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OPSOMMING 

Die rol wat genesing in evangelieverkondinging en gemeentebou behoort te vertolk, is steeds 

`n brandpunt in die meeste Christelike denominasies. Die verskille in die teoriee vir 

genesing en die toepassing van hierdie teoriee in die praktyk kom soms op ooglopende wyse 

na yore. Hierdie verskille veroorsaak dat dit steeds 'n kontroversiele onderwerp bly. In die 

verlede was daar egter vanuit die Pinkster Kerke se perspektief min teologiese besinning wat 

gepoog het om hierdie probleme aan te spreek. 

Hierdie studie poog dus om vanuit die Pinksterkerke se geledere 'n bydrae te lewer tot die 

ontwikkeling van 'n Bybelse teorie en praktyk vir die genesingsbedieng van die kerk. Selfs 

binne die konteks van die Pinksterbeweging is die benadering van die studie uniek in die 

opsig dat daar ondersoek ingestel word na die rol wat die genadegawes van die Heilige Gees 

in genesing vertolk. 

Allereers is die Bybel ondersoek om vas te stel wat die aard en omvang van die werking van 

die genadegawes is, en hoe die gawes in Christus se lewe, asook die Nuwe-Testamentiese 

kerk, gemanifesteer het. 

In die studie word gekyk na die die rol van die genadegawes in die ontstaan van die 

hedendaagse Pinksterbeweging, asook die AGS. Die huidige situasie in laasgenoemde 

denominasie kom ook onder die loep by wyse van 'n veldstudie wat gedoen is om vas te stel 

hoe effektief, al dan nie, die genesingsbediening tans in die AGS funksioneer. Daarna word 

verskeie riglyne vir die maksimale benutting van die genadegawes voorgestel. 

Die studie word afgesluit met 'n aantal aanbevelings ten opsigte van studievelde wat nie 

gedek is nie. 



SUMMARY 

There is still great uncertainty about the role of healing in proclaiming the Gospel and in 

church building and development. For many Christian denominations this is still a 

contentious and controversial subject. Especially the differences in the theories on healing 

and the way in which these theories should be applied, cause many problems to come to the 

fore in obvious and unsettling ways. In the past few Pentecostal theologians have tried to 

make contributions that help to identify and solve these problems. 

By doing this study from a Pentecostal viewpoint, the student is hoping to aid the church in 

developing a theory and praxis for the healing ministry that is based on Scripture. This study 

is unique in the sense that it approaches the issue from the standpoint that the gifts of the 

Holy Spirit are an absolute necessity in developing a Scriptually sound theory and praxis for 

the healing ministry. 

It was therefore necessary first to stress the important role of the gifts of the Spirit in the 

ministry of Christ and the New Testament church. The study then looks at the role and 

influence that the gifts had in the emergence of the modern Pentecostal movement and of the 

AFM of South Africa. To discover whether this ministry is still functioning effectively, a 

questionnaire was given to believers in eight different assemblies. The information was then 

used to compile a list of guidelines that might be adhered to in order to maximise the 

usefulness of the gifts of the Spirit. 

The study concludes with recommendations for possible research in this area. 
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HOOFSTUK I 

1 	INLEIDING 

In die uitvoering van die opdrag wat deur Christus aan die Kerk gegee is, het die rol 

van Evangelieverkondiging die meeste aandag gekry. Daar is eenstemmigheid in al 

die Christelike denominasies dat die Evangelie aan al die nasies verkondig moet 

word, en vanuit hierdie eendragtigheid het menige deurtrapte, goed ontwikkelde 

teoriee en praktyke vir evangelieverkondiging ontwikkel. 

Daar is egter steeds onsekerheid in menige Christelike denominasies en selfs groot 

meningsverskille oor wat die rol van genesing in evangelieverkondiging en 

gemeentebou behoort te vertolk. 

Die standpunte strek heen oor 'n spektrum van menings wat wissel tussen twee 

uiterste pole. Die een pool is diegene wat glo Goddelike genesing slegs in Bybelse 

tye plaasgevind het, andersyds is daar diegene wat glo dat God in ons tyd elke siek 

persoon onmiddellik en volkome sal genees as daar korrek en met genoeg geloof 

gebid word. 

Beide uiterstes beklemtoon hoe belangrik dit vir die kerk is om die werk van die 

Heilige Gees in en deur die gemeenskap van gelowiges te verstaan, in ag te neem, en 

Hom toe te laat om te werk soos Hy wil. 

Hierdie studie fokus op hoe die Gawes van die Heilige Gees, as deel van die 

werksaamhede van die Heilige Gees in die Gemeente van Christus, die Goddelike 

genesingsbediening beinvloed, en veral ten opsigte van die Apostoliese Geloof 

Sending van Suid-Afrika. 
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1.1 Rasionaal 

J. Rodman Williams (1971:118) verklaar onomwonde dat die kerk nou in die "era 

van die Heilige Gees" is, en dat hierdie era begin het toe Christus die Heilige Gees 

uitgestort het na Sy hemelvaart (Hand. 2:33). Hy stel dit ook duidelik dat hierdie 

dinamiese realiteit slegs '11 werklikheid word indien gelowiges gelowig en gewillig 

hulself aan die Heilige Gees oorgee. 

Ook Karl Barth (1963:58) het reeds in 1963 verklaar dat elke Christen geheel-en-al 

afhanklik is van die Heilige Gees, dit nooit mag vergeet nie, en nog minder mag 

veronderstel dat Hy altyd goedkeurend en meewerkend teenwoordig is. "Only where 

the Spirit is sighed, cried, and prayed for does He become present and newly 

active." 

Die gelowige mag nooit in die versoeking kom om te dink dat by oor 'n formule vir 

genesing beskik nie, nl.; Die Skrif + Geloof = Genesing. Geloof is nie 'n formule 

nie. Dit is 'n onophoudelike, daaglikse wandel met God in Christus deur die Gees 

(Copeland 1997:24). Net soos met genesing, is die Heilige Gees dikwels die 

ontbrekende dimensie in ons geestelike "formules". Sonder die Heilige Gees se 

leiding kom gelowiges telkemale in die verleentheid, word skade aan die liggaam van 

Christus aangerig , en tas die kerk in die duisternis rond. 

Hierdie studie poog om te ondersoek hoe belangrik die rol van die genadegawes is ten 

opsigte van Goddelike genesing en dat 'n genesingsbediening wat nie die Heilige 

Gees Sy regmatige plek gee nie, rampspoedige gevolge het. Verblydend is die 

waarneming van Pieterse (1995:194) en Maddocks (1995:xiii) dat daar 'n oplewing in 

al die Christelike denominasies is ten opsigte van die genesingsbediening. Hierdie 

oplewing in die bediening van genesing is onder andere in reaksie op die geweldige 

toename in behoefte daaraan. Soveel navorsing as moontlik moet dus nou oor hierdie 

geweldige belangrike onderwerp gedoen word, sodat die bediening op 'n gesonde 

Slcriftuurlike grondslag kan ontwikkel. 
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Die toename in die voorkoms van genesings gaan gepaard met nuwe belangstelling in 

die teoriee waarop die kerk haar genesingsbediening baseer. Die fokus val veral op 

denominasies wat reeds in hierdie bediening betrokke is, en vele werke en 

studiestukke het die afgelope tyd die lig gesien. Dit is egter veral Pieterse (1995:60) 

wat spanning, veral tussen die teorie en praktyk van die genesingsbediening in die 

Pinkster en Charismatiese beweging, geidentifiseer het. Hy beklemtoon voorts dat 

hierdie spanning die geloofwaardigheid en effektiwiteit van die bediening in gedrang 

bring. Hierdie studie poog om oplossings te bied ten opsigte van sekere aspekte van 

genoemde spanning deur klem te re op die rol wat die genadegawes van genesings (1 

Kor.12:9), asook die ander genadegawes van die Heilige Gees wat in die studie 

behandel word (verwys na 1.3.3), in die genesingsbediening van die AGS vertolk. In 

die ontwikkeling van 'n bedieningsmodel vir genesing is dit belangrik dat die rol van 

die Heilige Gees daarin opgeneem sal word (Pieterse 1995:219). 

Nel (1992:25) is ook van mening dat 'n studie oor die rol van die pneumatologie in 

die genesingsbediening nuttige resultate sal lewer. Dit is duidelik dat die 

pneumatologie sedert die ontstaan van die AGS 'n aansienlike invloed in die 

beweging se Goddelike genesingsbediening uitgeoefen het. Daar sal in die studie ook 

gepoog word om te ondersoek of die situasie sedertdien verander het, en indien wel, 

water gevolge dit het. 

Daar word vertrou dat die studie die belangrikheid van die genadegawes ten opsigte 

van die genesingsbediening sal beklemtoon en ook sal aantoon dat, indien hierdie 

aspek van die genesingsbediening nie sy regmatige plek (soos in die Bybel 

voorgeskryf) inneem nie, dit bydra tot die vermelde spanning tussen die teorie en 

praktyk van die Goddelike genesingsbediening. 

1.2 Waarom die AGS? 

Daar is verskeie redes waarom die keuse gemaak is om die studie binne die bestek 

van die genoemde denominasie te hou. 
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EERSTENS beoefen die AGS, as die grootste Pinkster kerk in Suid-Afrika, reeds 

bykans 100 jaar die Goddelike genesingsbediening (Burger 1987:173). Terselfdertyd 

is die AGS ook deel van die wereldvvye Pinksterbeweging wat daarna streef om die 

charismata soos wat dit in die Apostoliese tydperk (die tydperk in die Nuwe 

Testament waarin die Apostels geleef het) geleer en beoefen is, toe te pas (Moller 

1975:2). 

`n Studie oor hoe beide hierdie oortuigings, nl. dat God vandag nog genees, en dat 

die genadegawes steeds in die gemeenskap van gelowiges beoefen behoort te word, 

binne hierdie denominasie ineenvloei en mekaar beinvloed, behoort tot insig te lei 

wat vir beide die AGS en ander denominasies waardevol kan wees. 

TWEEDENS is daar die waarneming van Pieterse (1995:32) dat, ten spyte daarvan 

dat die AGS jare lank reeds Goddelike genesing beoefen, die denominasie nie veel 

aandag gee aan die daarstelling van uitgewerkte teoriee en praktyke vir die 

genesingsbediening nie. Dit het reeds vir die Pinkster Kerk in Suid-Afrika byna 

rampspoedige gevolge gehad (Pieterse 1995:214). 

Terwyl erkenning gegee word aan die werk van persone soos Bosman (1988), Nel 

(1992) en Holtzhauzen (1993), word daar vertrou dat die eiesoortige benadering van 

hierdie studie unieke bydraes sal lewer tot die daarstelling van uitgewerkte teoriee en 

praktyke vir die Goddelike genesingsbediening in die AGS. 

In die DERDE plek word hierdie studie aangepak met die vertroue dat die werkstuk 

die AGS sal help in haar ywer om die genesingsbediening verder uit te bou en te 

versterk deur die ontbloting van moontlike tekortkominge, foute en vraagstukke sodat 

dit aangespreek kan word. Dit is so dat hierdie denominasie klaarblyklik sukses 

behaal ten opsigte van die Goddelike genesingsbediening, maar die denominasie kan 

nie voortbou op sukses wat nie Skriftuurlik-Teologies verwerk en verstaan word nie. 

Daar is soveel pyn en leed wat nog nie deur die kerk aangespreek word nie; daarom 

moet die AGS (en ander kerke) alles in hul vermoe doen om hierdie bediening tot 
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voile potensiaal te laat ontwikkel - 'n taak wat nie moontlik is sonder 'n behoorlike 

Bybelse teorie en praktyk van al die aspekte van hierdie bediening nie. 

Daar is reeds vermeld dat beide Pieterse en Maddocks van mening is dat daar 'n 

toename in genesings regoor die spektrum van al die Christelike denominasies is. 

Indien die voorkoms van genesings soos wat in die AGS se ontstaansjare voorgekom 

het (Burger 1987:177), met hedendaagse statistiek in die kerk vergelyk word, is dit 

egter duidelik dat daar 'n afname in die voorkoms van genesings in die AGS is (Van 

den Berg 1998c:11). Daar sal in die studie gepoog word om die redes hiervoor te 

ontdek. 

`n VIERDE rede waarom hierdie studie onderneem word, is om te beklemtoon dat die 

bediening van genesing nie losgemaak kan word van die bediening van die Heilige 

Gees nie. Dit is 'n feit waarvan die stigters van die AGS, veral John Lake, deeglik 

bewus was, (Burger 1987:143) en wat aanleiding gegee het tot hul kragtige bediening. 

Die afname mag ook wees as gevolg van die feit dat baie leiers en gelowiges in die 

AGS die genesingsbediening as vanselfsprekend aanvaar en soms selfs uit gewoonte 

beoefen. Die verwagting is dus VYFDENS dat hierdie studie die AGS sal help om 

weer te besef hoe belangrik hierdie bediening is, en dat dit waarderend, met nuwe 

insig, beoefen behoort te word. 

1.3 	Verskeie terme 

1.3.1 Inleiding 

Dit is so dat baie Christene huiwerig is om betrokke te raak by die 

genesingsbediening omdat hulle vrees dat hul dan geassosieer sal word met 

die ernstige foute wat in die verlede in hierdie bediening gemaak is, of selfs 

met die okkulte geassosieer sal word (Wimber & Springer 1986:26). Hierdie 

vrese is verstaanbaar, gesien in die lig van die nuwe belangstelling in 

tradisionele Afrika genesingsmetodes, toordokters, holistiese medisyne en 

"physic healing-. 
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Juis daarom is dit noodsaaklik dat selfs die terme wat Christen in die 

genesingsbediening gebruik, so duidelik moontlik sal wees, en so eenvormig 

as moontlik gebruik sal word. Ten einde verwarring te vermy, word die 

volgende terme meer breedvoerig verduidelik. 

1.3.2 Goddelike genesing 

Dikwels word verskeie terme gebruik om genesingsgebeure mee te beskryf. 

Enkele voorbeelde hiervan is geloofsgenesing, gebedsgenesing, 

wondergenesing, bonatuurlike genesing, en die kerklike diens van genesing. 

Die AGS, in navolging van John A. Dowie en John G. Lake, verkies egter die 

term "Goddelike genesing" (Nel 1992:3). In hierdie term word beklemtoon 

dat, tydens die gebeurtenis waarna verwys word as Goddelike genesing, die 

Persoon wat bonatuurlik in die siek persoon se omstandighede ingryp om 

hom/haar te genes, God self is. 

Die AGS het waardering vir die hulp van die medici en inrigtings aan siek 

persone, en is ook nie teen die gebruik van medisyne nie (Burger 1987:180). 

Gelowiges moet, betreffende siekte, nooit so deur hul pastor bedien word dat 

hul voel hul word gedwing om te kies tussen Goddelike genesing of mediese 

genesing nie (MacNutt 1988:271). Wanneer iemand gesond word, of dit deur 

die hulp van 'n mediese dokter geskied, of na gebed gebeur, op water wyse 

ookal, is dank aan God gepas - aldus Moller (1994:344 Deel HI). 

Maddocks (1995:163) huldig die siening dat die kerk en medici hul bereid 

moet verklaar om as vennote en medewerkers toe te tree tot die stryd teen 

siekte. Beide die kerk en dokters is besorg oor die gesondheid van mense; 

beide het 'n belangrike bydrae daartoe te !ewer, en saam kan hul baie meer 

effektief optree. 

Mediese dokters kan met meer begrip die invloed van negatiewe, 

vernietigende kragte soos vrees, bitterheid, jaloesie, en roekeloosheid, erken. 

Geestelike leiers kan baie bereik deur onbevrees instrumente van genesing te 
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wees in die hande van 'n helende Christus; om voorbidding te doen vir die 

medici rowel as die siekes. 

In die Bybel is 'n geval waar onderskei kan word tussen Goddelike- en 

mediese genesing (Mark.5:25-34). In hierdie geval, wat hierdie vrou se siekte 

betref, het die behandeling van talle dokters haar niks gebaat nie (vers 26). 

Toe sy egter aan Jesus se klere raak, het sy dadelik aan haar liggaam 

agtergekom dat sy genees is (vers 28-29). Jesus self het ook dadelik geweet 

dat daar krag van Horn uitgegaan het na haar toe (vers 30). 

Wanneer God genadiglik en direk ingryp om mense gesond te maak, en die 

ingryping, wat die mens betref, duidelik waarneembaar is, dui dit op 

"Goddelike genesing", en dit is die term wat deurgaans in die studie gebruik 

word. 

1.3.3 Genadegawes 

Die studie fokus hoofsaaklik op die rol wat die Genadegawes van die Heilige 

Gees in die Goddelike genesingsbediening van die AGS vertolk. Ten einde 

die meeste te maak van die bepalinge waaraan die studie onderwerp is, word 

gekonsentreer op die nege genadegawes wat in 1 Korintidrs 12:8-10 vermeld 

word. 

Daar word nie ontken dat ander aspekte van die Heilige Gees se aktiwiteite 

ook as "gawes van die Gees" beskou kan word nie. In beide Pinkster- en 

Charismatiese kringe word egter tradisioneel na die nege genadegawes wat in 

1 Korintiers 12:8-10 genoem word, as die "Genadegawes van die Heilige 

Gees" verwys (Moller 1975:47). Hierdie nege genadegawes is, veral ten 

opsigte van die liturgie, op die voorgrond in die AGS, en dit is dan ook in die 

beoefening van hierdie genadegawes vat die beweging dikwels die meeste 

kritiek ontlok. 
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Die term "genadegawes" word hoofsaaklik ontleen aan die vierde vers van 1 

Korintiers 12. Die nege geestelike gawes wat in verse agt tot tien genoem 

word, word as "genadegawes" (Grieks: "xapiagam"), beskryf. Die 

betrokke gawes word in hoofstuk twee breedvoerig uiteengesit en afsonderlik 

behandel. 

1.3.4 "Werkinge" van die Gees. 

Daar is nie 'n enkele algemene, kollektiewe term in die Afrikaanse Bybel wat 

gebruik kan word om die voile spektrum van die werksaamhede van die 

Heilige Gees to beskryf nie. 

In 1 Korintiers 12:7 word wel na hierdie kollektiewe werksaamhede 

("genadegawes", [vers 4]; "bedieninge", [vers 5] en "werkinge", [vers 6]) 

verwys as "...die werkinge van die Gees...". In die Interliniere Bybel wat 

saamgestel is deur Green (1982:872) word hierdie begrip vertaal as "... the 

showing forth of the Spirit ..." (King James II Version). In die Griekse Nuwe 

Testament (Aland, Black, Martini, Metzger, Wikgren 1975:605) word na 

hierdie gebeure verwys as "... 4xvipcoatc 'rob Ilvet5pArroc ...". 

Moulton (1979:422) vertaal hierdie begrip letterlik en se dit beteken "to bring 

to light, to set in a clear light, to manifest, display". Die woord 

"Oav6Pcocri.c" 1  is volgens Zodhiates (1978:1436) afgelei van "OccvOc" 

(Joh.18:3) wat "lantern" beteken. Die gedagte is dat die Heilige Gees, 

simbolies gesproke, die gelowige se "lantern" sal wees. Dit sluit aan by Jesus 

.4. 	"A lanifestation" Moulton & A lilligcm 1963:663). 

"to cause something to he filly  known by revealing clearly and in some detail - to make A7101417, to make plain, to reveal, to bring 
to the light, to disclose, revelation" (Louw & Arida 1988:338). 

"disclosure, announcement, the open proclamation of the truth" (Anzdt & Gringrich 1957:861). Deur die werkinge 
(manifestasies) van die Heilige Gees word aan die gelowige, die gemeente (die gemeenskap van die gelowiges) dit bekend wat andersyds 
(solider God se inglype) onhekend of verhorge sou gehly het. Die bekendmaking of openharing kan dinge aangaande God, die mens, of 
situasies wees. Die Openharing, of werking, lei alder andere tot genesing, toentsting. opbouing, inspirasie, vertroosting, vermaning -
dit wat die Heilige Gees tot stand wil bring. 

"Through the pneumatic charismata the Holy Spirit shines forth and openly shows Himself. The Spirit who is invisible now 
manifests Himself visibly and audibly" (Williams 1990:330). 
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se woorde in Joh.16:13: "Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal 

Hy julle in die hele waarheid lei." Ook veral deur die genadegawes, deur die 

"werkinge" van die Heilige Gees, het God in wese hierdie begeleiding ten 

doel. 

Die Heilige Gees se werkinge (bv. die genadegawes) openbaar (straal uit, 

maak sigbaar) God se wil, omdat Hy Jesus persoonlik verteenwoordig by die 

Christene nadat Christus teruggekeer het na Sy Vader (Du Rand 1990:26). 

Wanneer die term "werkinge van die Gees" of "manifestering" in hierdie 

studie gebruik word, verwys dit dus na die werksaamhede van die Heilige 

Gees met betrekking tot die genadegawes soos genoem in 1 Korintiers 

12:8-10. 

1.4 Enkele voorveronderstellings 

Soos reeds aangedui word hierdie studie binne die AGS van Suid-Afrika 

gedoen. Dit is egter nie binne die bestek van die studie moontlik om at die 

leerstellings van die AGS rondom die gekose onderwerp op doelmatige wyse 

onder die loep te neem nie. Baie van die AGS se standpunte aangaande die 

Goddelike genesingsbediening is egter uniek van die meeste ander 

denominasies in Suid-Afrika, en hierdie standpunte word ook meestal op 'n 

unieke wyse beoefen. Dit is hierdie unieke standpunte, asook die eiesoortige 

Wyse waarop dit beoefen word, wat die kandidaat 'n geleentheid bied tot 

navorsing. 

Die doel van hierdie studie is nie om kritiek te lewer of aanbevelings te maak 

betreffende ander denominasies se standpunte rondom die onderwerpe wat 

bespreek word nie. Die studie gaan in hoofsaak oor die impak van die 

genadegawes in die Goddelike genesingsbediening soos wat dit in die AGS 

beoefen word. 
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In die aanhef tot die konstitusie van die AGS se geloofsbelydenis, (paragraaf 

A.2.3.7), word aangedui dat daar geglo word ..."in die werking van die 

geestelike gawes en die vrug van die Gees in 'n Christen se lewe". Ook in 

hoofstuk 10 van die Konstitusie (paragraaf 10.2.3), word die geestelike gawes 

("nveugattica") soos omskryf in 1 Korintiers 12:4-11, as Nuwe-

Testamentiese bedieninge wat vandag steeds beoefen word, erken. 

Die studie impliseer nie dat die Heilige Gees slegs deur die gawes werksaam 

is nie, maar poog wel om die belangrikheid van die genadegawes in die 

Goddelike genesingsbediening te beklemtoon. 

1.5 Die afbakening van die studieveld 

In die studie word veral gekonsentreer op duidelike verbintenisse tussen die 

gawes en genesings. As basis vir die teorie dat daar wel 'n beduidende 

verbintenis is, word veral die Nuwe Testament ondersoek, en daarna enkele 

fasette van die AGS se geskiedenis. Meer resente materiaal word bygewerk 

sodat die hedendaagse tendens waargeneem kan word. Veral die 

gevallestudies behoort in hierdie opsig 'n waardevolle bydrae te lewer. 

Baie materiaal wat ondersoek kan word is reeds deur persone binne die 

geledere van die Pinksterbeweging geboekstaaf. Oorsese Pinkster en 

Charismatiese skrywers het egter steeds groot invloed op die 

Pinksterbeweging in Suid-Afrika, en waar van toepassing, word relevante 

standpunte genoem. 

1.6 Objektiwiteit 

Geen navorser is tot volkome objektiwiteit in staat nie. Hierdie stelling is 

sekerlik veral van toepassing op hierdie studie, gesien in die lig van die feit 

dat die kandidaat self 'n lidmaat van en pastor in 'n gemeente van die AGS is. 
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Die kandidaat onderskryf dus, uit die aard van die saak, heelhartig die 

leerstelling van die AGS, ook wat betref die kerk se dogma rondom die gawes 

van die Heilige Gees. 

Die kandidaat onderneem egter om so objektief moontlik te wees, en vertrou 

dat veral die mede-studieleier 'n waardevolle bydrae in hierdie verband sal 

lewer. 

1.7 Die Skrif as norm 

Die AGS glo dat die standaard van at haar handelinge die Skrif behoort te 

wees (Aanhef tot die Konstitusie, paragraaf A.2.2). In die ontstaansjare van 

die AGS het die anti-kerk sentiment wat geheers het egter veroorsaak dat 

hierdie edel oortuiging soms op 'n rigiede wyse toegepas is. Daar is 

byvoorbeeld gevoel dat teologiese opleiding vir voornemende pastore tot die 

Bybel self beperk behoort te word omdat dit die enigste wyse is waarop 

eenheid in onderrig gehandhaaf kon word. Die vrese wat formele, uitgebreide 

teologiese opleiding vir sommige kerkleiers van daardie era ingehou het, het 

die daarstelling van 'n opleidingsentrum vir pastore bemoeilik en vertraag 

(Burger 1987:438). 

Die gevolg was dat noodsaaklike dogmavorming in 'n groot mate agterwee 

gebly het. Hierdie situsie het egter verander, veral as gevolg van die invloed 

van Dr. F.P. Moller (Snr.) Hy was van mening dat die AGS, as 'n jong kerk, 

die ander (ouer) kerke se reeds geformuleerde dogmas onder od moet neem, 

en in die lig van die Skrif , tot haar eie dogmatiese formulering kom (Moller 

1991:39 Deel I). 

Sedertdien is die AGS in alle ems besig met dogmavorming, en in die proses 

is daar 'n sterk aanklank by die teoloog Karl Barth (1963:17) se uitspraak, nl. 

dat "...theology is not a creative act, but only a praise of the Creator and of 

His act of creation ...". Dogmavorming word dus gesien as dienswerk tot 

verheerliking van God en ten bate van die mens binne en buite die kerk. 
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Die kandidaat neem met dankbaarheid deel aan die dienswerk van 

dogmavorming, en waardeer die geleenthede wat dit bied. Kerklike praktyke 

behoort egter steeds en altyd in ooreenstemming te wees met dit wat die Skrif 

voorslcryf. Indien dit nie die geval is nie, is dit die kerklike praktyk wat moet 

verander, en nie die Skrif nie. 

In hoofsaak gaan die studie om die toetsing van 'n aspek van die AGS se 

genesingsbediening aan die Skrif. Dit gaan dus nie om 'n kritiese vergelyking 

met ander menings nie, maar om 'n vergelyking met die Skrif sodat hierdie 

bediening, waar nodig, meer Skriftuurlik kan word. Indien die kerk dit wat 

God gese het (Sy Woord) glo en daarvolgens optree, word die kerk se praktyk 

een met die teorie (Skrif), wat aanleiding gee tot die ideale omstandighede 

waarin genesing kan plaasvind. 

1.8 Gesonde wisselwerking 

Met erkenning vir die werk van die sosioloog Mary Douglas (1992:201), word 

die volgende raamwerk gebruik om die noodsaaklikheid van gesonde en 

gebalanseerde wisselwerking tussen teorie en praktyk in die Goddelike 

genesingsbediening aan te dui. Haar oorspronklike raamwerk, die "grid and 

group" raamwerk, dui op die invloed wat rigiditeit en afsondering op mense 

(of groepe mense, soos by. 'n gemeente of denominasie) se vermoe tot 

interaksie het. 

Mary Douglas se gevolgtrekking is dat rigiede isolasie 	onwilligheid om 

iets nuuts te probeer of na dinge uit 'n ander oogpunt te kyk) die interaksie 

wat mense nodig het om gebalanseerd te leef, strem. 

Die kandidaat se aangepaste weergawe van die raamwerk dui op die 

noodsaaklikheid van interaksie tussen die Bybel en die gelowige se bediening. 

Die raamwerk kan gebruik word om die belangrikheid van hierdie interaksie 

in alle geloofsaspekte aan te dui. 
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In die konteks van hierdie studie gaan dit egter om die interaksie tussen die 

teorie van die Goddelike genesingsbediening (die Bybel) en die beoefening 

daarvan in die praktyk. 

Die horisontale as dui op die kennis (of gebrek aan kennis) wat 'n gelowige 

van die genesingsbediening het. 

Die vertikale as dui op die mate van ywer (geloofsoortuiging) waarmee die 

persoon bedien. 

Die horisontale as dui 'n moontlike toename van links na regs aan, die 

vertikale as 'n moontlike toename van onder na bo. 

BALE 

PRAKTVK 

B 	 C 

	

YWER SONDER KENNIS 	 GELOOF EN KENNIS 

ONEFFEKTIEF 	 SUKSESVOL 

	

BALE PRAKTYK EN MIN TEORIE 	 BALE PRAKTYK EN BALE TEORIE 

A 
GEEN KENNIS EN GEEN GELOOF KENNIS SONDER GELOOF 

ONAKTIEF 	 AKADEMIES 

	

MIN TEORIE EN MLN PRAKTYK 	 HALE TEORIE EN MIN PRAKTYK 

MIN 

-31 

MIN TEORIE BALE 

Persoon A 

Persoon A is verteenwoordigend van diegene wat selde, indien ooit, betrokke 

is by die genesingsbediening. Die Bybelse teorie wat geloof opwek en die 

persoon aanspoor tot aksie, ontbreek, of word verwerp. Hulle is dus onaktief 

in die bediening. 
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Persoon B 

Hierdie persoon is met ywer en oortuiging betrokke in die Goddelike 

genesingsbediening, maar gebrek aan kennis (teorie) veroorsaak dat hy/sy baie 

foute maak en soms ook onwys optree. Alhoewel daar dus in die begin soms 

sukses is, is die bediening gedoem om in die langtermyn te faal. Hul 

bediening is dus oneffektief, en rig ook dikwels baie skade aan. 

