Gees van God die Heilige Gees. Ek het al die antwoorde gehad - Nee - ek het 

nie - soos ek dit nou aan jou skryf. 

Maar binne my het ek steeds 'n lys vrae gehad, onbeantwoord. 

Ek het vir God gevra : 

“Leer my asseblief meer van u Gees, ek kort nog meer inligting!” Toe het 

God my vanaf Augustus 2012 gaan sit en vir 14 maande het God vir my 

hierdie en verskeie ander openbarings gegee. 

"Dit is hoe die Doop van die Heilige Gees plaasvind." 

Sjoe, wat 'n openbaring. 

Die Gees van God is nie net die 3de en laaste persoon in ons Groot Drie-

eenheid nie.... 

God die Almagtige - Die Skepper van die Heelal 

Jesus, Sy Seun – het op Golgota vir ons sondes gesterf en het op die 3de dag 

opgestaan en na die Hemel opgevaar om vir ons 'n plek voor te berei, en 

eendag teruggekom om Sy Geesvervulde Kerk te versamel. 

Maar nou is die Heilige Gees, die Gees in my gees, by ons. 

"Nie net 'n Gees nie" 
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Ek het verskeie vrae oor die Heilige Gees gehad? 

1. Hoe vind die doop werklik plaas? 

2. Hoe besluit die Heilige Gees wie om wat te gee? 

3. Waarom dra almal wat deur die Gees gedoop is nie al die vrugte van 

die Gees nie? 

4. Waarom kry sommige kinders van God meer gawes en vrugte as 

ander? 

5. Hoe gebeur dit alles? 

6. Waarom ontvang sommige Christene nie die Doop van die Heilige 

Gees nie? Wat as ek as Christen nooit deur die Heilige Gees gedoop 

word nie? 

7. Wat doen die Heilige Gees vir my, om die ewige Lewe te beërwe? 

Al hierdie Vrae is deur God in hierdie Openbaring beantwoord. Hierdie 

nuwe openbaring was altyd teenwoordig in die Woord van God, maar het 

nooit aan enigiemand uitgewys nie. 

Ons moet onthou dat niks in die Woord van God (Die Bybel) per abuis daar 

is nie, elke woord het 'n betekenis. 

Elke melding van iets het 'n betekenis en 'n doel. 

In hierdie openbaring sal ons leer van 'n nuwe toevoeging tot ons huidige 

teologie. 

- 4 Lewende Wesens (Gerubs) wat saam met die Heilige Gees beweeg 

wanneer die Doop van die Heilige Gees plaasvind 

- Die Sewe Gees van God (die Sewevoudige Gees van God). 

- Die Seël (Mark) van God. 

- Die bediening van die Heilige Gees. 

Ons sal die volle doel van die Drie-eenheid verstaan; ons sal sleutelkwessies 

van die bediening van Jesus op aarde verstaan. En die Bediening van Sy 

dissipels en uiteindelik ons bediening as dissipels; ons sal die Heilige Gees 

ten volle ken! 

Nie net 'n Gees nie - 'n nuwe openbaring van God. 
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Hoofstuk 2: Die Troon van God. 

Die 1ste tyd wat ons lees van iemand wat in die gees ingetrek is en die Groot 

Wit Troon van God gesien het, was Esegiël in Esegiël 1 en in Hoofstuk 10. 

En die 2de keer dat hierdie selfde prentjie gesien is , was jare later deur 

Johannes in die Boek Openbaring hoofstuk 4 

In Esegiël 1 sien hy die Troon van God en wat sy aandag getrek het, was vier 

lewende wesens wat in die teenwoordigheid van God voor die Troon was. 

In Hoofstuk 10 sien hy weer dieselfde prentjie met meer beskrywing van 

hierdie vier lewende wesens (Die Gerubs). 

En die 3de aanskouing hiervan was toe Johannes in die gees getrek is om die 

Hemel voorbereiding en gebeure van die Eindtye op te teken. 

Hy was ook beïndruk deur hierdie 4 Lewende wesens. Dit was die rede vir 

hierdie studie oor die gebeure rondom die troon van God in die twee 

verskillende tydraamwerke soos opgeteken in die Bybel, en wat God aan my 

in hierdie Openbaring geopenbaar het. 

In hierdie hoofstuk gaan ons die 3 hoofstukke van die Bybel (2 in die Ou 

Testament en een in die Nuwe Testament) vergelyk om ooreenkomste en 

verskille tussen hulle te vind. 

Toe hulle die Glorie-area van God binnegegaan het, is hierdie prentjie in die 

Hemel gesien. 

Die Troonkamer van God 
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Esegiël het gesien : (In die Ou Testament) 

 
1:3 Toe die Woord van die HERE aan Esegiël, die seun van Busi, die 

priester in die land van die Chaldeërs by die Kebar-rivier bekend 
geword het, bekend geword het. En die hand van die HERE was daar 
op hom. 

4 En ek het gekyk, en kyk, daar het 'n windstorm uit die noorde gekom, 'n 
groot wolk en 'n vuur wat op sigself flits, en 'n glans daaraan rondom 
en uit sy midde, soos die kleur van gepoleerde brons uit die middel van 
die vuur. 

5 Ook uit sy midde het die gelykenis van vier lewende wesens gekom. En 
dit was hoe hulle gelyk het; hulle het die gelykenis van 'n man gehad. 

6 En vier gesigte was vir elkeen en vier vlerke vir elkeen. 
7 En hulle voete was reguit voete; en hulle voetsool was soos die voetsool 

van 'n kalf. En hulle het geskitter soos die kleur van gebrande koper. 
8 En die hande van 'n man het aan hulle vier kante onder hulle vlerke 

uitgestrek; en hulle vier het hulle gesigte en hulle vlerke gehad, 
9. Verbind mekaar met hul vlerke. Hulle het nie omgedraai in hul gang 

nie; elkeen het na die voorkant van hul gesig gegaan. 
10 En die gelykenis van hulle aangesigte: die aangesig van 'n mens en die 

aangesig van 'n leeu, aan die regterkant van hulle vier; en die gesig 
van 'n bees aan die linkerkant vir hulle vier; en die gesig van ' n arend 
vir hulle vier . 

was hulle gesigte . En hulle vlerke was boontoe gespan; aan elkeen was 
die twee vlerke van elkeen verbind; en twee vlerke het hulle liggame 
bedek. 

12 En elkeen het na die voorkant van hul gesig gegaan. Waarheen die gees 
moes gaan , daar het hulle gegaan; hulle het nie omgedraai in hul gang 
nie. 

13 En die gestalte van die lewende wesens: hulle het gelyk soos brandende 
vuurkole; soos die voorkoms van fakkels . Dit het voortdurend tussen 
die lewende wesens gesirkel. En die vuur was helder, en weerlig het uit 
die vuur uitgegaan. 

14 En die lewende wesens het aanhou hardloop en terugkeer, soos die 
voorkoms van 'n weerligstraal.  

15 En terwyl ek na die lewende wesens kyk, kyk, daar was een wiel op die 
aarde by die lewende wesens, met sy vier gesigte. 
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16 Die voorkoms van die wiele en hulle vervaardiging was die kleur van 
beriel, en hulle vier het een gelykenis gehad. En hulle voorkoms en hulle 
vervaardiging was soos 'n wiel in die middel van 'n wiel. 

17 As hulle gegaan het, het hulle aan hulle vier kante geloop; en hulle het 
nie omgedraai toe hulle gegaan het nie. 

18 En hulle vellings: hulle was selfs hoog; hulle was selfs fantasties. En 
hulle rande was vol oë rondom hulle vier. 

19 En terwyl die lewende wesens getrek het, het die wiele langs hulle 
geloop; en toe die lewende wesens van die aarde af opgehef word, is die 
wiele opgehef. 

20 Waar die gees ook al sou gaan, daar het hulle gegaan; daar moes die 
gees gaan , en die wiele is saam met hulle opgelig. Want die gees van 
die lewende wese was in die wiele . 

21 Hulle het gegaan terwyl hulle op pad was ; en terwyl hulle stilgestaan 
het, het hulle stilgestaan. En toe hulle van die aarde af opgehef het, is 
die wiele saam met hulle opgehef. Want die gees van die lewende wese 
was in die wiele. 

22 En daar was ' n gelykenis oor die koppe van die lewende wese; 'n 
uitspansel, soos die kleur van ontsagwekkende kristal wat van bo af 
oor hulle koppe uitgestrek is . 

was hulle vlerke reguit, die een na die ander toe. Elkeen het twee vlerke 
aan hierdie kant gehad , en vir elkeen twee bedekkings aan die ander 
kant van hulle liggame. 

24 En ek het die geluid van hulle vlerke gehoor, soos die geluid van groot 
waters, soos die stem van die Almagtige, terwyl hulle op pad was, was 
die geluid van rumoer, soos die geluid van 'n leër. In hul stilstaan het 
hulle hul vlerke laat sak. 

25 En daar was 'n stem van die uitspansel wat oor hulle hoofde was , 
terwyl hulle stilgestaan het, en hulle het hul vlerke laat sak. 

26 En van bo die uitspansel wat oor hulle koppe was , was ' n gelykenis 
soos 'n saffiersteen, die gelykenis van 'n troon . En op die gelykenis van 
die troon was daar ' n gelykenis wat van bo gelyk het soos 'n man 
daarop. 

27 En ek het gesien hoe Hy lyk soos die kleur van gepoleerde brons, soos 
vuur rondom daarbinne. Van die gelykenis van sy lendene af tot bo, en 
van die gelykenis van sy lendene af tot onder, het ek Hom gesien , soos 
vuur, en dit het rondom helder geword. 

28 soos die boog lyk wat in die wolk is op die dag van reën, so het die 
glans rondom gekyk . Dit was hoe die gelykenis van die heerlikheid van 



~ 11~ 
 

Jehovah gelyk het . En ek het gesien. En ek het op my aangesig geval, 
en ek het 'n stem van Een hoor praat. 

 

Johannes het gesien , (In die Nuwe Testament) 

Rev 4:1 Hierna het ek gesien, en kyk, daar gaan 'n deur in die hemel oop, 
en die eerste stem wat ek gehoor het, was soos 'n basuin wat met my 
praat; wat gesê het: Kom op hierheen, en ek sal drie dinge wys wat 
hierna moet gebeur. 

2 En dadelik was ek in die gees, en kyk, 'n troon staan in die hemel, en een 
sit op die troon . 

3 En hy wat sit, was om te sien soos jaspis en 'n sardiensteen , en daar was 
' n reënboog rondom die troon, in sig soos 'n smarag. 

4 En rondom die troon was vier-en-twintig stoele ; en op die stoele het ek 
vier-en-twintig ouderlinge sien sit , geklee in wit klere ; en hulle het 
goue krone op hulle hoofde gehad . 

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 . 

6 En voor die troon was daar ' n see van glas soos kristal , en in die middel 
van die troon en rondom die troon was vier diere vol oë voor en agter . 

7 En die eerste dier was soos 'n leeu , en die tweede dier soos 'n kalf , en die 
derde dier het 'n gesig gehad soos 'n mens , en die vierde dier was soos 
'n vlieënde arend . 

8 En die vier diere het elkeen ses vlerke om hom gehad; en hulle was van 
binne vol oë , en hulle het dag en nag nie gerus en gesê : Heilig, heilig, 
heilig, Here God, die Almagtige, wat was en is en wat kom. 

9 En wanneer daardie diere heerlikheid en eer en dank gee aan Hom wat 
op die troon sit , wat tot in alle ewigheid lewe, 

10 Die vier-en-twintig ouderlinge val neer voor Hom wat op die troon sit, 
en aanbid Hom wat vir ewig en altyd lewe, en hulle werp hulle krone 
voor die troon en sê: 

11 U is waardig, o Here, om heerlikheid en eer en krag te ontvang, want U 
het alles geskape, en na u welbehae is hulle en is hulle geskape. 
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Die Vergelyking 

Eseg 
1 Esegiël het gesien 

Ds 
4 John Saw 

vers   vers   
28 God was bo die Troon 2 God was op die Troon 

26 
Sy teenwoordigheid soos 
Jasper 3 

Sy teenwoordigheid soos 
Jasper 

28 'n Reënboog 3 'n Reënboog 

  
Nog geen melding van 24 
trone nie 4 24 Ander trone 

  
nog geen melding van 24 
ouderlinge nie 4 

24 Ouderlinge geklee in 
wit met 

  
Geen melding van Gold 
G   Goue kroon 

14 
die Gerubs het soos 
beweeg 5 Beligting en flitse 

  weerligflitse     

  
geen melding van 7 
lampstaanders nie 5 Sewe lampstaanders 

  
geen melding van 7 
Geeste van God nie 5 Sewe Geeste van God 

22 See soos Kristal 6 'n see van kristal 

18 
4 Lewende wesens 
vol oë 6 

4 Lewende wesens 
bedek met oë 

10 gesig van 'n leeu 7 1ste 'n gesig van 'n Leeu 
10 gesig van 'n kalf 7 2de 'n gesig van 'n kalf 
10 Gesig van 'n man 7 3de 'n gesig van 'n man 

10 Gesig van 'n Arend 7 
4de 'n gesig van 'n 
Arend 

6 Gerubs met 6 vlerke 8 Gerubs met 6 vlerke 

20/12 
Hulle het beweeg met die 
Gees beweeg 9 Geprys God dag en nag 

13 voorkoms soos vuur     
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Opsomming 

Ons sien twee foto's wat vir ons vasgevang is. Twee tydraamwerke met in 

die Hemel – Die Troonkamer van God 

Die eerste toneel uit Esegiël +/- 550 jaar voor die Geboorte van Jesus 

Christus en die 2de toneel uit Johannes in Openbaring +/- 75 jaar na die 

hemelvaart van Jesus maar opgeteken in die eindtyd. 

Alles blyk dieselfde te wees by die troonkamer, maar op verskillende tye in 

die geskiedenis en in die toekoms is daar duidelike verskille. 

1. God op die troon 

2. Die reënboog om die troon 

3. Die 4 Lewende wesens (Gerubs) 

4. Die see van Kristal 

5. Die 4 Gerubs met die 4 gesigte en 6 vlerke bedek met oë 

Die enigste verskille is: 

Esegiël verklaar 

A. Hierdie 4 Gerubs het beweeg waar die Gees beweeg het. 

B. Geen melding van die 24 trone of ouderlinge nie 

In Openbaringe 

a. Die Beweging van die 4 Gerubs het gestop en 7 lampstaanders 

verskyn - vas voor die troon. 

b. En hierdie sewe lampe staan wat die sewe Geeste van God voorstel. Of 

die Sewevoudige Gees van God. 

Opsommingspunte 

In Esegiël het hierdie 4 Gerubs saam met die Gees beweeg. As die Gees 

beweeg het, het hulle beweeg. Hierdie 4 Gerubs was bedek met oë. Dit wys 

dat hulle alles en enigiets kan sien en dat hulle alles sal opneem waar hulle 

gaan. Maar in Openbaring word hierdie beweging nie genoem nie. Dit blyk 

te wees dat hulle taak voltooi is en dat hulle primêre funksie nou is om God 

te loof en te aanbid. 
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In Openbaring het 'n ekstra 24 trone langs die Hooftroon van God verskyn. 

En hierop Trone 24 Ouderlinge geklee in Wit klere en het Goue Krone op 

hulle koppe gehad. Dit beteken hierdie 24 ouderlinge is gekies uit +/- 550 

vC en sal voor die Groot Wit Troon van Oordeel gekies word. 

Weereens in Openbaring verteenwoordig die verskyning van die Sewe 

Lampe wat met brandende vuur daarop staan, die Sewe Geeste van God. 

(Sien die openbaringstudie van die Sewe Geeste van God). Dit beteken die 

Geeste se werk is klaar en hulle het 'n rusplek voor die Troon van God. 

Hulle werk binne die Kinders van God is voltooi. 

In Esegiël beweeg hierdie 4 gerubs baie rond. Dit blyk dat hulle opgewonde 

is en in voorbereiding is om saam met die Gees te beweeg op een of ander 

opdrag. 

Hierdie 4 Gerubs met die 4 gesigte en 6 vlerke met hul liggame bedek met 

oë, beweeg waar die Gees beweeg. Hulle gaan waar die Gees gaan en sit 

waar die Gees sit. 

In Esegiël is genoem dat die Gerubs die voorkoms van Vuur gehad het, “die 

lewende wesens: hulle het gelyk soos brandende vuurkole; soos die 

voorkoms van fakkels.” En vuur het tussen hulle beweeg “ En die vuur was 

helder, en weerlig het uit die vuur uitgegaan.” Het soos Vuurtonge gelyk. 

Ons lees van tonge van vuur in 'n ander skrif. 

Handelinge 2 

Die 1ste Doop van die Heilige Gees op Pinksterdag Vuurtonge het op alle 

aanwesiges gevestig. 

Hand 2:1 En toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal 
eendragtig op een plek. 

2 En skielik het daar 'n geluid uit die hemel gekom soos van 'n bruisende 
geweldige wind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 

3 En daar het aan hulle verskyn gesplete tonge soos van vuur, en dit het 
op elkeen van hulle gesit . 

4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees , en het begin om in ander 
tale te spreek , soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 
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5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, vroom manne, uit elke nasie 
onder die hemel. 

6 En toe dit in die buiteland geraas het, het die skare bymekaargekom en 
hulle was beskaamd, omdat elkeen hulle in sy eie taal hoor praat het. 

