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LES SEWE. 
 

Hoeveel te meer die Heilige Gees 
Of, DIE ALLESOMVATTENDE GAWE 

 
"As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die 
hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?"  (Luke 11:13) 
 
Die Here het reeds in die bergrede sy wonderlike "Hoeveel te meer?" uitgespreek. Waar hy die 
vraag hier in Lukas herhaal is daar 'n verskil. In plaas van goeie gawes, soos on dit aantref, sê Hy 
hier: Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee? Hy leer ons dus dat die 
vernaamste en beste van hierdie gawes die Heilige Gees is, of liewer, dat alle ander gawes in 
hierdie gawe opgeneem word. Die Heilige Gees is die eerste van al God se gawes en die een wat 
Hy die graagste aan ons skenk. Die Heilige Gees is dus die gawe wat ons eerste en hoofsaaklik 
moet soek om te besit.  
 
Ons kan maklik verstaan van watter onuitspreeklike waarde hierdie gawe is. Jesus het van die Gees 
gepraat as "die belofte van die Vader" en dit is die een belofte waarin God se Vaderskap Homself 
geopenbaar het. Die beste gawe wat 'n goeie en wyse Vader aan sy kind op aarde kan gee is sy eie 
gees. Dit is die hoofdoel van 'n vader in die opvoeding van sy kind – om sy eie geaardheid en 
karakter in sy kind weer voort te bring. As die kind sy vader gaan ken en verstaan sodat wanneer 
hy volwasse is, in al die planne en die wil van sy vader gaan deel; as hy die hoogste vreugde in sy 
vader gaan vind, en die vader in hom, dan moet hy een wees met sy vader se verstand en gees. Dit 
is dus onmoontlik om te dink dat God 'n groter en meer verhewe gawe aan sy kind gee as sy eie 
Gees. Wat God is, is Hy deur sy Gees. Die Gees is God se lewe self. Dink net wat dit beteken – dat 
God sy eie Gees aan sy kind op aarde gee.  
 
Was dit nie die heerlikheid van Jesus as 'n Seun op aarde, dat die Gees van die Vader in Hom was 
nie? Met sy doop by die Jordaan was die twee dinge verenig – die stem het Hom as die Geliefde 
Seun verklaar, en die Gees het op Hom neergedaal. En so sê die apostel Paulus aan ons: "Omdat 
julle seuns is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestort wat roep: 'Abba, Vader!'" 
(Gal.4:6). In al die opvoeding van Sy Seun soek die Koning net dat die koninklike gees in sy kind 
ontwikkel sal word. Onse vader wat in die hemel is, verlang om ons, as sy kinders, op te voed tot 'n 
heilige hemelse lewe waarin Hy kan woon en om hierdie rede gee Hy, uit die diepte van sy hart, sy 
eie Gees aan ons.  
 
Dit was Jesus se hele doel en strewe, nadat Hy versoening gedoen het met sy eie bloed om, om 
ons ontwil na God te gaan, sodat Hy daar vir ons die Heilige Gees kon verkry en Hom kon afstuur 
om in ons te woon. As die Gees van die Vader en van die Seun, vind ons die hele lewe en liefde van 
die Vader en die Seun in Hom. As die Gees het Hy in ons gekom om ons op te hef sodat ons met 
hulle gemeenskap kan hê. As Gees van die Vader, stort Hy die Vader se liefde, waarmee Hy die 
Seun liefgehad het, in ons harte uit en leer ons om in daardie liefde te wandel. As Gees van die 
Seun, skenk Hy ons die kinderlike vryheid en toewyding en gehoorsaamheid, waarin die Seun op 
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aarde geleef het. Die Vader kan ons geen hoër of wonderliker gawe skenk as hierdie nie: Sy eie 
Heilige Gees, die Gees van Seunskap.  
 