Persoon D 

Daar is ook diegene wat volkome saamstem met die teorie van die Goddelike 

genesingsbediening. Hul bestudeer en teologiseer dit, (en is soms ook krities 

teenoor diegene wat dit wel beoefen) maar gaan self nie oor tot die stap om dit 

wat hul glo en bely, te beoefen nie. Die Goddelike genesingsbediening is dus 

vir hul bloot akademies en teoreties van aard. 

Persoon C 

Persoon C ken en verstaan die teorie van die Goddelike genesingsbediening en 

pas dit toe omdat die teorie hom juis aanspoor tot aksie. Omdat hy die 

Goddelike genesingsbediening toepas in lyn met die Skrif is hy hoofsaaklik 

suksesvol. Dit is die persoon wat die Kerk van Christus graag in diens van die 

Goddelike genesingsbediening wil sien. 

Markus 12:24 is die Skrifbasis waarop bogenoemde stelling gegrond is. In die 

woorde "Is die rede waarom Julie dwaal, nie juis dat Julie nie die Skrif ken nie 

en ook nie die krag van God nie?", beklemtoon Christus dat beide kennis van 

die Skrif en die krag van God (die werkinge van die Heilige Gees) ons bewaar 

van dwaling. God sal getrou saamwerk met wonders en tekens indien die 

bediening Skrifsuiwer en gelowig is (Mark.16:20, Heb.2:4). 

Daar kan ook na die raamwerk gekyk word in die lig van Romeine 10:17: "Die 

geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God" (Ou 
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Afrikaanse Vertaling 1953). (King James vertaling: "Faith cometh by 

hearing... "). Geloof "kom" wanneer die hoorder glo dat God se Woord waar 

is en dat Hy elke belofte van Hom sal gestand doen. Die gelowige aanvaar dat 

hy/sy, in Christus Jesus, die erfgename van die belofte is (Ga1.3:29), en dat 

God hierdie belofte, wat bewaring van die gees, siel, en liggaam insluit (1 

Thess.5:23), met 'n eed gevvaarborg het (Heb.6:17). Gelowiges wat siek is, 

bid vir mekaar omdat hul volkotne vertroue (geloof) het in God se beloftes in 

Sy Woord. Hy het gese dat Hy die siek persoon gesond sal maak as hulle (die 

gelowiges) gelowig bid (Jak.5:15). 

Die antwoord tot groter sukses (groei, toename van genesings) in die praktyk, 

is opgesluit in 'n teorie vir genesing wat op die Bybel gebaseer is. Wanneer 'n 

suiwer Bybelse teorie met geloof toegepas word, sal God Sy Woord waar 

maak deur te doen wat Hy beloof het (Jes.55:11). Die praktyk vir die 

bediening van genesing behoort deur 'n teorie van genesing wat uit die Bybel 

kom, gerig te word. 

Terwyl die illustrasie insiggewend mag wees, kan die bediening van persone 

wat in die Goddelike genesingsbediening betrokke is, nie so maklik en 

eenvoudig gekategoriseer word nie. (Daarom word daar in die raamwerk nie 

bloksgewys onderskeid gemaak tussen die verskeie kategoriee nie). In 'n 

mindere en/of meerdere mate is die fasette wat in die raamwerk vermeld word, 

by alle Christene afwesig of aanwesig. Niemand wat op Bybelse wyse 

betrokke is in die Goddelike genesingsbediening is heeltemal volmaak of in 

totaliteit verwerplik in hul bediening nie. Tog moet elke gelowige daarna 

strewe om die effektiewe instrument te wees wat Christus bedoel het dat hy/sy 

kan en moet wees (1 Kor.14:12). 

1.9 Die geloofwaardigheid van genesings 

Die kandidaat doen hierdie studie vanuit die oortuiging dat Goddelike 

genesing wel plaasvind en aanvaar dat diegene wat daarvan getuig eerlik 

vanuit hul ervaring optree. 
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Die denominasie waarop hierdie studie fokus, het welliswaar geen vasgestelde 

en beproefde meganisme of standaard (soos by. die Katolieke kerk se Mediese 

Buro te Lourdes) waaraan genesings getoets kan word nie. Moontlik het die 

tyd aangebreek dat die AGS die wenslikheid van die ontwikkeling van so 'n 

meganisme of standaard sal oorweeg. 

1.10 Die verloop van die studie 

Eerstens is aangedui waarom die studie nodig is, en waarom die fokus in 

hoofsaak op die AGS val. Ten einde verwarring en onduidelikheid te vermy, 

word 'n aantal begrippe en terme verduidelik en voorveronderstellings 

uitgeklaar. 

Vervolgens word 'n basis vir die res van die studie gele deur in die Bybel, 

veral die Nuwe Testament, ondersoek in te stel na die impak wat die 

Genadegawes op die genesingsbediening in die Bybelse tye gehad het. 

Omdat die AGS bely dat die Genadegawes ook vir vandag se kerk bedoel is en 

beoefen moet word (Burger 1987:16), word vervolgens ondersoek ingestel na 

wat die invloed van hierdie belydenis en beoefening daarvan in die 

denominasie was en steeds het. 

Die studie word in hoofstuk drie toegelig met 'n veldstudie sodat vasgestel kan 

word hoe hierdie belydenis in die praktyk toegepas word en water impak dit 

het in die Goddelike genesingsbediening van die betrokke persone en diegene 

vat hul bedien. Die veldstudie is op twee wyses gedoen. Eerstens is 'n aantal 

onderhoude goedoen met persone wat betrokke is in die Goddelike genesings 

bediening, sodat insig verkry kan word vanuit die perspektief van diegene wat 

bedien. 

Tweedens is die lidmate van 'n aantal gemeentes genader om vraelyste in te 

vul, sodat insig verkry kan word vanuit die perspektief van diegene wat bedien 

word. 'n Voorbeeld van die vraelys verskyn in die addendum. 
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Daar word van binne asook van buite die AGS erken dat die genadegawes met 

omsigtigheid en verantwoordelikheid beoefen moet word. Waar dit nie 

gedoen word nie, word die betrokke gelowiges aan allerlei gevare blootgestel. 

Daarom is dit ook noodsaaklik om aandag te gee aan hierdie gevare en 

ondersoek in te stel na gepaardgaande riglyne en veiligheidsmeganismes vir 

die bediening. Dit word in hoofstuk vier aangebied. 

Die studie word afgesluit met die formulering van gevolgtrekkings en 

aanbevelings asook die identifisering van moontlike nuwe en onaangeraakte 

studievelde. 

1.11  Metodiek 

In hierdie studie is verskeie metodes gebruik om inligting te verkry. In die 

meeste hoofstukke sal bemerk word dat 'n kombinasie van twee of selfs meer 

metodes gebruik is, terwyl in sommige hoofstukke hoofsaaklik een metode 

gebruik is. 

Daar is gekyk na die Bybel se uitsprake oor die onderwerp, en resente 

literatuur is ook geraadpleeg. 'n Veldstudie is ook gedoen om sekere inligting 

vanuit die praktyk te toets. 

Hoofstuk een is inleidend, en hoofstuk vyf word in hoofsaak gewy aan 

waarnemings en gevolgtrekkings. 

In hoofstuk twee is daar gelet op die rol van die Heilige Gees gawes in 

Christus en die apostels se genesingsbediening. Hoofstuk drie kan gedeeltelik 

as 'n literatuurstudie getipeer word, alhoewel relevante literatuur in al die 

hoofstukke bygewerk word. 

Ten opsigte van die metodologie, kan die werkstuk dus gesien word as 'n 

studie van gedeeltes van die Bybel ten opsigte van die gawes van die Heilige 
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Gees in die genesingsbediening, en wat aangevul word deur 'n veldstudie en 

bygewerkte relevante literatuur. 

1.12 Skrifverwysings 

Tensy anders vermeld, word die Afrikaanse Skrifgedeeltes aangehaal uit die 

Nuwe (1983) Vertaling van die Afrikaanse Bybel. 

Die Griekse aanhalings kom, tensy anders vermeld, uit "The Greek New 

Testament" wat deur Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. 

Metzger, en Allen Wikgren saamgestel is. 

1.13 Addendum 

In die addendum word meer volledige historiese beskrywings gegee van die 

persone waarna in die gevallestudies verwys word. Dit bevat ook 'n voorbeeld 

van die vraelys wat in die veldstudie gebruik is. 

1.14 Die literatuurlys 

Die literatuurlys word aan die einde van hoofstuk vyf aangetoon, en bestaan 

uit twee afdelings. Afdeling A bevat die bronne waaruit aangehaal of verwys 

word. Afdeling B bevat die lys van bronne wat in die verloop van die studie 

bestudeer is, maar nie direk aangehaal of na verwys word nie. 
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HOOFSTUK 2 

2 	GODDELIKE GENESING IN DIE BYBEL: DIE ROL VAN DIE GENADEGAWES 

2.1 Inleiding 

Die kandidaat wil graag reg laat geskied aan al die relevante informasie, maar besef 

ook dat daar terselfdertyd, met doelbewuste gerigtheid gevolgtrekkings gemaak moet 

word. Informasie wat as fundamenteel noodsaaklik tot die studie beskou kan word, 

word dus op 'n aanvanklik breer basis ingewin en weergegee. Daarna word meer 

noukeurig gefokus op die hoofsaak van die studie, naamlik die rol van die 

genadegawes in die Goddelike genesingsbediening. 

Dus word daar eerstens gekyk na die bred konsep van siekte en genesing in die Bybel, 

en tweedens, hoe genesing 'n werklikheid geword het in en deur Christus se 

bediening. Daarna word gekyk na die wyse waarop die Nuwe-Testamentiese kerk, 

onder leiding van verskeie prominente persone, die bediening voortgesit het. 

Vervolgens word hierdie bedieninge op so 'n wyse ondersoek sodat vasgestel kan 

word hoe die genadegawes van die Heilige Gees die genesingsgebeure, asook die 

persone daarin betrokke, beinvloed het, en hoe dit die hedendaagse kerk raak. 

Siekte is deel van die gebrokenheid van ons wdreld wat hoofsaaklik die gevolg is van 

die sondeval en die mens se lewe van sonde en gebroke verhoudinge. Die Nuwe 

Testament leer ons dat Christus gekom het om die mens te red en te genees van die 

effek van sonde. Daar moet dus vanuit Christus self oor genesing besin word. Hierdie 

besinning kan egter nie die Ou Testament, wat die aanloop tot die Nuwe Testament 

is, buite rekening laat nie. Daarom word die oorsprong en moontlike oorsake van 

siekte, ook met inagneming van die Ou Testament, in 2.2.1 en 2.2.2 behandel voordat 

in 2.2.3 bespreek word hoe Jesus in die Nuwe Testament as Geneesheer optree. 

Met die begrip "genesing in heilshistoriese perspektief' dui die kandidaat dus aan dat 

dit belangrik is om, eerstens, te verstaan waar die oorsprong van siekte is, tweedens, 

wat die moontlike oorsake van siekte is (asook dat die oorsprong van siekte/s 
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onderskei moet word van die oorsake), derdens, hoe Jesus teen siekte optree, en 

laastens, wat Sy optrede ons leer omtrent genesing. 

2.2 	Genesing in heilshistoriese perspektief 

2.2.1 Waar is die oorsprong van siekte? 

In die beantwoording van die vraag: "Waar is die oorsprong van siekte?", 

word beklemtoon dat daar 'n verskil is tussen die oorsprong van siekte, en die 

redes waarom mense siek word. 

Met die "oorsprong" van siekte word die aanvanklike verskyning daarvan in 

die skepping bedoel. Siekte kan nie gesien word as deel van die volmaakte 

skeppingsgebeure soos dit in Genesis 1 opgeteken is nie. Wat die skepping 

van die mens betref, staan daar: "God her die mens geskep as sy 

verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het 

Hy hulle geskep" (Gen.1:27). "Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak 

het, en dit was bale goed" (Gen.1:31). Met "bale goed" word bedoel dat daar 

niks slegs, geen gebrek, geen kwaad, geen fout was met dit wat God geskep 

het nie. Adam en Eva is sonder sonde, sonder gebrek, sonder swakheid, 

geskep (Moller 1991:250 Deel I). Siekte moes dus op 'n gegewe tyd na die 

skepping die wereld betree het. In die konteks van hierdie studie, word dus 

na die aanvanklike intreding van siekte in God se skepping, as die 
“oorsprong "  van siekte verwys. 

Omdat die Goddelike genesingsbediening sedert die ontstaan van die AGS 'n 

prominente rol in die beweging vertolk het, moes die denominasie van meet af 

haar uitspreek rondom die kwessie van siekte en genesing. Veral ook ten 

opsigte van die oorsprong van siekte het die denominasie reeds van meet af 

vaste oortuigings gehad. Die kernbeginsel in hierdie verband was dat alle 

siekte van die duiwel afkomstig is, dat God nie mense siek maak nie, en dat 

siekte God nie tot eer strek nie (Burger, 1987:177). 
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Die ems van hierdie oortuiging het reeds in Julie 1918 na yore gekom toe 'n 

prominente leier in AGS kringe geskors is omdat hy geleer het dat siekte van 

God kom (Burger, 1987:410). 

Die AGS het sedertdien afstand gedoen van die simplistiese siening dat alle 

siekte van die duiwel kom, en erken nou dat die oorsake meer gekompliseerd 

is (Nel, 1992:386). Daar word te ver gegaan wanneer alle smart en lyding aan 

die duiwel toegeskryf word (Hattingh, [s a] 49). Die oortuiging dat God nie 

die outeur van siekte is nie, staan egter vaster as ooit. 

Bosworth (1973:175), onder andere, verwerp die mening dat God mense siek 

maak ten sterkste en beklemtoon dat so 'n mening menige gelowiges beroof 

van genesing. Gelowiges wat siek is en glo dat God hul siek gemaak het, sou 

dan by implikasie teen Sy wil vra vir genesing. Meer nog, enige hulp wat aan 

die sieke gebied word, by Wyse van behandeling of gebed, is dan strydig met 

Sy wil. 

In haar voorwoord tot 'n verkorte uitgawe van Andrew Murray se boek "The 

Holiest of All" verklaar Gloria Copeland (1993:2) dat sy oortuig is dat die 

duiwel graag wil he dat siek mense moet glo dat dit God is wat hul siek 

gemaak het. Sy volg hierdie stelling op met die vraag: Hoe sou diegene wat 

glo dat God hul siekte veroorsaak het, dit kan regkry om met geloof na Hom te 

gaan vir hul genesing? Hierdie siening stel dikwels, volgens haar, die duiwel 

in staat om voort te gaan met sy diewery, slagting en verwoesting (Joh.10:10). 

Aanvullend moet ook vermeld word dat, alhoewel gelowiges in die AGS 

heelhartig met Bosworth saamstem as hy se dat God nie siekte stuur nie, word 

daar ook aanvaar dat Hy dit wel in sommige gevalle kan toelaat. 'n Voorbeeld 

hiervan kom voor in 1 Kor. 11:27-34. 

Wimber & Springer (1986:35) onderskryf hierdie gedagte en gaan so ver as 

om te se dat God soms siekte toelaat sodat, eerstens, die siekte instrumenteel 

tot die mens se bekering kan wees, of selfs bydra tot die gelowige se 
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geloofsgroei. Hulle beklemtoon ook die gedagte dat God die siekte toelaat, 

maar Me stuur nie. 

Dit wil dus voorkom dat die AGS nie van een simplistiese oortuiging, nl. dat 

die duiwel die oorsaak is van alle siekte, beweeg het na 'n ander simplistiese 

oortuiging nie, nl. dat siekte geensins verklaar kan word nie, en in totaliteit as 

`n misterie beskou moet word nie. Enersyds word die rol van die bose erken 

(Moller 1994:16 Deel II), andersyds word ook erken dat daar 'n aspek van 

misterie betrokke is by siekte en gebrokenheid (Moller 1994:18 Deel II). 

Terselfdertyd word in ag geneem dat nie alle gevalle van siekte en 

gebrokenheid sondermeer as die werk van die bose of 'n misterie 

gekategoriseer kan word nie, en dat die mens se lewenswyse ook daartoe kan 

lei dat hy/sy siek word. 

Francis MacNutt (1988:15) maak ook die stelling dat daar 'n aspek van 

misterie aan siekte verbonde is. Hy verklaar dat siekte 'n newe-effek van die 

misterie van die sondeval is. Moller (1991:27 Deel II) stem hiermee scam. 

Volgens horn het die sondeval die mens afgesny van die goddelike lewe 

waartoe God horn bestem het, en is die mens as gevolg daarvan blootgestel 

aan nietigheid, lyding, dood en die oordeel. Ook Wimber & Springer 

(1973:17) verklaar dat die mens, as gevolg van die sondeval, eintlik alles 

verloor het. 

Hierdie oortuiging word gebaseer op Romeine 5:12-21, wat onder andere 

verklaar dat sonde, ongehoorsaamheid, die dood en veroordeling deur Adam 

in die wereld ingekom het. 

As gevolg van Adam se misdaad is die mens van God vervreem. Hierdie 

vervreemding stel die mens bloot aan die vernietigende effek van sonde op die 

mens se gees, denke, emosies, wil en liggaam (Collins 1993:101). 

Soos vervolgens aangedui word, kan daar verskeie, of selfs menige redes wees 

waarom 'n persoon siek word, maar siekte het, in 'n Bybelse konteks, slegs 
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een oorsprong: Die oorsprong van alle siektes word toegeskryf aan die 

sondeval wat veroorsaak het dat die mens in 'n gebroke wereld leef. Hierdie 

onderskeid tussen die oorsprong van siekte, en dit wat veroorsaak dat mense 

siek word, word beklemtoon omdat die implikasies daarvan van onskatbare 

waarde is wanneer dit in gedagte gehou word deur diegene wat vir siekes bid. 

Gebede vir "verlossing van die mag van sonde en siekte", spreek die 

oorsprong van alle siekte aan, maar spreek beslis nie altyd die moontlike 

oorsake aan nie. Dit beklemtoon weer eens hoe belangrik dit is dat daar 'n 

sensitiwiteit vir die leiding van die Heilige Gees moet wees wanneer vir siekes 

gebid word. 

2.2.2 Wat veroorsaak dat mense siek word? 

Voordat 'n verskeidenheid oorsake van siektes bespreek word, moet aanvaar 

word dat die direkte oorsaak van gebeure nie altyd gevind en verklaar kan 

word nie (Hattingh [s a] 49). Die mens se denke en vermoe om te begryp, het 

bepaalde grense wat nie oorgesteek kan word nie (Moller 1994:18 Deel II). 

Om mens te wees is om blootgestel te wees aan die gevare wat gebrokenheid 

en feilbaarheid meebring. Geen mens is volmaak nie, en die wereld waarin 

ons leef is ook nie volmaak nie. Die tyd van die wederoprigting van alle dinge 

het nog nie aangebreek nie. Daar is gebeure wat ons nie kan verklaar, of 

kategoriseer, of verstaan nie. Die gelowige is egter nie aan die noodlot 

oorgegee nie, maar vertrou dat God steeds alles in stand hou en by magte is 

om alles ten goede te laat meewerk vir hulle wat God liefhet (Rom. 8:28). 

Wat die Bybel betref, is daar min tekste vat die verskeidenheid oorsake van 

siekte direk aanspreek. Die rede daarvoor is omdat dit in die Bybel meer gaan 

oor die geseende gevolge van gehoorsaamheid aan God, as oor die nadelige 

gevolge van ongehoorsaamheid aan God. Daar is egter enkele teksverse vat 

wel aangehaal kan word in verband met die moontlike oorsaak of oorsake van 

siekte: 



29 

In Deuteronomium 28:15,21-22 word die peste, plae, tering, inflammasie, 

kwaadaardige en ongeneeslike siektes (vers 59) vloeke  genoem wat Israel sou 

tref indien hul ongehoorsaam is aan God se gebooie, of hul skuldig maak aan 

afgodery. Koning Salomo (1 Kon.8:37-40) het dit ook so verstaan en aanvaar. 

Sy gebed is dan ook dat God die yolk sal vergewe wanneer peste, plae en 

siektes die yolk tref vanwee hul ongehoorsaamheid. 

In 1 Konings 14 lees ons die verhaal van koning Jerobiam se seun, Abia, wat 

siek geword het (vers 1). God het ook verder gese dat Hy ellende bring oor 

die huis van Jerobiam, en hul heeltemal gaan uitroei (vers 10). Die rede 

hiervoor is in verse 9-10 opgeteken: "Jy het slegter opgetree as almal voor 

jou. Jy het vir jou ander gode gemaak, afgodsbeelde, om My uit to tart, en jy 

het jou rug vir My gedraai. Om die rede bring Ek ellende oor die huis van 

Jerobiam". 

Koning Joram het 'n ongeneeslike siekte aan sy ingewande opgedoen en 'n 

pynlike dood gesterf (2 Kron.21:18-19). In 'n brief wat God deur die profeet 

Elia aan horn skryf, word, in die geval, persoonlike sonde as die rede aangedui 

(verse 12-13). 

In Psalm 32 word Dawid se siekte nie in besonderhede beskryf nie; tog 

verklaar by dat sy liggaam "uitgeteer" het (vers 3), dat God se hand dag en 

nag swaar op horn "gedruk" het (vers 4), dat sy krag "opgedroog" het (vers 4), 

en dat by dag en nag om hulp geroep het (vers 3). Hy erken egter self dat die 

dinge met horn gebeur het omdat by oor sy sonde geswyg het (vers 3). 

In Jeremia 14 vra die yolk: "Waarom het U ons getref sonder dat iemand ons 

genees? Waarom wag ons dat alles regkom, maar dit gaan nie goed nie, wag 

ons op 'n tyd van verbetering, maar daar is net rede tot skrik?" (versl9). Die 

yolk weet egter ook waarom hierdie dinge oor hul gekom het: "Ons erken dat 

ons opstandig was, Here, ons het teen u gesondig" (vers 20). 
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In die Ou Testament kon siekte en verwonding ook indirek die gevolg wees 

van harde en wrede leierskap. Die Here verklaar in Esegiel 34 dat ellende 

wag vir die herders van Israel wat net vir hulself sorg (vers 2). Die taak van 

die herder is om, onder andere, die swakkes te help en die siekes te dokter, en 

die verwondes te versorg (vers 4). Wanneer die herders nie vir die skape 

(God se yolk) sorg nie, het dit tot gevolg dat die swakkes swak bly, die siekes 

siek bly, en die verwondes omkom. 

Die rede vir Daniel se siekte laat die gelowige besef dat die mens vlees en 

bloed is, dat hy/sy feilbaar is en onderwope is aan liggaamlike swakhede en 

moegheid: "Ek, Daniel, was gedaan en het lank sick geld. Daarna het ek 

opgestaan en weer my werk in die koning se diens gedoen. Ek was egter 

ontsteld oor die visioen, en niemand het geweet wat met my aangaan nie" 

(Dan. 8:27). 

In ten minste een geval in die Nuwe Testament is liggaamlike siekte duidelik 

toe te skryf aan demonisering: "Toe Jesus sien dat 'n menigte mense 

aangestroom kom, het Hy die onrein gees skerp aangespreek: "Jou stom en 

dowe gees, Ek gebied jou: Gaan uit horn uit en kom noon weer terug 

nie!"(Markus 9:25). 

Paulus is duidelik in sy uitspraak rondom die nagmaal en siekte: Indien 

gelowiges op onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, 

kan dit aanleiding gee tot swakheid, siekte en selfs die dood (1 Kor.11:27-34). 

Van die doring in sy vlees skryf Paulus nie baie nie. Ons weet wel dat hy dit 

`n vuishou van 'n engel van die Satan noem, en dat Paulus die Here drie maal 

gevra het om dit van horn weg te neem. Die rede vir hierdie 

versoeking/beproewing gee hy egter self: "... dat ek my oor die voortreflikheid 

van die openbaringe nie sou verhef nie ..." (2 Kor.12:7-8). 

Wat die Bybel betref, moet daar moontlik as slotsom verwys word na Jesus se 

dissipels en hul mening omtrent die oorsaak van siekte. Vir hulle was die 

saak redelik eenvoudig: "Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy 
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geboorte of blind was. Sy dissipels vra Hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is 

dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s'n? (Joh.9:1-2). Vir die 

dissipels was dit 'n uitgemaakte saak dat die man blind was omdat hy sonde 

gedoen het. Al wat hulle wou weet is wie se sondes die man se blindheid 

veroorsaak het. Jesus se woorde laat die gelowige besef dat die antwoord Me 

so eenvoudig is nie, en dat ons nie haastig moet wees om alle siekte voor die 

deur van sonde te le nie: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy 

ouers s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in horn gesien 

sal kan word' (vers 3). 

Die oorsaak of oorsake van siekte is nie altyd ooglopend nie, maar wanneer 

vir siekes gebid word, kan dit help indien die oorsaak van die siekte bekend is. 

Een voorbeeld van waar vooraf kennis omtrent die siekte waardevol mag 

wees, is met betrekking tot die magdom siektes waarvan die oorsake as 

psigosomaties beskryf kan word (Moller 1994:336 Deel III). Dit wat as die 

siekte waargeneem word, is inderwaarheid nie die werklike probleem nie. 'n 

Gesprek met die siek persoon, voordat daar gebid word, mag moontlik die 

werklike oorsaak van die siekte blootle. 

Die geweldige invloed wat die mens se eie leefwyse op sy gesondheid het, 

mag ook nooit buite rekening gelaat word Me. Wanneer mense dinge doen 

wat hul gesondheid benadeel, moet die optrede wat die siekte veroorsaak of 

vererger, ook verander, anders sal die genesing, at het dit van God gekom, van 

korte duur wees. Dit is die rede waarom Jesus, nadat Hy die man by die bad 

van Betesda genees het, vir horn gese het: "Kyk, jy is nou gesond. Moet nou 

nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie" 

(Joh.5:14). Hieruit leer ons dat dit kwalik baat om vir God te vra om iemand 

te genees wat hardnekkig voortgaan om homself siek te maak deurdat die 

persoon voortgaan met 'n skadelike gewoonte, of sondige leefwyse. 

In sekere gevalle is dit noodsaaklik om die oorsaak van siekte te kan 

onderskei. Dit is byvoorbeeld onwys, nodeloos en selfs skadelik om 

eksorsisme toe te pas op 'n persoon wat nie gedemoniseerd is nie. Sonder 
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korrekte diagnose word daar dus dikwels, in frustrasie, met simptome gewerk 

wat niks te doen het met die oorsaak van die siekte nie. Hiermee word nie 

bedoel dat God nie mense gesond maak indien die oorsaak van die siekte nie 

bekend is nie, maar dat kennis van die oorsaak wel 'n hulp kan wees vir 

diegene wat vir siekes bid. 

Pieterse (1995:53) verklaar dat siekte op drie verskillende vlakke kan bestaan, 

nl. die fisiese, psigiese en geestelike. Nel (1992:386) verbreed hierdie basis 

en se dat die oorsake van siekte emosioneel, fisiologies, geestelik, chemies of 

demonies kan wees. 

MacNutt (1988:162) glo dat daar vier basiese soorte siektes is, en vir elke 

soort siekte moet daar op unieke wyse gebid word. Hy glo dat siektes van 

geestelike aard gewoonlik deur sonde veroorsaak word, en in die geval moet 

daar gebid word vir vergifnis. Tweedens is daar emosionele siektes en 

probleme wat veroorsaak word deur hartseer in die verlede. Hier moet daar 

gebid word vir innerlike genesing. In die derde plek is daar die gebede wat 

gebid word indien 'n persoon beseer is of siektes het wat bloot liggaamlik van 

aard is ("disease"). Laastens sluit hy siektes in wat demonies van oorsprong 

is, en waarvan die siek persoon bevry moet word. 

Wimber & Springer (1986:77) omvat 'n bykomende kategorie waarby hy die 

sterwende en oorledene insluit. Hulle voel dat die begeleiding van die 

sterwende, en die opwek van dooies ook deel is van die Goddelike 

genesingsbediening. Veral ook in hierdie kategorie is dit noodsaaklik dat die 

bidder sal weet waarvoor hy/sy moet bid. 

Die feit dat sekere families meer vatbaar vir sommige siektes is as ander, 

beteken dat oorenving ook 'n faktor is wanneer na die oorsaak van siekte 

gesoek word. Meer nog, gebrek en armoede het beslis 'n effek op die mens se 

vermoe om weerstand te bied teen sekere soort siektes. Wereldwyd en in 

Suid-Afrika is daar nog steeds nie in totaliteit op wetenskaplike wyse 

vasgestel hoe hierdie gebrek en armoede volke en nasies geestelik en 
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liggaamlik geraak het en steeds raak nie. Die AGS is reeds daarvan bewus dat 

`n eiesoortige benadering nodig is in die berading van mense met verskillende 

agtergronde, kultuur en etnisiteit. 