7 En hulle was almal verbaas en verwonderd en het vir mekaar gesê: Kyk, 
is hulle almal wat spreek nie Galileërs nie? 

8 En hoe hoor ons, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 
 

'n Ruk Magtige wind het die bovertrek gevul. Dit is die 4 Gerubs met elke 6 

vlerke wat in hierdie kamer inbeweeg om die mense wat versamel is te kom 

doop. (6 vlerke elk met 'n vlerkspan van 5 meter per stel). Toe hulle 

afgehandel het, het die ondersoek na die siele en geeste plaasgevind, hul oë 

ondersoek vir enige sonde, en toe het die Doop plaasgevind. Al die mense 

wat bymekaar was, is aangeraak deur tonge van Vuur; dit is die Vuurtonge 

wat tussen die Gerubs beweeg en wat verdeel en op almal teenwoordig 

gevestig het. Hulle is gedoop deur die Heilige Gees wat saam met hierdie 4 

Lewende Wesens beweeg (Die Gerubs met die 6 vlerke en die 4 Gesigte). 

Hulle gaan waar die Heilige Gees gaan. 

Die sonde vry en gewas deur die Bloed van Jesus Christus, Kinders van God 

is daardie dag gedoop met die Gees van Genade en Krag. En hulle het die 

Gawe van daardie Gees ontvang: een van die 7 Geeste van God. 

Die gawe om in tale te spreek 

Hierdie Gees bring ook die uitleg van tale en bring twee vrugte van die Gees, 

Liefde en Vreugde. Hulle is met Krag en Vuur gedoop. Die vuur: synde die 

vuur van die Gerubs en Krag: van die Gees van Genade en Krag. 

Gegee aan ons mense, deur die Heilige Gees (die 3de persoonlikheid) binne 

die Drie-eenheid 
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Kom ons kyk na die se Gerubs van naderby 

Hierdie 4 Lewende wesens beweeg soos weerlig. Elkeen van hulle het 6 

vlerke, en 'n kop met 4 gesigte. Hulle vlerke en liggame is bedek met oë en 

hulle is met een vlerk aan mekaar verbind. Die vlerke kan in enige rigting 

vlieg sonder om om te draai. Die kop met 4 gesigte kan in enige rigting 

draai, met 'n gesig na die noorde, suide, weste en ooste. Vuurtonge beweeg 

tussen hulle en uit hierdie tonge van Vuur kom silwer weerligflitse. 

Die gesigte van hierdie Gerubs 

Voor die 1st Gerubs die gesig van 'n Mens agter 'n gesig van 'n leeu, links 'n 

gesig van 'n Os/Kalf en regs 'n gesig van 'n Arend. En die weegskaal van die 

Gerubs het 'n ander gesig na voor gehad, die 3de 'n gesig van 'n leeu na voor, 

die volgende 'n gesig van 'n os/kalf na voor en die laaste 'n gesig van 'n 

Arend na voor. 

Elke gesig het 'n betekenis en bring iets na die kandidaat wat die Doop van 

'n kombinasie van die 7 Geeste van God ontvang. 

Kom ons kyk na die betekenis van elke gesig. 

Die 4 gesigte van die gerubs 

1. Die gesig van 'n Mens . 

Geestelike karakters: Menslike natuur, om te gee, om te voel, 

menslike vriendelikheid, 'n ondersoekende aard, wil altyd leer en 

vrugte soos Liefde en Vreugde 

2. Die gesig van 'n Leeu . 

Geestelike karakters: Beskermend, koningskap, respek, godsaligheid 

en krag, bring vrugte soos vrede en geduld. 

Om te lei en vasgestelde visie te hê. 

3. Die gesig van 'n os/kalf . 

Geestelike karakters: Kalmte, rustigheid, nederigheid, sagte 

hartlikheid, goedheid, vriendelikheid, altyd gewillig om te volg, maar 

met krag. 
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4. Die gesig van 'n Arend . 

Geestelike karakters: Vryheid, glorie, op die punt, selfbeheersing, met 

'n visie wat gekonsentreer is. 

Om op te som : Hierdie 4 Lewende wesens (Gerubs) beweeg saam met die 

Heilige Gees en sorg vir die Doop van die 7 Geeste van God na ons as Mense 

saam met hulle, hulle bring die 7 Geeste van God, hulle Gawes en hulle 

vrugte soos per 1 Co. 12 & Gal 5 v 22 

 
9 Gawes van die Gees 
 
1 Kor 12:4. Nou is daar verskeidenheid van gawes, maar dieselfde Gees. 
5 En daar is verskille van bestuur, maar dieselfde Here. 
6 En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, maar dit is dieselfde God 

wat alles in almal werk. 
7 Maar die openbaring van die Gees word aan elke mens gegee om daarby 

baat te vind. 
8 Want aan een word deur 1. die Gees die woord van wysheid gegee ; aan 

'n ander die woord van 2. kennis deur dieselfde Gees ; 
9 Aan 'n ander 3. geloof deur dieselfde Gees ; aan 'n ander die 4. gawes 

van genesing deur dieselfde Gees ; 
10 Aan 'n ander die werk van 5. wonderwerke; na 'n ander 6. profesie ; na 

'n ander 7. Onderskeiding van geeste ; na 'n ander diverse 8. soorte tale 
; tot 9. 'n ander die uitleg van tale : 

11 maar al hierdie dinge werk die een en dieselfde Gees, wat aan elkeen 
afsonderlik uitdeel soos hy wil. 

 
9 - Vrugte van die Gees 
 
Gal 5:22, maar die vrug van die Gees is 1. liefde, 2. vreugde , 3. vrede , 4. 

lankmoedigheid, 5. sagmoedigheid , 6. goedheid , 7. geloof , 
23. 8. Sagmoedigheid , 9. selfbeheersing : teen sulkes is daar geen wet nie. 
 

Die Heilige Gees besluit oor die Gees wat elke persoon sal kry om hulle toe 

te rus vir hulle Dissipelskap of Bediening. 
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Kom ons kyk na die oë wat die liggame en vlerke van hierdie Gerubs bedek. 

Die oë is oraloor, voor en agter, onder die vlerke, in die wiele volgens 

Esegiël oral. Hierdie oë sien alles, ondersoek alles, teken alles op, analiseer 

alles. 

Kyk diep in ons liggaam, siel (verstand) en gees. Hierdie oë is die oë van 

God die Almagtige, die alwetende, die almagtige, die alsiende, die God van 

almal. 

Wat baie belangrik is, is die oë wat die siel (verstand) en menslike gees 

ondersoek vir enige sonde voordat doop kan plaasvind. Hulle kan een 

enkele persoon of in groot skares op dieselfde tyd ondersoek. Hulle soek 

sonde, valsheid, onvergewensgesindheid en al die vrugte van die vlees soos 

genoem in Gal 5 v 19-21 

Gal 5:19 En die werke van die vlees is openbaar, dit is dit; Egbreuk, 
hoerery, onreinheid, losbandigheid, 

20. Afgodery, heksery, haat, afwyking, navolging, toorn, twis, oproer, 
dwaalleer, 

21. Afguns, moorde, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge waarvan 
ek julle tevore vertel, soos ek julle ook vroeër gesê het , dat die wat sulke 
dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. 

 

Jou verstand en gees moet superskoon wees voordat die Heilige Gees jou 

doop met een van die 7 Geeste van God, of vir jou enige van die 9 Gawes 

van die Gees gee of die 9 Vrugte van die Gees in jou gees uitgiet. 

Wat kan jou verstand en gees beter reinig as die Bloed van Jesus Christus, 

ons Verlosser? Ons moet 'n rein hart hê, as die 4 Gerubs jou verstand (siel) 

en gees as rein goedkeur, sal die tonge van vuur jou aanraak en 'n 

kombinasie van die 7 Geeste van God oordra, en die gawes en vrugte 

daarvan sal oorgedra word na jou gees genoem die doop van die Heilige 

Gees. 

Die visie van die Gerubs is opneembaar, en werk soos kameralense wat alles 

opneem, 24 uur per dag in elke aspek van ons lewens, ons gedagtes, ons 
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gevoelens, ons geheime en ons herinneringe. Alles wat ons dag en nag doen. 

En God sien dit in reële tyd - werklikheids-TV op sy beste. 

Hierdie opnames sal eendag by die Groot Wit Troon Oordeel onthul word. 4 

Boeke sal oopgemaak word en dan 'n finale boek. 

Boek 1: Die Boek van Geheime - 

Rom 2:16 in die dag wanneer God die geheime van die mense sal oordeel 
deur Jesus Christus volgens my evangelie. 

 

Boek 2: Die boek van herinnering – 

Luk 16:25 Maar Abraham sê: Seun, onthou dat jy in jou lewe jou goeie 

dinge ontvang het en net so Lasarus die slegte; maar nou word hy 

getroos, en jy word gepynig. 

Boek 3: Die Boek van Woorde – 

Mat 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense 

spreek, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. 

Boek 4: Die Boek van Dade/Werke – 

Mat 16:27 Want die Seun van die mens sal kom in die heerlikheid van sy 
Vader met sy engele; en dan sal hy elkeen beloon volgens sy werke . 

 

En dan die Finale Boek - die Boek van die Lewe  

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 op grond van die dinge wat in die boeke geskrywe 

is, volgens hulle werke. 

Ons sien nou dat hierdie 4 Gerubs die skrywers van hierdie Boeke is en die 

oë van hierdie Gerubs is die opname toestelle. Ek glo in die Hemel sal die 

beste oudio- en visuele toerusting wees wat jy ooit sal sien. Elke hoek van 

hierdie opname sal vir jou gespeel word vanuit elke ooghoek op hierdie 

Gerubs liggaam en vlerke. 
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Hierdie opname sal teen jou of vir jou gebruik word in jou finale Oordeel by 

die Oordeelsdag , wanneer God van Sy Troon sal tree en die Troon aan 

Jesus Christus gee om self vir die Finale Oordeel te sorg. Jesus sal diegene 

oordeel wat nie Sy Bloed aanvaar het wat Hy vir ons by die Kruis op Golgota 

uitgestort het nie. Die vraag wat aan jou gerig is! 

Wat het jy met die Bloed van Jesus gedoen? 

Hierdie oog werk ook as 'n kieskeurige hulpmiddel. Wanneer hierdie 4 

Gerubs met die Heilige Gees kom, wanneer die Heilige Gees binne die Kerk 

van God opereer. Dit kom met 'n oordeelkundige hulpmiddel. 

Dit onderskei jou liggaam, vir siekte, jou verstand (Siel) vir sonde en jou 

gees vir pyn en hartseer. 

Dit werk soos 'n rekenaarskandeerder. Die st k1 eer wat dit oor jou 

beweeg, bespeur dit siekte, sonde, pyn, hartseer en alle gebreke binne jou 

stelsel, dan keer dit terug na die oorspronklike plek, soos dit terugkom, 

genees, herstel, herstel en vertroos dit. 

Dan sal jy die kosbare olie van die Heilige Gees in jou gees ontvang. 

Hiermee, afhangend van watter Gees van God jy ontvang of 'n kombinasie 

van Geeste van God, sal jy een van die Gawes wat Gees bring en die Vrugte 

van daardie Gees waarmee jy gedoop word, ontvang. 

Afhangend van jou tipe dissipelskap of jou tipe bediening waarvoor God jou 

gekies het. Sien die Hoofstuk – Die 7 Geeste van God. 
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Hoofstuk 3 - Die Gerubs 

Ons sal meer oor Gerubs uit die Bybel leer. 

1. Gerubs word gebruik om God se Eiendom te beskerm. 

Gen 3:24 En hy het die man verdryf; en hy het aan die oostekant van 
die tuin van Eden gérubs gestel, en 'n vlammende swaard wat na 
alle rigtings gedraai het , om die weg van die boom van die lewe te 
bewaak. 
 

2. Twee gesnede Gerubs is op die deksel van die Ark van God geplaas. 

Bv. 25:18 en jy moet twee gérubs maak van goud; van geharde werk 
moet jy dit maak, aan die twee ente van die versoendeksel. 
19 En maak een gérub aan die een kant en die ander gérub aan die 
ander kant; van die versoendeksel moet julle die gérubs aan die twee 
ente daarvan maak . 
20 En die gérubs sal hulle vlerke in die hoogte uitsprei en die 

versoendeksel met hulle vlerke bedek, en hulle gesigte sal na mekaar 

kyk; na die versoendeksel moet die aangesigte van die gérubs wees. 

 

3. God het gepraat tussen die Twee Gerubs. 

Num 7:89 En toe Moses in die tent van samekoms ingegaan het om 
met hom te spreek, hoor hy die stem van een met hom spreek van die 
versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis was, tussen die 
twee gérubs s'n; hy het met hom gepraat . 
 

4. Die Gerubs het God se eiendom beskerm, altyd daar. 
1Sam 4:4 En die volk het na Silo gestuur om die verbondsark van die 
HERE van die leërskare wat tussen die gérubs woon , daarvandaan 
te bring ; en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinehas, was daar 
saam met die ark. van die verbond van God. 
 

5. Die grootte van hierdie Gerubs. 
1Ki 6:23 en in die binnekant het hy twee gerubs van olyfboom 
gemaak, elkeen tien el hoog . 
24 En vyf el was die een vlerk van die gérub, en vyf el ( 2,5 meter ) 
die ander vlerk van die gérub ; 
25 En die ander gérub was tien el; altwee die gérubs was van een 
maat en een grootte. 

26 Die hoogte van die een gérub was tien el, en so was 
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Dit van die ander gérub. 
 
27 En hy het die gérubs binne-in die binneste huis gesit, en hulle het 
die vlerke van die gérubs uitgespan, sodat die vlerk van die een aan 
die een muur geraak het, en die vlerk van die ander gérub aan die 
ander muur; en hulle vlerke het aan mekaar geraak in die middel 
van die huis. 

28 En hy het die gérubs met goud oorgetrek.  
 

6. Hierdie standbeelde word lewendig! 
1 KONINGS 8:6 en die priesters het die verbondsark van die HERE 
ingebring na sy plek, in die binnehuis van die huis, in die 
Allerheiligste , onder die vlerke van die gérubs. 
7 Want die gérubs het hulle twee vlerke oor die plek van die ark 
uitgesprei, en die gérubs het die ark en sy draaghoute bo oordek.  
 

7. Die Gerubs word om die Aarde geplaas om die Aarde te beskerm - Die 
Osoon. 
Psalm 18:9 Hy het die hemel gebuig ook en het neergedaal, en 
duisternis was onder sy voete. 
10 En hy het op 'n gérub gery en gevlieg; ja, hy het op die vlerke van 
die wind gevlieg. 
 

8. Uitsny van Gerubs in palmbome is rondom die Heilige gedeelte van 
die Tempel van God geplaas. 
ESEGIËL 41:18 en dit was gemaak van gérubs en palmbome, sodat 
'n palmboom tussen ' n gérub en 'n gérub was; en elke gérub het 
twee gesigte gehad; 
19 So was die gesig van 'n man aan die een kant na die palmboom 
toe, en die gesig van 'n jong leeu na die palmboom aan die ander 
kant: dit was deur die hele huis rondom gemaak. 
20 Van die grond af tot bokant die deur was gérubs en palmbome 
gemaak, en teen die muur van die tempel. 
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Die finale legkaart oor die Gerubs en die Heilige Gees 
 
Ja, ek was baie bevoorreg, dat God vir my hierdie openbaring gegee het, 
maar ek het meer verse nodig gehad om die Teoloë te oortuig. 
Al my inligting kom uit verskillende boeke in die Bybel, die troon van God 
van Esegiël en Openbaringe, en die 7 Geeste van God van ds, Jes, 1 Ko en 
Romeine. 
 
Ek het bevestiging nodig gehad oor die 4 Gerubs wat hulle met die Heilige 
Gees verbind. 
 
Ja daar was die verse uit Esegiël 1 & 10 wat bevestig. Waar die Gees gegaan 
het, het die Gerubs gegaan, Waar die Gees beweeg het, het die Gerubs 
beweeg, as die Gees gevestig het, het hulle gevestig. 
 
Ek het altyd meer nodig gehad en ek is seker dat jy as leser reeds hierdie feit 
oor my opgetel het. Ek het tot God gebid vir 'n baie duidelike bevestiging. 
 
God het my terug gewys na die beplanning van die Tabernakel in die Ou 
Testament. 
 
In die binnetent, die Heilige gedeelte van die tabernakel, het 'n hoofgordyn 
die Heilige gedeelte van die Allerheiligste geskei. 
Die Heilige afdeling het die tafel van brood en wyn, die lampstaanders en 
die wierookaltaar gehuisves, en hierdie gordyn was die skeiding van die 
Heilige afdeling en ingang na die Allerheiligste. In die Allerheiligste – waar 
die Ark van God bewaar was. 
 
Die Heilige, Heilige, Heilige teenwoordigheid van die Almagtige God 
(Sien die Studie “Die Tabernakel vir vandag”). 
In die boek "Lewe met die Ewigheid in my Gedagtes" Ook beskikbaar op my 
webwerf : www.thegospeltruth.net.za 
 
In hierdie openbaring van God sien ons dat die oorspronklike 
verlossingsplan en die roete wat die Israeliete moes volg om verlossing 
volgens die Ou-Testamentiese tabernakel te ontvang, 'n presiese spieëlbeeld 
is van die Nuwe-Testamentiese heilsplan. 
 
Die 12 stappe na die hemel – (ook beskikbaar op die webwerf – 
www.steps2heaven.co.za ) 

http://www.steps2heaven.co.za/
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Die hoofgordyn (ook stap 9) op pad na die Ark van God en stap 9 in die 12 
trappe na die Hemel die doop van die Heilige Gees. 
9 Om die nommer van die Heilige Gees te wees in 'n ander openbaring van 
God “3+9= “(Op die webwerf). 
En die Heilige Gees nr 9 bring 9 Gawes van die Gees -1 Ko 12 en 9 Gawes 
van die Gees – Gal 5 v 22. 
En die Heilige Gees het op die 9de uur gekom volgens Handelinge 2. 
 
