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Gewillig en bekwaam 

Filippense 2:13 (NV) 
13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer. 

 

Vry van die wet 

Romeine 8:1-2 
1Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees 

wandel nie, maar na die Gees. 2Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my 

vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. 

 
Vryheid in die Gees 

II Korinthiërs 3:14-17 
14Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde 

bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. 15Ja, tot vandag 

toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart; 16maar wanneer hulle tot die 

Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. 17Die Here is die Gees, en waar die Gees van die 

Here is, daar is vryheid. 

 

1: Leierskap 

Numeri 11:16-17 
16Toe sê die HERE aan Moses: Bring vir My sewentig manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van 

wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van 

samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. 17Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die 

Gees wat op jou is, sal Ek afsonder en op hulle lê; en hulle sal jou help om die las van die volk te 

dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie.  

 

Numeri 11:24-29 
24Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die HERE aan die volk te kenne gegee; en hy het 

sewentig manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. 
25Daarop 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. 26Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van 

die een was Eldad en die naam van die ander Medad; en die Gees het op hulle gerus--hulle het 

behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie--en hulle het in 

die laer geprofeteer. 27Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê: Eldad en Medad profeteer 

in die laer. 28En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê: My 

heer Moses, belet hulle dit! 29Maar Moses sê vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die 

HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee! 

 

Numeri 27:18-20 
18Toe sê die HERE aan Moses: Neem vir jou Josua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is; en 

lê hom die hand op... 19en stel hom voor die priester Eleásar en voor die hele vergadering, en gee 

hom 'n opdrag voor hulle oë; 20en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die 

kinders van Israel na hom kan luister. 

 
 



 2 

2: Politiek 

Daniël 4:8-9 
8totdat eindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Béltsasar is, na die naam van my god, en 

in wie die gees van die heilige gode is; en ek het hom die droom vertel: 9Béltsasar, owerste van die 

geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen enkele geheim jou 

kwel nie, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitlegging daarvan. 

 
Daniel 5:14 
14Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en 

voortreflike wysheid in jou gevind word. 

 

3: Kunste en allerhande werk 

Eksodus 31:2-5 
2Kyk, Ek het Besáleël die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep; 
3en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir 

allerhande werk, 4om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, 5en 

deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk; om werksaam te wees in 

allerhande werk. 

 
4: Koninklike regering 

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

ander mens verander word... 10Nadat hulle daar by Gíbea gekom het, ontmoet hom meteens 'n groep 

profete, en die Gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. 

 

1 Samuel 11:6 
6En die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy dié woorde hoor, en hy het baie kwaad 

geword. 

 

1 Samuel 16:13 
13Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die 

HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na 

Rama gegaan. 

 

5: Oorlog 

Rigters 3:10 
10En die Gees van die HERE het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer; 

en die HERE het Kusan Risatáim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor 

Kusan Risatáim gekry het. 

 

Rigters 6:34 
34En die Gees van die HERE het Gídeon vervul; en hy het op die ramshoring geblaas, en die 

Abiësriete is agter hom aan opgeroep. 

 

6: Prediking 

Miga 3:8 
8Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en heldemoed, om aan Jakob sy 

oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. 

 

Simson 

Rigters 14:6 
6Maar die Gees van die HERE het oor hom vaardig geword; en hy het dit verskeur soos 'n mens 'n 

bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was; maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat 

hy gedoen het nie. 
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Die gevaar van ‘n gewonde gees 

Rigters 11:1-2 
1En Jefta, die Gileadiet, was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer; en Gílead was die 

vader van Jefta. 2En toe die vrou van Gílead vir hom seuns baar, en die seuns van die vrou groot 

word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê: Jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die 

seun van 'n ander vrou. 

 
a: Ongesonde gesmag na gesag 

Rigters 11:7-10 
7Maar Jefta antwoord die oudstes van Gílead: Het julle my nie gehaat en my uit my vader se 

huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benoudheid sit? 
8Toe sê die oudstes van Gílead vir Jefta: Daarom kom ons nou na jou terug, dat jy met ons 

kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die 

inwoners van Gílead. 9Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gílead: As julle my laat 

terugkom om teen die kinders van Ammon te veg en die HERE hulle aan my oorgee, dan moet 

ek julle hoof word. 10Toe sê die oudstes van Gílead vir Jefta: Die HERE sal hoorder wees 

tussen ons. Waarlik, soos jy gesê het, so sal ons doen. 

 

Rigters 11:29 
29Toe het die Gees van die HERE op Jefta gekom, en hy het oorgetrek na Gílead en Manasse 

en verder deur na Mispe in Gílead; en van Mispe in Gílead het hy deurgetrek na die kinders 

van Ammon. 

 

b: ‘n Oorywerige mond 

Rigters 11:30-31 
30En Jefta het aan die HERE 'n gelofte gedoen en gesê: As U werklik die kinders van Ammon 

in my hand gee, 31dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom my tegemoet, as 

ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon, aan die HERE behoort, en ek sal dit as 'n 

brandoffer bring. 

 
Rigters 11:34-35 

34En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit hom tegemoet met tamboeryne 

en koordanse; en sy was die enigste kind: hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. 
35En net toe hy haar sien, skeur hy sy klere en sê: Ag, my dogter, jy druk my heeltemal neer, 

en jy stort my in die ongeluk! Want ek het my mond geopen teenoor die HERE, en ek kan nie 

terugtrek nie. 

 
c: Verdeeldheid 

Rigters 12:4-6 
4Daarop versamel Jefta al die manne van Gílead om teen Efraim te veg; en die manne van 

Gílead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het: Julle, Gileadiete, is vlugtelinge van Efraim, 

in die midde van Efraim en Manasse... So het daar dan in dié tyd van Efraim twee en veertig 

duisend man geval. 