Hierdie aangetekende moontlike oorsake van siektes is nie bedoel om 'n 

volledige lys van oorsake te wees nie. Dit word gedoen om aan te dui hoe 

wyd die spektrum van oorsake is, en juis waarom dit noodsaaklik is dat 

diegene wat betrokke is in die Goddelike genesingsbediening, die leiding, 

hulp en salwing van die Heilige Gees nodig het om mense wat siek is effektief 

te kan bedien. 

Nel (1992:386) verklaar dat "Wanneer saam met siekes gebid word is die 

Geestesgawes se nut in 'n korrekte diagnosering van onskatbare waarde". 

Een van die redes waarom Jesus met soveel sukses die siekes bedien het, was 

omdat Hy alles omtrent elke persoon se omstandighede geweet het (Joh.4:29). 

Diegene wat betrokke is in die Goddelike genesingsbediening hoef hul nie 

blind te staar teen die groot verskeidenheid moontlike oorsake van siekte nie. 

Nog minder hoef die werklikheid van die sondeval hul te ontmoedig om vir 

siek mense te bid. Jesus se suksesvolle genesingsbediening is 'n teken dat Hy 

elke moontlike oorsaak van siekte oorwin het, en dat Hy in Sy dood en 

opstanding, ook die oorsprong van siekte aangespreek het. 

2.2.3 Genesing in die Ou Testament 

In vergelyking met die Nuwe-Testamentiese era, is daar in die Ou-

Testamentiese tydperk min genesingswonders opgeteken wat betrekking het 

op liggaamlike genesing. Ons lees wel in die Ou Testament dat enkele 

persone in geisoleerde gevalle genees is. 

Voorbeelde hiervan is: Miriam is van melaatsheid genees (Num.12:12-15) 2 , 

Naaman is ook van melaatsheid genees (2 Kon.5:14), Hiskia is genees, en sy 

2  Alhoewel dit nie genoem word dat Miriam genees is nie, word aangeneem dat sy nie in die laer toegelaat sozi 
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lewe is met vyftien jaar verleng (2 Kon.20:1-11), Job is genees van die swere 

aan sy liggaam (Job 2:7, 42:9-17). 

In die Ou Testament gaan dit egter daarom dat Israel se liggaamlike 

gesondheid, asook hul geestelike welstand, onskeibaar gekoppel is aan hul 

verhouding met God (Wimber & Springer 1986:53). God beloof in Eksodus 

15:26: "Julie moet goed luister na wat Ek, die Here julle God, se! Julie moet 

doen wat reg is in my oe, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat Ek vir 

julle voorskryf Dan sal Ek geeneen van die siektes waarmee Ek Egipte getref 

het, oor julle bring nie, want dit is Ek, die Here, wat Julie gesond hou." 

Solank die yolk gehoorsaam was aan God, het dit met hulle goed gegaan, en 

was hulle suksesvol en gesond. Sodra hul afgewyk het van Sy wee, het hul 

vyande hul oorval, en was daar hongersnood en pessiektes (Lev.26). 

Die verhouding tussen God en Israel was gebaseer op beloftes en vermanings 

vervat in die verbond wat God met Abram gesluit het (Gen.12:2-3; 15:1-21; 

17:1-27), asook die wat Hy met Moses (Eks.20; Deut.28), en Dawid (2 

Sam.7), gemaak het. Hierin het God Sy terme, die voorwaardes waarop Hy 

hul God, en hulle (Israel), Sy yolk sou wees, uitgespel. Een van die voordele 

wat Israel sou geniet indien hul die voorwaardes nakom, is dat Hy hul gesond 

sou hou, en gesond sou maak wanneer hul siek is. 

Ten spyte van die min aangetekende genesingswonders en relatief min 

uitsprake aangaande genesing in die Ou Testament, word 'n aantal sake 

duidelik uit God se handelinge met Israel; Eerstens, dat daar reeds by die 

mense van die Ou Testament 'n behoefte en begeerte was na genesing (Ps.6:3, 

Jer.8:21-22, Jer.17:14, Klaag1.2:13, Hos.5:13), en dat God mense wil genees 

(Exo.23:25, Deut.7:15, Ps.103:3). 

Die gedagte dat die aantal wonderwerke in die Ou Testament daarvan getuig 

dat God mense wil genees, word verder toegelig deur Duffield & van Cleave 

(1983:375). Hulle maak baie daarvan dat God in Eksodus 15:26 se: " ...want 

word indien sy siek gebly het nie. 
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dii is Ek, die Here, Ivat julle gesond hou". Volgens hulle impliseer hierdie 

woorde dat God 'n permanente verbond met Sy yolk gesluit het om hulle te 

genees, en dit met Sy eie Naam bekragtig het. Hierdie verbond is geldig tot in 

ewigheid, omdat God nooit verander (Heb.13:8), of Sy beloftes breek nie 

(Heb.6:18) - aldus Duffield & van Cleave. 

God openbaar dus reeds in die Ou Testament sy ewige, onveranderlike 

gesindheid ten opsigte van genesing. Sy optrede teenoor Israel openbaar dat 

dit in Sy aard, in sy karakter is om te genees. In die aantal genesingswonders 

wat in die Ou Testament aangeteken is, openbaar God reeds voorlopig die 

karakter, die geaardheid en die gesindheid van Jesus, die Geneesheer wat sou 

kom. In Christus is elke belofte wat God gemaak het (ook die met betrekking 

tot genesing) vervul (2 Kor.1:19-20). In Numeri 21 lees ons dat Moses die 

slang wat van koper gemaak is, hoog op die paal gesit het, sodat diegene wat 

daarna opgekyk het, genees is. Johannes se dat Jesus ook so verhoog is aan 

die kruis (Joh.3:14-16), en elkeen wat in die geloof na Horn opkyk, word 

gered en genees van die vernietigende invloed van sonde, en ontvang die 

ewige lewe. 

Veral in die derde lied van Hiskia (Jes.53) is 'n aantal verse wat as profeties 

gereken kan word wanneer dit kom by die verwagte Messiaanse era en die 

koms van die Koninkryk van God (Maddocks 1995:64). In die lied ontvang 

God se dienaar 'n ereplek onder die grotes, en vier by die oorwinning saam 

met magtiges. 

Dit is in hierdie liedere (Jes.40 - 53), veral die laaste verse van die derde lied 

(Hoofstuk 53) dat Jesus in sy tyd 'n aanknopingspunt gevind het om die 

betekenis van sy lyding en dood aan sy tydgenote oor te dra (Maddocks 

1995:65). Hierdie gedeeltes dui die dienskneggestalte wat Jesus sou 

aannneem op profetiese wyse aan, en Christus identifiseer Homself hiermee in 

Matteus 12:15-21. Hy (Jesus) was onder ons soos een wat dien (Luk. 22:27). 
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2.2.4 Jesus Christus die Geneesheer 

In die Nuwe Testament lees ons van 'n groot aantal persone wat deur Jesus 

genees en bevry is: Die bevryding van die man wat van 'n onrein gees besete 

was (Mark.1:21-26), 'n aantal mense van Nasaret is deur Jesus gesond gemaak 

(Mark.6:5), Jesus het 'n dowe man met 'n spraakgebrek genees 

(Mark.7:32-35), die genesing van 'n melaatse (Matt.8:1-3), 'n offisier se slaaf 

is deur Jesus genees (Matt.8:5-13), die genesing van Petrus se skoonmoeder 

(Matt.8:14-15), 'n groot aantal mense wat in die mag van bose geeste was, 

asook baie ander siekes (Matt.8:16), 'n blinde man van Betsaida kon weer sien 

nadat Jesus hom bedien het (Mark.8:22-25), die bevryding van twee besetenes 

in Gadara (Matt.8:28-32), die genesing van die verlamde man (Matt.9:2-7), die 

genesing van die dogter van die Joodse raadslid (Matt.9:18,23-25), die 

genesing van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het (Matt.9:20-22), die 

genesing van die man met die gebreklike hand (Malt 12:10-13), Jesus het baie 

mense wat saam met Horn gegaan het, gesond gemaak (Matt.12:15), in die 

landstreek van Gennesaret het Jesus al die siek mense wat na Hom gebring is 

gesond gemaak (Matt.14:34-36), Jesus het die dogter van die Kanaanitiese 

vrou van 'n bose gees bevry (Matt.15:22-28), 'n seun wat geestelik versteurd 

was, is deur Jesus gesond gemaak (Matt.17:14-18), en twee blinde mans is 

buite Jerigo deur Jesus genees (Matt.20:30-34). 

Christus het gekom om die mens to verlos uit sy dilemma van sonde en siekte. 

MacNutt (1977:21) haal Handelinge 10:38 in hierdie verband aan: "Julie weer 

van Jesus van Nasaret, dat God Horn met die Heilige Gees gesalf en met krag 

toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond 

gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Horn". 

Met Jesus se dood en opstanding het hierdie bediening nie tot 'n einde gekom 

nie. Die apostel Petrus skryf: "Hy (Jesus) het self ons sondes in Sy liggaam 

aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in 

gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees (1 

Pet.2:24). In die dood en opstanding van Jesus is daar vir die mens redding en 
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vergifnis asook genesing vir die mens se liggaam (Bosworth 1973:16). 3  Jesus 

het nie net gesterf om vir die mens saligheid, vergifnis, verlossing en reiniging 

te bewerkstellig nie, maar ook liggaamlike genesing van elke moontlike soon 

siekte. 

In die genesing van 'n verlamde man het Jesus Sy vermoe om te genees in 

verband gebring met Sy vermoe om sondes te vergewe: "Wat is makliker? Om 

te se: 'Jou sondes word vergewe,' of om te se: `Staan op en loop'? Maar Ek 

gaan nou vir Julie die bewys lewer dat die Seun van die Mens volmag het om 

op aarde sondes te vergewe" (Matt.9:5-6). Wat Jesus se bediening betref, was 

die genesingswonders die bewys dat Hy ook volmag van God ontvang het om 

sondes te vergewe sodat mense gered kan word. 

God het dus self gekom, in Christus Jesus, om die mens te red en ook gesond 

te maak. Die wyse waarop die mens saligheid deelagtig word, is deur geloof 

in Christus Jesus (Ga1.2:16). Genesing word, net soos redding, binne die 

mens se bereik geplaas deur geloof in Jesus (Matt.9:20-22). 

Vervolgens moet veral opgelet word na hoe al die Evangelieskrywers op 

besondere wyse die rol van die Heilige Gees in Jesus se bediening 

beklemtoon. Veral in die evangelie volgens Johannes is dit asof Jesus se 

optrede en die Heilge Gees se bediening ineen geweef word (Burge 1987:62). 

2.2.5 Die rol van die Heilige Gees in Jesus se bediening 

Johannes die Doper se getuienis aangaande Christus is: "God het Horn 

(Christus) immers gestuur, en Hy spreek die woorde van God, want God gee 

Hom sy Gees sonder enige beperking" (Joh. 3:34). 

Mattheus se gevolgtrekking, nadat by gesien het hoe Jesus mense genees, was 

dat dit wat deur die profeet Jesaja gese is, in vervulling getree het: "So is 

3  Bosworth se sidling mag dit laat voorkom asof saligheid en genesing op dieselfde vlak geplaas word.. Om 
hierdie soak verder nit te klaar, word die verband tussen saligheid en genesing verder bespreek order die 
opskrif "Saligheid en Genesing" (2.2.8). 
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vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gese het: Hier is my Dienaar wat 

ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op 

Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak" 

(Matt.12: 18). 

Twee gedeeltes in die Evangelie volgens Lukas bevestig dat ook hy (Lukas) 

deeglik daarvan bewus was dat Jesus in die krag van die Gees opgetree het: 

"Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan of teruggekom, en deur 

die Gees is Hy na die woestyn toe gelei, waar Hy veertig dae lank deur die 

duiwel versoek is" (Luk. 4:1). Nadat die duiwel met at die versoekings klaar 

was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. "Jesus het na Galilea toe 

teruggegaan vol van die krag van die Gees, en berigte het deur die hele 

omgewing versprei (Luk.4:13,14). 

Jesus het self die wonderwerke wat Hy gedoen het, toegeskryf aan die krag 

van die Heilige Gees in sy lewe. In Lukas 11:14 se Hy: "Aangesien Ek dus 

deur die vinger van God Bose geeste uitdryf het die koninkryk van God 

inderdaad tot by Julie gekom". In Lukas 4:18-19 proklameer Hy dat Hy die 

een is op wie die Gees van die Here is, dat Hy die Een is wat God gesalf het 

om die Evangelie aan die armes te verkondig. 

Jesus is dus gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genes, om aan die 

gevangenis vrylating te verkondig, om blindes te laat sien, om die wat gebroke 

is vry weg te stuur, en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Al 

hierdie dinge het Hy gedoen deur die krag van die Heilige Gees. Osman 

(1976:179) beklemtoon dat Jesus baie mense gesond gemaak het, en dat Hy 

dit nie gedoen het deur telepatie, suggestie, of hipnose nie, maar deur die krag 

van God. 

In Petrus se boodskap aan Cornelius en sy vriende word opgemerk hoe 

belangrik dit vir hom was dat sy hoorders sal besef wie Jesus is, en dat Hy 

God se Gesalfde is. Petrus beklemtoon dat Jesus die goeie werke (bv. 

genesings) wat Hy gedoen het, kon doen omdat God Horn met die Heilige 
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Gees gesalf en toegerus het (Hand. 10:36-38). Die genesingswonders bewys 

dat Jesus die Christus is wat deur die Heilige Gees toegerus is om die wil van 

Sy Vader te doen (Joh.6:39). 

Die gevolgtrekking wat gemaak word is dat die salwende teenwoordigheid 

van die Heilige Gees in Christus se lewe Horn toegerus het vir Sy Messiaanse 

sending, en dat hierdie toerusting gestalte gevind het in die wonderwerke wat 

Hy gedoen het, asook in Sy gesagvolle onderrig (Burge 1987:63). 

Diegene wat suksesvol betrokke wil wees in die genesingsbediening moet nie 

slegs glo dat daar redding en genesing vir die mens gekom het in en deur Jesus 

Christus nie. Daar moet ook begryp wees vir die onmisbare rol wat die 

Heilige Gees in Jesus se bediening op aarde vertolk het. Hy/sy moet ook weet 

dat Jesus deur die Heilige Gees gesalf is sodat Hy Sy Messiaanse sending kon 

voltooi. Wanneer die rol wat die Heilige Gees in Jesus se bediening vervul 

het, verstaan word, begryp diegene wat vir siekes bid dat ook hulle nie 

geslaagd kan optree sonder die krag van die Heilige Gees nie. 

Die belangrikheid van die rol van die Heilige Gees in die lewe van die 

gelowiges word onder 2.2.10 behandel. Vervolgens word genesing in die 

konteks van die Koninkryk van God bespreek. 

2.2.6 Genesing en die Koninkryk van God 

Die Goddelike genesingsbediening maak nie sin sonder 'n waardestelsel wat 

verduidelik wat gedoen moet word, en waarom dit gedoen moet word nie 

(Pieterse 1995:218). Die betekenis wat die genesingsbediening binne die 

konteks van die koninkryk van God het, bied die bes moontlike geleentheid 

om te verduidelik waarom vir die genesing van mense gebid word. 

Volgens Hattingh (1984:123) wys die volgende Skrifgedeeltes dat genesing (in 

die Evangelies) gesien is in die konteks van die koninkryk van God: "fly 
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(Jesus) het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges 

geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soon siekte en 

kwaal onder die yolk gesond gemaak" (Matt.4:23, 9:35). "  Hy (Jesus) het 

hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en die wat 

genesing nodig gehad het, het Hy gesond gemaak (Luk.9:11). Jesus het Sy 

dissipels uitgestuur om "... die koninkryk van God te verkondig en die siekes 

gesond te maak" (Luk.9:2). 

Wanneer Jesus telkemale Sy wonderwerke in verband bring met die koninkryk 

van God, is dit omdat Hy die werklike rede vir Sy koms aan hulle vat hoor en 

sien wil bekend maak. Sy dade sowel as Sy woorde proklameer dat die 

koninkryk van God naby gekom het met Sy koms (Maddocks 1995:30). Jesus 

het wonders gedoen (waarvan 'n groot aantal genesingswonders is) om op 

sigbare wyse aan te kondig dat die koninkryk van God met krag deurgebreek 

het. 

Die wonders wat Jesus gedoen het, is dus dade van mag wat dien as tekens dat 

`n nuwe era aangebreek het (Du Rand 1990:24). Die wonders wat Jesus 

gedoen het kan nie bloot as dade van barmhartigheid en diensbaarheid 

gereken word nie, maar moet gesien word as tekens van die koms van die 

koninkryk van God. 

Vos (1948:386) noem Jesus se wonderwerke "tekens van die lye". Soos 

tekens in die natuur dui op die weersomstandighede van more, of die 

verandering in seisoene, dui Jesus se wonderwerke aan dat die seisoen van die 

Koninkryk van God aangebreek het. 

Dit is om hierdie rede dat veral Johannes die wonders eerder "wondertekens" 

("o-riptciov") noem (Du Rand 1990:24). Die wonders is tekens dat Jesus se 

proklamasie omtrent die koms van die koninkryk van God die waarheid is 

(Ridderbos 1962:117). Dit is waarom veral Johannes nie fokus op die 

persoonlike vermoens van Jesus nie, maar op dit wat die wonders beteken - 

aldus Burge (1987:81). Daarom weier Jesus om wonders te doen om 
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Homself te bewys (Matt.12:38-39), en daarom is Hy teleurgesteld in die skare 

wanneer hul nie die werklike rede verstaan waarom Hy die brood vermeerder 

het nie (Joh.6:26). 

Jesus se ideaal en begeerte is geloof sonder bewyse (Joh.20:29), tog is geloof 

in reaksie op die wondertekens 'n stap in die regte rigting (Joh.14:11). Die 

feit dat Jesus Me baie wonderwerke in Nasaret gedoen het nie (Matt.13:58), 

bevestig dat Jesus nooit wonderwerke slegs ter wille van die wonderwerke self 

gedoen het nie. Die wonderwerke moes tot geloof in Horn lei. Geloof in 

Horn, hetsy sonder, ter wille van, of te danke aan die wondertekens, ontsluit 

die reddende en genesende krag van die evangelic van die koninkryk van God. 

Die koms van die koninkryk van God kondig die begin van die einde aan vir 

die koninkryk van die bose. Net  soos die koninkryk van God nog nie in voile 

heerlikheid gevestig is nie, is die invloed van die vyand nog nie in totaliteit 

beeindig nie. Tog breek die koninkryk van God in Christus Jesus met krag 

deur om die tydelike gebied van die Satan (1 Joh.5:19) te betree en horn op sy 

eie gebied te oorwin: " ... En die Seun van God het juis gekom om die werk 

van die duiwel tot niet te maak" (1 Joh.3:8). Jesus se koms beteken dat die 

bose se tyd kort geword het (Openb.12:12). Een met hoer gesag het gekom 

om die werke en die heerskappy van die bose te verbreek: "Aangesien Ek 

(Jesus) deur die Gees van God die bose geeste uitdryf het die koninkryk van 

God inderdaad .tot by julle gekom (Matt.12:12). Jesus se teenwoordigheid op 

aarde beteken dat die Seun van God gekom het om as Koning, Gesagdraer, en 

Gesalfde self die heerskappy van God se koninkryk kom vestig het (Hattingh 

[s a 131). 

Jesus het in die "sterk man" (Satan) se "huffs" (die wereld) ingegaan, hom 

gebind en beroof van sy mag oor die mens (Matt.12:29). Alhoewel die finale 

produk van die koninkryk van God nog nie daar is nie, is daar reeds tekens 

daarvan in die gelowiges wat deur Jesus gered, bevry en genees is van Satan 

se mag. Die gelowige verbly horn in die wete dat Jesus deur Sy dood en 

opstanding reeds die totale mag bekom het (Hattingh [s a132), en die uitslag 
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van die stryd teen Satan reeds bekend is. Die stryd is dus nie tussen twee 

gelyke oponerende koninkryke van dieselfde mag en vermoens nie. Die 

wenner en verloorder is reeds bepaal. Jesus se wederkoms is die finale 

afronding van dit wat reeds besig is om te gebeur (Du Rand 1990:247). 

Die tydperk tussen Jesus se koms en Sy wederkoms bied vir die gelowige 

onbeperkte geleenthede om deel te wees van die koninkryksgebeure wat 

daagliks gesien kan word in die redding en genesing van mense. Christus 

gaan dus voort om deur Sy medewerkers (gelowiges) mense te verlos uit die 

mag (koninkryk) van die duistemis en oor te bring na die koninkryk van die 

Seun (Ko1.1:13). 

Hierdie tydperk van "op pad wees na" is geensins 'n tydperk van "wag en 

hoop vir die beste nie". Die gelowige is deel van die koninkryk van God wat 

weer en weer in deurbraak op deurbraak die Koningskap van Jesus bevestig. 

Die evangelie van die koninkryk wat deur Jesus met woord en wonder 

verkondig is, word nou deur die gelowiges as Sy medewerkers ook verkondig: 

"Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en 

by sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan" 

(Joh.14:12). Dit is die Woord van die koninkryk, die saad wat gesaai word 

deur gelowiges wat self ook saad is, voordat en totdat die groot oes aanbreek 

(Matt.13:38). 

Christus het na Sy dood opgestaan, opgevaar na die hemel en sit nou aan die 

regterhand van God die Vader (Rom.8:34), " hoog bo elke mag en gesag, 

elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in 

hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Horn het God 

alles onderwerp, Horn bo alles verhef en Horn aangestel as hoof van die kerk" 

(Ef.1:21-22). Die verhewe Christus rus nou Sy kerk toe met sy 

"genadegawes" sodat die gelowiges kan voortgaan met die werk van die 

koninkryk, met die opbouing van die liggaam van Christus sodat alle 

gelowiges uiteindelik sal kom tot die werklike eenheid van die geloof en tot 

kennis van die Seun van God. "Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens 
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wees, so volmaak en volwasse soos Christus" (Ef. 4:7-13). Hierin dan is die 

werklike betekenis van Christus se genesingsbediening (Maddocks1995:73). 

Noudat bespreek is hoedat Christus genesing bewerkstellig het, kan verder 

ondersoek ingestel word na die werklike betekenis van genesing deur die 

beantwoording van die vraag: Wat is genesing? 

2.2.7 Wat is genesing? 

Dit kom vir die kandidaat voor asof die meeste mense nie hul gesondheid 

waardeer voordat hul siek word nie. Daarmee word bedoel dat mense, eers 

wanneer hul siek word, besef hoe slate hul vermoe om normaal/optimaal op 

geestelike, liggaamlike, verstandelike en emosionele vlak te funksioneer, 

inperk en dikwels selfs vernietig. 

Die waarde van gesondheid is juis daarin dat die mens, wanneer hy/sy gesond 

is, die voorreg het om ongehinderd tot voile geestelike, liggaamlike, 

emosionele en verstandelike potensiaal te groei en te funksioneer 

(Joh.10:9-10). Gelowiges beskou hierdie voorreg as 'n genade van God. 

Daarom geniet gelowiges hul gesondheid in dankbaarheid teenoor God. 

(haddocks 1995:5). Elke mens het die behoefte om nie slegs eenmalig nie, 

maar dikwels, in Christus Jesus, herstel te word tot sy/haar optimale 

geestelike, liggaamlike, emosionele en verstandelike potensiaal. 

Die Nuwe-Testamentiese skrywers gebruik verskillende terme wanneer hul 

van hierdie herstel praat. Dit dui daarop dat 'n groot verskeidenheid, asook 

elke aspek van mense se lewens in die Bybel aangespreek word om hul tot 

volkomenheid te genees en te begelei. 'n Aantal van hierdie terme word nou 

van naderby beskou om meer lig te werp op wat genesing is: 

A. Ocpaltexkov (Matt.4:23,24; 8:16; 12:10; Mark.1:34; Luk.6:7; 10:9). "Om 

gesond te maak, te genees" (Moulton 1977:193). Volgens Zodhiates 
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(1992:732) is die woord "Oepanctiwy " afgelei van die woord " ecpciltwy ", 

wat in die sekuldre Grieks, "dienskneg" beteken. Woorde wat deel is van ons 

hedendaagse woordeskat, soos by. "terapie", en "dokter" is van die woord 

"OcpanetSwv" en verwante afleidings afkomstig. In die sekuldre Grieks het 

"Oepa4cVow" dus die betekenismoontlikhede van diens en versorging, maar 

in die Nuwe Testament word dit veral vir genesing gebruik (Hattingh 

1984:121). 

In die Evangelies is Jesus die Geneesheer van die siekes en die Helper van die 

wat vermoeid en belas is (Matt.11:28). Die behoeftes van diegene wat 

"9gpanctiwy" ontvang het is uiteenlopend. Jesus het " ...elke soon` siekte 

("vOcrov") en elke kwaal" ("1.taXalciay") gesond gemaak (Matt.9:35), asook 

diegene wat "ongesteld" ("Kaia 6xovtag") was en "pyne" ("Baacivotc") 

(Matt.4:24) gehad het (Hattingh 1984:121). 

B. KatapyZw v. Volgens Zodhiates (1992:842) beteken die woord "om lets 

tot sy oorspronkhke te herstel, te vestig, toe te rus, te orden, voor te berei, 

heel te maak". Volgens horn behoort die term hoofsaaklik gebruik te word 

om die herstel, vestiging, toerusting, ordening, voorbereiding en heling van 

mense te beskryf. Die woord word egter ook in Matteus 4:21 en Markus 1:19 

gebruik waar genoem word dat die dissipels besig was om die nette "reg te 

maak". Die apostel Paulus gebruik ook die woord wanneer by in Galasiers 6:1 

se dat, waneer iemand in een of ander sonde val, die ander gelowiges hul deur 

die Gees moet laat lei, en die persoon in 'n gees van sagmoedigheid 

reghelp". 

Vir Moulton beteken die term "'campy/4w" veral die herstel van die mens se 

karakter. In 2 Korintiers 13:11 word "kovraptiaco -Og" vertaal met "streef na 

geestelike volwassenheid" ("perfect yourselves" - King James II Version). 

In Hebreers 13:21 is geskryf :"Mag die God Julie toerus met alles wat good is" 

(Grieks: "... thy KUpiov iipiTiVtr)csoby icatapticrat Vp.acy 	nayti Zpyw 
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..."). ["...may our Lord Jesus perfect you in every good work..." - King James 

II Version)). Ook in 1 Petrus 5:10 kom "Icataptiaat" voor: . "God, wat alle 

genade gee en wat julle geroep her om in Christus Jesus deel te he aan sv 

ewige heerlikheid, sal Julie, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig 

("perfect') en Julie moedig, sterk en standvastig maak". In 1 Tessalonisense 

3:10 is dieselfde woord vertaal as "aanvul": "Dag en nag bid ons met ons 

hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan 

julle geloof ontbreek." 

Die goeie nuus van die evangelie is dat Jesus gekom het om die mens in 

Homself tot die beeld van God, die beeld waarin by (die mens) oorspronklik 

geskape is (Gen. 1), te herstel en op te rig. In Christus word die mens tot 

geestelike volmaaktheid verlos en begelei. 

C Ekaw (Matt.8:25, 10:22, ens.) kom nie minder nie as vier-en-vyftig maal 

in die evangeliese boeke voor, en het die betekenismoontlikhede van "om te 

red, te bevry, volkome te maak, en te bewaar van gevaar, verlies en 

vernietiging (Zodhiates 1992:1353). Dit kan ook beteken: "Om veilig en 

onbeskadig te bewaar, om van ongeloof te red, om binne bereik van redding te 

bring" (Moulton 1978:395). 

In die gevalle waar "craCco" gebruik word, word veertien in verband met 

bevryding van siekte en demonisering gebruik, twintig keer in verband met 

redding van gevaar of dood, en nie minder nie as twintig maal in verband met 

saligheid. Dit is veral ook die woord wat Christus gebruik wanneer Hy 

verklaar ".... jou geloof het jou gered. Gaan in vrede!" (Luk.8 :48, 7:19). 

Wanneer Jesus mense red, beteken dit dus nie alleen dat Hy hulle salig maak 

nie, maar dat Hy hulle ook genees, vrede skenk, en bevry van die gevolge van 

sonde. Hy is die een wat tussenbeide tree wanneer siekte en sonde wil 

vernietig. Vir die mens wat by Horn skuil en hulp soek, is daar "aoko)". Die 

Nuwe Testament is dus die verhaal van God se magtige verlossingswerk deur 
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Jesus Christus, van .  hoe Hy gekom het om diegene wat verlore is te soek en te 

red (Luk.19:10). 