Dit nie net deur omstandighede beplan God alles tot in die fynste 
besonderhede nie. 
Sien ook die Merk (Seël) van God in Hoofstuk 9 van hierdie openbaring. 
Die Merk van God, die Seël van God die Verseëlde vir Ewigheid. 
 
Openbaring 4:8 En die vier diere het elkeen ses vlerke om hom gehad; en 
hulle was van binne vol oë , en hulle het dag en nag nie gerus en gesê: 
Heilig, heilig, heilig , Here God, die Almagtige, wat was en is en wat 
kom. 
 
Stap 9 
 
Die Doop van die Heilige Gees, die 4 Gerubs wat saam met die Heilige Gees 
beweeg en die 7 Gees van God na ons Kinders van God bring. En met die 
doop van die Gees sal jy een van die Gawes en die vrugte ontvang wat saam 
met daardie Gees kom. Almal sal ontvang soos die Heilige Gees besluit. 
 
God het my gewys op Eks 36 v 35-38. 
 
Sjoe, Sjoe, wat 'n bevestiging, Dankie my Grote God! 
 
Eksodus 36:35 en hy het 'n voorhangsel gemaak van pers en purperrooi 

en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne; met gérubs het hy dit 
gemaak van listige werk. 

36 En hy het daarvoor vier pilare gemaak van akasiahout en dit met goud 
oorgetrek; hulle kramme was van goud; en hy het vir hulle vier 
silwervoetstukke gegiet . 

37 En hy het 'n behangsel vir die ingang van die tabernakel gemaak van 
pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne, van 
naaldwerk; 
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38 En sy vyf pilare met hulle kramme, en hy het hulle kapiteins en hulle 
ringe met goud oorgetrek; maar hulle vyf voetstukke was van koper. 
 
Hierdie 4 Gerubs is in die hoofgordyn ingeweef, die skeuring tussen die 
Heilige afdeling en die Allerheiligste. 
Dit bevestig dat die 4 Gerubs saam met die Heilige Gees na ons as mense 
beweeg. Hierdie Doopspan – Die Heilige Gees en die 4 Gerubs is die ingang 
na die Allerheiligste. Die Nuwe Jerusalem: die Hemel in al sy prag, die 
Ewige Lewe. 
 
Hierdie Doopspan is die ingang na die Hemel. 
Sjoe, sjoe, sjoe dit is so wonderlik! 
 
Nog twee bevestigings: 
 
Bv. 26:31. En jy moet 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en 

bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne van kunswerk; van gérubs 
moet dit gemaak word.  

32. En jy moet dit ophang aan vier pilare van akasiahout wat met goud 
oorgetrek is; hulle kramme moet van goud wees, aan die vier 
silwervoetstukke . 

daar binne-in die voorhangsel kan inbring ; 
 
In Esegiël visioen die 2de ingang na die Allerheiligste elk met 2 deure. 4 
Deure in totaal = 4 Gerubs. 
 
ESEGIËL 41:17 tot by die bokant van die deur, tot by die binnehuis en van 

buite, en by die hele muur rondom, binne en buite, volgens maat. 
18 En dit is met gérubs gemaak  
 
Eseg 41:23 en die tempel en die heiligdom het twee deure gehad . 
24 En die deure het elk twee vleuels gehad, twee vleuels wat omdraai; 

twee vlae vir die een deur, en twee vlae vir die ander deur.  
25 En daar was gérubs s'n op hulle aan die deure van die tempel gemaak.  
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Opsomming 
 
Hierdie 4 Lewende wesens (Gerubs) 5 meter groot, met elkeen 'n vlerkspan 
van 5 meter. Met 6 vlerke van 2,5 meter lank, wat teen 'n spoed van weerlig 
beweeg, kom uit die Hemel met die Heilige Gees – 
 
Die Gees van Waarheid om te sorg vir DIE DOOP VAN DIE HEILIGE 
GEES . 
 
20 meter vlerkspan in totaal, 20 * 3 = 60 meter vlerke wat in enige rigting 
kan vlieg. 
 
Dit sal 'n stormagtige windstorm veroorsaak en die gebou sal skud. 
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Hoofstuk 4 - Die Sewe Geeste van God 
 

Nou weet ons van die 3de persoonlikheid van die Drie-eenheid die 

Heilige Gees van God saam binne die Drie-eenheid, God die Vader en 

Jesus die Seun. 

Mat 3:16 En toe Jesus gedoop is, het Hy dadelik uit die water opgegaan, 
en kyk, die hemele gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 
'n duif neerdaal en op Hom steek. 

17 En daar is 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek 'n welbehae het. 

Hier is die Drie-eenheid in aksie Jesus in die Water, God se Stem uit die 

Hemel en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif wat vanuit die Hemel op 

Jesus gaan sit. 

In die Boek Openbaring van Johannes lees ons van 4 verse waar Johannes 

die 7 Geeste van God noem. 

Die 7 Geeste van God 

Openb 4:5 en uit die troon het weerlig en donderslae en stemme 
uitgegaan, en daar het sewe vuurlampe voor die troon gebrand, dit is 
die sewe Geeste van God . 

 

Openb 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes wat in Asië is: Genade vir 

julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom; en van die sewe 

Geeste wat voor sy troon is 

 
Rev 3:1 En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis; Dit sê Hy wat 

die sewe Geeste van God en die sewe sterre het; Ek ken jou werke, 
dat jy 'n naam het dat jy lewe en dood is. 

 

Rev 5:6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en van die 
vier lewende wesens en tussen die ouderlinge, staan 'n Lam soos dit 
geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van 
God wat oor die hele aarde uitgestuur is. 

(Net vir inligting: die sewe sterre is die sewe kerke.) 
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Ons ken die Heilige Gees, die Trooster, die een wat ons na die Ewige Lewe 

sal lei. Maar ken ons al 7 Geeste van God? 

In hierdie hoofstuk sal ons die 7 Geeste van God ontmoet, die gawes wat 

hulle bring en die vrugte wat jy dra as jy met 'n Gees gedoop word. 

Kom ons ontmoet die Sewe Geeste van God. 
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Die Gees Nr 1 

Die Gees van Genade en Krag 

Die Gees van Krag en Vuur volgens die Boek Handelinge, almal begin met 

hierdie Gees wanneer hulle Gedoop word. 

Jes 11:2 en die Gees van die HERE (Die Heilige Gees) sal op Hom 

rus, 1. Die gees van genade en krag 2. die gees van wysheid en insig , 

3. die gees van raad en krag, 4. die gees van kennis en van die 

vrees(respek) vir/ van die HERE ; 

 
Jesus was van geboorte af met hierdie Gees vervul. 
 
Mat 1:18 En die geboorte van Jesus Christus was so: Toe sy moeder Maria 

verloof was met Josef, voordat hulle saamgekom het, sy is gevind met 
kind van die Heilige Gees . 

19Toe was haar man Josef, wat 'n regverdige man was en nie bereid was 
om haar 'n openbare voorbeeld te stel nie, van plan om haar in die 
geheim weg te sit. 

20 Maar terwyl hy oor hierdie dinge nadink, verskyn die engel van 

die Here aan hom in 'n droom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie 

bevrees om jou vrou Maria vir jou te neem nie, want wat in haar 

verwek is, is van die Heilige Gees 

 

Die Gees Nr 2 

Die Gees van Wysheid en Begrip 

Wysheid soos gesien by Koning Salomo, begrip van probleme en die 

Wysheid om dit met die Heilige Gees se hulp op te los; Goddelike wysheid 

en begrip. Om die skrifture in die Bybel te verstaan, wysheid om die tekens 

van die eindtyd te sien, die stappe na die ewige lewe te verstaan 
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Die Gees Nr 3 

Die Gees van raad en mag 

Ons sal later in die hoofstuk na hierdie Gees kyk. Hierdie Gees was nog nie 

aktief nie. Jesus was tot op hede die enigste een wat ooit hierdie Gees 

ontvang het. Hierdie magtige Gees sal in die eindtyd uitgestort word. 

 

Die Gees Nr 4 

Die Gees van kennis en van die vrees van die HERE 

Hierdie Gees bring die Gawe van Kennis volgens 1 Ko 12. Goddelike Kennis 

van God en daarmee saam die Vrees (Respek) vir God met die wete dat God 

die enigste bron van voorsienigheid, genesing, Sheppard, vrede en meer is. 

 

Die Gees Nr 5 

Die Gees van genade en smekinge (Gebed) – 

Die Gees van Genesing en Geloof 

'n Genesings- en gebedsbediening gevul met geloof; dit is die enigste Gees 

wat 'n Gawe in meervoud bring (Gawes van Genesing). 

Dit beteken dat daar verskeie tipes genesende geskenke is. 

Sag 12:10 en Ek sal oor die huis van Dawid en oor die inwoners van 
Jerusalem uitgiet die Gees van genade en smekinge (Gebed): (OOK die 
Gees van geloof en genesing). en hulle sal My aansien vir wie hulle 
deurboor het, en hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor sy 
enigste seun, en bitterlik oor hom wees, soos 'n mens wat bitterlik is oor 
sy eersgeborene. 
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1Co 12:9 aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees; aan 'n ander die gawes 
van genesing deur dieselfde Gees; 

 
 

Die Gees Nr 6 

Die Gees van Wonderwerke en Profesie 

Hierdie Gees word gegee aan kinders van God wat nodig het om die Goeie 

Nuus van Jesus Christus aan die Wêreld te evangeliseer; gegewe 

Wonderwerke in die mens en in die Geestewêreld; duiwels uitdryf en meer.  

1Kor 12:10, Aan 'n ander die werking van wonders; na 'n ander profesie; 

 

Die Gees Nr 7 

Die Gees van die Lewe 

Hierdie Gees genereer twee uiteindelike Gawes, een die vermoë om ander 

met die Heilige Gees te doop en die volgende om mense uit die dood op te 

wek. 

Die gawe: onderskeiding van geeste 

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. 

 
Rom 8:2 want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my 

vrygemaak van die wet van sonde en dood. 

Ons sien in hierdie studie – 1 Kor 12 dat die Heilige Gees in beheer is van 

die ander Geeste van God en hulle aktiveer in die geeste van sondevrye kind 

van God. 

Jesus was vervul met 4 Geeste van God by bevrugting deur die Heilige Gees. 

Jes 11:1 Daar sal 'n loot uitspruit uit die stomp van Isai, en 'n loot van sy 
wortels sal vrugte dra. 
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2 En die Gees van die HERE (die Heilige Gees) sal op Hom rus, die Gees 
van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis 
en die vrees van die HERE. 

3 En sy behae sal wees in die vrees van die HERE. Hy mag nie oordeel 
volgens wat sy oë sien nie, of geskille beslis volgens wat sy ore hoor nie, 

 
 
1 . Die Gees van Genade en Krag. 
 
2. Die Gees van wysheid en insig . 
 
Lukas 2:40 en die Kindjie (Jesus) het gegroei en sterk geword, gevul met 

wysheid . En die guns van God was op hom. 
 
Lukas 2:47 en almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy (Jesus) 

begrip en sy antwoorde . 
 
 
3 . Die Gees van raad en mag. 
 
Lukas 2:48 en toe sy ouers Hom (Jesus) sien, was hulle verbaas. En sy 

moeder sê vir hom: Seun, waarom het jy ons so behandel? Kyk, ek en 
jou vader het jou in groot benoudheid gesoek. 

49 En Hy sê vir hulle: Waarom het julle My gesoek? Het julle nie geweet 
dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie? 
 

4. Die Gees van kennis en die vrees van die HERE . 

Lukas 2:47 almal wat hom gehoor het, was verbaas oor hoeveel hy 

geweet het en oor die antwoorde wat hy gegee het. 

Vanaf die ouderdom van 1 tot die ouderdom van 32 was daar geen 

melding van Jesus wat genesing, wonderwerke en profesie krag of 

gawes gehad het nie. 

Maar op die ouderdom van 33 toe Jesus Sy Bediening begin 

het – het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Hom kom sit en 

hulle het 'n lig uit die Hemel op Hom gesien, net nadat hy in die 

Jordaanrivier gedoop is. 
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(Ek glo persoonlik dit was 'n Gerubs met 'n gesig van 'n Arend aan die 

voorkant. Maar sag en sag met die voorkoms van 'n duif, die beligting 

het bevestig dat dit 'n Gerubs was) 

 
 
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.  

17 En kyk, 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n 
welbehae het. 
 

Op hierdie stadium was Jesus gevul met die balans van die 7 

Geeste van God. Waar Hy die Gawes ontvang het wat nodig 

was vir Sy 3 jaar Bediening tot die ouderdom van 36 (Toe Hy 

gekruisig is). 

Hy het ontvang. 

5. Die Gees van Geloof en Genesing. 

 

Dit is waar Jesus Sy Geloof vir die bediening ontvang het en ook Sy 

aangevulde geloof in God, en ook die Gawe van genesing van siekte 

en siekte. 

 

6. Die Gees van Wonderwerke en Profesie. 

 

Die vermoë om wonderwerke te verrig en oor die toekoms te 

profeteer 

7. Die Gees van die Lewe. 

 

Die vermoë om dooies op te wek en nadat Hy uit die dood opgestaan 

het, het Hy die vermoë gehad om op Sy dissipels te blaas en die 

Heilige Gees te ontvang. 

Ons sal hierna kyk, in Hoofstuk 6. 
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In Handelinge 9 sien ons dat die Kinders van God met 'n kombinasie die 7 

Geeste van God gedoop is. 

Maar nêrens lees of vind ek enige spoor van Gees nr 2 nie. 

 

Die Gees van Raad en Mag 

Raad = Hebreeus = Omah: uitgespreek ay-tsaw 

Beteken: Advies, Plan, Omsigtigheid, advies, Raad = Raadslede, Doel. 

Might = Hebreeus = "ghurah" spreek gheb-oo-raw uit 

Beteken: deur geweld, dapperheid, oorwinning, meesterskap, mag, magtige 

daad, krag of krag. 

Hierdie Gees bring Berading en Krag; Ek glo dat hierdie Gees eers in die 

eindtyd uitgestort sal word, en aan die Geesvervulde Kinders van God gegee 

sal word (verseël vir die ewigheid). 

Dit sal hulle toerus vir die moeilike tye wat voorlê en vir die Bediening van 

die Heilige Gees (Die Laat reën wat kom). 

Hierdie Gees sal die vermoë bring om mede-kinders van God te troos en op 

te hef. 

Hierdie spesiale kragte van God sal gegee word om die kinders van God te 

beskerm teen die Merk van die Dier en sy magte (Mag met ander woorde), 

sodat hulle sterk kan bly en verseël kan word deur die Heilige Gees vir die 

Ewige Lewe deur die Merk ( Seël) van God. 

Bid tot God vir die doop en hervulling van die 7 Geeste van God sodat ons 

gereed kan wees vir die eindtyd. Hierdie tye is nader as wat ons kan dink, 

en om die Hoofstad van die Koninkryk van God = Hemel (Die Ewige Lewe) 

binne te gaan. 

'n Waarskuwingsboodskap: Liewe Kinders van God, bly weg van enigiets wat 

tussen jou en God kan kom, kry jou gees gevul met die 7 Geeste van God = 

Die Doop van die Heilige Gees. 
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Hoofstuk 5: Die Doop van die Heilige Gees 

(My persoonlike ervarings) 

Ek is een oggend met die Heilige Gees gedoop by 'n Pinksterkerkvergadering 

in 1991. Toe het net die skrifte vir my oopgegaan. 

My eerste ervaring met die 3de deel van die Drie-eenheid, die Heilige Gees 

van God, was in 'n normale kerkdiens; Ek was aan diens as een van die 3 

sangers in die praise and worship span. Ons het die aanbidding van God 

begin deur Gospel-liedjies te sing, dieselfde as elke diens. Maar vanoggend 

het ek na die Hemel gefokus, en skielik met 'n klap van die vinger is ek met 

die Heilige Gees gedoop. 

My verstand het geen kennis hiervan gehad nie en ek kon niks onthou vir 

die volgende +/- 30 min. Ek het so 30 min later daaruit gekom, agter in die 

Kerkgebou gestaan, steeds met die mikrofoon in my hand. Die mikrofoon is 

natuurlik lankal uitgeprop. Die lede van die kerk het my later ingelig wat 

gebeur het. Ek was uiters verras! 

Die getuies het vertel, ek het nog steeds gesing, geprys en aanbid en soos ek 

my hand na die Hemel opgesteek het, het my sang verander van Afrikaans 

na Engels en toe in 'n Hemelse taal. Ek het dieselfde liedjie gesing, maar in 

'n ander taal en stem. Ek het in tale gesing, maar die stem nie my eie nie. 

Want ek kan nie sing om my lewe te beveilig nie! Maar op daardie stadium 

het die ander twee sangers gestop en na my gestaar. Nog nooit in hul lewe 

het hulle my so hoor sing nie. Dit is duidelik dat ek in 'n ander dimensie 

getransformeer is, maar steeds in my liggaam. 

Na 'n paar minute het selfs die orkes gestop, maar ek het voortgegaan 

sonder musiek (Totaal onbewus hiervan). My sang het daardie oggend die 

rigting van daardie diens verander, en die orkes en ander sangers het geen 

keuse gehad om vir die volgende 27 minute met dieselfde liedjie voort te 

gaan nie. 

Op daardie stadium het die Heilige Gees begin om ander lede van die kerk 

te doop en die volle dienste is deur die Heilige Gees oorgeneem. Die Heilige 
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Gees het volle beheer oor die diens geneem. Binne minute het ek begin dans 

in vreugde in die Gees. So sê die getuie. 