Die gedagte kom dus vanself in ons op, as ons hierdie waarheid bekyk, dat die eerste en 
belangrikste doel van ons gebed moet wees vir hierdie eerste en belangrikste van alle gawes van 
God. Ons het die Heilige Gees nodig vir elke behoefte van die geestelike lewe. Al die volheid is in 
Jesus, die volheid van genade en waarheid waaruit ons genade op genade ontvang.  Die Heilige 
Gees is die draer wie se besondere taak is om Jesus met alles wat in Hom is vir ons persoonlik te 
laat toeëien deur ‘n geseënde ondervinding. Hy is die Gees van lewe in Christus Jesus en net so 
wonderlik as wat die lewe is, so wonderlik is die voorsiening waardeur so ‘n draer aan ons gegee 
word om dit met ons te deel. As ons ons maar net tot volle beskikking van die Gees stel, en Hom 
volle heerskappy oor ons lewe gee, dan sal Hy die lewe van Christus in ons tot openbaring laat 
kom. Met ‘n goddelike krag sal Hy dit doen, en die lewe van Christus in ons onafgebroke en 
gedurig onderhou. As daar een gebed is wat ons verseker na die troon van die Vader behoort te 
dryf dan is dit dat ons sal bid dat die Heilige Gees, wat ons as God se kinders ontvang het, in en 
deur ons sal vloei in ‘n heerliker volheid.  
 
Deur die verskeidenheid van gawes wat die Heilige Gees moet meedeel, voorsien Hy in elke 
behoefte wat die gelowige mag hê. Dink net aan sy Name. Hy is die Gees van genade wat al die 
genade wat daar in Jesus is moet openbaar en meedeel. Hy is die Gees van geloof en leer ons om 
in die geloof te begin en om voort te gaan in die geloof sodat die geloof al groter en sterker word. 
Hy is die Gees van aanneming en sekerheid, wat getuig dat ons kinders van God is, wat ons met 
die vertroue-wekkende en betroubare Abba Vader inspireer! Hy is die Gees van waarheid wat ons 
ons in alle waarheid lei en wat elke woord van God in der waarheid ons eie maak. Hy is die Gees 
van gebed deur Wie ons tot die Vader spreek – die gebed wat beantwoord moet word. Hy is die 
Gees van oordeel en van vuur wat die hart deursoek en van sonde oortuig. Hy is die Gees van 
heiligheid wat die Vader se heilige teenwoordigheid in ons openbaar en oordra. Hy is die Gees van 
krag, deur wie ons krag ontvang om met vrymoedigheid te getuig en doeltreffend in sy diens te 
arbei. Hy is die Gees van heerlikheid, die waarborg van ons erfenis, die voorbereiding en 
voorsmaak van die heerlikheid wat sal kom. Dis tog duidelik dat die kind van God net maar een 
ding nodig het om soos ‘n kind te kan lewe en dit is om vervul te wees met die Gees. 
 
Die les wat die Here Jesus nou vir ons vandag wil leer is dit: Dat die Vader verlang om Hom aan ons 
te gee as ons maar net wil bid met kinderlike vertroue in wat Hy sê: “As julle dan weet om goeie 
gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan 
die wat Hom bid.” In die woorde van God se belofte, “Ek sal my Gees oorvloediglik uitstort,” en 
van sy bevel, “word met die Gees vervul” besit ons die maatstaf van Gods bereidwilligheid om te 
gee en van wat ons mag verkry. As kinders van God het ons reeds die Gees ontvang. Ons het egter 
nog behoefte aan sy besondere gawes en werking soos ons hulle nodig het, en hiervoor moet ons 
bid. En nie alleen dit nie, maar ons moet bid dat Hy volkome besit van ons mag neem en vir sy 
voortdurende leiding van oomblik tot oomblik. Net soos die loot, wat reeds gevul is met die sap 
van die wynstok, gedurig hyg na die voortdurende deurvloei van daardie sap sodat dit die vrug tot 
volmaaktheid kan bring, net so sal die gelowige, wat hom verbly in die besit van die Gees, gedurig 
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dors en na meer van die Gees verlang. Wat die grote Leermeester verlang dat ons moet leer is, dat 
die belofte en bevel van God die maatstaf van ons verwagting en gebed behoort te wees – ons 
moet oorvloediglik gevul word. Hy wil dat ons met die vertroue sal bid dat die wonderlike 
"hoeveel te meer" van God se Vaderliefde die waarborg sal wees dat, as ons vra, ons verseker sal 
ontvang. 
 