D 	Yylcitivo.) (Luk.5:31, 7:10, 15:27, Tit.1:13, 2:2). Volgens Moulton 

(1978:412), beteken die woord "Om 	te wees, standvastig te wees, 

gesond te wees, veilig te wees, om suiwer en onbedorwe te wees", en volgens 

Zodhiates (1992:1402), beteken dit om "... liggaamlik gesond te wees, om vas 

te staan in gesonde Christelike leer" Hierdie woord is baie gebruik in Griekse 

mediese terme, en is daarom dikwels deur Lukas, wat vermoedelik 'n mediese 

dokter was, gebruik (Maddocks 1995:33). Dit is waarvan ons hedendaagse 

woord "higiene" afgelei is. Die gelowige kan God in Christus vertrou vir 'n 

gesonde liggaam, maar sal ook geestelik gesond wees indien standvastig 

vasgehou word aan die gesonde Christelike leer. In Christus word geestelike 

en liggaamlike gesondheid 'n werklikheid. 

Bogenoemde terme dui aan dat, wanneer die Bybel oor genesing praat, dit nie 

slegs gaan oor liggaamlike herstel nie, maar dat dit ook oor die geestelike, 

emosionele, en verstandelike herstel, asook die oprigting en vernuwing van 

die mens in sy totaliteit gaan. 

Nel (1992:342) meld in sy studie dat die Bybel die mens as 'n eenheid 

bestaande uit gees, siel en liggaam, beskryf Daar behoort dus wegbeweeg te 

word van die simplistiese siening dat siekte en/of genesing altyd slegs 'n 

fisiese aangeleentheid is. Omdat siekte selde slegs op die liggaam 'n effek 

het, kan genesing ook nie net bloot op die liggaam van toepassing wees nie. 

Meier, Menirth, Wichern en Ratcliff (1991:34) beklemtoon dat die Bybel 

oorheersend die mens beskryf as 'n geheel bestaande uit gees, siel en liggaam, 

en dat elkeen van hierdie fasette mekaar geweldig beinvloed. MacNutt 

(1988:53) wys daarop dat die Messiaanse era beteken dat die tyd van 

genesing, verlossing en redding aangebreek het. Christus het persone, wat 

liggaamlike, geestelike, en emosionele genesing nodig het, bedien. Hy het nie 
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bloot mense se probleme kom oplos of slegs mense se siele kom red nie, Hy 

het persone kom genees. 

In hierdie studie word die holistiese benadering tot die mens onderskryf en 

beldemtoon. Die term genesing verwys dus geensins na bloot liggaamlike 

gebeure nie, maar eerder na die herstel van die totale mens tot geestelike, 

emosionele, verstandelike en liggaamlike volkomenheid. 

Collins (1993:119) beskryf hierdie herstel as die restourasie van die mens uit 

sy gevalle toestand, en dat dit neerslag vind deur versoening en redding. Hy 

verklaar dat hierdie restourasie slegs moontlik gemaak is deur Christus, wat 

die mens met God versoen en red van sonde asook die gevolge daarvan. Ook 

Moller (1991:228 deel I) sien die versoeningswerk van Christus as die wyse 

waarop God die mens tot volkomenheid herstel. 

Dit is egter 'n realiteit dat gelowiges ook siek word. Sommige word nooit 

genees nie. Hoe strook dit met die oortuiging dat God die totale mens tot 

geestelike en liggaamlike volkomenheid wil herstel? In die gedeelte oor die 

oorsake van siekte is hierdie vraag deels beantwoord: Ons moet nooit nalaat 

om siekte en genesing to sien in konteks van 'n persoon se geskiedenis en 

totale lewe nie (Hattingh 1984:125). Wanneer die verband tussen saligheid en 

genesing egter verder ondersoek word, word meer insig verkry. 

2.2.8 Saligheid en Genesing 

In 2.2.4 is aangedui dat beide saligheid en genesing deur Jesus se dood en 

opstanding bekragtig is. Nel (1992:152) stem hiermee saam. Volgens horn 

word genesing en saligheid op dieselfde wyse verkry, naamlik deur geloof in 

die soendood van Christus. God red die mens wanneer hy/sy hom/haar beroep 

op die heilshandeling van Christus se dood en opstanding, en God genees die 

mens wanneer hy/sy hom/haar beroep op die heilshandeling van die dood en 

opstanding van Christus. 
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Soos God konsekwent diegene red wat met geloof in Christus na Horn gaan, 

so konsekwent genees Hy diegene wat vir genesing na Horn in Christus gaan. 

As Christus ons losgekoop het van die vloek van die wet (Ga1.3:13), en as 

siekte deel van die vloek van die wet is (Deut.28:15, 21-22), dan het Christus 

ons ook losgekoop van die vloek van siekte - aldus Bosworth (1973:31). 

Wanneer egter eensydig beklerntoon word dat geloof wat tot saligheid lei 

dieselfde is as geloof wat tot genesing lei, kan dit veroorsaak dat sommige 

gelowiges, wanneer hul nie genees word Me, twyfel aan hul saligheid. 

Wanneer saligheid en genesing sinonieme word, word siekte en verlorenheid 

ook sinonieme. Ons vind egter nerens in die Skrif bewyse dat genesing en 

gesondheid net so belangrik is as saligheid nie. 

Inteendeel, terwyl dit blyk dat Jesus graag mense gesond gemaak het, het Hy 

ook gese dat: "...(dit) vir jou beter (is) dat net een van jou ledemate verlore 

gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word" (Matt.5:29-30). Dit was 

vir Jesus meer belangrik dat mense hemel toe gaan, as dat hul al hul ledemate 

het. 

Die sentrale boodskap van die Bybel is dat God elke mens van sy verlore 

toestand wil red (2 Pet.3:9). Daarom is dit Johannes se begeerte dat die 

gelowige lesers van die Bybel vertroue sal he daarin dat die saligheid wat hul 

deelagtig geword het, 'n volkome saligheid is, en dat die gelowige met 

vertroue sal se: "Ek weet dat ek die ewige lewe het!" (1 Joh.5:13). Al sou die 

gelowige nie absoluut seker wees oor sy/haar liggaamlike gesondheid nie, kan 

hy/sy absoluut seker wees dat God hom/haar volkome gered het (Heb. 9:14). 

Gelowiges wat siek is, kan dus aangemoedig word om as geredde mense, as 

"...kinders van God." (Joh. 1:12) hul Vader vir hul genesing to vertrou. Al 

sou 'n gelowige nooit liggaamlike, emosionele en verstandelike volkomenheid 

op aarde beleef nie, is die wete dat hy/sy vokome gered is van meer waarde as 

enigiets anders. Dit is dikwels juis daardie wete wat die gelowige deurdra in 

tye van siekte, lyding en onrus. 
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Vanuit hierdie gerigtheid kan met sekerheid gese word dat Christus se eerste 

prioriteit die saligheid van mense is. Daarom behoort dit ook diegene wat in 

Goddelike genesingsbediening betrokke is, se eerste prioriteit te wees. Die 

bediening van genesing mag nooit losgemaak word van Christus wat red nie. 

Genesing behoort altyd so bedien te word dat Christus op die voorgrond is en 

dat Hy daardeur verheerlik word; hetsy die siek persoon genees word at dan 

nie. 4  Selfs ongelowiges wat slegs die genesing aanskou, behoort as gevolg 

van die wonderwerk 'n begeerte te ervaar om Jesus te erken as die Heer en 

Meester van hul lewens. Geloof in Christus is dus nie net 'n voorwaarde vir 

Goddelike genesing nie, maar lei ook dikwels daartoe dat mense tot geloof in 

Christus kom, en dat diegene wat reeds in Horn glo, se geloof toeneem. 

Tweedens is daar die genesende effek van geloof in Christus op die mens se 

lewenstyl. Mense wat aan Christus behoort se lewenstyl weerspiel die 

inspraak van Christus in hul lewens. Dit lei tot keuses wat 'n heilsame 

uitwerking op die gees, siel, en liggaam het. Die teenwoordigheid van 

Christus in mense se lewens is 'n krag tot genesing. 

Diegene wat siekes bedien se werklike taak is dus om die siek persoon na 

Jesus te bring deur die Heilige Gees. Dit is immers nie die persoon wat die 

sieke/s bedien wat mense genees nie, maar wel Hy in wie se diens hul staan! 

Derdens is dit juis hierdie wete dat die gelowige in die regte verhouding met 

God staan wat hom/haar die vrymoedigheid en vaste geloofsversekerdheid gee 

om die genesingsbeloftes wat daar in die Woord opgeteken is, ter harte te 

neem en van toepassing te maak op sy/haar eie lewe (Heb. 4:16, 6:18). 

4  Hint, (1992:106) maak aanspraak daarop dat God selfs mense wat, volgens sy opinie, geensins in God glo tile 
(bv. ateiste) , gedurende sy genesingsdienste gesond word. Hy (Hinn) vind dit nie vreemd nie, want hy is 
oortzlig dat Jesus ook ongelowiges genees het. Alhoewel hy nie skriftuurplase aanhaal om sy oortuiging te staaf 
nie, wil die kandidaat nie .sy ervaring summier verwerp nie, maar eerder Prinsloo (Persoonlike onderhoud: 3 
Maart 1998) in die verband aanhaa/. Prinsloo glo dat die simptome van sekere siektes, veral psigosomatiese 
siektes, asook die wat aan demonisering toegeskryf kan word, mense tydelik verlaat wanneer die Heilige Gees 
op '11 besonder kragtige wyse teenwoordig is of werksaam is. (Soos by. in 'n onderlinge byeenkoms) Indien die 
persoon egler ?tie werklik .sy lewe aan God oorgee iydens die byeenkoms nie, kom die simptome gewoonlik terug 
wanneer die persoon die plek (byeenkoms) verlaat. By (Prinsloo) haal Mattheus 12:43-45, en Johannes 5:14 in 
hierdie verband aan. Sy waarneming is moontlik ook van nut warmeer besin word oor die felt dat sommige 
mense se genesing slegs tydelik is. 
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Die gevolgtrekking waartoe hierdie opmerkings die gelowige bring, is van 

uiterste belang vir beide siek persone en diegene wat betrokke is in die 

genesingsbediening: Goddelike genesing, of dit verlang of bedien word, kan 

nooit losgemaak word van die mens se verhouding met God nie. Die mens 

wat nie deur Christus in die regte verhouding met God leef nie, kan nooit 

volkome in sy gees wees nie, selfs al geniet die persoon liggaamlike 

gesondheid en materiele oorvloed. 

Dit is dus noodsaaklik dat die gelowige wat betrokke is in die Goddelike 

genesingsbediening die geloofsbeginsels waarop dit funksioneer asook die 

oorsprong daarvan sal verstaan. Daar behoort nooit vir siekes gebid word 

bloot omdat dit die "Christelike ding is om te doen" nie. Wanneer sonder 

geloof of oortuiging vir ander gebid word bloot en alleen uit pligsbesef of 

ampsvolvoering, is daar selde resultate. 

Die persoon wat besef wat dit beteken as God mense gesond maak, behoort 

nooit bloot uit pligsbesef vir siekes te bid nie. 

2.2.9 Wat is die betekenis van genesing? 

Voordat gekom word by die genadegawes as genesingsgebeure kan 

opsommend na die voorafgaande deel van die hoofstuk gekyk word deur 

terselfdertyd die vraag: "Wat is die betekenis van genesing?", te beantwoord. 

Die bediening van genesing kan slegs met geloofsvertroue en sukses deur die 

die kerk bedien word indien die kerk besef dat genesing die totale mens 

insluit. Die kerk van Christus op aarde moet sy roeping so uitleef dat dit 'n 

helende effek op mense se gees, siel, en liggaam het. Indien daar 'n persepsie 

is dat Goddelike genesing slegs gebede vir liggaamlike siek mense behels, sal 

baie dimensies van genesing vervaag en verdwyn. Moontlik sal dit help as 

kerk heeltemal wegbeweeg van die siening dat die Goddelike 

genesingsbediening slegs 'n onderafdeling van die kerk se werk op aarde is. 

Daar moet eerder geglo word (deur beide lidmate en kerkleiers) dat Christus, 
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deur Sy teenwoordigheid in Sy Liggaam, die genesing vir die mens se gees, 

siel, en liggaam is. 

Indien die Evangelies bestudeer word, is dit moeilik om te glo dat Jesus slegs 

mense se liggaamlike siektes weggeneem het, en verder niks in hul belang 

gestel het nie. Inteendeel, in al die gevalle waar genesingsvoorvalle meer 

omvangryk beskryf word, is dit duidelik dat die mense wat gesond geword het, 

in hul totale menswees 'n radikale verandering ondergaan het. 

Genesing van mense se gees, siel, en liggaam was nie bloot 'n afdeling van 

Christus se bediening nie. Alles wat Hy gedoen het, het opgegaan in die 

genesing van die mens se geestelike, liggaamlike, en emosionele verwonding. 

Dit is wat Jesus gedoen het, en die kerk behoort (direk of indirek) ook nie met 

enigiets anders besig te wees nie. Indien die kerk nie instrumenteel tot die 

genesing van die mens se gees, siel, en liggaam nie, is die kerk besig met slegs 

gedeeltes van haar opdrag. Wanneer mense gered, gesond, bevry, toegerus, 

opgebou en herstel word, beteken dit dat die kerk besig is om haar omvattende 

roeping te vervul. 

Die kerk is dus suksesvol in haar genesingsbediening wanneer (a) werklik vas 

geglo word dat Christus die mens se gees, siel, en liggaam wil genees, en (b) 

dat Hy dit deur Sy Liggaam (kerk) wil doen. 

Die betekenis van genesing word opsommenderwys soos volg saamgevat: 

Genesing beteken dat God die mens liefhet (Joh.3:16) en nie wil he dat 

mense moet ly nie. Daarom kry Jesus mense wat ly, innig jammer, en het Hy 

medelye met hulle (Matt.9:36). 

Genesing beklemtoon dat Christus, deur Homself eenmalig te offer, 

volkome versoening tussen God en die mens wat in Hom glo bewerkstellig het 

(Heb.9:28). Christus se eenmalige, plaasvervangende lyding en dood het dit 
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moontlik gemaak vir die mens om volkome gesond to wees na gees, siel, en 

liggaam. 

Genesing beteken dat Christus die bose, wat die oer oorsaak van siekte 

en gebrokenheid is, deur Sy dood en opstanding oorwin het. 

Alhoewel die voile realisering van die koninkryk van God eers met die 

wederkoms van Christus sal plaasvind, is genesingswonders 'n teken dat dit 

reeds tot 'n sekere mate 'n werklikheid word in mense se lewens. 

Genesingswonders bevestig dat die bediening van genesing, en die 

salwende toerusting van die Heilige Gees nie dispensasioneel is nie. Soos die 

Heilige Gees in en deur Christus gewerk het (Luk.6:17-19), so werk Hy steeds 

in en deur gelowiges (Hand.5:12-16). 

Die genesingsbediening is eerstens wyer as liggaamlike genesing alleen. 

Genesing deur Christus moontlik gemaak behels die herstel van die totale 

gebroke mens. 

Tweedens bestaan daar 'n werklike gevaar dat genesing as bloot 'n 

onderafdeling van die kerk se bediening beskou kan word indien dit in 

liggaamlike genesing alleen opgaan. Dan mag genesing gesien word as 'n 

luuksheid, bloot 'n ekstra voordeel wat geloof in Christus vir die gelowige, 

gemeente of denominasie inhou. 

Elke gelowige, gemeente en Christelike denominasie is egter geroepe tot 'n 

bediening van genesing wat die mens se geestelike en liggaamlike 

gebrokenheid aanspreek (MacNutt 1977:91). 

2.2.10 Die gelowige as die gesalfde van God 

Vir MacNutt (1988:75) is die goeie nuus van die Evangelie juis daarin 

opgesluit dat Jesus steeds  diegene wat in Horn glo, verlos van sonde en genees 
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van siekte. In en deur Christus is daar steeds verlossing van die invloed van 

die sondeval (Ko1.1:13-14), asook bevryding van elke moontlike oorsaak van 

siekte en lyding (Matt.4:23). Dit is so dat die gelowige wat vir siekes bid, nie 

Christus is nie, maar hulle word wel genadiglik ook, soos Hy, deur die Heilige 

Gees toegerus, geheip en bygestaan in hul bediening. 

Op grond van Jesus se oorwinning oor elke siekte en effek van sonde, en 

toegerus deur die Heilige Gees, bid gelowiges dus steeds vir die genesing van 

siekes as deel van die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. 

Die gelowige bedien genesing dus vanuit die oortuiging dat die Heilige Gees 

se krag wat in hul uitgeoefen word, geweldig groot is (Ef 1:19). Dit is 

dieselfde krag wat werksaam is as die krag wat God uitgeoefen het toe Hy 

Jesus uit die dood opgewek het (Ef1:20). Ook in hierdie (huidige) bedeling is 

Christus se heerskappy hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy 

(Ef 1:21). 

Die Heilige Gees is met die gelowiges soos Hy met Jesus was (Joh.14:16-17), 

sodat hul, deur geloof in Horn, ook die dinge kan doen wat Hy gedoen het 

omdat Hy na die Vader gegaan het (Joh.14:12). Deur middel van 

gedelegeerde geestelike gesag aan gelowiges word die Koninkryk van God op 

aarde steeds in die Naam van Jesus Christus uitgebrei. 

Diegene wat vandag die genesingsbediening beoefen kan volkome vertrou dat 

die Heilige Gees deur horn of haar wil en kan werk. Hierdie vertroue kom 

slegs wanneer besef word dat Christus deur sy plaasvervangende lyding en 

dood, genesing moontlik gemaak het. Hy het dit regtens, as die een wat 

volkome oorwinning behaal het en nou aan die regterhand van God die Vader 

is, aan Sy medewerkers bemaak en oorgegee. Soos die Heilige Gees deur 

Horn gewerk het, so wil Hy ook nou deur die gelowige werk. Soos die Heilige 

Gees Horn gesalf het, so salf Hy ook die gelowige. 
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Verskeie oortuigings dra by tot die gelowige se vrymoedigheid om vir siekes 

te bid: die oortuiging dat die versoening wat Christus bewerk het die genesing 

van die mens ten doel het, die feit dat dit beveel word, die inspirasie van die 

Heilige Gees, asook die medelye en simpatie wat God en mens het met 

diegene wat swaarkry en ly. 

Die grootste inspirasie vir gelowiges om vir mekaar en almal wat Christus 

nodig het te bid, is egter gesetel in Christus se begeerte dat Sy volgelinge met 

Sy bediening moet voortgaan. 

Reeds voor Jesus se hemelvaart was daar al aanduidings dat Hy Sy volgelinge 

werksaam wou sien soos wat Hy werksaam was. "Jesus het sy twaalf dissipels 

nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soon 

siekte en kwaal gesond te maak" (Matt. 10:1). 

Nadat Hy hul die mag gegee het, het Hy hul uitgestuur en die volgende opdrag 

aan hul gegee: "Gaan verkondig: Die koninkryk van die hemel het naby 

gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose 

geeste uit. Julie het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet" (Matt. 10:5,7,8). 

Hulle moes verniet gee, nie wat hul self kon opdiep of dit waartoe hul in eie 

krag in staat was nie, maar dit wat hul ontvang het. 

MacNutt (1988:57) sien hierdie woorde in 'n ongekompliseerde en treffende 

lig: Jesus het eenvoudig aan hulle die gesag gegee om dieselfde boodskap van 

goeie nuus wat Hy gebring het, ook te bring. 

Vanuit die vertelling van die skrywer van die boek Handelinge blyk dit 

duidelik te wees dat hul nie onmiddellik na Jesus se hemelvaart met hierdie 

nuwe opdrag moes begin nie. "Terwyl Hy 'n keer saam met hulle aan tafel 

was, het Hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem weggaan nie, maar bly wag 

op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar due met die 
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Heilige Gees gedoop word" (Hand. 1:4-5). Hul moes dus in Jerusalem bly 

totdat hul toegerus is vir hul taak (Hand. 1:8). 

Jesus se bevel dat hulle eers moes wag totdat hul die krag van die Heilige 

Gees ontvang het, laat die gelowige besef dat diegene wat Christus en Sy werk 

wil verkondig, ook met die Heilige Gees toegerus behoort te wees. Jesus het 

nooit bedoel dat evangelieverkondiging sonder die krag van die Heilige Gees 

moet geskied nie. 

Diegene wat die evangelie met die hulp van en terselfdertyd oorgegee aan die 

Heilige Gees se krag verkondig, sal beleef dat die Here met hul is en dat Hy 

hul prediking bevestig deur die wondertekens wat daarop volg. 

In die gemeente het die verheerliking van Jesus Christus in en deur die 

gelowige 'n groot uitwerking. Die Heilige Gees verheerlik Christus onder 

andere deur die werking van die genadegawes in en deur beskikbare en 

gewillige gelowiges (1 Kor. 12:40). Terwyl die Heilige Gees Christus op die 

wyse verheerlik, word die gemeente, wat die liggaam van Christus is (1 Kor. 

12:27), gestig en opgebou in die geloof, omdat "die werking van die Gees 

gegee word tot voordeel van almar' (1 Kor. 12:7). 

Terselfdertyd is elke Geesvervulde lidmaat betrokke: "Aan elkeen afsonderlik 

word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal" (1 Kor.12:7). Al 

die verskillende werkinge is egter "die werk van een en dieselfde Gees, wat 

aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wir' (1 Kor.12:11). 

Elke gelowige word aangemoedig om die genadegawes op uitmuntende wyse 

te beoefen tot voordeel van die gemeente (1 Kor.14:1,12). Hierdie 

werksaamhede mag nie gedemp word nie, maar die voorwaarde is dat dit 

gepas, ordelik (1 Kor.14:40) en in liefde moet geskied (1 Kor.13). 
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Menzies (1985:26) .  wys daarop dat veral Johannes na die Heilige Gees as die 

"e/A.A.ov napenc)orrov", wat "ander Helper" beteken, verwys. Johannes 

14:16 kan dus vertaal word om soos volg te lees: "Ek sal die Vader vra, en Hy 

sal vir julle 'n ander Helper stuur om vir ewig by Julie te weer, naamlik die 

Gees van die waarheid". 

Die Heilige Gees as die "ander Helper" is nie meer beskikbaar vir, en 

werksaam deur, 'n paar individue in beperkte en op uitsonderlike geleenthede 

soos in die Ou Testament nie, maar woon nou in elkeen wat in Jesus Christus 

glo (Rom.8:9-17). God se metode om die wereld met die evangelie van 

redding en genesing te bereik, is om gelowiges oral met Sy Gees te vul en toe 

te rus. 

2.3 	Genesing en die genadegawes van die Heilige Gees 

2.3.1 	Inleiding 

Daar is reeds aangedui dat die studie beperk word tot die nege genadegawes 

soos aangedui in 1 Korintiers 12:8-10. Voordat elkeen van hierdie 

genadegawes se unieke en besondere bydrae tot genesing afsonderlik bespreek 

word, word die belangrikheid asook die doel van die genadegawes bespreek. 

Die belangrikheid van die genadegawes kom duidelik na yore wanneer die 

doel bespreek word. Andersyds is dit ook so dat die bespreking van die doel 

van die genadegawes terselfdertyd ook aandui hoe belangrik die genadegawes 

is. 

Daarom is dit bykans onmoontlik om nie in sekere aspekte te oorvleuel nie. 

Terselfdertyd bring dit egter ook die algemeen oorsigtelike verbintenisse 

tussen die genadegawes en genesing aan die lig. 
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2.3.2 Die belangrikheid van die genadegawes in genesing 

In 1 Korintiers 12:7 is geskryf "Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van alma!".. (Grieks: " ...Exciato) SE oihatoct tj 

Oavgpcocric toi) liveUtiatoc npbc TO aupgpov... "). ("But to each one is 

given the showing forth of the Spirit to our profit" - The King James II 

Version). Zodhiates (1992:1330) vertaal "augOipov" as "advantage, profit, 

benefit". Moulton (1978:384) voeg "expedient" hierby. 

Hoe belangrik is hierdie "voordeel" vir die gemeente? Nel (1994:225) beskou 

die Heilige Gees asook die gawes van die Heilige Gees as lewegewend en 

lewe-onderhoudend. Daarsonder, se hy, is die gemeente 'n lyk. In verband 

met die opbou van die gemeente, gee die Vader en die Seun deur die Gees 

mense aan die gemeente wat met natuurlike talente toegerus is. Terselfdertyd 

rus Hy hierdie mense toe met die Heilige Gees gawes sodat hul die gemeente 

ook op geestelike wyse kan opbou. 

Hy (Nel) voeg by dat die Heilige Gees en Sy werksaamhede die gemeente 

gedurigdeur daaraan herinner dat hul 'n priesterdom is (1 Pet.2:9), - mense 

wat gesalf is tot diens van Christus te midde van 'n behoeftige wereld 

(1994:226). Die behoeftes van hierdie wereld kan kwalik op bloot 

menslikelike wyse vervul word, en daarom het die kerk vandag meer as ooit 

tevore die hulp van die Heilige Gees nodig. 

Net is ook oortuig dat die gelowiges nie hul bedieningspotensiaal sonder die 

gawes kan bereik (1994:228) nie, en dat dit onmoontlik is om op 'n Bybelse 

manier die gemeente op te bou sonder die genadegawes (1994:45). Belangrik 

is ook die feit dat hy geen funksionele skeiding maak tussen die ampte en die 

gawes nie. Die ampte is niks (niemand) anders as mense deur wie die gawes 
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werk nie (1994:46). Om die genadegawes weg te neem, is dus om die amp 

(die effektiewe funksionering daarvan), weg te neem. 

Horton (1985:39) beskou die gawes van die Heilige Gees as onmisbaar in die 

proses van gemeentebou en -herstel. In die opsig is 1 Korintidrs 14:26 vir 

hom 'n sleutelteks: "Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as Julie 

bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te leaver: 'n psalm, 'n 

onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. 

Sorg dat alles (elke bydrae) tot opbou van die gemeente verloop". Die 

werkwoord "opbou" ("otico8oggco") beteken, letterlik vertaal, "om huffs) 

te bou" (Moulton 1978: 284). Dit kan ook gebruik word in die konteks van 

"weer opbou", of "herster 

Die werkinge van die Heilige Gees het dus ten doel om die gemeente, asook 

individuele gelowiges, "op te bou", of "te herster . Die woord "edify" word 

ook in die King James vertaling gebruik. Moulton vertaal dit as: "to advance 

a person's spiritual condition, be emboldened". Die genadegawes het dus die 

gelowige se geestelike groei en vooruitgang ten doel. Dit is om hierdie redes 

dat Horton (1985:41) 'n terugkeer en nuwe afhanklikheid van die bonatuurlike 

werkinge van die Heilige Gees in die gemeente bepleit. 

Williams (1971:25) beskou die werkinge van die Heilige Gees as middele tot 

genesing en verlossing. Hy beklemtoon dat die oorsprong van siekte en stryd 

in baie gevalle nie op die vlak van die menslike is nie (Ef 6:12), en dat die 

enigste krag wat verlossing en genesing op hierdie vlak kan bewerkstellig, die 

bonatuurlike krag van die Heilige Gees is. Daarom is dit noodsaaklik dat daar 

in die gemeente ruimte geskep word vir die werkinge van die Heilige Gees. 

Hattingh (1984:294) se opmerking in hierdie verband is 'n kragtige 

samevatting van bogenoemde oortuigings: "Tydens 'n charismaties 

gestruktureerde erediens, dit wil se" 'n erediens waartydens die gawes van die 

Heilige Gees deur enige lid werk, net soon Hy wil, het ons die mees dinamiese 

geleentheid vir genesing". 
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In Williams (1992:298) se vertolking van 1 Korintiers 1:6-7 word die 

genadegawes in verband gebring met die liggaam van Christus se 

wederkomsverwagting: "Die boodskap van Christus is onder julle so goed 

gevestig dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe xaptcrgatt') ontbreek 

nie. Julie bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here 

Jesus Christus". Williams • glo dus dat die wederkomsverwagting van die 

liggaam van Christus toeneem namate die werkinge van die Gees onder 

gelowiges toeneem. Jesus se bediening op aarde was ook gekenmerk deur die 

werkinge van die Heilige Gees; daarom beskou Williams die manifestering 

van die ganadegawes as 'n voorsmaak van Sy terugkeer. Hierdie verwagting 

is genesend in die sin dat dit die gelowige vertroos en bemoedig om getrou en 

geduldig aan Horn vas te hou totdat Hy kom. 

Wimber & Springer (1986:200) sien die Heilige Gees en Sy Gawes as die 

primere bron van genesing. Hy haal 1 Petrus 4:10 in die konteks aan: "As 

goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate 

by 'n genadegawe ("xapicrgot") ontvang het, die ander Bien". Vir Wimber 

& Springer is die werkinge ("genadegawes") van die Heilige Gees 

manifestasies van God se genade. Die gelowiges besef dus dat God, by wyse 

van die werkinge van die Gees, wil he dat hulle sal weet dat Hy hulle liefhet, 

dat fly met hulle is, en dat Hy hulle lei. 

Terselfdertyd beklemtoon Horton (1985:43) ook dat diegene wat betrokke is 

in die Goddelike genesingsbediening, heeltemal op die werkinge van die 

Heilige Gees moet staatmaak, God moet vertrou vir die genesing, en Hom 

moet vra om hul te leer hoe om vir siekes te bid. 

Veral ten opsigte van die groepsgesprek as terapeutiese instrument, is die 

genadegawes baie waardevol (Nei 1992:360). Dit is juis die manifestasie van 

die Geestesgawes wat die groepsgesprek 'n kragtige terapeutiese instrument 

maak. Wanneer die genadegawes in en deur die betrokke persone werk, is dit 

asof God self aan die gesprek deelneem! Hy (Nei) glo dat die Heilige Gees 
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deur die genadegawes in liefde dit aan die lig bring wat verborge is (Ef.4:15), 

sodat genesing kan plaasvind (1992:359). 