Ek het van die verhoog af beweeg en die koord van die mikrofoon het te 

kort begin raak. Die Pastoor van die kerk het opdrag gegee dat die 

mikrofoon uit die prop ontkoppel moet word, maar iemand moes langs my 

staan met 'n koordlose mikrofoon, want hy wou nie die werking van die 

Heilige Gees versteur nie. 

Toe sê ek om soos 'n engel te sing, ek is seker hulle het dit 'n bietjie 

oorgedoen, niemand het ooit 'n engel hoor sing nie. 

Ek wou meer weet oor hierdie nuwe liefde, vriend in my lewe. Dit was nou 

deel van my, binne my. 

Ek het 3 kerkdienste per dag bygewoon om meer oor hierdie Gees van God 

in my te leer. Ek het baie ervaar en baie van die Heilige Gees geleer. Maar 

tog was dit nie genoeg vir my nie. Ek moes meer leer, ek het verskeie vrae 

gehad, Hoe werk die Heilige Gees, Hoe vind die Doop van die Gees plaas? 

Soveel vrae en 21 jaar later leer ek steeds van hierdie groot Trooster – die 

Gees van Waarheid. 

My 2de ervaring in die Heilige Gees 

Dit was tydens 'n oggenddiens in Kraaifontein in die Kaapprovinsie van 

Suid-Afrika. Dit was 'n jeugdiens by die Pinksterdienste en die jeugspan van 

hoofkantoor het ons kom seën met lofprysing en aanbidding. 

Vanoggend se diens het normaalweg begin, met inleidings en gebed. Toe 

begin die lofprysing en aanbidding, tydens die tweede lied (ek onthou dit 

baie duidelik) was dit in 1993. Ons het die liedjie “Celebrate Jesus” gesing 

'n lied met drievoudige maatslag. Na omtrent die 9de keer wat ons die lied 

gesing het, het ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees gevoel beweeg, 

ek wou net in die gees gaan. Maar God het met my gepraat en vir my gesê 

om nie te gaan nie; Hy wou hê ek moet die gebeure daardie oggend dophou. 

God het vir my gesê: "Vandag sal jy die Heilige Gees in aksie sien." Daardie 

dag het ek verstom gestaan. Ek het daardie oggend al die vorme van die 

doop van die Heilige Gees gesien. 
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Die Heilige Gees was ten volle in beheer van almal daardie oggend, 

sommige het gehuil, sommige het gelag, sommige het hard gepraat, 

sommige het gedans, sommige het gespring van vreugde. 

Die Pastoor van die kerk was verbaas maar nie Geesvervuld nie en wou in 

beheer wees. Hy het verskeie kere probeer om die Gees se werking te stop, 

om die boodskap te verkondig wat hy daardie oggend wou bring. Die 

tromspeler het nog steeds op die vloer gelê en lag in die Gees, en sodra die 

musiek bedaar, het die pastoor probeer ingryp, maar toe sê die tromspeler 

dat hy die bastrom met sy een voet pomp, en die werking van die Heilige 

Gees voortgesit. Die pastoor het uiteindelik tou opgegooi en die kerkgebou 

verlaat. 

Hierdie kerkgebou was in 'n woongebied van die dorp, met huise rondom 

die kerkterrein. Na 4 ure se musiek en geraas (wat dieselfde triple beat-

liedjie sing) het die bure die Polisie gebel om daarvolgens op te tree. ’n Saak 

van huishoudelike geraas (Vredesversteuring) is daardie oggend teen die 

kerk aanhangig gemaak. Toe die polisie by die perseel aankom toe hulle die 

kerkgebou binnegaan, het die krag van die Heilige Gees oor hulle gekom en 

hulle het op die grond geval en net roerloos daar gelê. 

Na 15 minute en die musiek nie opgehou het nie, het die bure die 

polisiestasie gebel om nog polisie na die kerk te stuur. 

Hierdie diens het vir +/- 5 ure aangehou en die Heilige Gees het genees, 

gesalf, gedoop, sommige is vir die 1ste keer gedoop, sommige het hervulling 

van die Heilige Gees ontvang. 

My 3de ervaring sal in die Hoofstuk genoem word 

"Die bediening van die Gees" 
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Hoofstuk 6: Die doop van die dissipels van Jesus. 

My uitkyk op die Doop van die Heilige Gees en saam met Hom kom die 4 

Gerubs na jou toe om jou toe te rus met 'n seleksie van die 7 Geeste van 

God. Die 4 Lewende wesens is in lyn aan mekaar geheg. Aangesluit by die 

middelvleuel, het elkeen van hulle 'n ander gesig na voor, in geen spesifieke 

volgorde nie. Maar die een kom met die gesig van 'n Mens na voor, die 

volgende die gesig van 'n Leeu, die volgende die gesig van 'n Kalf/Os en die 

volgende die gesig van 'n Arend. 

Hulle kan ook met 'n ander kombinasie kom, afhangende van die diens of 

vlak van doop. 

Byvoorbeeld: twee met die gesig van 'n Mens, een met die gesig van 'n Leeu 

en een met die gesig van 'n Arend. 

Elke gesig bring 'n magdom karakters van Jesus, vermoëns van God, een of 

selfs tot 4 van die 7 Geeste van God, Die Gawes van daardie Gees van God, 

en dan die Vrugte wat hierdie Gees vir die kandidaat bring om te ontvang 

en uiteindelik beer. 

Dit beteken dat wanneer jy gedoop word jy alles sal ontvang wat jy nodig 

het om jou toe te rus vir diens aan die Koninkryk van God en jou 

geselekteerde bediening. Die Heilige Gees is in beheer en sal aan jou gees 

gee volgens God se plan met jou, ons kan nie kies nie, en dit is altyd nie jou 

wil nie, maar God se wil. Dit het ons in ons Christelike lewe geleer. Net God 

weet wat goed is vir jou. 

Hierdie Doopspan kom met 'n emmer vol vermoëns, gawes en vrugte van 

die Gees. En jy kan van een tot 4 van die Geeste van God by een doop 

ontvang. 

Selfs die volgelinge van Jesus het 'n kombinasie van die 7 Geeste van God 

ontvang. 

Ons sien dit vroeg in die Nuwe Testament dat die dissipels en volgelinge 

van Jesus na die Doop op Pinksterdag gedoop is met 'n kombinasie van Die 

7 Gees van God. 
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Kom ons kyk na 4 voorbeelde van doop van sommige van Jesus se dissipels. 

Hand 6:3 Daarom, broeders, kyk uit vir sewe manne onder julle wat 
getuig, vol van die Heilige Gees en wysheid wat ons oor hierdie diens 
kan aanstel. 

 
Die sewe is met twee Geeste gedoop. Die Heilige Gees kom oor hulle en 

hulle het ontvang 

1. Die Gees van Genade en Krag. 

2. Die Gees van Kennis en vrees vir God. 

Maar sommige in hierdie groep het ook meer as twee Geeste by hierdie 

Doop ontvang. 

Daar was ander kombinasies. 

Die Heilige Gees en Vreugde – 

Hand 13:52 en die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. 

Die Heilige Gees en krag – 

Hand 10:38 hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag , en Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat 

deur die duiwel onderdruk was, want God was met Hom. 

Die Heilige Gees en Geloof – 

Hand 6:5 en die woord het die hele menigte behaag. En hulle het Stefanus, 

'n man, gekies vol geloof en van die Heilige Gees , en Filippus en 

Prochorus en Nikanor en Timon en Parmenas en Nikolaas, 'n proseliet 

van Antiogië. 

In hierdie vers sien ons dat Stefanus 'n 3de Gees van God teenwoordig gehad 

het omdat hy uitgestaan het uit die ander 6 wat gekies is. 
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Stefanus is met 4 Geeste van God gedoop. 

1. Die Gees van Genade en Krag . 

2. Die Gees van Kennis en vrees vir God. 

3. Die Gees van Geloof en Genesing. 

4. Die Gees van Wonderwerke en Profesie. 

Maar sy bediening het twee sterk punte gehad. 

Hy was geseën met Geloof en Krag . Maar ander Gawes was ook 

teenwoordig in sy bediening. 

Kennis waarvoor hy gekies is, en het die vermoë getoon om ook 

wonderwerke te verrig. 

Hy is met 4 van die 7 Geeste van God gedoop, en dit het sy gelaatskleur 

totaal verander. Volgens Handelinge 6 v 15 het Sy gesig verander en gelyk 

soos die gesig van 'n Engel. 

Handelinge 6:15 en kyk stip na hom. Almal wat in die Sanhedrin sit, het sy 

gesig gesien asof dit die gesig van 'n engel was. 

Later lees ons van Phillip . Hy is met dieselfde Geeste as Stefanus gedoop, 

maar met 'n ander kombinasie. 

Hand 8:5 En Filippus het afgegaan na die stad Samaria en Christus aan 
hulle verkondig. 

6 en die volk het eendragtig ag geslaan op wat Filippus gespreek het, toe 
hulle gehoor en gesien het die baie wonders wat hy gedoen het. 

7 want uit die wat onreine geeste het, het baie uitgegaan en met groot 

stem geroep. En baie wat verlam en kreupel was, is genees. 

1. Die Gees van Genade en Krag . 

2. Die Gees van Kennis en vrees vir God. 

3. Die Gees van Geloof en Genesing . 

4. Die Gees van Wonderwerke en Profesie. 

Maar sy Bediening het twee sterk punte gehad, genesing en wonderwerke. 
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Beide Stephen en Phillip het dieselfde kombinasie van Geeste gehad, maar 

verskillende gawes was by albei teenwoordig. 

Die geloof en krag van Stefanus het hom anders gemaak. 

Kom ons beweeg na Simon Petrus, hy was een van Jesus se oorspronklike 

dissipels. 

Ons lees van sy bediening in Handelinge 10. 

Handelinge 10:34 Toe maak Petrus sy mond oop en sê: Voorwaar, ek sien 
dat God geen aannemer van die persoon is nie; 

35 maar in elke nasie is hy wat Hom vrees en geregtigheid doen, by Hom 
aangeneem. 

36 Julle ken die Woord wat God aan die kinders van Israel gestuur het 
deur die evangelie van vrede deur Jesus Christus te verkondig (Hy is 
die Here van almal!); 

37 daardie woord wat deur die hele Judéa geopenbaar is en van Galilea 
begin het, ná die doop wat Johannes verkondig het; 

38 hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en met krag, 
en Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat deur die 
duiwel onderdruk was, want God was met Hom. 

 

Hy is ook gedoop met 4 van die 7 Geeste van God maar met 'n ander 

kombinasie, 'n ander Bediening. 

1. Die Gees van Genade en Krag . 

2. Die Gees van Geloof en Genesing . 

3. Die Gees van die Lewe . 

4. Die Gees van Wonderwerke en Profesie . 

Maar sy Bediening het twee sterk punte gehad, genesing en hy het die 

vermoë gehad om sy hand op mense te lê en hulle het die Heilige Gees 

hierdie vermoë van die Gees van die Lewe ontvang. 
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Barnabas kom op die foto in Handelinge 13 

Een van die mense wat Simon Petrus gedoop het deur sy hande op hom te 

lê, jy sal die naam onthou. Hy was Paul se assistent, 'n baie dinamiese span. 

Hy is met twee Geeste gedoop 

1. Die Gees van Genade en Krag. 

2. Die Gees van Geloof en Genesing. 

Sy twee sterk punte Genade en Geloof, geloof is die sterkste. 

Hand 11:24 want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en 
geloof. En baie mense is by die Here bygevoeg. 

25 En Bárnabas het uitgegaan na Tarsus om Saul te soek. 

Paulus is deur 3 Geeste van God gedoop. 

1. Die Gees van Genade en Krag. 

2. Die Gees van Wysheid en Begrip. 

3. Die Gees van Kennis en Vrees vir God 

Hand 13:9 Toe het Saulus (wat ook Paulus is), vervul met die Heilige Gees, 

sy oë op hom gerig. 

Sy sterk punte: Verstaan die Skrif en vrees (Respek) vir God. Hy het Jesus 

in Sy hele Hemelse prag gesien. 

Daar is meer as 999 kombinasies van bedieninge, maar almal word deur die 

Heilige Gees aan ons gegee wanneer ons hierdie Doop ontvang. 

Al word jy net met een Gees gedoop, is jy nie minder belangrik in die 

Koninkryk van God nie. Almal se bediening of diens is aan God gelyk al is jy 

net gedoop met die Gees van Genade en Krag en het jy net die Gawe 

ontvang om in tale met liefde en vreugde te spreek. 

Jou Bediening kan gebaseer wees op Genade en Vreugde en steeds 'n uiters 

kragtige bediening wees met Vreugde as jou sterk punt. 

Hand 13:52 en die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. 

Dit beteken jy het 'n Bediening en Dissipelskap van Jesus. 
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Vreugde van die Heilige Gees kan op sy eie baie kragtig wees. 

Bid tot God vir hierdie spesiale krag, die enigste eis van hierdie dinamiese 

doopspan is: Jy moet sondevry wees! 

Die Opsomming 

Die Heilige Gees lei die 4 Lewende Wesens (Die Gerubs) wat saam met 

Hom beweeg om die 7 Geeste van God na ons die sondevrye kinders van 

God te bring. Die Sewevoudige Gees (volgens die Griekse vertaling). 

Hierdie span het Jesus “Die Trooster” genoem 

Die Heilige Gees is in beheer van hierdie 4 Gerubs en hulle doop die 

kinders van God met 1 of 'n kombinasie van die 7 Geeste van God – maar 

nie meer as 4 nie. 

Die dag van Pinkster is al die kinders van God wat teenwoordig was, gedoop 

met die Gees van Genade en Krag. Sommige is gedoop volgens hulle 

bediening wat God aan hulle gegee het om die “Goeie Nuus” die Evangelie 

van Jesus Christus te versprei. Gee aan diegene wat die Gees van Genade en 

Krag ontvang het, die Gawe om in tale te spreek vir evangelisasiedoeleindes 

en ook die Gawe van uitleg van Tale. Al 11 Dissipels was teenwoordig in 

hierdie bo-kamer. 

Hierna het hulle oor die wêreld gegaan om die Evangelie van Jesus te 

versprei, want hulle het die vermoë gehad, hulle het van Die 

Troosterdoopspan = die Heilige Gees en die 4 Gerubs ontvang. 

Giet in hulle die 7 Geeste van God, hulle Gawes en Vrugte 
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Die dissipels van Jesus en hul reise 

Andreas - het na Rusland, Griekeland, Duitsland en Skotland gegaan 

Peter - het in Rome en Italië beland. 

Simon - na Noord-Amerika en Britten 

Jakobus – Het in Jerusalem gebly 

Phillip - suid van Rusland, Frankryk en Turkye 

Matthau - na Persië, Egipte en Ethiopië 

Johannes - na die hele Asië 

Thomas - na Babilon, Persië en Indië 

Bartolommeo's- na Asië, Colusa, Armenië en Indië 

Jakobus die jonger- na Sirië 

Die ander Judas na Armenië, Sirië en Iran 

Hulle het almal kombinasies van die 7 Geeste van God gehad, wat hulle 

toegerus het vir hulle Bediening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 45~ 
 

Hoofstuk 7: Die Gees van God en die 4 Gerubs. 

Net nadat Jesus aan die Kruis gesterf het en uit die graf opgestaan het en 

voordat Hy opgevaar het na die Hemel, het Hy Sy dissipels en volgelinge die 

belofte van “Die Trooster” gegee. 

Die Heilige Gees was beplan om na die volgelinge van Jesus te kom. 

Ons het in hierdie openbaring en Troon van God studie gesien dat hierdie 4 

Spesiale Gerubs saam met die Heilige Gees beweeg. Hierdie Doopspan rus 

ons as Kinders van God (Sondevry) toe met 'n kombinasie van die 7 Geeste 

van God. En hulle bring 'n magdom kenmerke van God en Jesus, Gawes 

van die Gees en Vrugte van die Gees saam met hulle. 

Volgens Johannes en Esegiël het hierdie lewende wesens 6 vlerke en 'n kop 

met 4 gesigte. Elkeen het 'n gesig van 'n mens, leeu, os en arend gehad. Die 

liggame van hierdie lewende wesens is ook bedek met oë, selfs die vlerke is 

oraloor bedek. 

Die vlerke spreek van weerligspoed, die oë van getuienis, inspeksie en 

deursigtigheid van ons liggaam, verstand en gees. 

Die Lewende wesens het ook tonge van vuur wat tussen hulle gesigte na 

mekaar beweeg. 

Ons het in Handelinge 2 gesien. Die oorspronklike Doop van die Heilige 

Gees, Hierdie 4 Lewende wesens was daar saam met die Heilige Gees, 

terwyl die volgelinge van Jesus in die bovertrek vergader het en gewag het 

op die belofte van Jesus. 

Skielik is 'n Magtige stormwind gevoel, en hulle het die tonge van vuur op 

almal se koppe sien sak. 

Hierna het almal in verskillende tale begin praat wat met verskillende tale 

verband hou. 

Dit was hierdie Dinamiese Doopspan uit die Hemel wat daardie dag daardie 

kamer binnegekom het. 
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Dit is die Doop van die Heilige Gees genoem. Almal teenwoordig is gedoop 

met die Gees van Genade en Krag, waar hulle die Gawe van Spreek in Tale 

ontvang het; hulle het ook die gawe van die uitleg van die tale ontvang, en 

ook die vrugte van die Gees, liefde en vreugde. 

Die Gawes en Vrugte word na ons geeste oorgedra deur die Vuurtonge wat 

tussen die 4 Gerubs beweeg en dan weerlig wat uit hierdie tale kom is die 

oordraginstrument van hierdie Gawes en Vrugte; dit alles van die Gerubs 

met die gesig van 'n mens tot voor. 

