
Africaan -   Heilige Gees   Skrif - Holy Spirit Scriptures

Eksodus 35:31 en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met 
verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk;

Numeri 11:25 Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom 
gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die 
sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle 
geprofeteer; maar daarna nie meer nie.

1 Samuel 10:6 En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy 
saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word.

2 Samuel 23:2 Die Gees van die HERE spreek in my en sy woord is op my tong.
Job 33:4 Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige 

maak my lewend.
Jesaja 11:2 en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid 

en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die 
vrees van die HERE.

Miga 3:8 Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en hel-
demoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde.

Sagaria 4:6 Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan 
Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees,
sê die HERE van die leërskare.

Matteus 12:28 Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het 
die koninkryk van God by julle gekom.

Matteus 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om
alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Markus 1:10 En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur 
en die Gees soos 'n duif op Hom neerdaal.

Markus 13:11 En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle 
vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar 
wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle 
wat spreek nie, maar die Heilige Gees.

Lukas 2:26 En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die 
dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie.

Lukas 4:1 En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan 
af, en is deur die Gees in die woestyn gelei,

Lukas 4:18-21 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld 
van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan
blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; 
om die aangename jaar van die Here aan te kondig. 20 En nadat Hy die 



boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die oë 
van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. 21 Toe begin Hy vir hulle 
te sê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

Lukas 12:11,12 En wanneer hulle jul sal bring voor die sinagoges en die 
owerhede en die gesaghebbers, moet julle jul nie kwel oor hoe of waarmee 
julle jul sal verdedig, of wat julle sal sê nie; 12 want die Heilige Gees sal 
julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.

Johannes 7:38,39 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende 
water sal uit sy binneste vloei. 39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié 
sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, 
omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Johannes 14:16,17 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster 
gee om by julle te bly tot in ewigheid: 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, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Johannes 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my 
Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek 
vir julle gesê het.

Johannes 16:7,8 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek 
weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom 
nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; 8 en as Hy kom, sal Hy
die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

Johannes 16:13-15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, 
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 die toekomstige dinge aan julle 
verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My 
behoort, en aan julle verkondig. 15 Alles wat die Vader het, is myne; 
daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan 
julle verkondig.

Johannes 20:21,22 Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader 
My gestuur het, stuur Ek julle ook. 22 En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op
hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

Handelinge 1:2 tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels 
wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;

Handelinge 1:5 Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met 
die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.

Handelinge 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle 
kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa 
en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 2:1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was 
hulle almal eendragtig bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die hemel 'n 
geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar 



hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat 
hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 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.

Handelinge 2:17-19 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 
uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle 
jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook 
op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, 
en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens 
onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. (Joël 2:28,29)

Handelinge 2:33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van 
die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít 
uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

Handelinge 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle 
gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en 
julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Handelinge 4:31 En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam 
was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van 
God met vrymoedigheid gespreek.

Handelinge 8:15-17 Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige 
Gees mag ontvang, 16 want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, 
maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 17 Hulle het 
hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

Handelinge 8:39 En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here 
Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, 
want hy het sy weg met blydskap gereis. (1 Konings 18:12)

Handelinge 9:31 En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría 
het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees 
van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder.

Handelinge 10:44,45 En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te 
spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. 45 
En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom 
het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene 
uitgestort is.

Handelinge 11:15 En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval 
soos ook op ons in die begin.

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

Handelinge 19:6 En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het
op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Handelinge 20:23 behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en 
sê dat boeie en verdrukkinge my wag.



Romeine 5:5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte 
uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Romeine 8:9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik 
die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie 
het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

Romeine 8:13-16 want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as 
julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. 14 
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 
15 Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, 
maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons 
roep: Abba, Vader! 16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons 
kinders van God is;

Romeine 8:26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons 
weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met 
onuitspreeklike sugtinge.

Romeine 15:13 En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en 
vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die 
krag van die Heilige Gees!

Romeine 15:19 deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die 
Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring 
het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum;

1 Korintiërs 2:10-13 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want 
die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 11 Want wie van 
die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in 
hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die 
Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk 
het. 13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid 
leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike 
dinge met geestelike vergelyk.

1 Korintiërs 3:16 Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van 
God in julle woon nie?

1 Korintiërs 6:11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, 
maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here 
Jesus en deur die Gees van onse God.

1 Korintiërs 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die 
Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie; en niemand kan sê 
dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

2 Korintiërs 3:17 Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar 
is vryheid.

2 Korintiërs 13:14(13) Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde 
van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.



Galasiërs 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle 
harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

Efesiërs 1:13,14 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 14 wat die onderpand 
is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Efesiërs 2:18 want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die 
Vader.

Efesiërs 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle 
verseël is tot die dag van verlossing.

1 Tessalonisense 4:8 Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, 
maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.

1 Tessalonisense 5:19 Blus die Gees nie uit nie.
2 Tessalonisense 2:13 Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat 

deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot 
saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid,

Titus 3:5,6 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het 
nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die 
wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees 6 wat Hy ryklik 
uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser;

Hebreërs 2:4 terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en 
allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil?

Hebreërs 10:15 En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;
1 Petrus 1:2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die 

heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die 
bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig 
word!

2 Petrus 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring 
nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God 
gespreek.

1 Johannes 4:2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat 
Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;

1 Johannes 5:7,8 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die 
Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 8 en daar is drie wat 
getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is 
eenstemmig.

Judas 1:20 Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste 
geloof en in die Heilige Gees bid
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