Fourie (1997:6) gaan so ver as om te se dat 'n onderlinge byeenkoms sonder 

die manifestasie van die gawes van die Heilige Gees, streng gesproke, eintlik 

nie as 'n onderlinge byeenkoms beskou kan word nie. Sy vertrekpunt is dat 

gelowiges, as tempels van God (1 Kor.6:19), bymekaar kom om mekaar te 

troos, op te bou, en te bemoedig deur hulseif tot beskikking van die Heilige 

Gees te stel. Indien God dus nie in die verloop van die byeenkoms aan die 

woord kom deur die Gawes nie, is daar nooit uitgekom by die werklike rede 

waarom die byeenkoms gehou is nie. 

Daar kan saamgestem word met Fourie wanneer hy se dat die hoofdoel van 'n 

onderlinge byeenkoms die opbouende en genesende werksaamhede van die 

Heilige Gees is. In hierdie opsig is die genadegawes van die Heilige Gees van 

onskatbare waarde. Die kerk is nie vry om ten voile kerk te wees sonder die 

werkinge van die genadegawes van die Heilige Gees nie (Williams 1990:327). 

Deur die genadegawes is die gelowige op die mees effektiewe Wyse diensbaar 

- aldus Collins (1993:162). Volgens Collins is diegene deur wie die 

genadegawes van die Heilige Gees werk, die beste toegerus om siek mense te 

bedien. Hy is oortuig daarvan dat die gelowige wat nie ononderbroke in 

kontak met die Heilige Gees en Sy kragtige werkinge is nie, nie hul werklike 

bedieningspotensiaal bereik nie (1993:167). 

Schafer ([s a]137) is so oortuig dat die genadegawes van die Heilige Gees die 

gelowige toerus om meer effektief diensbaar te wees, dat hy nie skroom om 

die "xapicrp.a-ca," die "bedieningsgawes" te noem nie. 

Michaels (1988:334) glo dat Paulus se hoofdoel met die skrywe van 1 

Korintiers is om die gemeente te onderrig in die beoefening van die 

genadegawes van die Heilige Gees. Hy is oortuig dat Paulus die gemeente se 
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ondervindings ten opsigte van die werkinge van die Heilige Gees aanspreek 

sodat hul diensbaarheid in die liggaam van Christus bevorder kan word. 

Aanvullend tot hierdie mening is Maddocks (1995:86) se oortuiging dat die 

vermoe (deur die werkinge van die Heilige Gees) om te genees, asook al die 

ander genadegawes, aan die kerk gegee is sodat die kerk van vandag, soos die 

kerk in Handelinge, die instrument van genesing in die gemeenskap en die 

wereld kan wees. 

Die maatstaf wat Neighbour (1990:171) gebruik om gemeentes se sukses mee 

te meet, is nie getalle of finansiele vermoe nie, maar die gelowiges se vermoe 

om te bedien. Die genadegawes bied aan die gelowige onbeperkte 

geleenthede om sy bediening op spontane en opregte wyse uit te leef. 

Wanneer die doel van die genadegawes in die gemeente bespreek word, word 

die belangrikheid daarvan verder beklemtoon. In sekere opsigte is dit 'n 

herhaling van die belangrikheid van die genadegawes. Daar word dus slegs 

kortliks na die verskillende doelstellings verwys. 

2.3.3 Die doel van die genadegawes 

Volgens Moller (1975:60) is daar 'n "sentrale" of "hoofdoel" te midde van al 

die doelstellings van die genadegawes. Hy se hierdie hoofdoel is dat al die 

genadegawes Christus gesentreerd moet wees. Daarmee bedoel by dat die 

Heilige Gees, deur onder andere die genadegawes, ten doel het om bo alles, 

Christus te verheerlik. 1 Korintidrs 12:3 word in hierdie verband aangehaal: 
CC

.... en niemand kan se : "Jesus is die Here", behalwe deur die Heilige Gees", 

en so ook Johannes 16:14: "Hy (die Heilige Gees) sal My verheerlik, want 

wat Hy van A/1.,v onvang, sal Hy aan julle verkondig". 

Die verheerliking van Christus deur die werkinge van die Heilige Gees is juis 

daarin dat die genadegawes verkondig: "Jesus is die Heer!". Elke werking 

van die Gees bevestig en getuig dus dat Jesus deur ons Hemelse Vader uit die 
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dood opgewek is,. dat Hy Horn (Jesus) verhoog het, en dat Hy aan die 

regterhand van God is, waarvandaan Hy die Heilige Gees uitgestort het 

volgens Sy belofte (Hand.2:32-33). 

Vir Williams (1990:328) gaan die werkinge van die Gees ook om die 

proklamasie van die heerskappy van Jesus Christus as Heer. Waar gelowiges 

"in die Gees" verenig om Jesus as hul Heer en Koning te verheerlik, is Hy by 

hulle (Matt.18:20). Deur die werkinge van die Gees openbaar Hy aan hulle 

verborgenhede, maak Hy gesond, en werk Hy menige dade van onbeskryflike 

krag en omvang. 

Volgens Maddocks (1995:86) is die belangrikste doel van die genadegawes 

die opbou van die liggaam van Christus, sodat elke gelowige "... kom tot die 

eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n 

volwasse man, tot die mate van die voile grootte van Christus; ...." (Ef 4:14). 

Hy beklemtoon dus die toerustende funksie van die genadegawes. Dit stel die 

gelowiges in staat om op 'n vlak bo die bloot menslike te bedien. 

Die genadegawes van die Heilige Gees rus die gelowige op bonatuurlike wyse 

toe om te getuig en te aanbid (Jones 1976:49). Die gelowige is dus 'n meer 

effektiewe getuie vir Christus (Hand.1:8) (Moller 1975:65). Dit is waarom 

Wimber & Springer (1986:202) beswaar het daarteen dat gelowiges praat van 

"... my gawe..." nie. Volgens hulle is die genadegawes geskenke van God wat 

mense kry om weg te gee. Sodra gelowiges (die genadegawes) ophou "gee", 

hou die Heilige Gees ook op om deur hulle te werk. Die gelowige moet dus 

heeltemal wegbeweeg van die gedagte dat die genadegawes aan mense gegee 

word, en eerder besef dat die genadegawes deur die gelowige werk. 

Beide Burger (s a :32) en Moller (1994:309 Deel III) is oortuig daarvan dat die 

genadegawes die gelowige in staat stel om die bose en sy werke op 'n 

kragtiger wyse tee te staan en te vernietig (Efesiers 6:10-12). 
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Gelowiges in die AGS glo dus dat die genadegawes deel is van die 

"wapenrusting van God" (2 Kor.10:3-5). Die doel van die genadegawes is 

dus ook die vernietiging van die werke van die duiwel (Cronje [s a]b: 20). 

Ten opsigte van die doel van die werkinge van die Gees, is bogenoemde drie 

aspekte van toepassing op elke genadegawe. Die drie aspekte kan ook nie 

gesien word as aparte afskeibare doelwitte nie. Dit is nie genoeg as slegs een 

aspek in die werkinge van die Gees teenwoordig is nie. Wanner die 

genadegawes volgens die leiding van die Heilige Gees manifesteer, word 

Christus verheerlik in die opbou van gelowiges deur die vernietiging van die 

werke van die bose en die effek van sonde en gebrokenheid. Daar word meer 

hiervan, as standaard waaraan die genadegawes behoort te voldoen, in 

Hoofstuk vier gese. Verder sal daar ook opgemerk word dat, benewens die 

(drie) algemene, oorkoepelende doelwitfunksies van toepassing op al die 

genadegawes, elke genadegawe ook unieke doelstellings het. Hierdie 

oogmerke word genoem in die afsonderlike behandeling van die 

genadegawes. 

Die AGS is dus oortuig dat die Bybel leer dat die geestelike gawes 'n 

natuurlike deel van al die gemeente se aktiwiteite behoort te wees (Moller 

1975:65). Nege van hierdie geestelike gawes word in 1 Korintiers 12:8-10 

genoem: "Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot 

voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n 

woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde 

Gees,-  aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan die ander genadegawes van 

gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee Hy die krag om wonders 

te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die 

vermoe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om 

ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te re. Maar al 

hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen 

afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil." 
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Vervolgens word hierdie nege genadegawes elkeen afsonderlik bespreek in 

die lig van die Goddelike genesingsbediening soos wat dit in die AGS van 

Suid-Afrika beoefen word. 

2.3.4 Die genadegawes van genesings 

Alhoewel die genadegawes van genesings nie eerste genoem word in die lys 

van nege genadegawes wat in 1 Korintiers 12:8-10 genoem word nie, word dit 

hier voor die ander behandel. Die ander agt genadegawes is ook ter sprake 

wanneer dit by genesing kom, maar is, in die konteks van Goddelike genesing, 

aanvullend tot die genadegawes van genesings. Deur die genadegawes van 

genesings eerste te bespreek, word 'n fondament gele waarop voortgebou kan 

word. 

Dit is ook opvallend dat die genadegawe, soos ook die genadegawes om 

wonders te doen, in dubbele meervoud vermeld word: "genadegawes van 

genesings" (Ook in verse 28 en 30 van dieselfde hoofstuk). Die rede hiervoor 

is nie ooglopend nie, en vervolgens word 'n aantal menings hieroor kortliks 

behandel. 

Burger (sa:43) vermeld meer as een rede waarom die dubbele 

meervoudsvorme gebruik word. Volgens horn kan dit, eerstens, moontlik 

wees omdat dit die genadegawes is waarvoor daar die grootste behoefte is, 

tweedens, omdat die Here moontlik hierdie gawes die meeste wil meedeel, en 

derdens, omdat daar moontlik vir elke soort siekte 'n eiesoortige genadegawe 

van genesing is 

Horton (1985:46) glo nie dat die meervoudsvorme beteken dat die Heilige 

Gees 'n voorraad van genesingsgawes, wat na willekeur gebruik kan word, 

aan een gelowige gee nie. Volgens horn interpreteer diegene wat dit wel glo, 

Handelinge 3:6 verkeerd. Horton beklemtoon dat Petrus geensins die indruk 

skep dat hy van meer as een gawe praat as hy se : "Geld het ek nie; maar wat 

ek het, gee ek vir jou...", omdat die woorde "... wat ek het...", in die enkelvoud 
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vorm geskryf is. Inteendeel, se Horton, dit beteken juis dat Petrus 'n 

spesifieke gawe ontvang het om daardie spesifieke persoon op daardie gegewe 

oomblik te genees. Volgens horn (Norton 1985:46) het die apostels nie 'n 

opgegaarde voorraad genesingsgawes tot hul beskikking gehad nie. Hul moes 

elke keer (wanneer vir 'n siek persoon gebid is) 'n "vacs" genesingsgawe van 

die Heilige Gees ontvang. 

Horton (1985:47) dui aan dat die genadegawes van genesings genoem in 1 

Korintiers 12:9, vermeld word in konteks van genadegawes wat deur die 

gelowige in die onderlinge byeenkomste werk, maar dat God ook op ander 

wyses genees. Een voorbeeld wat by aandui, is in Jakobus 5:14-15 opgeteken, 

waarvolgens die siek persoon die ouderlinge van die gemeente moet inroep, 

en hulle vir die gelowige moet bid nadat hulle die persoon met olie in die 

Naam van die Here gesalf het. 

`n Ander voorbeeld is opgeteken in Handelinge 19:11-12: "God het deur 

Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf 

geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn; en die bose 

geeste het uit hulle uitgegaan". Volgens Horton dui die meervoudsvorm dus 

op 'n verskeidenheid wyses waarop God mense kan genees. 

Moller (1975:226) maak egter geen onderskeid tussen 1 Korintiers 12:9 en 

Jakobus 5:14-16 nie. Hy sien dit eerder as verskillende wyses waarop die 

genadegawes van genesings manifesteer, en dat die meervoudsvorme vertolk 

kan word as dat daar verskillende genadegawes van genesing vir verskillende 

siektes is. Hy is egter ook van mening dat die afleiding gemaak kan word dat 

die Heilige Gees nie enkel gelowiges uitsonder sodat al die genadegawes van 

genesings deur hul kan werk om enige en alle siektes voor die voet te genees 

nie (Moller 1994:333 Deel III). 

Die voile implikasie van laasgenoemde afleiding moet egter in heroorweging 

geneem word in die lig van Handelinge 5:15-16: "Die mense het selfs siekes 

op straw uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit sodat, as 
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Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee wat op party van hulle 

kon val. Daar het ook bale mense van die dorpe in die omgewing van 

Jerusalem af gekom en siekes gebring en mense wat onder onrein geeste gely 

het. Hulle is almal gesond gemaak". Hier kom dit dus voor asof slegs na 

Petrus verwys word, en dat at die siekes as gevolg van sy bediening gesond 

geword het. 

Daar word egter toegegee dat die "Hulle is almal gesond gemaak." , moontlik 

kan dui op die gesamentlike genesingsbediening van al die Apostels; "Deur 

die Apostels het daar baie tekens en wonders onder die yolk plaasgevind' 

(Hand.5:12). 

Laasgenoemde afleiding strook egter ook nie met Jesus se bediening nie. Hy 

het "elke soon siekte en elke kwaal gesond gemaak" (Matt.9:35). Sy dissipels 

(later apostels) het die bediening op dieselfde wyse voortgesit: "Jesus het sy 

twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf 

en om elke soon siekte en kwaal gesond te maak" (Matt.10:1). Indien hul 

slegs die mag (om elke soort siekte en elke kwaal te genees) as groep ontvang 

het, en as sekere apostels slegs sekere siekes kon genees, sou hul gesamentlik 

(al twaalf saam) moes optree om hul taak te volvoer. Tog lees ons in Markus 

6:7 dat Hy hulle twee-twee uitgestuur het. 

Horton (1985:46) glo vas dat die Heilige Gees steeds vandag, soon Hy wil (1 

Kor.12:11), en wanneer Hy wil, enige beskikbare gelowige deur wie die 

genadegawes van genesings werk, kan gebruik om enige siekte, van watter 

aard ook al, te genees. Volgens hom werk die Heilige Gees dus op 'n 

spesifieke gegewe geleentheid op 'n spesifieke wyse deur 'n gelowige op 

grond van die spesifieke behoefte van die siek persoon (Wimber & Springer 

1986:201). 5  

5 MacNutt (1977:95) het opgemerk dat sekere gelowiges deur wie die genadegawes van genesings werk, meer 
sukses behaal met sekere soon siektes as met ander. By skryf dit (in sommige gevalle) daaraan be dat 
gelowiges wat self van 'n sekere soon siekte genees is, meer wymoedigheid (geloof) het om vir dieselfde 
probleem in ander se lewe te bid, as wat die geval met ander siektes is. By kom tot die gevo/gtrekking dat dit 
nie soseer beteken dot gelowige 'ti spesefieke gave van genesing het nie, maar dat meer geloof meer dikwels 
sukses behaal. Hy erken self oak dat by met meer vertroue (geloof) vir sekere soorte slates bid as vir ander. 
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Die kandidaat is van mening dat die regte benadering tot hierdie saak nie 

noodwendig die van een is korrek, en die ander is verkeerd, hoef te wees nie. 

Indien slegs een gelowige vir die Heilige Gees beskikbaar is, mag die 

verskeidenheid genesinsgawes wat deur hom of haar werk, groter wees as 

wanneer verskeie, of selfs 'n aantal gelowiges vir die Heilige Gees beskikbaar 

is. 

Daar is egter in werklikheid 'n gaping tussen dit wat in die Skrif waargeneem, 

geglo, en bely word, en wat vandag in die praktyk gebeur. Die liggaam van 

Christus beleef vandag geensins die effektiewe genesingsbediening van 

Christus of die Apostels nie. Die kandidaat is van mening dat die antwoord le 

in die opwekking van 'n sluimerende Goddelike genesingsbediening wat 

steeds deur die Heilige Gees aan die kerk toegese is, eerder as om die gaping 

teologies te probreer regverdig. Verskeie aspekte van hierdie opwekking 

word in hoofstuk vier aangespreek. 

Daar word dan, wat betref hierdie onderwerp binne die bestek van hierdie 

studie, met bogenoemde oortuigings volstaan. Vervolgens dan die bespreking 

van ander aspekte van die genadegawes van genesings: 

In 1 Korintiers 12:9 is geskrywe: " aan 'n ander (word) genadegawes van 

gesondmaking (gegee) ". (Grieks: "xapicrliata icquirwv"). "tagettow" 

word ook vertaal as: "om gesond te maak, te genees; om te herstel van 'n 

toestand van sonde en veroordeling" (Moulton 1978:198). Dit kan ook 

beteken: "om tot liggaamlike gesondheid te herstel; om van enigiets te 

genees; om te genees van die gevolge van sonde" (Zodhiates 1992:753). 

In Jesus se bediening word die woord (in verbuigingsvorme) in 'n wye 

verskeidenheid van genesingswonders gebruik: In die genesing 

("taChiactoa.") van die slaaf wat verlam was en baie pyn verduur het 

(Matt.8:8), in die bevryding ("tod+6") van die dogter wat gedemoniseerd was 

(Matt.15:28), in die genesing ("iciaato") van die oor van die soldaat wat 



68 

deur Petrus afgekap was (Luk.22:50), asook in die genesing ("iciOri") van die 

melaatses (Luk.17:15). In Handelinge 4:22 word die genesing van die 

verlamde man by die Mooipoort as "icicrecoc" beskryf. In Hebreers 12:12 

word die woord "taffri" gebruik om genesing van geestelike "lamheid" 

(traagheid) te beskryf. 

Die groot verskeidenheid genesingswonders wat in die Evangelies asook in 

die boek Handelinge opgeteken is, beklemtoon dat die genadegawes van 

genesings werksaam is in die mens se gees, siel en liggaam (Williams 

1971:24). Genadegawes van genesings is dus dade van genade wat God, in 

Christus Jesus, deur die Heilige Gees, met gelowiges as medewerkers doen 

om mense geestelik, liggaamlik, en emosioneel te herstel. 

Die kandidaat is van mening dat die werking van die genadegawes van 

genesings nie noodwendig slegs in die onderlinge byeenkomste tuishoort of 

"vasgepen" kan word Me. Inteendeel, baie min van die genesingswonders wat 

in die Bybel opgeteken is, het plaasgevind tydens wat, tradisioneel gesproke, 

as 'n "kerkdiens" beskryf kon word. Jesus het mense in huise (Matt.8:28, 

Luk.5:19), op die strand (Mark.5:21), by 'n begraafplaas (Matt.8:28), by die 

bad van Betesda (Joh.5:8-9), in die veld buite dorpe (Matt.8:1), op 'n berg 

(Matt.15:29-31), in die tuin van Getsemane (Luk.22:51), langs die paaie 

(Matt.20:29), en in sinagoges (Matt.12:9, Mark. 1:23), genees. In die boek 

Handelinge het genesingswonders in die poorte van die tempel (3:2, 5:12), en 

selfs op straat (5:15), plaasgevind. 

Jesus het inderwaarheid oral waar Hy gegaan het, goeie werke gedoen en 

mense gesond gemaak (Hand.10:38). Gelowiges behoort almal te besef dat 

die inwoning van die Heilige Gees (1 Kor.6:19), beteken dat hul inderdaad 

oral en gedurig, met vrymoedigheid, gereed behoort te wees om vir siekes te 

bid en goeie werke te doen. Wanneer slegs vir siekes gebid word in 

genesingsdienste, hospitale, of wanneer hul siek by die huis is, kom dit voor 

asof God slegs werksaam behoort te wees tydens "godsdienstige" geleenthede 
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wat spesiaal geskep moet word. Die resultaat is dikwels 'n geforseerdheid 

wat weinig ruimte laat vir die Heilige Gees om op verrassende wyse in mense 

se omstandighede in te gryp. 

Ook die wyses waarop siekes in die Bybel bedien is, is verskillend en 

uiteenlopend. Soms het Jesus Sy hand uitgesteek en die siek persoon 

aangeraak (Matt.8:3,15; Mark.1:41,10:13), soms het mense aan Hom geraak 

(Matt.9:21,22; 14:36). Ander kere het Hy die aangetaste liggaamsdeel 

aangeraak (Matt.9:29; Luk.22:51; Mark.7:33). Op 'n keer het Hy klei gemaak 

deur van Sy spoeg met grond te meng, en dit aan 'n blinde man se oe gesmeer 

(Joh.9:6). Nadat die man hom in die Siloambad gewas het, kon hy sien 

(Joh.9:7). Petrus het die verlamde man by die Mooipoort aan sy regterhand 

opgehelp (Hand.3:7). Paulus het sy hande op Publius gele en hom gesond 

gemaak (Hand.28:8). Mense het doeke en voorskote wat aan Paulus se lyf 

geraak het, op siek mense gesit. Hulle siektes het verdwyn en selfs bose 

geeste het uit die mense uitgegaan (Hand.19:11-12). Jakobus beveel aan dat 

die ouderlinge van die gemeente vir siek mense bid nadat die sieke/s met olie 

gesalf is onder aanroeping van die Naam van die Here (Jak.5:14). 

Diegene wat poog om in al hierdie verskillende gebeure 'n patroon ten 

opsigte van liggaamlike aksie/s op te spoor, moet terselfdertyd in ag neem dat 

Jesus verskeie kere, klaarblyklik sonder enige aanraking of sodanige 

liggaamlike aksie/s, slegs 'n woord van genesing gespreek het (Matt.8:32; 9:6; 

Mark.9:25; Luk.4:39). Ook Paulus het slegs stip na die lam man van Listra 

gekyk, en toe na horn geroep: "Swan regop, op jou voete!" (Hand.14:10). 

Die vraag is nie of al hierdie aksies nodig of noodsaaklik is nie. Die vraag is: 

"Hoe wil die Heilige Gees te werk gaan?". Geen mens is dieselfde nie. Geen 

situasie is dieselfde nie. Juis daarom is daar 'n groot verskeidenheid 

"xaptagovra", 'n groot verskeidenheid bedieninge vir 'n groot 

verskeidenheid behoeftes. Dit is in hierdie verband dat Schafer ([s a] 137) 

beklemtoon dat Jesus die geesvervulde gelowiges vergelyk met die wind wat 

waai waar hy wil. "Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, 
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en waarheen by gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore 

is" (Joh.3:8). Die Heilige Gees kan dikwels op die mees oorspronklike en 

mees verrassende wyse deur gelowiges werk. 

2.3.5 Genesing en 'n Woord van Wysheid 

In 1 Korintiers 12:8 is geskrywe: "Aan die een word deur die Gees die gawe 

gegee om 'n woord van wysheid to praat...". (Grieks: "th µiv yew &i toii 

fIvEtSpouroc SiSotoct bziyog aochiac "). " 'n Woord van wysheid" verwys nie 

na wysheid in die algemeen (Duffield & van Cleave 1983:331), wysheid wat 

op natuurlike wyse bekom is (Jones 1976:51), of wysheid wat toe te skryf is 

aan intelektuele vermoe nie (Moller 1994:310 Deel III). 

`n Woord van wysheid is die werking van die Heilige Gees waardeur die 

liggaam van Christus, by wyse van 'n openbaringswoord, wysheid, leiding en 

rigting van God ontvang (Robeck 1988:890). Dit is 'n spesifieke verklaring 

van Godgegewe wysheid wat as mad in 'n tyd van behoefte Bien (Williams 

1971:21). Die Heilige Gees se insig aangaande 'n aangeleentheid word op 

hierdie wyse aan die gemeente oorgedra (Horton 1985:45). 

In die verloop van die gemeenskap van gelowiges moet daar dikwels 

belangrike besluite geneem word; die werking van die genadegawe van " 'n 

woord van wysheid" kan in hierdie opsig van groot hulp wees (Duffield & van 

Cleave 1983:332). 'n Woord van wysheid is om, deur die werking van die 

Heilige Gees, bonatuurlike insig te ontvang van hoe God wil he die gelowige/s 

in 'n situasie moet optree. Dit openbaar die gedagtes en wil van God (Jones 

1976:51). Donald Gee glo dit is die belangrikste van al die genadegawes, 

omdat dit die kerk help om haar kennis reg te gebruik (aangehaal deur Moller 

1975:250). 

Schafer ([s a] 138), Robeck (1988:892), en Moller (1994:312 Deel III) 

beklemtoon dat dit 'n "woord"  ("Abyoc") van wysheid is. Vir hulle gaan dit 
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nie daarom dat 'n persoon met wysheid toegerus word om met welslae op te 

tree Me, maar dat die woord van wysheid op verbale wyse aan die gemeente of 

persoon oorgedra word. Hulle sien dus die persoon deur wie die gawe werk as 

`n gewillige en meelewende boodskapper. Juis daarom is dit Me noodwendig 

`n goed opgeleide of welsprekende persoon deur wie die genadegawe werk 

nie. Dit is soms wel die persoon wat, volgens ander gelowiges se menslike 

oordeel, die minste daarvoor kwalifiseer wat deur die Heilige Gees gebruik 

word (Hand.4:13) (Williams 1971:21). 

Die persoon deur wie die genadegawe werk, ontvang nie bloot 'n brokkie 

inligting nie, maar 'n volkome gedagte sodat die inhoud en strekking daarvan 

duidelik verstaanbaar is. Volgens Jones (1976:51) ontvang die "boodskapper" 

nie altyd die openbaring in die vorm van woorde alleen nie. Volgens horn kan 

dit ook ontvang word by wyse van 'n gesig of 'n droom, en kan daarna in 

woorde oorgedra word. 

Duffield & van Cleave (1983:331) brei verder uit op hierdie gedagte. Hulle is 

oortuig dat die woord "kciyog" nie daarop dui dat die genadegawe slegs tot 'n 

verbale meedeling beperk word nie. Hulle meen dat die skrywer waarskynlik 

die woord "Ala" sou gebruik het indien dit sy bedoeling was dat die gawe 

van 'n woord van wysheid slegs op verbale wyse behoort te funksioneer. 

Hulle beklemtoon dat die woord "X6yoc" die betekenismoontlikhede van 

"konsep" , "idee", "onderwerp" ,en "dogma" het. Volgens hulle neem die 

genadegawe wel 'n verbale vorm aan wanneer dit saam met die genadegawe 

van profesie werk. 

Volgens Williams (1971:22) kan die genadegawe van 'n woord van wysheid 

`n groot verskeidenheid behoeftes aanspreek wat wissel van ernstige 

geestelike aangeleenthede en geloofsvrae tot leiding omtrent die aankoop van 

`n huis, die terugvind van iets kosbaars, of die aanvaarding of afwysing van 'n 

beroepsrigting. Alhoewel nie al hierdie oortuigings deur voorbeelde uit die 

Bybel gestaaf kan word nie, is die kandidaat van mening dat daar 'n openheid 
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by gelowiges behoort te wees dat God nie afsydig staan wanneer hierdie 

aangeleenthede ter sprake kom in mense se lewens nie. Dit is dus moontlik 

dat die Heilige Gees by wyse van hierdie genadegawe leiding kan gee ten 

opsigte van politieke, sosiale en finansiele sake waarby gelowiges belang het. 

In Jesus se profetiese rede beloof Hy dat Hy (deur die Heilige Gees) die 

gelowiges die woorde en die wysheid sal gee wanneer hulle vervoig, gevange 

geneem, en verhoor word. Hierdie woorde en wysheid sal deur geeneen van 

die gelowiges se teenstanders weerspreek of weerle kan word nie 

(Luk. 21:12-15). 

"Wie wysheid het, weet wanneer en hoe by moet handel. Elke ding het sy tyd 

en sy manier. Daar is baie gevare wat die mens bedreig. Hy weet nie wat sal 

gebeur nie. Wie kan vir hom se. hoe dit sal wees?" (Pred.8:5-7). Gebrek aan 

wysheid hou vir die kerk groot gevaar in, want dit veroorsaak dat mense 

verkeerd optree. Dwase optrede veroorsaak onsekerheid, hartseer en 

verwarring. Meestal egter bevind die gelowige hom/haar in 'n posisie dat 

by/sy net nie raad het nie omdat die wysheid om 'n probleem op te los of 'n 

situasie te beredder ontbreek. In so 'n situasie word daar dikwels gevra: "Wie 

kan vir my se hoe dit sal wees? Wie kan vir my se wat om te doen?". 

In Daniel 2:20-22 erken Daniel dat God weet wat verborge (in die duisternis) 

is. Hy verstaan alles en weet alles. Hy weet hoe dit was, is, en sal wees. Hy dra 

soms, wanneer Hy dit goeddink, Sy wysheid en insig wat benodig word aan 

die gelowiges oor by wyse van die genadegawe van 'n woord van wysheid. 