Al die ander Gerubs het ook hul deel gedoen, sommige van hierdie 

volgelinge het meer ('n kombinasie) van die 7 Geeste van God ontvang, wat 

hulle toerus vir hul bediening. Almal daar daardie dag, het 'n ander 

kombinasie van 7 Geeste van God, Karakter, vermoë, gawe en vrugte 

ontvang. Nie een het dieselfde kombinasie ontvang nie. Elkeen het 'n 

unieke kombinasie gehad wat by sy/haar bediening pas. Elkeen het 'n ander 

plek in die nuutgevormde Kerk van God gehad. 

Voordat die Tong hul voorkop aangeraak het, was daar 'n blitsige ondersoek 

na hul liggame, verstand en gees, en die teenwoordige Heilige Gees het 

elkeen se plek, doel en bediening binne die Koninkryk van God 

geïdentifiseer. 

Hulle was ten volle toegerus vir hulle diens aan die Koninkryk van God. 

Hierdie nuwe kandidate moes skoon van sonde gevind word, gewas deur 

die bloed van Jesus, met geen spoor van sonde in hul liggaam, verstand en 

gees nie. 

Hulle moes deur 'n Lam sonder gebrek gewas word. 

'n Volmaakte offer voor die aangesig van die HERE God, die Almagtige 

Dan kon hulle net hierdie kosbare geskenk ontvang. 
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Hulle het ontvang. 

1. 'n Kombinasie van die 7 Geeste van God. 

2. Kenmerke van Jesus en God. 

3. Vermoë om van hulle 'n werkende Burger van die Koninkryk van God 

te maak. 

4. 'n Magdom Hemelse Gawes wat hulle kon gebruik en weggee in die 

bou van die Koninkryk van God. 

5. 'n Lys van bonatuurlike vrugte om na die sondige wêreld te dra, om 

die sondaar na die Koninkryk van God te trek. 

6. En dit alles om die Kerk van God te bou, en die “Goeie Nuus” (Die 

Evangelie van Jesus Christus) aan almal te bring. 

By hierdie oorspronklike doop het hulle die eerste vrugte van die Gees 

ontvang volgens: 

Rom 8:23 en nie alleen dit nie , maar ook onsself, wat die eerste vrug van 

die Gees het ; selfs ons self kreun in onsself, in afwagting van aanneming, 

die verlossing van ons liggaam. 

Elkeen van hierdie Gerubs met die 4 gesigte kan enige van die kombinasies 

bring, net deur hul kop te draai, met die gesig wat na voor moet wees. 

Maar almal ontvang die Gees van Genade en Krag, die eerste keer dat hulle 

met die Gees van God gedoop word. Gee vir hulle die kenmerke van Jesus 

en God genoem in Tekening 6. En die Gawe en Vrugte van die Gees wat 

saam met hierdie Gees van God kom en uiteindelik vermoëns van die Gees. 

Byvoorbeeld: 

Die Gees van Genade en Krag bring 

Die karakter van Jesus . (Om net 'n paar te noem). 

1. Vriendelikheid. 

2. Omgee. 

3. Genadig. 

4. Lieflik. 

5. Troosend. 
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6. Gewillig om te luister. 

En twee gawes van die Gees. 

1. Die spreek van tale. of 

2. Die uitleg van tale 

 

En twee vrugte van die Gees . 

1. Liefde. 

2. Vreugde. 

Elke gesig bring 'n lys van kombinasies vir ons die sondevrye Gees gevulde 

kinders van God. Die volgende tekeninge sal die kombinasies verduidelik. 

Meer as 999 kombinasies van doop en bedieninge 

 

Tekening nr 1  

Die “TROOSTER DOOPSPAN” bring die 7 Geeste van God. 

Almal ontvang die Gees van Genade en Krag. 
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Tekening nr 2  

Die 7 Geeste van God bring, Kenmerke van God, Eienskappe van Jesus, 

vermoëns, Gawes van die Gees en Vrugte van die Gees. 
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Tekening nr 3  

Die Gesig van die Gerubs – Die Gesig van 'n Mens bring. 
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Tekening nr 4  

Die gesig van die gerubs - Die gesig van 'n leeu bring. 
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Tekening nr 5  

Die gesig van die gerubs – Die gesig van 'n os/kalf bring. 
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Tekening nr 6  

Die Gesig van die Gerubs - Die Gesig van 'n Arend bring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 54~ 
 

              

  
Die gesigte van die 4 lewende wesens – 
Die 4 Gerubs 

  
  

  
     

  

  Gesig Mens Leeu Os / Kalf Arend   

  Karakter     
 

    

  24 Vriendelikheid Beskerming Kalmte Vryheid   

    Troosend Dwing krag af Sagmoedigheid Glories   

    Genadig Koningskap met Vrede 
Heilige 
Standpunt   

    gevoel godsaligheid Nederig Visie   

    Liefdadigheid Leierskap 
gereed om te 
volg Direkte   

    Leer meer Verskaffing Geloof in Leier Beheer   

  
Geeste 

van     
 

    

  7 
Genade & 
Krag 

Wysheid & 
Begrip 

Geloof & 
Genesing Lewe   

      
Kennis & Vrees 
vir God 

Wonderwerke 
en profesieë Raad & Mag   

  Vermoë     
 

    

  8 
Geestelike 
Krag Begrip Nederigheid Doop van HS   

    
Geestelike 
Genade 

Respek vir die 
Drie-eenheid Geloof 

Die opwekking 
van die dooies   

  Geskenk     
 

    

  9 Praat in tale Wysheid Geloof 
Onderskeie 
geeste   

    
Tolking van 
tale Kennis Genesing     

        Wonderwerke     

        Profesie     

  Vrugte     
 

    

  9 Liefde Vrede Vriendelikheid Selfbeheer   

    Vreugde Geduld Goedheid     

        Getrouheid     

        G nederigheid     
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Die Karakter en Geeste van God 

Almagtige God – die Skepper van die hele Heelal, die Vader van Jesus 

Christus – het Sy skepping so lief. Doen alles vir Sy skepping = 

Ek en jy. 

Selfs die Karakter van God is slegs om aan ons te gee en as ons kyk na die 7 

Kenmerke van God wat in Sy Name vasgelê is. Dit is daar om ons te 

vertroos, op te hef, te genees en te beskerm. 

En as ek na die 7 Geeste van God kyk en dit vergelyk met die 7 Name van 

God sien ek net 'n eenrigting liefde teenoor ons. 

Kyk na die Gawes van die Gees en die Vrugte van die Gees; dit is ontwerp 

om ons op te hef. Die liefde van God het na ons uitgestort in alles wat Hy 

doen. 
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Die Name van die Here Die Sewe Geeste van God 
Openbaring van die 

Karakter van God 
Die Gawes en Vrugte van die 

Gees 

  

Jehovah Nissi 
Die Gees van kennis en vrees 
vir God 

Die God, wat beskerm Kennis en respek vir God 
Psalms 24 vers 10 Jesaja 11 vers 2 

Jehovah Rah Die Gees van Genade en Krag 
Die God, my Sheppard Troos, lei en bring die waarheid 
Psalm 23 vers 1 Handelinge 2 

Jehovah Rafha 
Die Gees van genade en 
smeking 

Die God, my Geneesheer Gebed, Geloof en Genesing 
Eksodus 15 vers 26 Sag 12 vers 10 

Jehovah Shalom 
Die Gees van Wysheid en 
Begrip 

Die God, my Vrede Wysheid en Vrede 
Rigters 6 vers 24 Jesaja 11 vers 2 

Jehovah Shammah Die Gees van Raad en Mag 

Die God, ons Toekoms 
die Gees vir die eindtyd - 
toekoms 

Esegiël 48 vers 35 Jesaja 11 vers 2 

Jehovah Jireh 
Die Gees van Wonderwerke en 
Profesie 

Die God, ons Voorsiener Wonderwerke en profesieë 
Genesis 22 vers 14 1 Kor 12 vers 10 

Jehovah Tsidkenu Die Gees van die lewe 
Die God, ons Regter Doop en opstanding. 

Jeremia 23 vers 6 
Openb 11 vers 11 en Romeine 8 
vers 2 
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Ons ontvang die eienskappe van God wanneer ons die Doop van God via die 

Heilige Gees ontvang en ons ontvang selfs eienskappe van Jesus Christus 

wanneer ons 'n kombinasie van die Sewe Geeste van God ontvang. Ons 

ontvang ook vermoëns, gawes en vrugte van die Gees wanneer ons die doop 

ontvang. 

God vertrou Sy krag aan jou en my toe, die Geesvervulde Kind van God. 

Slegs EEN versoek / eis 'Wees asseblief sondevry! 

Ja, ons kan sondevry word en wees! 

Verskeie stappe of stadiums, plekke en arias wat God ons gegee het om 

sondevry te word. 

Die 7 plekke om by 'n punt van sonde vry te kom 

Die eerste plek : Ons gewete, selfs wanneer sonde in volle beheer van ons 

gees is, waarsku God ons steeds via ons gewete. 

Die 2de plek : Om Jesus Christus as jou redder te aanvaar, was die Bloed van 

Jesus ons skoon van sonde. Maar ons menslike natuur is om te sondig. 

Die 3de plek : Die vergifnisaltaar “Die Vuuraltaar vir vandag”. Weereens gee 

God 'n verandering om ontslae te raak van fiskale en emosionele sonde in 

ons lewens 

Die 4de plek : Die Doop van die Water. Het gesterf as 'n sondaar, opgestaan 

as 'n Wedergebore Christen. 

Die 5 de plek: Die vergifnismaaltyd. 

Die Nagmaal op hierdie stadium het ons slegs geringe sonde in ons lewens. 

Maar ons moet sondevry wees om na die volgende plek te beweeg. 

Die 6 de plek: By die Doop van die Heilige Gees lei die Heilige Gees jou nou 

weg van sonde. Sonde word al hoe minder en uiteindelik as jy vir 'n rukkie 

sondevry is. Jy sal verseël word vir die Ewigheid, en die Merk van God 

ontvang. 

Die 7de plek : verseël vir die ewige lewe. 
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Sondevry goedgekeur, afgesonder as Heilig aan die HERE. 

By elke plek vorentoe word sonde in jou lewe al hoe minder en by plek nr. 6 

jy sal vir 'n rukkie sondevry wees en dan sal jy verseël wees vir die Ewige 

lewe. Geen sonde / Sondevry. 
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Jou beloning – ontvang die Merk van God. 

Heilig, Heilig, Heilig, Afgesonder as Heilig aan die HERE! 

Nou sal jy een uit 'n miljoen wees! Gevul met die Heilige Gees en Wysheid 

Eksodus 28 v 3 

Gevul met die Heilige Gees en Geloof Handelinge 6 v 5 

Om net 'n paar te noem. 

As jy vol is van die Gees van God, is dit wat jy in die Gees sal kan doen. 

1. Jy moet jou hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Markus 

16 v 18 

2. Jy sal die Woord van God bevestig met tekens en wonders. Markus 16 

v 20 

3. Jy sal deur Vuur bemagtig word. Lukas 24 v 49 

4. Jy sal 'n kombinasie van geskenke ontvang, 1 Ko 12 v 4 -11. 

5. Jy sal die Woord met vrymoedigheid spreek. Handelinge 4 v 29-31 

6. Doen baie tekens en wonders. Handelinge 5 v 12 

7. Jy sal 'n Bediening ontvang. Handelinge 6 v 3 

8. Jy sal groot wonderwerke doen. Handelinge 8 v 4-8 

9. Jy sal demone en onrein geeste uitdryf. Handelinge 8 v 7 

10. Jy sal vir die blindes bid en hulle sal sig ontvang. 

Handelinge 9 v 17-18 

11. Jy sal ander vertroos. Handelinge 9 v 31 

12. Jy sal vir die dooies bid en hulle sal opstaan. Handelinge 9 v 

36-42 

13. Geen gif van Satan en sy volgelinge sal jou beïnvloed nie. 

Handelinge 28 v 1-9 

14. Jy sal die Kerk van God ophef. Romeine 8 v 11 

15. Jy sal dink soos die Gees. Gal 5 v 5 

16. Jy sal die vrugte van die Gees ontvang. Gal 5 v 22-23 

17. Jy sal geregverdig word in die Gees. 1 Tim 3 v 16 

18. Jy sal vertroos word. Handelinge 9 v 31 

19. Jy sal gemeenskap met die Gees hê. Fil 2 v 1-2 

20. Jy sal in die Gees verenig wees met Jesus en God. Ef 4 v 1-6 
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Wat sal die Gees vir jou doen! 

1. Die Gees sal jou ophef. Esegiël 3 v 12-14 

2. Hy sal jou vervoer. Esegiël 43 v 5 

3. Hy sal jou lei. Matt 4 v 1 

4. Die Gees sal jou na die volgende stap dryf. Markus 1 v 12-13 

5. Die Gees sal jou aanspoor om vir God te werk. Handelinge 11 v 11-12 

6. Die Gees sal met jou kommunikeer. Handelinge 13 v 2 

7. Hy sal jou na iemand in nood stuur. Handelinge 13 v 4 

8. Hy sal jou beskerm. Handelinge 16 v 6-7 

9. Hy sal saam met jou stap. Gal 5 v 16-17 

10. Hy sal in jou lewe. Gal 5 v 18-25 
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Hoofstuk 8: Die bediening van die Heilige Gees. 

Die 4 Gerubs het tonge van vuur wat tussen hulle beweeg. Beweeg tussen 
hulle gesigte van een Gerubs na 'n ander, en dit het tonge van vuur 
saamgevoeg en 'n kombinasie van die Sewe Geeste van God gebring. 

 
'n Kombinasie van bedieninge, gawes en vrugte van Die Gees van God 

Hierdie vermoëns, Goddelike karakters, gawes en vrugte word oorgedra 
na die sondevrye Kind van God, deur hierdie gekombineerde tonge van 
vuur wat op die koppe gaan sit – Voorhoof van hierdie goedgekeurde 
kandidaat . En hierna verander die wedergebore Christen na 'n 
Geesvervulde Kind van God. 

 
Soos per 
 
Hand 2:3 en tonge soos van vuur het aan hulle verskyn terwyl hulle 

uitgedeel is; en dit het op elkeen van hulle gesit. 
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. 
 
 
Die Heilige Gees – het hierdie Christene verander. 

Jes 44:3. Want Ek sal water giet op hom wat dors het, en strome op die 

droë grond, Ek sal my Gees op jou nageslag giet en my seën op jou 

nageslag; 

Bevestig in 

Joël 2:28 en daarna sal Ek my Gees op alle vlees uitstort. En julle seuns en 

julle dogters sal profeteer; jou ou mense sal drome droom; jou jongmanne 

sal gesigte sien. 

En 

Mal 3:2 Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie sal standhou 

wanneer Hy verskyn? Want Hy is soos 'n smelter se vuur en soos 'n voller 

seep 
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Dit sal kom in die vorm van 'n magtige stormwind 

Eseg 1:4 En ek het gesien, en kyk, daar kom 'n windstorm uit die noorde, 

'n groot wolk en 'n vuur wat opvlam, en 'n glans rondom dit en uit sy 

midde, soos die kleur van gepoleerde brons uit. van die middel van die 

vuur. 

En die doop sal met Vuur en Krag gebeur. 

Eseg 1:13. En die gestalte van die lewende wesens: hulle het gelyk soos 

gloeiende vuurkole; soos die voorkoms van fakkels. Dit het voortdurend 

tussen die lewende wesens gesirkel. En die vuur was helder, en weerlig het 

uit die vuur uitgegaan. 

Die weerlig sal die 7 Geeste en sy gawes en vrugte oordra na die nuwe 

Geesvervulde Kind van God. En die vuur sal in hulle brand. 

Openb 4:5 en uit die troon het weerligstrale en donderslae en stemme 

gekom. En sewe vuurlampe het voor die troon gebrand, dit is die sewe 

geeste van God. 

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 gesit. 

 

A. Blitse van weerlig, en die gedreun van donderweer. 

B. En sewe vuurlampe was die sewe geeste van God. 

Die Klank, die Aksie, die Heilige Gees. 

Eseg 1:24 En ek het die geluid van hulle vlerke gehoor, soos die geluid van 

groot waters, soos die stem van die Almagtige, terwyl hulle op pad was, 

was die geluid van rumoer, soos die geluid van 'n leër. In hul stilstaan het 

hulle hul vlerke laat sak. 
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Eseg 10:5 en die geluid van die gérubs se vlerke is oor die buitenste 

voorhof gehoor, soos die stem van die almagtige God wanneer Hy spreek 

Hierdie 4 Gerubs sorg vir die Doop van die 7 Geeste van God met toesig van 

die Heilige Gees. 

Eseg 1:20 Waar die gees ook al sou gaan, daar het hulle gegaan; daar 
moes die gees gaan , en die wiele is saam met hulle opgelig. Want die 
gees van die lewende wese was in die wiele. 

21 Hulle het gegaan terwyl hulle op pad was ; en terwyl hulle stilgestaan 

het, het hulle stilgestaan. En toe hulle van die aarde af opgehef het, is die 

wiele saam met hulle opgehef. Want die gees van die lewende wese was in 

die wiele. 

Die Heilige Gees beheer hulle. Hulle gaan waar Hy gaan. 

ESEGIËL 10:17 Toe hulle stilstaan, het hulle stilgestaan, en toe hulle 

opgestaan het, het hulle opgehef. Want die gees van die lewende wese was 

in hulle. 

Hierdie 4 Gerubs word deur die middelste vlerk verbind. Elke Gerub het ses 

vlerke elk met 'n reikwydte van 2,5 meter , 'n vlerkspan van 5 meter. 6 keer 

2,5 meter vlerke wat in enige rigting kan draai 'n totale vlerkkrag van 60 

meter. 

Hulle kan in enige rigting sweef en vlieg sonder om om te draai en 'n 

Magtige Ruk wind storm op te wek. 