Laat ons dit nou glo. Wanneer ons bid om met die Gees vervul te word, moet ons nie die antwoord 
in ons gevoelens soek nie. Alle geestelike seëninge moet ontvang word, dit wil sê, in die geloof 
aangeneem of geneem word. Laat ek glo dat die Vader sy Gees aan sy biddende kind gee. Selfs 
nou terwyl ek bid moet ek in die geloof sê: “Ek het wat ek vra, die volheid van die Gees is myne.” 
Laat ons in hierdie geloof volhard. Op grond van God se Woord weet ons dat ons het wat ons vra. 
Laat ons dankbaar wees omdat ons verhoor is, dankbaar omdat ons ontvang en geneem het en 
nou dit vashou hou wat ons s’n is. Laat ons standvastig volhard in gelowige gebed dat die seën, 
wat alreeds aan ons gegee is, en wat ons in die geloof aanvaar, mag deurbreek en ons hele wese 
vul. Deur sulke gelowige danksegging en gebed sal ons siel oopvou sodat die Gees volkome en 
ongestoorde besit daarvan sal kry. Dit is sulke gebed wat nie net vra en hoop nie, maar wat neem 
en vashou, wat die volle seën beërwe. Laat ons in al ons gebede die les, wat die Verlosser ons 
vandag wil leer, onthou sodat, as daar een ding op aarde is waarvan ons seker kan wees, dan is dit 
dit: dat die Vader verlang om ons met sy Gees vervul te sien, en dat niks vir Hom meer vreugde sal 
verskaf as om sy Gees aan ons te skenk nie. 
 
En as ons eers eenmaal geleer het om so vir onsself te glo en elke dag uit die skat wat ons in die 
hemel besit wil neem, watter vryheid en krag sal ons nie hê om te bid vir die uitstorting van die 
Gees op die kerk van God, op alle vlees, op alle persone of alle spesiale geleenthede nie! Hy wat 
eenmaal self geleer het om die Vader in die gebed te ken, leer om met alle vertroue ook vir andere 
te bid. Die Vader gee die Heilige Gees aan die wat Hom bid en nog meer wanneer hulle Hom vir 
andere begeer.  
    

HERE, LEER ONS BID 
 

Vader in die hemele, U het u Seun gestuur om U, u Vaderliefde en alles, wat daardie liefde vir ons 
het, aan ons te openbaar! En Hy het ons geleer dat die gawe, wat U bo alle gawes aan ons wil 
skenk in antwoord op gebed, die Heilige Gees is. 
 
O, my Vader, ek kom tot U met hierdie gebed, dat daar niks is wat ek meer begeer nie as om met 
die Gees, die Heilige Gees vervul te word! Sy seëninge is so onuitspreeklik en presies waaraan ek 
behoefte het. Hy stort u liefde uit in die hart en vul dit met Uself. Hierna verlang ek. Hy stuur die 
gemoed en lewe van Christus in my, sodat ek kan leef soos Hy geleef het – in en vir die Vader se 
liefde. Hierna verlang ek. Hy beklee my met krag van omhoog vir al my wandel en werk. Hierna 
verlang ek. O Vader, ek smeek U skenk aan my nog vandag die volheid van u Gees.  
 
Vader, ek vra dit op grond van die woorde van my Here: “Hoeveel te meer die Heilige Gees.” Ek glo 
dat U my gebed hoor, ek ontvang nou wat ek vra. Vader, ek eien dit vir my toe en ek neem die 
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volheid van u Gees as myne! Ek ontvang hierdie gawe vandag weer as ‘n gawe van die geloof. Deur 
die geloof reken ek daarop dat my Vader deur die Gees alles werk wat Hy beloof het. Die Vader 
skep behae daarin om sy Gees uit te stort in sy wagtende kind onderwyl hy vertoef in gemeenskap 
met Homself. Amen. 
    