In die Nuwe-Testamentiese konteks word na hierdie genadegawe gekyk in die 

lig van 1 Korintiers 1:30: "Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus 

verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die 

vryspraak, die heiliging en die verlossing". Jesus Christus is die Hoof van 

die kerk (Ef.1:22). By tye is dit nodig dat Hy, deur Sy wysheid, by wyse van 

die werking van die Heilige Gees, Sy kerk lei en bemoedig: "Hulle (die 

gelowiges) moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep 

en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is 
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Christus, en in Horn is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind' 

(Ko1.2:3). Deur in die wysheid van die Here te leef, kan gelowiges hulself 

baie hartseer, siekte, teleurstelling en mislukking spaar. Die wysheid van die 

Here, wanneer dit kom uit navolging van Sy Woord, of deur die genadegawe 

van 'n woord van wysheid, is egter ook tot genesing van diegene wat hartseer, 

siek, teleurgesteld is, en misluk het. 

2.3.6 Genesing en 'n Woord van Kennis 

In 1 Korintiers 12:8 is geskrywe:"... aan 'n ander (word) 'n woord van kennis 

deur dieselfde Gees (gegee)." (Grieks: " CcXX(.1) öi 2toyog yvoiascoc Kat& 

to at ilveiiga"). Soos met die genadegawe van 'n woord van wysheid, 

word hier nie verwys na kennis wat op natuurlike wyse ingewin is nie (Burger 

[s a] 39), of na Bybelse of teologiese kennis wat die resultaat van studie is nie 

(Jones 1976:52). Omdat dit gaan oor kennis vat die Heilige Gees op 

bonatuurlike wyse as 'n gawe van genade aan die gelowige gegee word, 

verwys dit ook nie na intelektueel "begaafde" mense wat maklik "leer", nie. 

Deur die genadegawe van 'n woord van kennis openbaar God Sy kennis aan 

die gelowige wat hy/sy andersinds nie sou bekom het nie (Jones 1976:52). 

Anders as die populare en tradisionele siening van die meeste Pinkster en 

Charismatiese teoloe, breek beide Schafer (s a: 139) en Williams (1990:354) 

weg van die oortuiging dat die genadegawe van 'n woord van kennis dui op 

die openbaring van kennis omtrent gegewe situasies, persone, gebeure en 

dinge. 

Wimber & Springer (1986:204) se mening is 'n voorbeeld van die tradisionele 

vertolking van 'n woord van kennis: Dit is wanneer God sekere feite omtrent 

`n persoon se lewe aan iemand anders openbaar sodat sonde aan die lig kom, 

of wanneer komende gevaar waarvan niemand kennis dra nie, aan 'n gelowige 

openbaar word, of wanneer die siekte waaraan 'n persoon ly, aan 'n gelowige 

openbaar word. Williams en Schafer, soos bogenoemde verwysings aantoon, 



74 

verwerp nie die openbaringsgebeure as sodanig nie, maar is oortuig dat dit nie 

onder die vaandel van die genadegawe van 'n woord van kennis tuis hoort nie. 

Schafer verwys na hierdie openbaringsgebeure as "die heldersiendheid van die 

profeet". 

Veral Williams (1990:354) vertolk die genadegawe van 'n woord van kennis 

in die lig van 1 Korintiers 2:12-13: "Die Gees wat ons ontvang het, is nie die 

gees van die wereld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat 

God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde 

woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees 

ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan die mense wat die gees het". 

Williams is dus oortuig dat die kennis wat meegedeel word in die werking van 

die genadegawe van 'n woord van kennis, die kennis ("verklarings") 

aangaande die Woord van God is. 

Die oordra van die "verklaring" aan ander gelowiges het tot gevolg dat hulle 

die waarhede omtrent God se Woord, asook veral die seen en die beloftes wat 

daarin opgesluit is, beter kan verstaan, en beter kan toepas (Williams 

1990:356). Hierdie genadegawe, volgens Williams, gaan dan ook meestal 

gepaard met die bediening van die leraar (1 Kor.12:28) (Williams 1990:358). 

Martin (1988:528) stem hiermee saam. Hy definieer die genadegawe van 'n 

woord van kennis as die charismaties toegeruste vermoe van sekere gelowiges 

om 'n aspek of aspekte van God se plan met Sy skepping op so 'n wyse to 

verduidelik dat (iets van) God daardeur openbaar word. 

Moller (1975:256) glo ook dat die genadegawe van 'n woord van kennis 

manifesteer in veral die bekendmaking van die evangelie (Sy Woord van 

saligheid), wat soms ook 'n geheimenis genoem word (Ef 1:9; 3:5,9; 6:19; 

Kol. 1 :27). Hy verstaan egter nie waarom sekere teoloe nie die ontsluiting van 

gebeure in die hede en toekoms onder die genadegawe van 'n woord van 

kennis wil insluit nie (1975:257). Hy waarsku dat die werkinge van die 

Heilige Gees aangaande die genadegawes nie in onbuigsame kompartemente 
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ingedeel kan word nie, dat daar baie oorvleueling is, en dat daar selfs nie altyd 

met sekerheid gese kan word wafter werking van die Gees waargeneem word 

nie (1975:256). 

Uit die Evangelies kom dit voor asof Christus, deur 'n woord van wysheid, 

leiding gegee het ten opsigte van situasies sonder om noodwendig enige 

informasie omtrent die situasie self mee te deel (Joh.2:1-7). Klaarblyklik, 

deur die genadegawe van 'n woord van kennis, het Hy insig openbaar wat 

mense verbaas het (Luk.2:45-47). Waarskynlik het hierdie gawe ook gewerk 

toe Hy sekere feite, gegewens of informasie aan Petrus openbaar het om 'n 

finansiele saak te beredder (Matt.17:24-27). Christus openbaar steeds dinge 

aangaande Sy Woord, asook dinge aangaande gebeure aan beskikbare en 

gewillige gelowiges sodat hul effektief, met wysheid en kennis, in situasies en 

omstandighede kan optree (Williams 1990:358). 

Die genadegawes van 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid kan ook 

gelyktydig op so 'n wyse manifesteer dat dit moeilik is om tussen hul te 

onderskei (Moller 1975:256). Dit kan selfs meer dikwels die geval wees, 

omdat kennis 'n noodsaaklike basis vir wysheid is (Horton 1985:45). Die 

gelowige behoort egter altyd bereid te wees om met geloofsvertroue op te tree 

wanneer die Heilige Gees wil werk. Daar sal nie altyd sintuiglik logiese, of 

selfs gepaardgaande openbaring van kennis wees vir sekere (wyse) optredes 

nie. (Joh.2:1-12). 

Omdat die twee genadegawes so na aanmekaar in beide voorkoms en werking 

is, word hul dikwels saamgegroepeer. Schafer (sa:138) gaan sover as om te 

se dat dit eintlik een "woordgawe" (verwysende na die woord "X6yoc") is wat 

slegs verskil ten opsigte van die inhoud wat oorgedra word. 

Die genesende uitwerking van die genadegawe van 'n woord van kennis en 

die genadegawe van 'n woord van wysheid is allerlei. Die twee genadegawes 

oorvleuel mekaar in baie opsigte, daarom kan, eerstens, die helende 

uitwerking wat die genadegawe van 'n woord van wysheid het, ook van 
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toepassing wees op die genadegawe van 'n woord van kennis. Tweedens is 

die rykdom van kennis in dieselfde bron gesetel as wysheid: "0 diepte van die 

rykdom en wysheid en kennis van God!" (Heb.11:33), en " ... in Flom 

(Christus) is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind" (Ko1.2:3). 

Die rede waarom Paulus beklemtoon dat wysheid en kennis in Christus te 

vinde is, is sodat die leser/s nie mislei sal word deur mense se vals 

leerstellings nie (Ko1.2:4). Timoteus word ook deur Paulus aangemoedig om 

in elke aspek van sy bediening te bly by wat in die Skrif staan, omdat die 

kennis wat wat tot verlossing in Jesus Christus lei, daarin opgesluit is (2 

Tim.3:14-17). 

Jesus het vir Sy dissipels gese dat die woorde wat Hy spreek, die waarheid is 

wat hul vry maak (Joh.8:31-32). Die Woord self, asook onderrig uit die 

Woord, is die waarheid wat mense vrymaak deurdat dit hul verbs van die 

Satan, wat die vader van die leuens is (Joh.8:44). Die gelowige moet egter die 

waarheid ken, want dit is die kennis van die waarheid wat vry maak 

(Joh.8:32). Sonder die kennis van die waarheid, gaan die yolk van die Here 

ten gronde (Hosea 4:6 [1933 Vertaling]). Dit is die werk van die Heilige Gees 

om die gelowiges in die waarheid van die Woord te lei en om die waarheid 

van die Woord aan hulle te verkondig (Joh.16:13). Dit doen die Heilige Gees 

deur die gelowiges te inspireer tot bedieninge en genadegawes (1 

Kor.12:27-28). 

Volgens die Apostel Paulus is die geheime krag van die wetteloosheid reeds 

aan die werk (2 Thess.2:7) om met groot magsvertoon en allerhande vals 

tekens en wonders (vers 9) mense te mislei. Almal wat nie die waarheid ken 

nie, sal dew die leuens verlei word (vers 12). Deur onder andere die 

genadegawe van 'n woord van kennis, word die leuens van wetteloosheid en 

misleiding aan die lig gebring. Hulle wat die waarheid liefhet, kom graag na 

die lig toe (Joh.3:21). Hulle wat die waarheid liefhet, verheug hulk daarin 

wanneer die waarheid die leuens van die bose aan die kaak stel deur die 

genadegawe van 'n woord van kennis. 
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2.3.7 Genesing en die Genadegawe van Geloof 

In 1 Korintiers 12:9 is geskrywe:" aan die een (word) geloof (gegee) deur 

dieselfde Gees" (Grieks: "Ecpco SE mimic"). 

Burger (s a: 41) onderskei tussen drie soorte geloof. Natuurlike geloof is 

volgens horn die geloof wat die mens in die sigbare, natuurlike en 

verklaarbare dinge van die (tydelike) wereld het. Dan is daar saligmakende 

geloof; die geloof wat ons in Jesus Christus het, en wat daartoe lei dat ons 

'cinders van God genoem kan word (Joh. 1 :12). Die laaste soort geloof wat by 

aandui is die genadegawe van geloof wat die onderwerp van hierdie 

bespreking is. 

In die konteks van die Skrif is geloof vertroue in God. Die gelowige vertrou 

nie alleen dat God die Vader horn/haar gered het op grond van dit wat Jesus 

Christus bykans twee duisend jaar gelede gedoen het nie, maar vertrou ook dat 

Hy, omdat Hy getrou is, by magte is om hom/haar geheel en al, na gees, siel 

en liggaam, te bewaar sodat hy/sy onberispelik sal wees wanneer die Here 

Jesus Christus weer kom (1 Thess.5:23). 

Hierdie vertroue wat gelowiges in God het, kan nie bloot as saligmakende 

geloof gedefinider word nie; dit is vertroue wat groei en toeneem namate die 

gelowige God beter leer ken, beide uit die aanhoor van die Woord 

(Rom.10:17), en uit ervaring: "Daarom is ons altyd vol mood . Ons weet dat, 

solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons  

(die gelowiges) lewe deur geloof, nie deur sien nie".  Hierdie geloof 

(vertroue) kan swak of sterk wees (Rom.4:19-20), en soos reeds genoem is, 

selfs toeneem (2 Kor.10:15). 

Die genadegawe van geloof werk op hierdie gebied, die gebied van die 

gelowige se vertroue in God om te genees, te bevry, en in omstandighede in te 

gryp. Martin (1988:300) sien die werking van die genadegawe van geloof as 

dat die Heilige Gees die fundamentele vertroue vat die gelowige in God het, 
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in sekere omstandighede intensifiseer. Duffield & van Cleave (1983:332) 

verwys na die genadegawe van geloof as die opwekking van "spesiale geloof' 

deur die Heilige Gees in die gelowige. Hulle se dat die onderskeid tussen die 

genadegawe van geloof en saligmakende geloof te vinde is in beide die graad, 

asook die aanwending van spesiale geloof. 

Spesiale geloof is intenser as saligmakende geloof; spesiale geloof is 

kortstondig, omdat dit deur die Heilige Gees in spesiale omstandighede 

gewerk word, terwyl saligmakende geloof blywend is. Saligmakende geloof is 

werksaam in die gelowige se verhouding met God in Christus Jesus, terwyl 

spesiale geloof die genadegawe van geloof is wat deur die Heilige Gees 

verwek word met die oog op wonderwerke (Burger [s a] 41). 

Williams (1990:359) wys daarop dat saligmakende geloof dikwels passief 

voorkom, terwyl die genadegawe van geloof die gelowige tot aksie aanspoor. 

Die aksie wat uit die geloof voortkom, het sigbare resultate tot gevolg. Jones 

(1976:54) groepeer die genadegawe van geloof saam met twee ander gawes, 

naamlik die krag om wonders te doen, en die genadegawes van genesings. 

Saam noem by hulle die genadegawes van aksie. Wanneer die genadegawe 

van geloof werk, word die gelowige deur die Heilige Gees oortuig om God te 

vertrou op 'n wyse wat menslik gesproke onmoontlik is. 

Deur hierdie bonatuurlike vertroue in God, ontvang die gelowige volkome 

sekerheid dat Hy dit gaan doen wat geen mens kan doen nie (Moller 1994:324 

Deel III , Wimber & Springer 1886 :204). Schafer (s a:140) se dat die Heilige 

Gees dikwels, deur middel van die genadegawe van geloof, horn help om 

verby dit te kyk wat onmoontlik lyk, en vol geloof op te tree in 'n situsie wat 

vir mense hopeloos lyk. Hy sien die genadegawe van geloof soos 'n brug wat 

die vir horn moontlik maak om verby of oor sy eie menslike beperkinge te 

kom. 

Ons leef in 'n wereld wat meer wonderwerke nodig het as ooit tevore. 

Daarom het die wereld meer as ooit tevore gelowiges nodig wat God op 'n 
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bonatuurlike Wyse kan vertrou. Al die boeke oor genesing, asook die 

belangrikste Boek van almal, die Bybel, beklemtoon die belangrike rol van 

geloof in die genesingsbediening (MacNutt 1988:113). 

Jesus het gese: "Julie moet geloof in God he! Dit verseker Ek Julie: Elkeen 

wat vir hierdie berg se: Lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart 

twyfel nie, maar glo dat wat by se, gebeur, vir hom sal dit gebeur. En daarom 

se Ek vir Julie: Alles wat Julie in die gebed vra, glo dat Julie dit al ontvang 

het, en dit sal vir Julie so wees" (Mark.11 :22-24). 

Waar vertroue in God verswak, waar gelowiges wil moed opgee, kan woorde 

van aanmoediging, vloeiend vanuit die genadegawe van geloof, mense genees 

van depressie en vrees. In we van krisis wil God gelowiges na yore laat kom 

wat deur die Heilige Gees opgewek is om Hom te vertrou ten spyte van die 

heersende omstandighede. Die gelowige mag soms voor 'n hoe, menslik 

. gesproke onbeweegbare berg van siekte, hartseer, of finansiele tekort te staan 

kom. Van God self kom dan die geloof wat uitroep: "Lig jou op en val in die 

see!" (Matt.21:21). 

2.3.8 Genesing en die Krag om Wonders te doen 

In 1 Korintiers 12:10 is geskrywe: "Aan die een gee Hy die krag om wonders 

te doen, ...". (Grieks: " (Dam SE Zvepigatoc 8uvecgow ...".) Soos reeds 

by 2.3.4 vermeld, word by hierdie genadegawe, soos met die genadegawes van 

genesings, meervoudsvorme in die Griekse teks gebruik. 

In vers 29 van dieselfde hoofstuk vra die apostel Paulus die retoriese vraag: 

"Kan almal miskien wonders doen?" Soos met die ander genadegawes, is dit 

die Heilige Gees wat deur 'n (een) persoon werk, maar beide die "werkinge" 

("6/wigwam"), en "wonders" ("Sowip.ow") is meervoudsterme. Die 

persoon (deur wie die Heilige Gees werk) is "een", maar dit is "werkinge" en 

"wonders". Die Heilige Gees kan dus op baie verskillende wyses deur 
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gelowiges te werk gaan om wonders te doen, en baie soorte wonders kan 

plaasvind (Williams 1990:375). Martin (1988:606) glo ook dat die 

meervoudsterme gebruik word om die gedagte van oorvloed en 

verskeidenheid oor te dra. 

In 'n oorkoepelende, allesomvattende hoedanigheid, kan alle bonatuurlike 

(Goddelike) manifestasies (werkinge van die Gees) "wonders" genoem word. 

Op 'n keer, toe Jesus Sy dissipels uitgestuur het, het Hy vir hulle gese: "Gaan 

verkondig: Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes 

gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit" 

(Matt.10:7-8a). Genesing word hier saam met die ander wonderwerke 

genoem. Die apostels het baie bose geeste uitgedryf, en baie siekes met olie 

gesalf en hulle gesond gemaak (Mark.6:13, Luk.10:17). Beide Petrus en 

Paulus het dooie mense opgewek (Hand.9:36-41, 20:9-12). Die Heilige Gees 

het dus baie wonders deur die Apostels gedoen (Hand.5:12). 

Paulus was trots in Christus Jesus op dit wat hy in die diens van God verrig 

het. Die diens waarvan hy praat, is om die heidennasies gehoorsaam te maak 

aan God. Hy waag dit egter nie om in enigiets anders as Christus alleen te 

roem nie, want dit is God wat dit deur horn gedoen het "met woord en daad, 

deur kragtige tekens en wonders, in die krag van die Gees van God" 

(Rom.15:17-19). Wonders gebeur wanneer God se krag, deur die werking van 

Sy Gees, dinge verrig wat vir die mens onmoontlik is. 

Dit is egter nie slegs deur die Nuwe-Testamentiese Apostels deur wie die 

Heilige Gees op hierdie wyse wil werk nie. Jesus het in Johannes 14:12 gese: 

"Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en 

hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan". Die 

dinge wat Jesus gedoen het was onder andere om water in wyn te verander 

(Joh.2:1-12), 'n regeringsamptenaar • se seun op 'n afstand te genees 

(Joh.4:43-54), 'n man te genees wat agt en dertig jaar lank hulpeloos en siek 

by die bad van Betesda gele en wag het op die roering van die water 

(Joh.5:1-17), ten minste vyf duisend mense te voed deur vyf garsbrode en 
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twee vissies te vermeerder (Joh.6:1-215), 'n man te laat sien wat blind gebore 

was (Joh.9:1-12), en om 'n man wie se naam Lasarus was, uit die dood op te 

wek (Joh.11:33-44). "Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. 

Maar as dit een vir een beskrywe moet word„ dink ek, sou die hele wereld nie 

genoeg plek vir die boeke he nie" (JOh.21:25). 

Volgens Jesus sal diegene wat in Horn glo, ook die dinge doen wat Hy gedoen 

het, en selfs nog groter dinge. Al hierdie dinge, die wat soortgelyk is aan, 

asook die wat as "groter dinge" beskou kan word, is "wonders" (Williams 

1990:376). 

Die genadegawe van die "werkinge van kragte" (1953 Vertaling) het veral ten 

doel om God se vermoe om die mens deur Jesus Christus te red, en te genees, 

te bekragtig, te bevestig en te beklemtoon (Martin 1998:606). "Hulle (die 

dissipels) het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle 

saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop 

gevolg het" (Mark.16:20). 

Deur die wondertekens word die heerskappy van Christus oor die skepping 

bevestig. Deur die wonderwerke se God: "Dit is Ek wat hier werksaam is!" 

Veral wanneer die Heilige Gees so werk, word diegene wat die Evangelie 

hoor en die wondertekens sien, diep getref (Hand.2:37), en word hul oortuig 

van hul sonde en van die oordeel (Joh.16:8). 

Deur wondertekens bereik God in 'n oogwink dit wat predikers jare lank 

begeer en verlang: Mense word bevry van sondige gewoontes, huwelike en 

verhoudinge word herstel, geswore vyande maak vrede met mekaar, en 

geestelike Oa word geopen. Dit is wat onder andere gebeur wanneer God, 

soos wat Schafer (s a:140) wonderwerke definieer, op dramatiese wyse ingryp 

in die natuurlike verloop van sake. 

Diegene wat wonderwerke as 'n sinvolle, voordelige deel van die kerk se 

bediening verwerp, baseer hul oortuiging veral op die feit dat Jesus twee keer 
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die skrifgeleerdes en Fariseers se versoek om tekens (wonderwerke), afgewys 

het (Matt.12:38-42, 16:1-4) (haddocks 1995:33). Gedurende Jesus se 

bediening het Hy egter baie wonderwerke gedoen, en selfs aan sy dissipels die 

mag gegee om wonderweke te doen (Matt.10:1). Jesus kon dus rue 

wonderwerke as soseer verwerp het nie. Hy het wel geweier om aan hierdie 

spesifieke versoek te voldoen. In Matteus noem Hy hulle (diegene wat 'n 

teken vra) " 'n Slegte en afvallige geslag...". Hul versoek om 'n wonderteken 

te sien was dus nie opreg nie, maar 'n soeke na sensasie. Diegene wat 

betrokke is in die genesingsbediening moet voortdurend waak teen enige 

elemente van ekshibisionisme en sensasionisme. 

Moller (1994:345 Deel III), en Burger (sa:45) noem ook die ander 

genadegawes "wonderdade", maar as dit kom by die bag om wonders te 

doen, glo hulle dat dit veral gaan om wonderwerke wat nie verband het met 

die ander genadegawes nie. Een voorbeeld wat genoem word, is wonders wat 

in die natuur plaasvind (bv. water wat in wyn verander het [Joh.2], die 

stilmaak van 'n storm op see [Luk.8], die vermeerdering van brood [Luk.9]), 

asook wonderwerke in verband met die uitdrywing van bose geeste. Genesing 

kan (en is dikwels ook niks anders Me) egter ook gesien word as dat God 

ingryp in die natuurlike verloop van sake, en eksorsisme het soms genesing tot 

gevolg (Matt.9:32-33). Sommige kan dus van mening wees dat Moller en 

Burger se indelings effens rigoreus is. 

Williams (1990:378) vat al die gedagtes rondom die bag om wonderwerke te 

doen saam wanneer by se dat die Heilige Gees slegs wonderwerke deur die 

gelowige/s doen wanneer daar 'n werklike behoefte is wat alleen deur 'n 

wonderwerk aangespreek kan word. Gelowiges moet dus hulself reinig van 

elke vorm van selfverering en egoisme wat aanleiding kan gee tot 

ekshibisionisme en sensasie. Die klem moet altyd val op Jesus Christus, op 

die goeie nuus dat Hy gekom het om, deur die krag van die Heilige Gees, die 

mens te red en te verlos van die bose. Hierdie redding en verlossing behoort 

altyd op so 'n wyse bedien te word dat God daardeur verheerlik word, en nie 

die ('n) mens nie (Burger [s a] 46). 
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2.3.9 Genesing en die genadegawe van Profesie 

In 1 Korintiers 12:10 is daar geskrywe: "... aan 'n ander die gawe om te 

profeteer, ..." . (Grieks: " Waco Si npo4yriteia..."). In hoofstuk 14:1-4 is 

daar verskeie aangeleenthede wat in aanmerking geneem moet word met 

betrekking tot die genadegaWe van profesie. Paulus se eerstens: "Le Julie toe 

op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer"  (vers 1). Dat 

profesie die genadegawe is waarna die gelowige by uitstek moet strewe, is ook 

duidelik in vers 5: "Ek sou graag wil he dat julle almal ongewone tale of 

klanke gebruik, maar nog hewer dat Julie profeteer  , en in vers 39: "Daarom, 

my broeders, beywer Julie om te profeteer  ...". 

Die klem wat Paulus op die genadegawe van profesie le (die woord profesie, 

asook ander verbuigingsvorme daarvan word nie minder nie as twintig keer in 

Korintiers 12-14 gebruik), is 'n aanduiding van hoe belangrik die rol daarvan 

in die liggaam van Christus is. Inteendeel, Williams (1990:380) is oortuig dat 

geen ander genadegawe so belangrik is soos die genadegawe van profesie nie. 

Die rede hiervoor is opgeteken in 1 Korintiers 14:3-4: "Iemand wat profeteer, 

rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en 

vertroos ... en die een wat profeteer, bou die gemeente op". 

Die persoon wat deur die werking van die Heilige Gees by wyse van 'n 

profesie tot die gemeente spreek, rig hom/haar tot die mense. Die profesie 

word dus in 'n verstaanbare taal  aan die gehoor oorgedra (hoe sal dit dan 

anders geestelik kan opbou, bemoedig of vertroos?). Verder is dit ook 

duidelik dat die woorde van God kom, en aan die mense gerig is. Die persoon 

profeteer omdat God iets aan hom/haar openbaar het. Die boodskap, al is dit 

deur die Heilige Gees geinspireer, word nie op dieselfde vlak as die Bybel 

geplaas Me (Williams 1990:382), en mag nooit die Bybel weerspreek nie 

(Moller 1994:349 Deel III). Die genadegawe van profesie is dus ondergeskik 

aan die leer van die Apostels en die Profete soos dit in die Bybel opgeteken is. 
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Die genesende uitwerking van die genadegawe van profesie is in hoofsaak 

drievoudig (Robeck 1988:732): Eerstens is die doel van die Heilige Gees dat 

die gemeente geestelik opgebou sal word daardeur (Grieks: "oticoSop.fiv", 

Engels: "edify"). Volgens Zodhiathes (1992:1031) beteken dit dat die 

gemeente, figuurlik gesproke, soos 'n gebou (1 Kor.3:9) opgerig word sodat 

dit dien as 'n heenkome, 'n skuilplek, 'n tuiste vir die gelowiges. Dit 

("dricoSogilv") het ook die betekenismoontlikheid van "herstel, weer oprig, 

restoureer, vernuwe" (Zodhiates 1992:1030). Die doel van die genadegawe 

van profesie is dus om die gelowiges geestelik te versterk en toe te rus sodat 

hul nie geestelik moeg en uitgeput word nie. 

Tweedens het die genadegawe van profesie bemoediging (Grieks: 

"nocpCuckiatv", Engels: "comfort") ten doel. Waar door pyn en lyding is, 

waar daar  'n simpatieke woord van medelye, begrip en koestering nodig is, 

bring 'n profesie troos en versterking. Volgens M011er (1975:213) is dit asof 

God self die verwonde persoon met teerheid nader trek en kalmerende, 

vertroostende woorde tot hom/haar spreek. 

Derdens het die genadegawe van profesie ten doel om die gemeente te 

vertroos (Grieks: "notpague(ctv", Engels:"encouragement"). In 'n meer 

letterlike sin beskou, is dit God self wat by wyse van profesie Sy kinders op 

aarde bemoedig te midde van vervolging en verdrukking. Dit kan ook 

beteken dat hul gehelp word met raad oor hoe om in sekere omstandighede op 

te tree, asook aanmoediging tot vordering in sekere aspekte van die Geeslewe 

(Williams 1990:383). 

Moller (1975:217) maan ook dat die missionere aspek van die genadegawe 

van profesie nie onderskat moet word nie. In 1 Korintiers 14:24,25 skryf 

Paulus: "Daarteenoor, as almal profeteer, en daar kom 'n ongelowige of 'n 

buitestaander binne, dan word hy deur almal in sy gewete aangespreek en 

kom hy tot selfondersoek. Die verborge dinge van sy hart kom aan die lig. En 

so kom hy daartoe om op sy kniee te val, God te aanbid en openlik te getuig: 
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Waarlik, God is hier by julle!". Die genadegawe van profesie is wel vir die 

gelowiges bedoel (1 Kor.14:22), maar een van die ander gevolge van hierdie 

werking van die Gees is dat ongelowiges deur hul gewete aangespreek word 

en onder oortuiging van hul sondige en verlore toestand, hul na God wend. 

Daar word heelhartig saamgestem met Williams (1990:384) wanneer hy se dat 

profesie die gemeente in hul huidige situasie aanspreek maar tog 'n element 

van die toekoms mag bevat (bv.: "In die dae wat voorle sal God voorsien..." ). 

Profesie is egter nie voorspelling nie maar kan wel dit bevestig wat reeds by 

wyse van Bybeistudie en gebed ontvang is. Daar kan clan met nog meer 

sekerheid en oortuiging uitvoering gegee word aan God se leiding en raad. 

2.3.10 Genesing en die genadegawe om tussen geeste te onderskei 

In 1 Korintiers 12:10 staan daar: " ... en aan nog 'n ander (gee Hy) die gawe 

om tussen die geeste te onderskei". (Grieks: " exA.X.e? Si Siaxptastg 

nveupittow".) Moulton (1978:92) vertaal "Sialcinattc" as: "the faculty of 

distinguising and estimating". Zodhiates (1992:432) vertaal "Sioticptactg" 

as: "to distinguish, decide, judge. A distinguishing, discerning clearly, i.e., 

spoken of the act or power". 

Zodhiates gaan verder as Moulton in die opsig dat hy die vermoe om te 

onderskei in verband bring met die voorafvermelde daad of kragwerk, nl. 

profesie. Zodhiates glo dus dat die genadegawe van onderskeiding van geeste 

die werking van die gees is wat die gelowige toerus om die genadegawe van 

profesie mee te beoordeel. 

