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In Mat 6:9-13 leer Jesus Christus aan ons om as volg te bid:  “…Ons Vader wat in die hemel is, 
laat u Naam geheilig word; 10  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net 
soos in die hemel. 11  Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12  en vergeef ons ons oortredings 
soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; 13  en laat ons nie in versoeking kom nie maar 
verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid.  Amen” 
 
Dit is die voorbeeld die riglyn wat Jesus aan ons geleer het om te bid.  Maar die Heilige Gees is 
self waarlik God   Die Heilige Gees is die derde Persoon in die Drie Eenheid.  God is een Wese, 
geopenbaar in Drie Persone, Vader, Seun en Heillige Gees.  
 
So as jy tot God bid, bid jy natuurlik ook tot die Heilige Gees.   Maar ons word nie in die Skrif 
geleer om tot die Heilige Gees as derde Persoon te bid nie.   Alhoewel ons moet bid om vervul te 
word met die Heilige Gees. 
 
Op talle plekke in die Skrif lees ons van mense wat vervul is met die Heilige Gees. 
 
Ons lees van Johannes die Doper wat alreeds van sy geboorte af vervul is met die Heilige Gees. 

Luk_1:15  “want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie 
drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.”  

Ons lees dat Johannes die Doper se ma, Elisabet met die Heilige Gees vervul is toe Maria by 
haar gekom het. 

Luk_1:41  “Net toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabet se 
moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul” 

Ons lees van Johannes se Pa Sagaria wat vervul is met die Heilige Gees. 
Luk_1:67  Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul …” 

 
So ons aanbid natuurlik ook die Heilige Gees as God self.    Maar ons bid ook om al meer en 
meer met die Heilige Gees vervul te word … 

• sodat Hy as Trooster ons kan leer en lei, 
• sodat Hy die Woord al meer en meer aan ons kan openbaar, 
• sodat ons onder Sy leiding, ‘n opregte lewe tot eer van God kan lei. 

 
Joh_4:23,24 

23  “Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees  
        en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so  
        moet doen. 
24  God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” 
 
 
Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:  gskruger1@gmail.com 