Hulle doop dan die Kind van God met 'n kombinasie van die 7 Geeste van 

God, maar nie meer as 4 per Kind van God nie. Want ons liggaam, verstand 

en gees kan nie meer as 4 hanteer nie. 

Die 4 Geeste van God verander jou na Heilig. Jou gesig kan selfs in 'n gesig 

van 'n Engel verander. Soos ons lees in Handelinge. Dit het met Stephen 

gebeur. 

Jesus het 4 Geeste ontvang en vanaf die ouderdom van 1 tot 32 het Hy die 

Gawes en Vrugte van hierdie 4 Geeste gebaar. 
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Maar op die ouderdom van 33 is Hy gedoop met die balans van die 7 Geeste 

van God en hy het Sy Bediening en nog Gawes en Vrugte van daardie 

Geeste van God ontvang. 

Maar eers nadat Hy uit die dood opgestaan het, het Hy die vermoë gehad 

om ander met die Heilige Gees te doop. 

JOHANNES 20:21 Toe sê Jesus weer vir hulle: Vrede vir julle! My Vader 
het My gestuur, net so stuur Ek julle. 

22 En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die 

Heilige Gees. 

Ja, die dissipels het op hierdie stadium die Heilige Gees ontvang, maar 

hulle het nog geen Gawes of vrugte van die Gees gehad nie. 

Daar was geen bewyse van enige Gawes of vrugte wat hulle gebaar het vir 

die tydperk wat gelei het tot die dag van Pinkster nie. Die uitstorting van 

die Heilige Gees volgens Handelinge 2. 

Ek wil graag glo dat hulle die Gees van Raad en Mag ontvang het toe Jesus 

op hulle geblaas het, 50 dae voor die dag van Pinkster. Dit het hulle die krag 

gegee om die hemelvaart van Jesus te dra en om sterk te bly totdat die 

belofte van Jesus gekom het. 

Die Troosterdoopspan 

En net hierna het hulle die grootste seën ontvang, bediening, wat hulle ooit 

ontvang het. 

Die groot Opdrag van Jesus Christus. 

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, alles wat Ek julle beveel het. En kyk, 

Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. 

Met die Gees van die lewe in Jesus, het hy die vermoë gehad om op hulle te 

blaas om die Doop van die Heilige Gees te ontvang en een van die 7 Geeste 

van God is oorgedra van Sy Gees van Lewe, na hulle gees. 
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Die Gees van die lewe bring twee vermoëns, op twee verskillende tye van 

die Doop 

1. Die vermoë om hande op die dooies te lê, om op te staan. 

2. En die vermoë om hande te lê, asem te haal of Christene te salf om die 

Heilige Gees te ontvang. 

 

Die Belofte van Jesus is verskeie kere vantevore aan hulle gegee. Die 

Trooster en die Gees van Waarheid soos Jesus die Heilige Gees genoem het. 

Joh 14:16 en Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ' n ander Trooster gee 

, sodat Hy by julle kan wees tot in ewigheid, 

Joh 15:26 en as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader 

sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, Hy 

sal van My getuig. 

JOHANNES 16:7 Maar Ek sê julle die waarheid; dit is vir jou 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. 

Joh 14:17 die Gees van die Waarheid , wat die wêreld nie kan ontvang 

nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, 

want Hy bly by julle en sal in julle wees. 

Joh 15:26 en as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader 

sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, Hy sal 

van My getuig. 

Joh 16:13 Maar wanneer Hy, die Gees van die Waarheid , gekom het, 

sal Hy julle in die hele waarheid lei. Want Hy sal nie uit Homself spreek 

nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek. En Hy sal die toekomstige dinge 

aan julle verkondig. 

Dit het gebeur in Handelinge 2, die oorspronklike Doop van die Heilige 

Gees. 

Hierdie verskynsel het weer en weer gebeur en vind vandag steeds plaas. 
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Die 2de keer 

Hand 4:31 En toe hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was, 

geskud. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle het die 

Woord van God met vrymoedigheid gespreek. 

Die 3de Keer 

Hand 11:15 En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos 

op ons in die begin. 

Selfs Jesus-dissipels het hierdie vermoë gehad. 

Act 8:17 Toe het hulle hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees 

ontvang. 

Hand 19:6 En terwyl Paulus hulle die hande oplê, het die Heilige Gees op 

hulle gekom, en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. 

Hand 10:45 en die wat gelowig was (almal wat saam met Petrus gekom 
het), was verbaas omdat die gawe van die Heilige Gees ook oor die 
nasies uitgestort is. 

46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe 
antwoord Petrus: 

47 Kan iemand water verbied dat hierdie, wat die Heilige Gees ontvang 
het sowel as ons, nie gedoop word nie? 

48 En hy het beveel dat hulle in die Naam van die Here gedoop moes word. 

Toe het hulle hom gesmeek om sekere dae te bly. 

Hand 10:38 hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag, en Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat 

deur die duiwel onderdruk was, want God was met Hom. 

Ons sien dat daar twee maniere is om die Heilige Gees te ontvang. 

Een is die Oorspronklike manier wanneer die Trooster doop span kom (die 

Heilige Gees en die 4 Gerubs). 

En 'n tweede manier wanneer 'n Geesvervulde kind van God na jou toe kom 

met die Gees van Lewe in hom of haar, salf of op jou blaas. 
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Maar as gevolg van die ingryping van Satan en valse profete wat betrokke 

raak by die misleiding van Christen oor die doop van die Heilige Gees, sal 

die HERE terugskakel na die oorspronklike doopplan. Dit sal wêreldwyd 

begin versprei. 

Die Oorspronklike span "Die Troosterspan" sal kom en sorg vir alle Doop 

weer op die Oorspronklike manier. Met Krag en Vuur! 

Genoem Massadoop's 

God sal weer hierdie einste Dinamiese Doopspan uitstuur in die eindtyd.  

Laat ons nie die Heilige Gees bedroef nie. 1 Thess. 5 v 16-19 

“Blust die Gees nie uit nie” 

Soms kan ons moderne maniere, verhoog, groot tente en duur Toerusting 

die rede wees dat die Heilige Gees nie meer in ons teenwoordigheid werk 

nie. Net 'n paar raad: kom ons hou dit in die toekoms eenvoudig. En vergeet 

van enige skade en beserings. 

Gee die Troosterdoopspan volle beheer. 

In Handelinge 2 V 1. Almal wat teenwoordig was, was eensgesind (in 

eenheid). 

En toe is die magtige stormwind gevoel. Net soos op die 30ste September 2012. 

Almal was eenstemmig, maar skielik het die wêreldse dinge en ons vrees vir 

skade en beserings die werking van hierdie Dinamiese Troosterdoopspan 

gestop. Hulle het vir 'n rukkie oor die terrein gesweef, maar is uiteindelik 

weg. 

Ek gee jou die waarborg; niemand sal by een van hierdie massadoop beseer 

word nie. God is altyd in volle beheer. 

Kom ons ervaar die Krag van die Heilige Gees soos in Handelinge. 
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Die belofte: 

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

18 En in daardie dae sal Ek my Gees uitstort op my slawe en my slavinne, 
en hulle sal profeteer. 

19 En Ek sal wonders gee in die hemel daarbo, en wonders op die aarde 
hieronder, bloed en vuur en rookdamp. 

20 bloed, voor daardie groot en heerlike Dag van die Here. 
21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” 
 

Joël 2:28 en daarna sal Ek my Gees op alle vlees uitstort. En julle seuns en 
julle dogters sal profeteer; jou ou mense sal drome droom; jou 
jongmanne sal gesigte sien. 

29 En Ek sal ook my Gees uitstort op die slawe en op die slavinne in 
daardie dae. 

30 En Ek sal wonders doen in die hemele en op die aarde, bloed en vuur en 
rookpilare. 

31 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voor die 
koms van die groot en ontsaglike dag van die HERE. 

32 En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want 
daar sal redding wees op die berg Sion en in Jerusalem, soos die HERE 
gespreek het, en in die oorblyfsel wat die HERE sal roep. 

 

Die laat laaste oes, reën, doop, herlewing en krag en vuur verskynsel. 

- Dit sal weer gebeur! 

Hand 11:15 En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos 

op ons in die begin. 

Hoe sal hierdie Massadoop lyk? 

'n Groot windstorm sal uit die Noorde na jou toe kom en 'n groot wolk van 

flitsende weerlig en briljante lig voor hom aandryf. Dit sal klink soos die 

gedruis van 'n Magtige Windstorm in die lug, die geluid van brul soos die 

golwe van die see wat teen die rotse druk, soos die stem van die Almagtige 

God of die geskreeu van 'n magtige leër. 
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Binne die wolk sal daar Vuur wees met silwer weerligflitse en die krag 

daarvan sal die area vul, as in 'n gebou, sal die gebou skud. 

Uit die middel van die wolk sal die Groot Doop-span die Heilige Gees en die 

4 Gerubs verskyn. 

Ons sal hulle nie sien nie, maar ons sal die tonge van Vuur sien sit op die 

Sondevrye Kinders van God se koppe met weerligflitse. 

'n Massadoop van die Heilige Gees sal plaasvind, Die 7 Gees van God sal 

uitgestort word oor almal wat goedgekeur is en Karakter van Jesus, 

vermoëns van God, die Gawes en Vrugte van die Gees sal oorgedra word. 

Die laaste "laat reën uit die hemel" 

Sjoe! Ek kan nie wag nie; Ek wil deel wees hiervan! Dankie Vader! 

Selfs uit die Ou Testamentiese tyd. Die Teenwoordigheid van God het 

gekom in die vorm van 'n wolk wat deur 'n Mighty Wing-storm beweeg is. 

Ons lees dit in Eks 40 v 34-38 

Bv. 40:34 en die wolk het die tent van samekoms oordek, en die 
heerlikheid van die HERE het die tabernakel gevul . 

35 En Moses kon nie in die tent van samekoms ingaan nie, want die wolk 
het daarop gebly en die heerlikheid van die HERE het die tabernakel 
gevul. 

36 En toe die wolk van oor die tabernakel af optrek, het die kinders van 
Israel op al hulle reise voortgetrek . 

37 maar as die wolk nie opgeneem is nie , dan het hulle nie weggetrek tot 
op die dag dat dit opgeneem is nie. 

38 want die wolk van die HERE was bedags op die tabernakel , en vuur 

was snags daarop , voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle 

reise. 

Die eerste keer dat God die Tabernakel in die Woestyn met Sy 

teenwoordigheid gevul het – God het in die vorm van 'n wolk gekom. Die 

wolk het die Tabernakel bedek en die Heerlike teenwoordigheid van God 

het die plek gevul. 
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Dit gebeur vandag nog, maar ons liggaam en gees is nou die Tabernakel of 

Tempel van God. Die Eer van God – Die Heilige Gees kom nou in 'n wolk en 

vul ons met die 7 Geeste van God. 

Ons het in hierdie openbaring gesien, Die Trooster – Hierdie kragtige 

Doopspan – Die Heilige Gees en die 4 Gerubs – Die Heerlikheid van die 

HERE kom en vul ons gees en dan is die teenwoordigheid van die Here nou 

in ons. 

Volgens vers 36 

Wanneer die wolk ook al beweeg het, het die volk van God die Israeliete 

beweeg, en wanneer die wolk gebly het, het hulle gebly. Hulle het gebly 

totdat dit weer beweeg het. 

Soortgelyk aan die 4 Gerubs en die Heilige Gees soos gesien in die visioen 

van Esegiël, in Esegiël 1 en 10 

Bevestiging op hierdie vers 38 was die wolk sigbaar in die dag, Die Wolk. 

En in die nag was daar Vuur in die Wolk. 

Soortgelyk aan die Visie van Esegiël met Vuur en Silwer weerlig in die Wolk 

wanneer dit kom 

Prys die Almagtige God vir Sy teenwoordigheid. 

HEILIG 9, HEILIG 9, HEILIG 9 , is die HERE God, die Almagtige. 

Ons bestaan uit 3 dele, liggaam, gees/siel en gees. En elkeen van hierdie 3 

dele het een van die 3 Lede van die Drie-eenheid wat daarvoor sorg. Die 

Drie-eenheid: God Almagtig, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. 

Dit is nie net by verstek nie. 

Alles word tot in die fynste besonderhede deur God beplan. 

God die Skepper sorg vir die liggaam, Hy het hierdie liggaam geskep en 

genees en beskerm ons liggame. Want dit is 'n tempel van God. Die liggaam 

huisves die verstand en die gees. 
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Jesus sorg vir ons Verstand / Siel, met 'n gedagte verandering volg ons 

Jesus en geloof kom uit die siel die siel eintlik die Verstand / Brein van 'n 

persoon en ook genoem as die Hart in die Bybel. 

En die Heilige Gees sorg vir ons gees. 

Dit is ook volgens die Groot Opdrag van Jesus in 

Mat 28:19 Gaan dan en leer al die nasies, en doop hulle in die Naam van 

die Vader (die waterdoop) en van die Seun (die doop in die bloed van 

Jesus) en die Heilige Gees (die doop van die Heilige Gees) , 

Dit is nie een Doop soos die Kerk van God geleer het nie. Nee dit is eintlik 3 

verskillende dope. 

In die naam van die Vader . Dit is die Doop met water – soos begin deur 

Johannes die Doper, Opdrag van God, en Jesus het God se instruksies 

gevolg toe hy na Johannes gegaan het om gedoop te word. Die doop van die 

liggaam 

Jesus is in water gedoop – Matt 3 v 16. 

In die naam van die Seun (Jesus) het hierdie bloeddoop die Bloed van Jesus 

ons van sonde gereinig. Om wedergebore te word Doop van die 

Gees/Brein/Siel/hart. Matt 24. 

In die naam van die Heilige Gees . Die doop van die Heilige Gees of "die 

Trooster Doop span" word ons gees gedoop - gevul met die sewevoudige 

Gees van God. Handelinge 2 

Ons gees is net so groot en so sterk. Ek sal 'n voorbeeld gebruik om my 

stelling te verduidelik. 

Ek sien die gees van 'n mens as 'n pragtige kristalglas. Wanneer ons in 

sonde lewe, word hierdie kristalglas wat ons van God ontvang het gevul met 

modderige sonde vol water. En God sal nooit gelukkig wees met die 

toestand van jou glas wat Hy in jou geskep het nie, Hy sal voortdurend 

probeer om jou te kry om hierdie glas skoon te maak van sonde. God wil dit 

vul met Sy kosbare olie , die 7 Geeste van God. Maar ons weet dat GOD en 

SONDE nie aan dieselfde tafel sit nie. God sal nooit Sy kosbare olie in 
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dieselfde vuil sonde gevulde modderige waterglas in jou gooi nie. Om 

hierdie rede moet ons hierdie glas skoonmaak en vul met 3 Doopsels. 

3-stap was- en vulproses. Modderige water en olie sal nooit meng nie. Die 

olie sal altyd apart van die modderige water bly. 

God sal nooit Sy Kosbare Heilige Gees in 'n sonde vervulde gees uitstort nie. 

Die Olie sal nooit toegelaat word om met die modderige water te meng nie. 

Hierdie Kristalglas moet skitterskoon wees voor hierdie Doop van die 

Heilige Gees sal plaasvind. 

Ons moet eers hierdie glas leegmaak en die stappe een vir een volg. 

Klim die 12 trappe na die Hemel 

1. Kyk na jou glas vol sonde. Om te erken dat jy 'n sondaar in die 

wêreld is sonder God. 

2. Maak jou glas leeg, draai weg van sonde . 

3. Maak die glas skoon - was dit met die Bloed van Jesus. Die Doop in 

die naam van die Seun. Aanvaar Jesus as jou persoonlike redder. 

4. Met 'n leë skoon glas – glo in die Drie -eenheid om dit te kom vul met 

God se kosbare olie. 

5. Kontroleer (inspekteer) die glas vir laaste vlekke van sonde. Poets die 

glas tot glans- gee en ontvang vergifnis. 

6. Die laaste spoel van die glas – die Doop van water , die Doop in die 

Naam van die Vader. 

7. Hou dit skoon, wag vir die uitgieting van die kosbare olie van God. 

Kom meer te wete oor die positiewe aspekte van hierdie stappe. 

Bybelstudie . 

8. Droog die glas. Opbou tot die uiteindelike punt van die Doop van die 

Heilige Gees. Gebed, geloof en voortdurende vergifnis. 

9. Die olie word in die sprankelende skoon glas gegooi. Die Doop van 

die Heilige Gees. Die doop in die naam van die Heilige Gees. Glas 

loop oor van die kosbare olie van God. Gevul met karakter van Jesus. 

Vermoëns van God, 1 en tot 4 van die 7 Gees van God. Die Gawes van 

die Gees. Die vrugte van die Gees. My beker loop oor! 
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10. Met 'n glas wat oorloop, aanvaar jy jou Dissipelskap. Ontvang 

jou Bediening en jou deel in die Liggaam van Christus. Die Kerk van 

God . 

11. Werk in die Koninkryk van God, met gereelde vul van jou glas, hou jy 

die modderige water weg van jou glas. Dan die goedkeuring van jou 

sprankelende skoon olie gevulde glas. Word verseël deur die Merk 

van God. Afgesonder as Heilig aan die HERE. VERSEËL VIR 

EWIGHEID. 

12. Jou glas word na die Hemel opgeneem. Wanneer jy sterf of deur die 

koning geneem word by die koms van Jesus. Lewe, wandel saam met 

die Drie-eenheid in die tuin van Eden, die nuwe Jerusalem, die hemel 

die hoofstad van die Koninkryk van God. 

 

As jou glas gevul word met die olie van die Heilige Gees, is daar 'n 

emmer vol Karakter, vermoëns, 'n kombinasie van die 7 Geeste van God, 

Gawes van die Gees en Vrugte van die Gees wat in hierdie beperkte glas 

geskink word. 