Hierdie siening stem ooreen met 1 Tessalonisense 5:19: "Moenie die werking 

van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesie geringskat nie, maar 

wets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van dit wat sleg is", asook 1 

Johannes 4:1: "Geliefde.s., moenie enigeen glo wat se dat hy die Gees van God 

het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wereld, maar 
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ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is". Martin 

(1988:246) stem saam met diegene wat se dat die genadegawe van die 

onderskeiding van geeste in hoofsaak gegee word om die oorsprong en inhoud 

van profesie te toets, maar beklemtoon dat die oorsprong en inhoud van elke 

geesmanifestasie getoets behoort te word. 

Die kandidaat stem heelhartig saam met die gedagte dat elke geesmanifestasie 

getoets behoort te word. Daar moet egter onthou word dat die genadegawe 

van die onderskeiding van geeste verstaan moet word in konteks van die ander 

genadegawes wat in 1 Korintiers 12:8-10 genoem word. Elkeen van hierdie 

genadegawes manifesteer as 'n werking van die Gees, op 'n gegewe tydstip, 

soos die Heilige Gees wil (vers 11). Net soos met die ander genadegawes is 

die genadegawe van die onderskeiding van geeste nie tot beskikking van 

gelowiges om aan te wend soos en wanneer by/sy wil nie. Soos met die ander 

genadegawes, sal die Heilige Gees, soos Hy wil, deur hierdie genadegawe 

werksaam wees wanneer die behoefte claaraan bestaan. 

Hierdie werking van die Heilige Gees is nie dieselfde as die gelowige se 

natuurlik ontwikkelde vermoe om te onderskei tussen goed en kwaad soos wat 

dit in Hebreers 5:13-14 opgeteken is the: "Iemand wat nog van melk lewe, 

kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want by is nog 'n kind. 

Vane kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur 

ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei". 

Die gelowige kan dus op verskeie wyses toegerus word om te onderskei tussen 

goed en kwaad; Insig wat die resultaat is van "vaste kos" ('n deeglike en 

gebalanseerde kennis van die Byber), en ervaring rypheid wat kom met 

die besef dat alles wat ons doen, gevolge het). Dit is meestal op hierdie wyses 

dat die gelowige geestelike dinge beoordeel. 

6 	. 
gelowige wat onderleg (Volwasse) is in die Woord„sal byvoorbeeld weer dal : "iemand wat se: "Vervloek is Jesus", nie deur die 

Gees van God gram nie; en niemand kan se: Vesus is die Here" Me, behahve deur die Heilige Gees (I Kor.12:3). 
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Die insig wat verkry word deur die genadegawe van die onderskeiding van 

geeste, is egter die resultaat van die direkte ingryping van die Heilige Gees op 

bonatuurlike wyse, en het betrekking op die gees/te wat ter sprake is. Hinn 

(1994) se definisie van die genadegawe om tussen geeste te onderskei 

beklemtoon hierdie aspek: "It (die genadegawe) is supernatural enablement, 

permitting identity of the nature and character of spirits". 

Deur die genadegawe van die onderskeiding van geeste openbaar die Heilige 

Gees dus op bonatuurlike wyse aan die gelowige die geestelike oorsprong van 

dit wat gese of gedoen is. Die oorsprong mag enige van vier geesbronne wees: 

God, engele (Heb.1:14), 'n mens, of die bose (Martin 1988:246), daarom die 

noodsaaklikheid om die oorsprong te kan onderskei. 

Dit is veral Williams (1990:388) wat baie sinvol die waarde van die 

genadegawe van onderskeiding van geeste raakvat wanneer hy se dat dit 'n 

deurprieming van die uiterlike is, sodat die innerlike blootgele kan word. Dit 

kan alleen deur die Heilige Gees gedoen word: "Aan ons dan het God dit deur 

die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste 

geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens 

behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ken ook niemand die 

verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God" (1 Kor.2:10-11). 

Dit is soms nodig dat die Heilige Gees die verborgenhede van die geeswereld 

aan die gelowige/s bekendmaak, omdat die Satan 'n verleier is (Openb.12:9), 

daar geen waarheid in horn is nie, hy die vader van die leuens is (Joh.8:44), en 

omdat hy homself voordoen as 'n engel van die lig (2 Kor.11:14). Daar is 

selfs ook mense wat voorgee om te wees wat hul nie is nie (2 Kor.11:13-15), 

en wat eintlik wolwe in skaapsklere is (Matt.7:15-20). Die genadegawe van 

onderskeiding van geeste het dus veral betrekking op die bekendmaking van 

die vervalsing van, die namaak van, of die subtiele verdraaiing van die egte 

(Jones 1976:53). Die openbaarmaking help die gelowige/s om te onderskei 

tussen die egte en die valse sodat hul kan weet wat om te verwerp en wat om 

aan te neem. 
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Duffield & van Cleave (1983:337) ag dit belangrik om aan te dui dat die 

genadegawe van die onderskeiding van geeste onderskei moet word van 'n 

gees van kritiek en veroordeling. Ook Moller (1994:319 Deel III) wys daarop 

dat dit nie gaan om die uitwys van mense se foute nie. 

Vir Wimber & Springer (1986:204), wat in die besonder op die gebied van 

Goddelike genesing werksaam is, is die genadegawe van die onderskeiding 

van geeste besonder waardevol. Hy se dat die Heilige Gees vir hom, by wyse 

van hierdie genadegawe, bonatuurlike insig gee omtrent verborge aktiwiteite 

in die geestesdimensie. 

Hierdie insig stel horn in staat om meer akkuraat vir siekes te bid. Williams 

(1990:389) glo ook dat die Heilige Gees, by wyse van die genadegawe van die 

onderskeiding van geeste, die verborge emosies en motiewe van mense 

bekend maak. Hierdeur kom die werklike behoeftes en begeertes van mense 

aan die lig sodat hul effektief bedien kan word. 

2.3.11 Genesing en die genadegawe om ongewone tale of klanke te gebruik 

Jesus was die eerste persoon wat in die Nuwe Testament na hierdie 

genadegawe verwys het toe Hy in Markus 16:17 beloof het dat: "Die volgende 

wondertekens sal voorkom by die wat glo: .... in ander tale sal hulle praat; ".7  

Williams (1990:398) onderskei tussen die ongewone tale of klanke wat 'n 

alledaagse deel is van die geesvervulde gelowige se lewe, en die ongewone 

tale of klanke wat die Heilige Gees tydens die onderlinge byeenkomste werk. 

Laasgenoemde is bedoel om uitgele te word sodat die aanhoorders geestelik 

daardeur opgebou kan word (1 Kor.14:13), terwyl eersgenoemde ten doel het 

om die spreker self geestelik op te bou (1 Kor.14:4). 

 Hierdie teks kom nie voor in die grondteks wat vir die !shave Vertaling gebruik is nie. Dit kom wel in sommige 
wider manuskripte voor. 
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In 1 Korintiers 12:10 staan daar: "Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone 

tale of klanke te gebruik ...". (Grieks: "Etcpo Ss ysvrl yA.oacriov..."). Soos 

met die ander genadegawes, is dit Me werklik die gelowige wat die vermoe 

ontvang om in "ongewone tale" te spreek nie, maar eerder die Heilige Gees 

wat deur die gelowige in "ongewone tale" spreek indien die gelowige sy/haar 

spraakorgane tot beskikking van die Heilige Gees stel (Williams 1990:396): 

"Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat 

soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen" 

(Hand.2:4). 

Die "ongewone tale" waarin die gelowige/s spreek, is 'n taal of tale wat nie 

deur die spreker/s aangeleer is Me, en het dus niks te doen met die spreker se 

menslike linguistiese vermoens Me (Jones 1976:59). In Handelinge 2:7-11 het 

die omstanders gehoor hoe die gelowiges, wat almal Galileers was, oor die 

groot dinge van God spreek in die moedertaal van die Perse, Mediers, 

Elamiete, Kretensers en Arabiere, sowel as in die tale van die mense wat van 

Mesopotamia, Judea, Kappadosie, Pontus, Asid, Frigie, Pamfilia, Egipte, 

Sirene, en Rome atkomstig was. 

Die "ongewone tale" kan egter ook tale wees wat geen mens verstaan nie. 

Paulus verwys na the "ongewone tale" as "die tale van mense en engele"  (1 

Kor.13:1), en in 1 Korintiers 14:2 se hy: "lemand wat ongewone tale of klanke 

gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, 

want deur die Gees se hy onbegryplike dinge". 

In dieselfde teks word aangedui dat die talespraak, anders as profesie, nie tot 

mense gerig is nie, maar tot God. Die persoon wat in tale spreek, is dus besig 

om tot God te spreek. Dit is waarom Paulus se dat hy in die gemeente, met 

ander woorde, tydens die onderlinge byeenkoms, eerder vyf verstaanbare 

woorde praat as duisend in ongewone tale. Omdat niemand die ongewone tale 

verstaan nie, kan dit die aanhoorders nie geestelik opbou Me, en is daarom vir 

hulle (die aanhoorders) van geen nut Me, en kan dit selfs daartoe lei dat die 
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ongelowiges of buitestaanders se dat diegene wat ongewone tale gebruik, van 

hul verstand of is.' 

Tog het Paulus ook gese dat by meer ongewone tale of klanke gebruik as 

enigiemand anders in die gemeente van Korinte (1 Kor.14:18), en dat by graag 

wil he dat hulle almal ongewone tale of klanke sal gebruik (1 Kor.14:5). 

Daar kan dus aangeneem word dat die Apostel Paulus meen dat hierdie 

genadegawe in hoofsaak bedoel is om deur die gelowige beoefen te word in 

privaat gesprek met God (1 Kor.14:28) - aldus Horton (1985:48). 

Deur die genadegawe om ongewone tale of klanke te gebruik, bou gelowiges 

hulself geestelik op. Dit is nie verkeerd nie, inteendeel, dit is noodsaaklik, 

omdat gelowiges wat nie geestelik opgebou is nie, nie ander gelowiges 

geestelik kan opbou, bemoedig of vertroos nie (Horton 1985:48). Miller 

(1994:356 Deel III) het ondervind dat gelowiges wat ongewone tale gebruik 

daarvan getuig dat die beoefening van hierdie genadegawe, onder andere, 

hulle liefde vir mense en die Bybel laat toeneem het, dat dit hulle geestelike 

insig laat toegeneem het, dat hul meer vrymoedigheid het om vir Christus te 

getuig, dat hul meer blydskap in hul godsdiensbelewenisse ervaar, en dat hul 

lewensdruk beter hanteer. 

Gelowiges in die AGS glo dat die vervulling met die Heilige Gees 'n 

gebeurtenis is wat voig op, en onderskei moet word van wedergeboorte 

(Joh.3:3-8) (Moller 1994:237 Deel III). Die meeste Klassieke Pentekostaliste 

glo dat die genadegawe om ongewone tale of klanke te gebruik, die inisiele 

(aanvangs-) teken is van die vervulling met die Heilige Gees (Hand.2:4, 4:31, 

10:44-47, 19:6) (Spiffier 1988:339). 

Die vervulling met die Heilige Gees en die gepaardgaande gebruik van 

ongewone tale as teken daarvan, word deur gelowiges in die AGS gesien as 

8 
Tensy iemand dit nide (1 Kor. 14:5). Hierdie genadegawe (om ongewone tale nit le le) word onder 2.3.12 

hehandel. 
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die vervulling van die profetiese woord van Joel 2:28-32 wat Petrus aanhaal in 

sy toespraak op Pinksterdag (Hand.2:17-18). 

Vir die gelowige wat ongewone tale gebruik, is die werking van die Gees dus 

`n bevestiging (nie 'n teken waarop geloof gebaseer is nie), dat God Jesus uit 

die dood laat opstaan het, Hom verhoog het aan die regterhand van God, en 

Hy (Jesus) die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en 

uitgestort het (Hand.2:32-33). Terselfdertyd gaan hierdie "bevestiging" 

gepaard met 'n opgewonde verwagting dat die wederkoms van Christus op 

hande is, omdat• die uitstorting van die Heilige Gees op hierdie besondere 

wyse, in die "laaste dae" sal geskied (Hand.2:17). 

`n Aantal ander aspekte van die gebruik van ongewone tale word ook 

uitgesonder om die voordele van hierdie genadegawe aan te dui: Dit stel die 

gelowige in staat om (a) in die gees te bid (1 Kor.14:14, Rom.8:26-27), (b) in 

die gees te aanbid (Hand.2:11), en (c) in die gees te sing (Kor.14:14-15). Die 

geesdimensie wat die gebruik van ongewone tale aan gebed, aanbidding, en 

sang verleen lei daartoe dat hierdie gebeure met groter effektiwiteit, krag, en 

vreugde gepaard gaan (Williams 1971:31). 

2.3.12 Genesing en die uitle van ongewone tale of kianke 

In 1 Korintiers 12:10 is daar geskrywe: " ... en aan 'n ander om dit (die 

ongewone tale of klanke) uit te le". (Grieks: "?:EXAA0 Ss Epp.iveia 

yA.cocraCov" ). Soos dit uit die voorafgaande bespreking blyk, het ons hier te 

doen met 'n genadegawe wat voig op (gepaardgaan met) die gebruik van 

ongewone tale in die onderlinge byeenkoms van die gelowiges. 'n Gelowige 

of gelowiges word (een op 'n keer) deur die Heilige Gees geinspireer om in 'n 

ongewone taal te praat. Vervolgens inspireer die Heilige Gees dieselfde (1 

Kor.14:13), of 'n ander gelowige, om die taal uit te le (1 Kor.14:27). 
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Jones (1976:60) beklemtoon dat die ongewone taal uitgele,  en nie vertaal  

word nie. Dit, volgens horn, verduidelik waarom die lente van die uitleg 

dikwels van die lente van die ongewone taal verskil. 

Paulus plaas die genadegawe om in ongewone tale te spreek op dieselfde vlak 

as profesie indien dit uitgele word (1 Kor.14:5). Wat die nut van hierdie 

genadegawe betref, kan dit dus met die genadegawe van profesie vergelyk 

word. Die unieke waarde van die genadegawe van die uitleg van ongewone 

tale, is dat dit die inhoud van die ongewone taal bekend maak. Wanneer die 

inhoud van die ongewone taal bekend word, bou dit die gemeente geestelik op 

(1 Kor.14:5). 

2.4 	Die werksaamhede van die Heilige Gees in die Ou Testament 

In die Ou Testament kom gebeure voor wat soortgelyk is aan die Nuwe 

Testamentiese werkinge van die Heilige Gees gawes. Behalwe vir die gebruik van 

ongewone tale en klanke, asook die uitleg daarvan, word gebeure soortgelyk aan die 

genadegawes van wysheid, kennis, geloof, genesings, wonderwerke, en profesie, in 

die Ou Testament gevind. Soms word clan ook na hierdie gebeure in die Ou 

Testament verwys as voorbeelde om van die "xa.picrwitoc" van die Heilige Gees te 

illustreer (Williams 1990:394,395; van den Berg 1998a:11). 

Schafer (s a 129) se dat die gebruik van Ou- Testamentiese gebeure as voorbeelde 

van die Nuwe Testamentiese "xapicrilcacc", nie reg last geskied aan die unieke aard 

van die Heilige Gees se werksaamhede in die lewens van gelowiges sedert 

Pinksterdag nie. Die kandidaat stem heelhartig hiermee scam. Aihoewel die Heilige 

Gees ook op besondere wyses in die Ou Testament gewerk het, is dit nie heeltemal 

identies met wat die apostel Paulus bedoel het met die werkinge van die genadegawes 

in die wedergebore en Geesvervulde persoon se lewe in die Nuwe Testament nie. 

Die Heilige Gees is wel sedert die skepping werksaam op aarde (Gen.1:1). Tot en 

met Pinksterdag is die Heilige Gees egter die Voorspraak wat Jesus nog moet stuur 
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(Joh.14:16), omdat Hy (die Heilige Gees) nog nie uitgestort was nie (Joh.7:38-39). 

Dit (die uitstorting van die Heilige Gees) het gebeur nadat Jesus verheerlik is in en 

deur Sy dood, opstanding, en hemelvaart. Juis hierin is die onderskeid tussen die 

werk van die Heilige Gees in die Ou Testament, en die "xapicypata" van die Nuwe-

Testamentiese Kerk. 

Die werkinge van die Heilige Gees ter sprake in hierdie studie word vir die eerste 

keer dew-  Paulus in sy sendbriewe "genadegawes van die Heilige Gees" genoem. 

Paulus begin 1 Korintiers 12 dan ook deur to se dat die genadegawes bevestig dat 

Jesus die Here is (vers 3). Die genadegawes beklemtoon en bevestig dat die 

genadewerk van Christus in Sy dood en opstanding voltooi is, dat Hy aan die 

regterhand van God verhoog is, en dat Hy in Sy vlees die vyandskap tussen God en 

mens doodgemaak het. 

Paulus verwys na hierdie gebeure as die inhoud van sy prediking en sy geloof (1 

Kor.15:13-14). Die dood en opstanding van Jesus Christus is die inhoud van die 

Christen se geloof en getuienis, en die genadegawes beklemtoon die egtheid van 

hierdie inhoud. 

Deur hierdie genadewerk alleen is gelowiges 'n woning van God in die Gees 

(Ef.2:11-22). Vir die eerste keer is hulle deur een Gees tot een Liggaam gedoop (1 

Kor.12:13). Net soos 'n liggaam baie lede het, en elke lid sy besondere funksie het, 

net so bestaan die liggaam van Christus uit baie gelowiges wat elkeen sy/haar 

bepaalde taak het (1 Kor.12:12-31). Aan elke gelowige afsonderlik word 'n werking 

van die Gees (bediening) gegee tot voordeel van almal (1 Kor.12:7, 1 Pet.3:10). 

Die "xapiap.a.ta," van die Nuwe-Testamentiese Kerk is die werksaamhede van die 

Heilige Gees in die gemeenskap van gelowiges wat losgekoop is met die kosbare 

bloed van Christus (1 Pet.1:19). Dit is dan ook in die konteks van die geesgebeure 

wat in hierdie gemeenskap plaasvind waar die werkinge van die Heilige Gees 

"genadegawes" genoem word. 
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Dit is egter dieselfde Heilige Gees wat in beide die Ou en Nuwe Testament werksaam 

is. Daarom kan die Geesgebeure wat in die Ou Testainent voorkom ook bestudeer 

word met die doel om insig te verkry oor die Persoon en werksaamhede van die 

Heilige Gees. Omdat hierdie studie fokus op die werkinge van die Heilige Gees in 

die Nuwe Testamentiese gemeenskap van gelowiges, is die kandidaat van mening 

dat die onderwerp meer volledig in 'n afsonderlike studie hanteer behoort te word. 

2.5 	Die genadegawes van die Heilige Gees in Christus se bediening 

Die wyse waarop die Heilige Gees in Jesus se lewe werksaam was, is 'n geleentheid 

om waar te neem wat God kan doen indien Hy 'n volmaakte instrument tot Sy 

beskikking het. Daarom behoort elke gelowige met oorgawe en ywer die wyse 

waarop die Heilige Gees in en deur Christus gewerk het te bestudeer. Aileen 

wanneer die gelowige God se werk in en deur Christus verstaan, kan hy/sy God se 

werk in hom/haar verstaan (Schafer [s a] 55). In werklikheid gaan dit oor die 

ontdekking (en belewing) van die waarheid omtrent Jesus van Nasaret (Haddocks 

1995:34). 

Vervolgens word die bediening van Jesus van naderby ondersoek sodat vasgestel kan 

word wat die gelowige kan leer van die wyse waarop die Heilige Gees deur Christus 

gewerk het. 

Nadat Jesus gedoop is, het die Heilige Gees op Jesus gekom en op Horn gebly 

(Joh.1:32). Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan (waar Hy deur 

Johannes gedoop is) teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei, 

waar Hy veertig dae lank (terwyl Hy gevas het) deur die duiwel versoek is 

(Luk.4:1-2). Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was (en hy deur Jesus 

weerstaan was), het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat (Luk.4:13). Jesus het egter na 

Galilea toe gegaan vol van die krag van die Heilige Gees, en Sy bediening van 

wonders en tekens begin (Luk.4:15). Oral waar Hy gegaan het, het Hy goeie werke 

gedoen, mense gesond gemaak, en ook duiwels uitgedryf deur die Heilige Gees se 

krag en salwing waarmee God Hom toegerus het (Hand.10:38). Christus se bediening 
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is gekenmerk deur die besondere wyse waarop die Heilige Gees in Sy bediening op 

aarde werksaam was (van den Berg 1998b:7). 9  

2.5.1 Die genadegawe van 'n woord van wysheid in Jesus se bediening 

Reeds op twaalfjarige ouderdom was die geleerdes verbaas oor Jesus se insig 

en sy antwoorde op hulle vrae (Luk.2:41-47). Lukas vertel :"Die Kindjie het 

gegroei en sterk geword, en Hy was vol wysheid, en die genade van God was 

op Horn" (Luk.2:39). 

Later het Hy ook die mense van die dorp waar Hy grootgeword het, verstom 

met Sy wysheid: "Hy (Jesus) het in die dorp gekom waar Hy grootgeword het 

en Hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en 

gevra het: Waar kry Hy hierdie wysheid vandaan ...?" (Matt.13:54). 

In Markus se weergawe van die Evangelie staan daar dat hulle gevra het: 

"Waar kom Hy aan al hierdie dinge, en watter besondere gawe van wysheid 

het Hy ... ?" (Mark.6:2). Omdat hulle Hom van kleins of geken het, en geweet 

het dat Hy die wysheid nie van mense ontvang het nie, het hul gewonder waar 

Hy die gawe vandaan gekry het. 

Jesus het self gese dat Hy van die Vader gekom het (Joh.6:57), en dat Hy die 

woorde (wysheid) spreek wat Hy by die Vader gehoor het (Joh.8:26, 

12:49-50). Al die mense (ook die tollenaars), behalwe die Farisedrs en die 

wetgeleerdes het na Horn (Sy wysheid) geluister. Die Farisedrs en die 

wetgeleerdes het egter gese dat Hy van die duiwel besete, 'n vraat, en 'n 

wynsuiper was. Jesus het hulle verwyt omdat hulle Horn verwerp het, want 

hulle kon God se wysheid deur Sy werke waarneem (Luk.7:29-35). In en deur 

Christus het die Heilige Gees al die verborge skatte van God se wysheid en 

kennis aan die mens openbaar (Ko1.2:3). 

9 2.2.4 (Jesus Christus die Geneesheer) kan gesien word as 'n meer volledige inleiding tot hierdie deel van die 
studie. 
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Die wysheid wat Jesus openbaar het kan ook in Sy lering waargeneem word, 

en die wysheid wat Hy openbaar het toe die priester- en familiehoofde Horn 

ondervra het oor die gesag waannee Hy wonders doen, is 'n voorbeeld van 

hoe die genadegawe van 'n woord van wysheid in Jesus se bediening 

werksaam was. 

Jesus het beloof om hul op hul vraag te antwoord indien hulle Hom kon se of 

die doop van Johannes van God of van die mense kom. Enige een van die 

twee moontlike antwoorde sou hul egter in die verleentheid stel; daarom het 

hulle Hom nie geantwoord nie, en daarom het Hy hulle ook nie gese met 

wafter gesag Hy die wonders doen nie (Luk.20:1-8). 

Op 'n keer het die skrifgeleerdes en die priesterhoofde geheime agente, wat 

hul opreg voorgedoen het, na Jesus gestuur. Hulle wou Horn vastrek op een of 

ander uitspraak sodat hulle Hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur 

kon uitlewer. Hulle kon dit egter nie regkry om Horn voor die yolk vas te trek 

oor iets wat Hy gese het nie. En verwonderd oor Sy antwoord (wysheid), het 

hulk maar stilgebly (Luk. 20:19-26). 

Die Fariseers het ook 'n vrou wat op heterdaad betrap was terwyl sy owerspel 

gepleeg het, na Jesus gebring. Gewoonlik sou hul haar dadelik gestenig het, 

maar hulle wou Jesus uitlok, sodat hul iets kon kry waaroor hulle Hom kon 

aankla. Nadat hulk haar in die middel van die kring laat staan het, het hulle 

vir Hom gese: "Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, 

maar u, wat se u?" Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond 

geskrywe. Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir Hulle 

gese: "Laat die een van Julie wat 'n skoon gewete het, eerste 'n khp op haar 

goof". Toe hulle boor wat Hy se, het hulle een vir een begin wegloop, die 

familiehoofde eerste (Joh.8:3-9). In hierdie geval het die wysheid waarmee 

Jesus gespreek het, 'n vrou se lewe gered en verander. 
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2.5.2 Die genadegawe van 'n woord van kennis in Jesus se bediening 

Baie mense het tot geloof in Jesus gekom nadat hulle die wondertekens gesien 

het wat Hy gedoen het. Tog het Hy Homself nie aan hulle toevertrou nie, 

want Hy het alles geweet. Hy het ook nie nodig gehad dat enigiemand Hom 

iets van 'n mens vertel nie, want Hy het geweet wat in die mense was 

(Joh.2:23-25). (The King James H Version: "... many believed into His name, 

seeing the miracles which He did. But Jesus did not commit Himself to them, 

because He knew all; and because He had no need that anyone should 

witness concerning man; for He knew what was in man"). 

Die besondere wyse waarop die Heilige Gees dinge omtrent mense aan Jesus 

bekend gemaak het, is veral duidelik in Johannes 4:16-18. Hy het geweet dat 

die vrou die waarheid praat toe sy se dat sy nie getroud is nie, en by het ook 

geweet dat sy reeds vyf mans gehad het. Sy was baie verbaas dat Hy haar 

alles kon vertel wat sy gedoen het (vers 39). Sy het gewaar geword dat Jesus 

op bonatuurlike wyse hierdie inligting bekom het. Daarom noem sy Hom 'n 

profeet (vers 19). 

Dit kon ook slegs deur die werking van die Heilige Gees gewees het dat Jesus 

kon weet dat die klein gawe van die arm weduwee alles was wat sy gehad het 

om van to lewe (Luk.21:3). 

Daar is ook, menslik gesproke, 'n misterie verbonde aan die kennis wat Jesus 

omtrent Homself gehad het. "Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande 

gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan" (Joh.13:3). 

Na aanleiding van Lukas 2:52 ("En Jesus het verstandelik en liggaamlik 

gegroei en in guns by God en die mense toegeneem" .), neem Moller 

(1991:188 Deel 1) aan dat Jesus, namate sy aardsmenslike vermoens en 

ontvanklikheid ontwikkel het, Hy algaande meer bewus geword het dat Hy die 

Seun van God is. Daar is nie onbestwisbare bewyse vir hierdie stelling nie. 
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Daar is egter ook nie onbetwisbare bewyse dat Jesus van meet of bewus was 

van Sy identiteit en Goddelike sending, of dat dit eensklaps aan Hom 

openbaar is nie. 

Die selfkennis dat Hy die Seun van God is wat as mens gekom het 

(Joh.1:1,14), is beslis nie alleen gesetel in die kennis wat moontlik dew Josef, 

Maria, ander familie, en bekendes aan Horn oorgedra is, of in sekere 

gebeurtenisse soos Sy doop (Matt.3:13-17), die wonderwerke, of die 

verheerliking (Matt.17:1-8) nie. 

Toe Petrus bely het dat Jesus "die Christus, die Seun van die lewende God" is, 

het Jesus geantwoord dat dit nie 'n mens is wat dit aan horn (Petrus) 

geopenbaar het nie, maar Sy Vader wat in die hemel is (Matt.16:13-17). 

Hieraan kan afgelei word dat dit ook die Vader is wat, deur die Gees, aan die 

Seun die kennis aangaande Sy identiteit en Messiaanse sending openbaar het. 

Dit is egter duidelik dat Jesus, onder andere, voorkennis gehad het omtrent 

alle toekomsgebeure (Luk.21:2-33) [behalwe die dag en uur van Sy 

wederkoms (Matt.24:36)], insluitende die tyd van Sy gevangeneming, lyding, 

dood en opstanding (Matt.16:21), asook die uitstorting van die Heilige Gees 

(Joh.14:16). Hy het hierdie dinge geweet omdat Hy (deur die Gees) in die 

Vader is, en die Vader (deur die Gees) in Hom is (Joh.14:10). 

By wyse van gesagvolle lering het Hy hierdie dinge aan die mense bekend 

gemaak (Matt.7:28-29). Wat Hy gese het, het Hy gese presies net soos die 

Vader dit vir Horn gese het (Joh.12:50). 

2.5.3 Die genadegawe van geloof in Jesus se bediening 

In Jesus se lewe op aarde sien ons volmaakte geloof in aksie. Jesus se 

volkome vertroue in Sy Vader het daartoe gelei dat Hy Sy Goddelike sending 

suksesvol kon volbring: "Dit verseker ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie 

doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook 
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al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het Horn lief en wys Horn alles 

wat Hy doen; en Hy sal Horn nog groter dade as hierdie wys, sodat Julie 

verbaas sal staan (Joh.5: 19-20). 

Jesus het dit wat Hy gedoen het, met volkome vertroue gedoen omdat Hy net 

dit gedoen het wat Hy Sy Vader sien doen het. Daarom kon Hy sonder om te 

twyfel dat Hy verhoor sou word (Joh.11:42), dooies opwek, vir siekes bid, 

duiwels uitdryf, en baie ander wonders doen. 