Onbeperkte voorraad in 'n beperkte glas 

Die Bybel is vol uitsprake oor die Heilige Gees en Vreugde, en nog baie 

meer. 

Jou glas sal oorloop, en hierdie oorloop van die Gees moet ons dan aan 

ander s gee deur nuwe dissipels te maak. Leef ons bedieninge ten volle 

uit en speel ons rol in die Liggaam van Christus. 

Ons kan vir onsself dink, hierdie groot hoeveelheid eienskappe, 

vermoëns, Geeste, gawes en vrugte in 'n beperkte glas, dit is die enigste 

rede waarom almal 'n ander kombinasie van alles kry. 

Sommige sal meer ontvang, sommige sal minder ontvang! Iemand se vrugte 

sal uitstaan; die ander een se Geskenk sal die Sterk punt in hulle Bediening 

wees soos ons gesien het met Stephen in Handelinge. 

Gedoop met 4 Geeste van God maar met 'n paar sterk punte in jou 

bediening, geloof en krag maar Kennis was ook teenwoordig. 
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Toe my glas gevul was met die kosbare olie van God, het ek ook 4 Geeste 

van God ontvang, maar my sterk punt wat ek van die Troosterdoopspan 

ontvang het, was Begrip en die Geesbediening met geloof, genesing en 

kennis in die agtergrond . 

Die bediening van die Gees 

Dit is die Ministerie; die Kind van God sal ontvang wat met die Gees van die 

lewe gedoop is, en die vermoë ontvang om ander Christene met die Heilige 

Gees te doop. 

Hierdie Gees vervulde Kind van God wat al die stappe tot by stap 11 van die 

12 Stappe na die Hemel geneem het. 

Die Gees van Lewe bring die Gawe van onderskeiding van geeste / Geeste 

en die Vrug van Selfbeheersing. 

Die belangrikste aspek van hierdie Bediening is dat die persoon wat dit 

ontvang baie sensitief is vir die werking van die Heilige Gees. Hierdie 

persoon weerspieël ook 'n sagte, nederige en sagte gees, maar kan 

vrymoedig en dinamies in die Heilige Gees staan indien nodig. Die 

boodskap van God word in 'n verstaanbare taal aan die ontvangers 

oorgedra. Normaalweg gevul met deernis, trane en emosie, trek hierdie 

trane en deernis die ontvanger na die persoon en sal die Doop van die 

Heilige Gees of net 'n aanraking van die Here soek. 

Na hierdie doop van die Heilige Gees sal dit oor die ontvanger uitgestort 

word, deur een van die volgende: deur asem te haal, sy hand op die 

ontvanger te lê of die ontvanger met olie te salf. Soos die persoon aangeraak 

word – sal hy of sy die Heilige Gees-doop ontvang. 

Die kandidate sal dan verskeie vorme van Doop ervaar. Byvoorbeeld: Wees 

lief, spring van vreugde, dans in die Gees, tol rond soos 'n top, praat of sing 

in tale en vele ander vorme. 

Ek wil graag hierdie Bediening van die Gees verduidelik deur vir jou 'n 

lewenservaring te vertel. 
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In een van die dienste het ek een oggend bygewoon in 'n Pinksterkerk in die 

dorp genaamd Benoni, in die provinsie Gauteng, Suid-Afrika. Hierdie diens 

het begin soos 'n normale diens sou, met 'n openingsgebed en toe het hulle 

oorgegaan na lofprysing en aanbidding. Maar die lofprysing en aanbidding 

was swak, afgewater en hartseer. Ek en my gesin was besoekers en het saam 

met die kerklede in die skare gesit. Ek het 'n hartseer gees in alle 

teenwoordiges opgetel en dit is deur die Heilige Gees aan my uitgewys. En 

selfs die Pastoor van die Kerk kon nie hulle gees lig met motivering of 

beloftes uit die Bybel nie. 

Net na die lofprysing en aanbidding het die Heilige Gees my na die 

voorkant aangespoor, met 'n boodskap en trane wat uit my oë loop. 

Die Gees het gepraat “Kerk van God, hoekom is jy hartseer, weet jy nie dat 

God die Almagtige nog op die Troon is nie? En dat Jesus Christus uit die 

dood opgestaan het, Hy leef! En was oorwinnaar oor sonde en dood, en 

dat Ek die Trooster is, is vanoggend hier, kom haal jou vreugde en vrede 

van Die Gees van Vreugde in!”    

Al die lede in daardie diens kom as een na vore. En 'n Gees vervulde, 

genesende, vertroostende paar ure het gevolg. 

’n Sagte Gees wat bou, bemoedig en ophef met mate van liefde, vreugde, 

vrede, geduld, goedheid, sagmoedigheid en al die vrugte van die Gees kom 

en doop hulle. 

Hulle het op dieselfde tyd gehuil en gelag! 

Jy as die persoon wat gee, voel almal se pyn en lyding; jy voel die hartseer 

en huil saam met almal met wie jy in aanraking kom. Jy voel die vrees, die 

slawerny en alles wat hulle bind. ’n Fantastiese bonatuurlike emosie loop 

oor jou siel, jou gesig blink van liefde, vreugde en vrede. 

Die mense kan nie, maar kom vir genesing van liggaam, gees en gees. Die 

Gees van God skyn uit jou aangesig. 

Die persoon vir wie jy bid hoef nie eers vir jou hul hart se geheime of 

versoek te vertel nie, die Heilige Gees openbaar dit aan jou, daar en dan. 
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Ek het nie omgewaai of my hande op enigiemand gelê of hulle met olie 

gesalf nie. Ek het hulle net met liefde, styf in my arms vasgehou totdat hulle 

die salwing of doop van die Heilige Gees ontvang het. 

Sommige het in my arms inmekaargesak, sommige het begin spring van 

blydskap, en sommige het opgebreek en bitterlik gehuil. 

Almal is daardie oggend gedoop of hervul met die Heilige Gees en 'n 

kombinasie van die 7 Geeste van God. 

Wat 'n fantastiese bonatuurlike gevoel - wanneer jy bruikbaar word in die 

Bediening van die Gees. 

Ek het daardie oggend 'n klein deeltjie van die Hemel beleef. Ek het die 

ware krag van die Heilige Gees ervaar, 'n sagte, sagte, liefdevolle en 

vertroostende Gees. Natuurlik het al die geskenke daardie oggend 

geopereer. 

Dit was die salwing en die Bediening van die Gees in volle vlug! 

Laaste woord: 

Finale vers 

Jes 32: v 13 oor die land van my volk sal dorings en distels opkom; ja, oor 
al die huise van vreugde in die vrolike stad; 

14 want die paleis sal verlate wees, die menigte van die stad sal verlaat 
word; in plaas daarvan sal die heuwel en die toring vir ewig vir holtes 
wees, 'n vreugde van wilde-esels, 'n weiveld van kleinvee 

15 totdat die Gees uit die hoogte oor ons uitgestort word en die woestyn 'n 
vrugbare akker word en die vrugbare veld 'n woud is. 

16 Dan sal reg in die woestyn woon, en geregtigheid bly in die vrugteland. 
17 En die werk van geregtigheid sal vrede wees; en die diens van 

geregtigheid sal stil wees en hoop vir ewig. 
18 En my volk sal woon in 'n rustige huis en in veilige wonings en rustige 

rusplekke. 
19 Al hael dit, as die bos afgekap word en die stad laag lê. 
20 Geseënd is jy wat by al die waters saai, wat die pote van die os en die 

esel uitstuur. 
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Wanneer die Troosterdoopspan na jou toe kom en na jou gees die 

goedkeuring ontvang het. Om sondevry te wees! Die span sal jou toerus vir 

jou dissipelskap, bediening en selfs deel van die liggaam (Kerk) van 

Christus. 

Jy sal die Doop van die Heilige Gees ontvang. Daar is meer as 999 

verskillende kombinasies van bediening en selfs meer tot baie kombinasies 

om te tel. Elke Geesvervulde Kind van God het 'n ander kombinasie met 

meer as 24 karakters van Jesus, 7 Geeste van God, 12 Bonatuurlike 

vermoëns van God, 9 Gawes van die Gees en 9 Vrugte van die Gees. 

Dink net aan die hoeveelheid kombinasies. 

Om net een voorbeeld te neem. 

As 'n sondevrye kind van God gedoop word met die Gees van Genade en 

Krag slegs 1 Gees. Verskeie kombinasies bestaan. 

1. Gees 

2. Vermoë 

6 .Karakter van Jesus 

2. Gawes van die Gees 

2. Vrugte van die Gees 

Kandidaat 1: 

Sal ontvang – karakter van Jesus. 

Hierdie vermoë van Genade, die gawe om in tale te spreek en die vrugte van 

die Gees – Liefde en Vreugde 

Maar sy / haar sterk punte van Bediening. Praat in tale maar hierdie 

persone Hoofbediening kan Vreugde vervul word met die Heilige Gees en 

Vreugde. Het jy dit in die Bybel gesien? 
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Kandidaat 2: 

Ontvang die Karakter van Jesus die vermoë van Krag en die Gawe om tale 

te interpreteer en die Vrugte van Liefde en Vreugde. 

Die bediening van hierdie persoon – die krag van liefde 

Maar selfs wanneer jy net 'n vrug van die Gees as bediening ontvang, maak 

dit jou nie minder belangrik as die ander kind van God met die 4 Geeste 

van God nie. Elke gawe, vermoë, karakter en vrug is vir God van uiterste 

belang. Die Vrug van Liefde – is baie sterk. 

Paulus verklaar. 

1Co 13:13 intussen bly hierdie drie: geloof, hoop en liefde; en die grootste 

hiervan is liefde. 

1Co 13:1 Ek kan die tale van mense en selfs van engele praat, maar as ek 
geen liefde het nie, is my spraak niks meer as 'n luide gong of 'n 
luidende klok nie. 

2 Ek mag die gawe van geïnspireerde prediking hê; Ek mag alle kennis hê 
en alle geheime verstaan; Ek het dalk al die geloof wat nodig is om 
berge te versit --- maar as ek geen liefde het nie, is ek niks. 

3 Ek kan alles wat ek het weggee, en selfs my liggaam gee om verbrand te 

word ---maar as ek geen liefde het nie, help dit my niks. 

Selfs een Vrug van die Gees kan 'n kragtige bediening wees. 

Die woord gawe in die Bybel is nie iets wat God vir jou gee om vir jouself te 

hou nie. Nie vir jou om dit in 'n kluis toe te sluit nie, om bang te wees om 

dit te verloor. Nee dit is 'n geskenk; jy as Geesvervulde Kind van God moet 

gee. As jy ontvang, moet jy dit deurgee, nie om vir jouself te hou nie. Hoe 

meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang om weg te gee. 

Ontvang liefde, gee liefde, ontvang meer, en gee meer, 'n fees van liefde. 

"Polio" Hebreeus vir die liefde van die Heilige Gees "'n fees van liefde". Jy is 

die middelpunt van hierdie fees. 

 

 



~ 79~ 
 

Hoofstuk 9: Die Merk (Seël) van God. 

Ons leer van die Merk (Seël) van God in die Bybelboek van (Johannes) 

Openbarings wat deur Jesus aan hom gegee is. Neem asseblief kennis dat 

die Bybel sê dat Openbaring 'n openbaring van Johannes is. Nee dit is 'n 

Openbaring van Jesus aan Johannes. John was net besig om dit op te neem. 

Ek wou dit net duidelik stel! 

Openb 7:3 sê die engel: Moenie die aarde, die see of die bome beskadig nie. 
totdat ons die dienaars van onse God met 'n seël op hulle voorhoofde 
merk ." 

Rev 9:4 aan hulle is gesê om nie die gras of die bome of enige ander plant 

skade aan te doen nie; hulle kon slegs die mense skade aandoen wat nie 

die merk van God se seël op hul voorhoofde gehad het nie . 

In Openbaring 7: God gee die Engele bevele om geen skade aan die Aarde 

aan te rig totdat al Sy mense die Merk ontvang het nie. 

In Openbaring 9: God gee bevele aan die Demone magte om nie diegene 

wat met die seël van God gemerk is, te benadeel, dit is almal nie-Jode nie. 

Elke Kind van God wat die Hoofstad wil binnegaan = Die Goue Stad 

genaamd Hemel; Die Allerheiligste moet 'n Merk van God hê waarmee 

hulle verseël is. 

Ek het tot God gebid om asseblief vir my te vertel wat hierdie Merk / Seël is 

en hoe sal ons dit ontvang en daarvoor kwalifiseer? 

God het my geantwoord . 

Jy Kwalifiseer deur Sondevry te wees vir 'n rukkie, Die Merk word gegee na 

die Doop van die Heilige Gees en die Heilige Gees verseël jou met die Merk 

van God vir die Ewige Lewe! 

Die Heilige Gees van God gee ons 'n stempel van goedkeuring om die 

Hemel binne te gaan (As ek dit so mag verduidelik). Ons as Geesvervulde 

Kinders van God moet goedgekeur / gemotiveer word om die Heerlikheid 

van God binne te gaan 
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Die Heilige Gees self sal die Merk / Seël op jou voorkop plaas. Wanneer Hy 

gelukkig is met jou lewe en as Hy sien jy is totaal sondevry en het vir 'n 

rukkie sondevry gebly. Jy moet lewe volgens die grondwet van die 

Koninkryk van die Hemel, nadat jy die Doop van die Heilige Gees ontvang 

het. 

Lees meer hieroor in my boek. “Is jy hemelgereed?” 

Die Grondwet van die Hemel  

= die saligsprekinge soos in Matt 5 v 1-14 

Mat 5:1 Jesus het die skare gesien en teen 'n heuwel opgegaan waar Hy 
gaan sit het. Sy dissipels het rondom Hom vergader, 

2 en Hy het hulle begin leer: 
3 “Gelukkig is dié wat weet dat hulle geestelik arm is; die Koninkryk van 

die hemel behoort aan hulle! 
4 “Gelukkig is dié wat treur; God sal hulle troos! 
5 “Gelukkig is dié wat nederig is; hulle sal ontvang wat God belowe het! 
6 “Gelukkig is dié wie se grootste begeerte is om te doen wat God vereis; 

God sal hulle ten volle bevredig! 
7 “Gelukkig is dié wat ander barmhartig is; God sal hulle genadig wees! 
8 “Gelukkig is die wat rein van hart is; hulle sal God sien! 
9 “Gelukkig is dié wat vir vrede werk; God sal hulle sy kinders noem! 
10 “Gelukkig is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat God vereis; die 

Koninkryk van die hemel behoort aan hulle! 
11 “Gelukkig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en allerhande 

bose leuens teen julle vertel, want julle is my volgelinge. 
12 Wees bly en bly, want 'n groot beloning word vir jou in die hemel 

bewaar. Dit is hoe die profete wat voor julle gelewe het, vervolg is. 
13 “Julle is soos sout vir die hele mensdom, maar as sout sy soutgehalte 

verloor, is daar geen manier om dit weer sout te maak nie. Dit het 
waardeloos geword, daarom word dit uitgegooi en mense vertrap dit. 

14 “Julle is soos lig vir die hele wêreld ’n stad wat op ’n heuwel gebou is, 
kan nie weggesteek word nie.  
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Dan sal die Heilige Gees self jou naam in die Boek van die Lewe skryf 

volgens Openbaring 20 

Openb 20:12 en ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan. En 
boeke is oopgemaak, en 'n ander boek is geopen, dit is die Boek van die 
Lewe. En die dode is geoordeel op grond van die dinge wat in die boeke 
geskrywe is, volgens hulle werke. 

13 En die see het die dooies daarin gegee. En die dood en die hel het die 
dooies in hulle oorgegee. En elkeen van hulle is geoordeel volgens sy 
werke. 

14 En die dood en die hel is in die Poel van Vuur gewerp. Dit is die tweede 
dood. 

15 en as iemand nie gevind is wat in die boek van die lewe opgeskryf is nie, 
is hy in die poel van vuur gewerp. 

 
As jou naam nie in die Boek van die Lewe geskryf is nie, sal jy nie in die 
Hemel toegelaat word nie. 
 
Die seël van God = die Doop van die Heilige Gees. Volgens 
 
Ef 1:13 in wie julle ook, terwyl julle die Woord van die Waarheid hoor, die 
evangelie van ons verlossing, in wie julle ook glo, jy is verseël met die 
Heilige Gees van die belofte , 
 

'n Spesiale teken van God moet jy deur die Heilige Gees gemotiveer word 

om die Hoofstad van die Koninkryk van God binne te gaan. Leef volgens die 

Koninkryk van God se reëls en regulasies. 

Die Bybel is baie duidelik oor die Doop van die Heilige Gees en jy moet jou 

Gawe/gawes gebruik wat aan jou gegee is deur een of 'n kombinasie van die 

7 Geeste van God, en die vrugte van die Gees in jou dra soos per 1 Ko 12 en 

Gal 5 v 22. 

Let hierop: ons as Kinders van God is reeds deur die Gees gedoop en julle 

moet hierdie vrugte dra en ons Gawes gebruik om die Koninkryk van God te 

bou. Maar ons het ook gereelde aanvullings van die Heilige Gees nodig om 

vol van die Gees te bly. 
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Rom 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons die kinders van 

God is. 

En die Heilige Gees getuig vir God oor die toestand van ons gees, of ons 

gereed is of nie 

1Co 2:10 maar God het hulle deur sy Gees aan ons geopenbaar; want die 
Gees deursoek alle dinge, ja, die dieptes van God. 

11 Want wie van die mense ken die dinge van 'n mens behalwe die gees 

van die mens in hom? So weet ook niemand die dinge van God nie, 

behalwe die Gees van God. 

Sonder die Merk / Seël van God – geen toegang tot die Hemel nie 

3+9=12 “3+9=” Openbaring van God in my boek “Living with Eternity on 

my mind” 

Aanvaar Jesus as jou redder 3 synde die nommer van Jesus en Stap 3 na 

die 12 Stappe na die Hemel. 

Heilige Gees gedoop te word – 9 is die nommer van die Heilige Gees – 

Stap 9 van die 12 Stappe na die Hemel 

En ons bestemming – 12 is die nommer vir die Hemel en 

Stap 12 van die 12 stappe na die Hemel . 

Die Doopspan uit die Hemel ondersoek jou gees om te sien of jy Hemel 

gereed is. 

In die laaste dag sal die sondaars selfs vir die Kinders van God geld aanbied 

om die Seël van God te ontvang. Net soos in Handelinge 8 v 18 soos Simon 

gedoen het 

Selfs Satan (Lucifer) het op die wa gespring om valse profete binne jou kerk 

te kry om die Christene te mislei, deur te dink en selfs te glo dat hulle in die 

Gees gedoop is. Terwyl hulle nie is nie! 

Om hierdie stelling te verduidelik: Sommige Valse Profete sal kom met die 

boodskap “kry hier doop met die Heilige Gees”! Dan sal hulle jou na die 

front nooi. En sê vir jou, deur valse tale in te neem. Kopieer my, kopieer 
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hierdie tale wat ek praat en wanneer jy dit regkry, sal hulle jou op die 

skouer klap en vir jou sê verseker jou selfs, jy is nou deur die Heilige Gees 

gedoop. 

Hierdie volgelinge van Satan sal die gawes van die Gees kopieer met die 

hulp van die gees van duisternis. 

Die Christene sal hulle glo, en val vir die grootste misleiding waarvoor enige 

iemand ooit kan val. Gedink dat hulle die Doop van die Heilige Gees 

ontvang het en dat hulle Hemel Gereed is. 

Kyk vir hierdie Valse Profete – hulle kom as die Engel van die 

lig! 

Die Doop van die Heilige Gees is uiters spesiaal. En jy sal weet, soos jy weet, 

jy het gedoop. Dit sal 'n bonatuurlike happing in jou lewe wees. 

Almal wat ooit in die verlede die Doop van die Heilige Gees ontvang het, sal 

getuig, dit is 'n ervaring wat jy nooit sal vergeet nie. 

'n Ervaring uit hierdie wêreld 

Bid tot God vir hierdie wonderlike geskenk; vertrou niemand met jou 

toekoms nie. Maak baie seker jy bereik die Hemel! 

 

Volgens Openb 14 v 4 

4. Dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook al gaan. Hulle is uit die 
mense losgekoop as 'n eerste vrug vir God en die Lam. 

5. en in hulle mond is geen bedrog gevind nie, want hulle was sonder 

gebrek voor die troon van God. 

Diegene wat skoon en rein is met God se seël op hul voorhoofde sal diegene 

wat toegelaat word in die Hemel wees, minute na die Groot Wit Troon 

Oordeel. 

In die Ou Testament van God, en instruksies van God aan Moses, is 'n 

heilige medalje van suiwer goud gemaak om deur die Hoëpriester gedra te 

word. Hierdie medalje was aan die kop van die Priester oor die tulband 
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vasgemaak met 'n donkerblou – pers koord. Aäron was op daardie stadium 

die Hoëpriester en sonder hierdie medalje is hy nie in die Allerheiligste – 

die teenwoordigheid van die HERE – toegelaat nie. 

 

Op hierdie heilige medalje is die woorde gegraveer 

“Sonder af as heilig aan die HERE” 

Sonder hierdie medalje is geen Hoëpriester toegelaat om die Allerheiligste 

binne te gaan nie – Die kamer waar die Ark van God die Allerheiligste 

gehou is. Nou is die Hemel die replika van hierdie Heilige plek. 

Die Nuwe Jerusalem in al sy prag en die Teenwoordigheid van die 

Almagtige God 

Die Mark (Seël) Medaljon van God 

Die Seël van God 

Bv. 39:30 hulle het die plaat van die heilige kroon van suiwer goud 
gemaak en daarop 'n inskripsie geskrywe, soos die gravering van 'n 
seël: Heilig aan die HERE.  

31 En hulle het 'n blou koord daaraan vasgemaak om dit aan die tulband 
bo vas te maak, soos die HERE Moses beveel het. 

 

“Sonder af as heilig aan die HERE”  

Die Nuwe Lewende Vertaling 

Goedgekeur en afgesonder deur die Heilige Gees as Heilig om die Hoofstad 

van die Koninkryk van God (Hemel) binne te gaan met hierdie 

Medaljon/Mark/Seël/Plaat van suiwer goud gegraveer deur die hand van 

die Heilige Gees op jou vier koppe. 

Lees : “Julle is afgesonder as Heilig aan die Here. Jy mag die 

Groot Stad binnegaan, die Stad van God = Hemel jou nuwe 

tuiste.” 

SJOE! SJOE! SJOE! 
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Natuurlik moet jy deur die Heilige Gees as Heilig verklaar/goedgekeur 

word om die Heiligheid van die Heilige Stad = Hemel binne te gaan. 

Dat die getal 3 Jesus beteken en die getal 9 beteken Die Heilige Gees – dus 

die getal 9 is die woord “Heilig” 

In nog 'n openbaring "Leef met die Ewigheid in my Gedagtes" die 12 stappe 

na die Hemel. Ons sien dat die doop van die Heilige Gees ook stap 9 is, die 

pad na die Allerheiligste. Die gordyn tussen die Heilige afdeling en die 

Allerheiligste is ook stap nr 9 volgens die Ou Testament. 

Die Troosterdoopspan bring ook 9 Gawes van die Gees en 9 vrugte van die 

Gees volgens 1 Ko 12 en Gal 5v22 

Dit alles nie net toevallig nie – God het alles tot in die fynste besonderhede 

beplan. 

Ons kom dan by die merk van God – die Seël van God. 

999 

9= Heilig 9= Heilig 9= Heilig 

Rev 4:8 En die vier lewende wesens, elkeen met ses vlerke, is vol oë rondom 
en van binne, en dag en nag hou hulle nooit op om te sê: "Heilig, 
heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en is en 
wat kom!"  

 

Die ouderlinge, die 4 lewende wesens en almal teenwoordig het die hele dag 

uitgeroep! 

"Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en 

is en wat kom!" 

Heilig afgesonder word om die Allerheiligste in te gaan 

Met die seël/merk/medalje van God 

Maar soos altyd spring die nuttelose kopiekat op die bandwa. Satan doen 

altyd presies die teenoorgestelde as wat God doen. 
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Hierdie Kopie-kat kopieer hierdie Merk van God. 

En dit staan nou bekend as die merk van die dier. 

666 

Presies die spieëlbeeld van die Merk van God en verdraai. 

999 

In die Bybel word dit verskeie kere genoem en by die Groot Wit Troon 

Oordeel. Die skape en bokke sal geskei word. 

Die Skape – Die Kinders van God – Gees vervul met die Merk van God op 

hulle koppe 999. Die wat opsy gesit is as heilig aan die HERE. 

Die Bokke – Die volgelinge van Satan = vol sonde – opsy gesit vir die Ewige 

Straf – Hel met die merk van die dier op hulle koppe 666. 

Dit is ons keuse! 

Stap 11: Van die 12 stappe na die hemel. 

"Living with Eternity on my mind" 'n openbaring van God 

"Verseël vir die ewigheid" 

Ons het twee opsies hieroor 

1. Verseël vir die ewigheid in die hemel. Dra die Merk van God 

2. Verseël vir die ewigheid in die hel. Dra die merk van die dier. 

Ek hoop jy het die regte opsie gekies. 

Volg die 12 stappe na die hemel. 

1. Om te erken dat jy 'n sondaar in die wêreld is sonder God. 

2. Om weg te draai van sonde. 

3. Aanvaar Jesus Christus as jou redding. 

4. Met Mosterdsaad geloof in die Drie-eenheid. 

5. Gee en ontvang vergifnis. 

6. Die Doop van water. Nou 'n pasgebore Christen. 
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7. Bybelstudie. 

8. Bou op gebed, geloof en voortgesette vergifnis. 

9. Die Doop van die Heilige Gees. 

10. Aanvaar jou dissipelskap. 

11. Verseël vir die ewigheid. 

12. Hemel jou Huis. 

Nadat jy gedoop is deur "Die Troosterspan" Die Heilige Gees en die 4 

Gerubs. En jy het jou dissipelskap aanvaar volgens Matt 28 v 18 - 20 

Die Groot opdrag van Jesus aan Sy dissipels 

Mat 28:18 En Jesus het gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is 
gegee alle mag in die hemel en op aarde. 

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, alles wat Ek julle beveel het. En 

kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. 

Amen. 

En jy leef binne die Grondwet van die Hemel = die Wees-houdings, Dra 

die Vrugte en gee die Gawes van die Gees. 

Leef met die Hemel in jou gedagtes! 

Jy sal verseël wees vir die Ewigheid – Goedgekeur vir die Hemel. 

Afgesonder as Heilig aan die Almagtige God. 

Mat 25:46 en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges 

in die ewige lewe. 

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 2:9 nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. 
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Finale Woord 

Nadat ons hierdie openbaring verstaan het, sal ons besef dat die Heilige 

Gees nie net deel is van die Drie-eenheid nie, maar Hy is 'n Gees van God, 

met soveel om vir ons die Kinders van God te bied. 

Wanneer ons die 12 stappe na die Hemel gee en ons stap 9 bereik, sal ons 

die Heilige Gees deur die Doop ontmoet. Ons sal die Troosterdoop-span 

ontmoet en hulle sal die uiteindelike sewevoudige Gees van God na jou toe 

bring. 

Net soos God sewevoudige liefdes vir ons het, in die name van God, 

Ons kan hierdie liefde ervaar. 

Die Name van die HERE: 

Jehovah Nissi = die God, My Beskermer. 

Jehovah Shalom = die God, My Vrede. 

Jehovah Shammah = die God, saam met my. 

Jehovah Rah = die God, My Herder. 

Jehovah Rafha = die God, My Geneesheer. 

Jehovah Jireh = Die God wat alles sien. 

Jehovah Tsidkenu = Die God, My geregtigheid. 

Ons moet besef dat ons hierdie Uiteindelike Gees sal ontvang wanneer ons 

geen spoor van sonde in ons lewens het nie. Ons moet vlekkeloos wees en 

gewas word deur die Bloed van die Lam (Jesus). 

God en sonde kan en sal nooit meng nie. God hou nie van sonde met 'n 

passie nie. Hy haat sonde as ek dit so kan noem. Hy het selfs 1/3 van Sy 

Engele uit die Hemel geskop weens sonde; Hy het selfs Sy enigste Seun 

gegee om vir ons Sonde te sterf. Jesus is 'n volmaakte, sondevrye, 

vlekkelose offer. 

Die Vlekkelose Lam sonder gebrek. 
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Die eindtye is nader as wat ons kan dink, en die laaste "laat reëns" uit die 

Hemel sal binnekort plaasvind. Hierdie massadoop van die Heilige Gees, 

waar een of 'n kombinasie van die 7 Geeste van God op alle vlees uitgestort 

sal word = Sondevrye Kinders van God. 

Hierdie Troosterdoopspan sal die laat kerk van Christus kom toerus om die 

lyding van die eindtyd te verduur. 

Dit moet ons as Kinders van God verduur om oorwinnaars te word totdat 

Jesus eendag op die wolke terugkeer. 

Let daarop dat ons verseël moet word met die Merk van God, nadat ons 

Oorwinning oor lyding ontvang het. 

Die Ring van Oorwinning 

Sonder hierdie Mark sal ons nie die Hoofstad van die Koninkryk van God = 

Hemel kan binnegaan nie. 

Ons moet die 12 Stappe na die Ewige Lewe volg. 

" Lewe met die ewigheid in my gedagtes " te wees 

“ Afgesonder as Heilig aan die HERE ” Om die Allerheiligste te kan 

ingaan, waar die Heilige God, die Almagtige, regeer. 

Die Doop van die Heilige Gees is 'n Bonatuurlike ervaring wat jy vir die res 

van jou lewe sal onthou. 

Hierdie span " Die Troosterdoopspan " bring wat ons nodig het om 'n 

Burger van die Koninkryk van die Hemel te word. 

Is jy al deur die Heilige Gees gedoop? 

Het jy enige van die kenmerke van Jesus ontvang? 

Het jy enige bonatuurlike vermoëns van God ontvang? 

Het jy enige van die kosbare Gawes van die Gees ontvang? 

Dra jy enige van die vrugte van die Gees? 
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Het jy al dissipelskap of jou bediening aanvaar? 

Indien nie. Volg die 12 Stappe na die Hemel en jy sal die Doop van die 

Heilige Gees op Stap 9 ontvang. Ontvang hierdie baie kosbare uiteindelike 

seën van God. 

Bid, Glo en moenie twyfel en ontvang nie. 

Mat 21:21 Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle 
geloof het en nie twyfel nie , sal julle nie alleen hierdie wonder van die 
vyeboom doen nie, maar ook; as jy vir hierdie berg sê: Beweeg en word 
in die see gegooi; dit sal gedoen word. 

22 En alles, wat julle ook al mag vra in gebed, glo, sal jy ontvang . 

Volg die stappe en wanneer jy by stap 10 is; maak nuwe dissipels soos deur 

Jesus beveel. 

Sonder die Doop van die Heilige Gees sal jy nie die valse profete kan 

identifiseer nie. Hulle sal kom soos 'n Engel van die Lig; hulle sal die 

waarheid so effens verander dat jy nie die verskil sal kan sien nie. 

Die Gees van God sal hulle gees openbaar en dan sal jy net kan oorwin. 

Sonder die Doop van die Heilige Gees sal jy nie die onderdrukking van die 

Eindtye kan verduur nie. Die lyding van die onderdrukking sal te moeilik 

wees om te verduur sonder die vertroostende en leierskapvermoëns van die 

Geeste van God. 

Sonder die Doop van die Heilige Gees sal jy nie goedgekeur word om die 

Hemel binne te gaan nie. Jy sal nie “afgesonder as heilig aan die HERE” 

wees nie. 

En ontvang die Merk (Seël) van God en jy sal nie die Ewige Lewe beërwe 

soos deur Jesus belowe nie. Jy sal nie eers die Koninkryk van God kan sien 

sonder die Doop nie. 
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Johannes 3 v 5 

Die Trooster – Die Heilige Gees van God is altyd gereed om jou en my te 

doop. Maar die enigste versoek/eis is dat ons sondevry moet wees, 

heeltemal skoon van sonde, onvergewensgesindheid en emosionele stres. 

Om gewas te word in die Bloed van Jesus en in water gedoop te word op 

bevel van God die Vader. 

En uiteindelik sonder die doop van die Heilige Gees tot jou gees sal jy nie 

die Eienskappe van God almagtig en Jesus Christus Sy Seun ontvang nie. 

En jy sal gawes en vermoëns van die Gees ontvang en selfs vrugte om te dra 

binne die Gees waarmee jy gedoop is. Jy sal ook jou dissipelskap en 

bediening ontvang van die Sewevoudige Gees van God. Werk en leef in die 

Koninkryk van God. 

En as jy reeds in die Gees gedoop is, sal jy gereelde hervulling van die Gees 

nodig hê om uiteindelik te word. "Vol in die Gees" vol van die Heilige Gees 

en die Gawe of vrug wat jy ontvang het. 

Vol tot oorloop status. Oorvol van die vrugte, gawes, vermoëns en 

eienskappe wat jy ontvang het en om jou medepelgrims op die wortel na die 

Paradys te dien. 

Om jou lamp vol te hou tot die Bruidegom, kom Jesus Christus op die wolke 

om die Geesvervulde Kerk van God te kom haal 

In God se openbaring aan my “Lewe met die ewigheid in my gedagtes” 

In een van die hoofstukke “die 12 stappe na die hemel” kan jy sien dat daar 

3 baie belangrike stappe stap 3, 6 en 9 is. 

Maar al die stappe moet geneem en bemeester word voordat jy na die 

volgende stap kan gaan, 12 in totaal is ons eindbestemming die Hemel, die 

ewige lewe, die Tuin van Eden, die Nuwe Jerusalem of die Paradys. 

Stap 3: Aanvaar Jesus Christus as jou verlosser, kry jou siel (Verstand) 

skoon gewas met die Bloed van Jesus. 
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Stap 6: Doop met Water, om jou liggaam en gees skoon te was soos deur 

God beveel. 

Stap 9: Die Doop van die Sewevoudige Gees van God (Die Heilige Gees). 

Kry jou gees gevul met die kosbare olie van die Hemel. 

Maak skoon, word sondevry en bid tot God en Jesus om vir jou "Die 

Troosterdoopspan" te stuur om jou te kom toerus met 'n 

gasheer/kombinasie van karakter, gawes, vermoëns en vrugte van die Drie-

eenheid uit die Hemel. 

Die belangrikste stap van jou hele lewe: Neem dit en sien die veranderinge 

in jou lewe. Bid en vra die Doop van die Heilige Gees. 

1. Die Gees van God sal jou geestelike oë oopmaak sodat jy die valse 

profete kan identifiseer. 

2. Die Gees van God sal jou lei en vertroos tydens die onderdrukking 

wat reeds begin het. 

3. Die Gees van God sal jou toerus vir diens in die Koninkryk van God. 

4. Die Gees van God sal jou verseël vir die Ewigheid deur die Merk van 

God te ontvang. 

5. Die Gees van God sal jou lei en lei na jou eindbestemming = Hemel. 

 

"Nie net 'n Gees nie" 