Hy het ook geweet dat Sy Vader Horn liefhet, en Hom nooit alleen sal laat nie 

(Joh.8:29), omdat Hy (die Vader) Hom gestuur het (Joh.7:16). Daarom het Hy 

Homself aan Sy Vader toevertou in Sy uur van beproewing en onsteltenis 

(Joh.12:27). 

Toe Jesus gesterwe het, het By Sy gees aan Sy Vader oorgegee (Luk.23:46) 

met die volkome wete dat Hy (die Vader) Horn van die smarte van die dood 

sal verlos en Horn uit die dood sal laat opstaan (Hand.2:24). 

Daar kan nie gese word dat Jesus hierdie dinge kon doen bloot omdat Hy die 

Seun van God is nie. By was/is ook volkome mens, en hierdie feit kom 

duidelik na yore toe Hy in die tuin van Gesemane, soos enige mens wat in 

dieselfde omstandighede sou verkeer, bedroef en beangs geword het. Ook in 

hierdie ure van benoudheid het die Heilige Gees Horn gehelp om op Sy Vader 

te bly vertrou (Matt.26:37-39). 

2.5.4 Die genadegawes van genesings in Jesus se bediening 

Volgens Holdcroft (aangehaal deur Duffield & van Cleave 1983:380) word 

altesaam sewe-en-twintig van die genesingswonders wat Jesus gedoen het, 

deur die vier evangelieskrywers beskryf. Volgens Wimber & Springer 

(1986:59) neem hierdie beskrywings 38.5 persent van al die verse in die 

Evangelies in beslag. Terselfdertyd word op tien geleenthede genoem dat Hy 

groot getalle mense genees het. Dit is ook duidelik uit Johannes 20:30 en 
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2.5.6 Die genadegawe van profesie in Jesus se bediening 

Jesus se profetiese karakter is deur die Samaritaanse vrou by die put van 

Jakob erken (Joh.4:19) (Robeck 1988:732). Aune (aangehaal deur van den 

Berg 1998b:6) sien ook in die woorde en dade van Jesus die optrede van 'n 

ware profeet. Hy (Aune) herken ook baie van die karaktereienskappe van die 

Ou Testamentiese profete in Jesus se bediening, maar voeg dan by dat Jesus 

hulle in alle opsigte oortref het. 

Verskeie dele van Jesus se onderrig in die evangelies kan as profeties gesien 

word (Luk.21:5-37, Mark.9:1, Mark.8:31, 10:33-34, Matt.11:21-24, 

Mark.14:17-20, Joh.21:19). Meer nog, Jesus se prediking/lering slaag by 

uitstek die toets van die doelstellings van profesie, naamlik dat dit die 

hoorders geestelik moet opbou, bemoedig en vertroos (1 Kor.14:3). 

Geen persoon het die raad van God aan die mensdom kon verklaar soos Jesus 

nie (Joh.14:6-9, Ef.3:9-11). Daarom beklemtoon Miller (1975:218) dat die 

persoon van Jesus sentraal moet staan in enige beoordeling van die 

genadegawes, insluitende die van profesie. 

2.5.7. Jesus se bediening en die gawe om tussen geeste te kan onderskei 

Jesus het onderskei dat die Satan vir Petrus mislei het om Hom eenkant te 

neem en Horn te berispe deur te se: "Mag God dit verhoed, Here! Dit (Jesus 

se lyding en dood) sal beslis nie met U gebeur nie" (Matt. 16:22). Jesus het 

dadelik geweet dat die besetene van Gerasa se optrede aangevuur word deur 

`n onrein gees (Mark.5:8). Hy het onderskei dat dit 'n bose gees was wat 

veroorsaak het dat 'n man nie kon hoor nie (Matt.9:32-33). Jesus het 

onderskei dat daar venaad in Judas se hart was (Joh.13:18-30), en dat Thomas 

ongelowig was (Joh.20:26-29). 

Die omvang van die wyse waarop die genadegawe om tussen geeste te 

onderskei Jesus gehelp het om effektief op te tree kan moeilik bepaal word, 
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maar na aanleiding van bostaande gegewens kan daar aangeneem word dat dit 

aansienlik was. 

2.5.8 Die afwesigheid van die gebruik van ongewone tale in Jesus se 

bediening 

Omdat daar in die Bybel geen duidelike aanduiding is dat vreemde tale en/of 

klanke voor Pinksterdag voorgekom het nie, is Spittler (1988:341) oortuig dat 

die gebruik van ongewone tale en klanke 'n unieke eienskap is van die era 

tussen Pinksterdag en die tweede koms van Christus. Die klassieke 

pentekostaliste deel die mening dat die uitstorting van die Heilige Gees op 

Pinksterdag die begingebeure was van die gebruik van ongewone tale of 

klanke (Moller 1975:27, Spiffier 1988:339, Schafer [s a]115). 

Om hierdie oortuiging to staaf, word daar in hoofsaak verwys na Petrus se 

toespraak na die opspraakwekkende gebeure in Handelinge 2:1-4. Op die 

toeskouers se vraag: "Wat kan dit tog beteken?" (vers 12), het Petrus onder 

andere geantwoord: "God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan 

is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy her die 

Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat 

Lune nou lien en hoor"  (vers 32). 

Die meeste klassieke pentekostaliste glo dus dat die verskyning van die 

werking van die Gees wat "die gebruik van ongewone tale of klanke" genoem 

word, 'n unieke teken is wat die uitstorting van die Heilige Gees kenmerk, en 

daarmee saam die aanbreek van 'n nuwe era beteken. Daar is egter teoloe in 

die AGS wat van hierdie mening verskil, en wat glo dat Jesus moontlik wel 

ook vreemde tale gebruik het (van den Berg 1998b:7). Dit is duidelik dat 

hierdie aangeleentheid weer eens deeglik in die Pinkstergeledere onder die 

loep geneem moet word. 
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Die verskynsel van ongewone tale/klanke in Judaisme en die Hellenistiese 

godsdienste val nie binne die bestek van hierdie studie nie, en sou ook 'n 

interessante veld in verdere studie vanuit Pinkstergeledere wees. 

	

2.6 	Die genadegawes in die bediening van Jesus se dissipels voor Sy hemelvaart 

God wou graag mense genees in die dae toe Jesus op aarde was. Dit word gesien 

daarin dat Jesus ook aan Sy dissipels die mag gegee het om onrein geeste uit te dryf, 

en om elke siekte en kwaal te genees (Matt.10:1) (Duffield & van Cleave 1983:382). 

Daarna het Hy hulle twee-twee uitgestuur (Mark.6:7) om, net soos Hy, ook die 

koninkryk van God te verkondig, siekes gesond te maak, melaatses te reinig, dooies 

op te wek, en duiwels uit te dryf (Matt.10:1-8 Luk.10:1-9) (MacNutt 1988:57). 

"Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle 

baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak" 

(Mark.6:12). Die resultate het die dissipels en vir Jesus met blydskap vervul 

(Luk.10:17, 21). 

Volgens Duffield & van Cleave (1983:383) was hierdie mag wat die dissipels 

ontvang het om onrein geeste uit te dryf en siekes gesond te maak, ongetwyfeld 

dieselfde krag van die Heilige Gees wat, sedert die uitstorting van die Heilige Gees 

op Pinksterdag (Hand.1:8, 2:1-4), permanent aan die liggaam van Christus gegee is. 

	

2.7 	Die genadegawes van die Heilige Gees in die Nuwe Testamentiese Kerk na 

die uitstorting van die Heilige Gees 

Net voor Jesus se hemelvaart het Hy Sy dissipels beveel: "Moenie van Jerusalem of 

weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My 

gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar Julie sal binne 'n paar dae 

met die Heilige Gees gedoop word" (Hand.1:4-5). Die rede vir hierdie doping word 

in vers 8 gevind: "Maar Julie sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor Julie 

kom, en Julie sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in 

Samaria en tot in die uithoeke van die werelcr 
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Die Heilige Gees is dus op Pinksterdag uitgestort sodat die volgelinge van Jesus met 

die krag van die Heilige Gees toegerus kon word om Sy getuies te wees. Hierdie 

volgelinge moes hierdie getuienis nie as losstaande individue uitdra nie, maar as lede 

van die liggaam (kerk) van Christus: In 1 Korintiers 12:27 staan daar: "Julie (die 

gelowiges) is die liggaam (kerk) van Christus, en afsonderlik is elkeen (elke 

gelowige) 'n lid daarvan", en in Efesiars 4:15: "Hy (Christus) is immers die hoof (van 

die liggaam), en uit Horn groei die hele liggaam" (kerk). 

In l Korintiers 12:12-13 staan daar: "Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede 

het, en soos al die lede saam, al is hulle bale, een liggaam vorm, so is dit ook met die 

liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons nou almal 

met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of wy. Ons is almal van 

die een Gees deurdrenk". 

In die Nuwe Testament is elke gelowige, as deel van die liggaam van Christus, met 

dieselfde Gees gevul om saam 'n eenheid te vorm. Jesus is die Hoof van hierdie 

liggaam. "Die verskillende liggaamsdele (gelowiges) pas bymekaar en vorm saam 'n 

eenheid. Elkeen van hulle (elke gelowige) vervul sy funksie, en so bou die liggaam 

homself op in liefde" (Ef 4:16). "Aan elkeen van ons (gelowiges) is 'n genadegawe 

gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het" (Ef.4:7). 

Die Hoof van die kerk, Jesus Christus, gee aan elke persoon wat deel is van Sy 

liggaam 'n funksie om te vervul. Hy doen dit deur aan elke gelowige 'n genadegawe 

uit te deel sodat die liggaam homself kan opbou in liefde: "En in die kerk is daar 

mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten 

tweede profete, ten derde leraars; verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan 

die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om 

leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik" (1 Kor.12:28). 

Deur die kragtige inspirasie van die Heilige Gees sit Jesus die werk wat fly begin het 

toe Hy op aarde was, deur Sy liggaam (kerk) voort (Duffield & van Cleave 

1988:383). Dit blyk dat hierdie werk van die Heilige Gees in hoofsaak tweeledig is 

(Alhoewel hierdie tweeledigheid nie altyd duidelik van mekaar onderskei kan word 
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nie omdat hul dikwels oorvleuel'°): Om aan die een kant, die gelowiges toe te rus om 

effektiewe getuies te wees vir die ongelowiges (Hand.1:8), en aan die ander kant, om 

`n funksie binne die kerk te vervul (Ef.4:7). Al hierdie dinge is egter die werk van 

een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil (1 

Kor.12:11). 

Vervolgens word kortliks vermeld hoe die Heilige Gees die genadegawes wat in 1 

Korintidrs 12:8-10 genoem word, aan die gelowiges en gemeentes waarvan ons in die 

boek Handelinge lees, uitgedeel het. Daar is reeds gewaarsku teen die rigiede 

indeling van die werkinge van die Heilige Gees om elke gebeure op 'n kunsmatig 

oordrewe wyse onder 'n sekere genadegawe of groep genadegawes te klassifiseer. 

Vervolgens word voorbeelde van die gebeure wat as genadegawes gesien kan word 

aangehaal terwyl in gedagte gehou word dat die gebeure soms onder twee of selfs 

meer genadegawes gegroepeer kan word. Om herhaling te vermy, is egter gepoog om 

nie meer as een keer na 'n gebeure te verwys nie. 

Daar kan wel sonder twyfel gestateer word dat bonatuurlike gebeure 'n alledaagse 

verskynsel in die Nuwe Testamentiese Kerk was: "Die apostels het bale wonders en 

tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul' (Hand.2:43). "Deur die 

apostels her daar baie tekens en wonders onder die yolk plaasgevind" (Hand.5:12). 

"Stefanus, aan wie God bale genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens 

onder die yolk gedoen" (Hand.6:8). "Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en 

die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister" 

(Hand.8:6). "Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral 

vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het" 

(Hand.8:13). "Die Here het ook die boodskap van sy genade bevestig deur die 

apostels tekens en wonders te laat doen" (Hand.14:3). "God het deur Paulus 

wonderbaarlike dinge gedoen" (Hand.19: 11). 

1°Deur die genadegawe van profesie, byvoorbeeld, kan die gemeente opgehou word (I Kor. 14:4), ten4y1 
ongelowiges of buitestaanders ook terselfdertyd tot selfondersoek aangespreek word (1 Kor. 14:24). 
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Die meeste van die apostels se aktiwiteite is in die boek Handelinge opgeteken. Daar 

word dus hoofsaaklik op hierdie deel van die geskiedenis van die gemeentes van die 

Nuwe Testament gekonsentreer. 

2.7.1 'n Woord van wysheid in die boek Handelinge 

Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en 

tekens onder die yolk gedoen. Party van die lede van die Sinagoge en ander 

Jode het egter met horn begin redeneer. "Hulle was egter nie opgewasse teen 

die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie" 

(Hand.6:8-11). Daar word toegegee dat die teks nie duidelik se dat dit die 

genadegawe van 'n woord van wysheid is wat hier gemanifesteer het Me, en 

dat Stefanus moontlik besondere Skrifkennis gehad het wat nie deur sy 

redenaars weerle kon word nie. 

Hierdie gebeure kan egter ook in die lig van Jesus se profetiese woorde in 

Lukas 21:21-15 verklaar word. Jesus het dus beloof dat die Heilige Gees Sy 

woorde en Sy wysheid aan die gelowige/s sal oordra wanneer hul aan 

vyandiggesinde owerhede oorgelewer word. Dit is hierdie bonatuurlike 

wysheid en woorde wat nie deur die teenstanders van die Evangelie weerle 

kan word nie. 

Bogenoemde is die enigste geval in die boek Handelinge waar gebeure van 

hierdie aard gerapporteer word. Daar kan egter aangeneem word (indien die 

intense vervolging wat die kerk in hierdie tyd beleef het in ag geneem word 

[Hand.8:1-4]) dat soortgelyke gebeure hulself dikwels, by baie geleenthede, 

herhaal het. 

2.7.2 'n Woord van kennis in die boek Handelinge 

In Handelinge 5:1-2 staan Mar: "Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, 

en sy vrou, Saffira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy 

vrou het hy van die verkoopplys vir hulleself agtergehou en net 'n gedeelte 
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daarvan gebring en vir die apostels gegee". Petrus het egter geweet dat hulle 

van die geld teruggehou het, en het Ananias daaroor gekonfronteer (vers 3). 

"Toe Ananias dit boor, het hy dood neergeval; en al die ander wat dit gehoor 

het, het baie bang geword" (vers 5). Dieselfde het met sy vrou gebeur (vers 

10). 

Indien Ananias slegs met die medewete van sy vrou van die geld agtergehou 

het, kon dit slegs die Heilige Gees gewees het wat, moontlik by wyse van die 

gawe van 'n woord van kennis, hul "geheim" aan Petrus openbaar het. Die 

ander mense wat van Ananias en sy vrou se dood gehoor het, is dus nie slegs 

met vrees vervul oor hul skielike dood nie, maar ook oor die wyse waarop hul 

oneerlikheid aan die lig gekom het. Hierdie gebeure en ander soortgelyk 

hieraan het bygedra tot die suiwerheid van die kerk van daardie tyd, omdat dit 

diegene wat nie suiwer motiewe gehad het nie, ontmoedig het om hul by die 

gelowiges te voeg (vers 13). 

Indien die genadegawe van 'n woord van kennis, onder meer, die wyse is 

waarop die Heilige Gees aan een persoon openbaar wat God besig is om in 'n 

ander persoon se lewe te doen (Martin 1988:528), en indien hierdie kennis 

soms by wyse van 'n gesig meegedeel word (Jones 1976:52), kan 'n aantal 

ander gebeure in die boek Handelinge ook as die manifestasie van die 

genadegawe van 'n woord van kennis gesien word. 

Ananias (van Damaskus) het in 'n gesig kennis aangaande Saulus se 

omstandighede, asook waar hy aan huis was, ontvang (Hand.9:10-16). Aan 

Kornelius is kennis aangaande Petrus se naam asook sy beroep en woonpiek 

openbaar (Hand.10:3-6). In Troas het Paulus by wyse van 'n gesig die wete 

bekom dat hy na Masedonie moes gaan om die mense daar te gaan help 

(Hand.16:9). Paulus het 'n jaar en ses maande lank in Korinte vertoef om die 

mense te onderrig in die woord van God nadat die Here in 'n gesig aan horn 

bekend gemaak het dat by nie bang hoef te wees nie, en kan aanhou preek 

omdat dat niemand hom sou aanval of kwaad doen nie, want baie mense in 

die stad het aan Hom behoort (Hand.18:9). 
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Die verreikende gevolge wat die handelinge van die person gehad het wat op 

hierdie openbaringskennis gereageer het, is 'n aanduiding van hoe belangrik 

hierdie genadegawe vir die kerk in die Nuwe Testament was. 

2.7.3 Die genadegawe van geloof in die boek Handelinge 

Die Handelinge van die Apostels kan ook onder andere beskryf word as die 

verhaal van gelowiges wat besondere vertroue in God gehad het. Dikwels kan 

besondere geloof in hul optrede gelees word. Petrus moes besondere geloof 

gehad het om, ten aanskoue van baie mense, vir 'n man wat kreupel was van 

sy geboorte af to se: "Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die 

Naam van Jesus Christus van Naseret, staan op en loop!". Meer nog; Petrus 

het hom daarna aan sy hand gegryp en opgehelp voordat enige tekens van 

genesing merkbaar was (Hand.3:6-7). 

Ander soortgelyke gebeure word ook in die boek Handelinge beskryf: Petrus 

en Johannes het hul nie aan die ernstige dreigemente van die Joodse raad 

gesteur nie, maar eerder besluit om aan God gehoorsaam to wees (4:18-20), 

dooies is opgewek (9:40-41, 20:9-11), en Paulus het 'n man genees wat van sy 

geboorte af verlam was (14:8-10). Dit is duidelik dat hierdie gelowiges nie 

bloot opgetree het in die hoop dat God iets sou doen indien hulle iets doen nie. 

Ons bespeur geen sweempie van twyfel of bravade in hul optrede nie. Dit kon 

slegs die Heilige Gees gewees het wat hul tot hierdie onsverskrokke optredes 

aangevuur het deur die genadegawe van besondere geloof. 

2.7.4 Genadegawes van genesings in die boek Handelinge 

Dit is die genadegawes waarvan ons die meeste in die boek Handelinge lees: 

`n Verlamde man word genees by die Mooipoort (3:7), siekes is in die state 

op hul draagbare uitgedra sodat Petrus hul gesond kon mask (5:15), at die 

siekes wat uit die omgewing van Jerusalem af na die apostels gekom het, is 

gesond gemaak (5:16), in Samaria het onrein geeste met groot geskreeu uit 
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baie mense uitgegaan, en baie wat verlam en kreupel was het gesond geword 

(8:7). 

Saulus kon weer sien nadat Ananias vir horn gebid het (9:17-18), Eneas is 

genees nadat hy agt jaar lank bedleend was (9:32-34), in Listra is 'n man met 

gebreklike voete genees (14:8-10), en dit is ook in Listra waar Paulus gestenig 

is en die mense gedink het dat hy dood was. Nadat die gelowiges rondom horn 

kom staan het, het hy egter opgestaan (14:19-20). In Filippi het Paulus 'n 

waarseersgees beveel om uit 'n vrou uit te gaan. Die gees het op dieselfde 

oomblik uit haar uitgegaan (16:16-18). Wanneer doeke of voorskote wat aan 

Paulus se lyf geraak het op siekes gesit is, het hul siektes verdwyn, en selfs 

bose geeste het uit hul uitgegaan (19:11). Op die eiland Malta is Publius se pa 

van maagkoors genees (28:8). Die gevolg is dat ander siekes op die eiland 

ook na Paulus toe gekom het, en hy het hulk gesond gemaak (28:9). 

Die groot aantal mense wat deur die apostels genees is na Jesus se hemelvaart, 

bevestig dat Jesus Sy bediening van genesing voortgesit het deur die dissipels 

toe te rus met die krag van die Heilige Gees (Hand.1:8,4:8-12). 

2.7.5 Die krag om wonders te doen in die bock Handelinge 

Daar is reeds gese dat verskeie Pinkster - en Charismatiese leiers wegbeweeg 

van die siening dat die krag om wonders te doen slegs verwys na gebeure soos 

die vermeerdering van brode en die vermoe om die natuur te beheer, en dat 

die woord "wonders" eerder al die manifestasies van bonatuurlike (Goddelike) 

krag insluit (Martin 1988:606, Jones 1976:55, Williams 1990:375). 

In Handelinge 5:12 staan daar: "Deur die apostels het daar bale tekens en 

wonders onder die yolk plaasgevind". In hierdie studie word aanvaar dat 

"tekens en wonders" genesings, eksorsisme, die opwekking van dooie mense, 

sowel as die ander genadegawes, insluit. Die evangelic wat die apostels 

verkondig het, het dus me bloot met woorde tot die mense gekom nie, maar 

ook met die krag van die Heilige Gees en met volle oortuiging (1 Thess.1:5). 



110 

Die geloof van die wat tot redding gekom het, was dus nie op die wysheid van 

mense gegrond nie, maar op die krag van God (1 Kor.2:4-5). 

2.7.6 Die genadegawe van profesie in die boek Handelinge 

Die profesie van Agabus het die gelowiges in staat gestel om hulself voor te 

berei op 'n wereldwye hongersnood wat in die tyd van keiser Claudius 

voorgekom het (Hand.11:27-28). Die profete en leraars van die gemeente in 

Antiogie is deur die Heilige Gees gebruik om vir Barnabas en Saulus of te 

sonder vir die werk waarvoor hulle geroep is (Hand.13:1-3). Nadat Paulus vir 

sommige van die pasgedoopte gelowiges in Efese die hande opgele en vir 

hulle gebid het, is hulle vervul met die Heilige Gees en het ongewone tale of 

klanke gebruik, en ook geprofeteer (Hand.19:6). 

In Handelinge 20:23 verwys Paulus na die gevangeniskap en vervolging wat 

op hom wag, en se by dat die Heilige Gees horn daarvan verseker in elke stad 

waar by aandoen. Dit blyk te wees dat gelowiges in verskeie stede, by wyse 

van die genadegawe van profesie, aan Paulus bekend gemaak het wat vir horn 

voorle. Gelowiges in Tirus het hom, dew die Gees gelei, gewaarsku om nie 

na Jerusalem toe te gaan nie (Hand.21:4). 

In Seserea het Paulus ook die evangelis Filippus se vier dogters ontmoet wat 

daarvoor bekend gestaan het dat hulle die gawe besit het om te profeteer 

(Hand.21:9). Dit is dan ook bier waar die profeet Agabus Paulus se gordel 

gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind het, en gese het: "So se die 

Heilige Gees: Die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so 

vasbind en horn aan die heidene uitlewer" (Hand.21:10-11). Judas en Silas, 

wat self ook profete was, het lank met die gelowiges in Antiogie gepraat en 

hulle bemoedig en geestelik versterk (Hand.15:32). Dit blyk dus dat die 

genadegawe wat Paulus die meeste vir sy medegelowiges begeer het (1 

Kor.14:1), ook sy regmatige plek in die Nuwe Testamentiese gemeenskap 

gehad het. 
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2.7.7 Die onderskeiding tussen geeste in die boek Handelinge 

Simon van Samaria was verstom oor die groot tekens en kragte wat by in die 

apostels se bediening gesien het. Toe hy sien dat die mense die Heilige Gees 

ontvang as die apostels hulle die hande ople, het hy hulle geld aangebied en 

gese: "Gee my ook hierdie bevoegdheid sodas elkeen wat ek die hande ople, 

die Heilige Gees kan ontvang" (Hand.8:13, 18). Hierdie versoek het Petrus 

geweldig ontstel en hy het vir Simon gese: "Gaan na die verderf met jou geld 

en al! Dink jy jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is 

daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. 

Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here: miskien sal Hy jou 

hierdie gesindheid van jou hart vergewe" (vers 20-22). 

Enigiemand kon uit Simon se optrede tot die gevolgtrekking gekom het dat sy 

gesindheid nie reg was nie. Dit is egter ook duidelik dat Petrus op meer 

spesifieke wyse onderskei het wat in Simon se hart was: "Ek sien jy is deur 

afguns vergifiig en deur die sonde verstrik" (vers 23). 

2.7.8 Die gebruik van ongewone tale of klanke in die boek Handelinge 

By verskeie geleenthede in die boek Handelinge het gelowiges ongewone tale 

of klanke gebruik: Met die uitstorting van die Heilige Gees op pinksterdag: 

"Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat 

soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding to doen" 

(Hand.2:4). Die gelowiges in Kornelius se huis: "Toe die Joodse gelowiges 

was saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke 

gebruik en God prys, was hulle bale verbaas dat die Heilige Gees as gawe 

uitgestort is ook op mense was nie Jode is nie" (Hand.10:45-46). Die 

gelowiges in Efese: "Paulus het hulle ook die hande opgele. Toe het die 

Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en 

hale het geprofeteer" (Hand.19:6). 
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2.7.9 Die uitleg van ongewone tale in die boek Handelinge 

Nie een van die geleenthede waartydens gelowiges ongewone tale uitgele het, 

word in die boek Handelinge beskryf nie. Dit is egter duidelik uit 1 Korintiers 

12:10, asook 14:26, dat hierdie genadegawe in minstens die gemeente van 

Korinte voorgekom het. Daar is ook nie rede om te glo dat hierdie 

genadegawe uitgesluit is in Paulus se skrywe aan die gemeente in Efese nie 

(Ef. 4:7). 

Paulus skryf in 1 Korintiers 12:7: "Aan elkeen afsonderlik word 'n werking 

van die Gees gegee tot voordeel van alma'. Die "elkeen" verwys na elke 

gelowige as lid van die liggaam van Christus (verse 12-31), en nie slegs na die 

gelowiges wat deel is van die gemeente in Korinte (of Efese [Ef.4:4-6]) nie. 

Harper (aangehaal deur Burger 1987:18) is oortuig dat hieruit afgelei kan 

word dat die genadegawes van die Heilige Gees algemeen in die gemeentes 

van die Nuwe Testament voorgekom het. 

2.8 Opsomming 

Sedert die sondeval is daar by die mens die behoefte om gered, verlos, en genees te 

word. In die Ou Testament word reeds, in die enkele gevalle van genesing, 

waargeneem dat God die mens wil red en genees. Wat voorlopig op beperkte wyse in 

die Ou Testament openbaar is aangaande die wil van God vir die mens, kom tot voile, 

glorieryke onthulling in die koms en bediening van Jesus Christus. 

Nadat Jesus redding en verlossing vir alle mense bewerkstellig het deur aan die kruis 

te sterf en na drie dae weer op te staan, het Hy sy volgelinge opdrag gegee om voort te 

gaan om die goeie nuus van redding en genesing uit te dra. Na Sy hemelvaart het Hy 

hulk toegerus vir hierdie taak deur die Heilige Gees op hul uit te stort. Veral die 

verhaal van die Handelinge van die apostels vertel hoe hul aan hierdie opdrag 

uitvoering gegee het. 
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Daar word nou verder ondersoek ingestel na hoe die AGS hierdie gebeure 

interpreteer, en water invloed hierdie interpretasie op die beweging se Goddelike 

genesingsbediening gehad het en steeds het. 
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HOOFSTUK 3 

3 	DIE ROL VAN DIE GENADEGAWES IN DIE GODDELIKE 

GENESINGSBEDIENING VAN DIE AGS 

3.1 	Inleiding 

Die AGS het sedert sy ontstaan groot klem gele op die bediening van Goddelike 

genesing (Nel 1992:2). Die twintigste eeuse Pinksterbeweging, waarvan die AGS 

deel is (Burger 1987:14), het onstaan vanuit die oortuiging dat die "xapicriaata" deel 

behoort te wees van die gemeenskap van gelowiges net soos dit tydens die tyd van die 

Handelinge deel van die gelowiges se gemeenskap was. 

Burger (1987:16) identifiseer veral twee kenmerke wat die Pinksterbeweging van 

ander kerke of kerkgroepe onderskei: Eerstens die oortuiging van die vervulling met 

die Heilige Gees en die gepaardgaande spreke in ongewone tale as inisiele teken 

daarvan, en tweedens, die oortuiging dat die Genadegawes van die Heilige Gees 

vandag nog net soos in die vroee kerk voorkom. 

Hierin word die oorsprong gevind van die slagspreuke "terug na die Bybel", en "terug 

na die vroee kerk" wat so kenmerkend van hierdie beweging is (Burger 1987:15). 

Dus is gelowiges in die Pinksterbeweging oortuig dat daar nie 'n historiese afsnypunt 

is wat betref die manifestasie van die genadegawes van die Heilige Gees nie (Burger 

1987:18, Willer 1975:5, 67-87, Nel 1992:24, Jones 1976:49-50, Williams 1990:327). 

In hierdie hoofstuk word die wyse waarop hierdie oortuigings in die praktyk realiseer, 

ondersoek. Eerstens word daar gekyk na wat die rol van die genadegawes in die 

aanloop tot die ontstaan, asook die ontstaan van die AGS was. Vervolgens word die 

bediening van enkele prominente leiers bestudeer om vas te stel water invloed die 

genadegawes in hul bediening gehad het, en hoe hul bediening die Pinksterbeweging 

geraak het. Die huidige situasie betreffende die genadegawes word onder die loep 

geneem by wyse van gevallestudies. 
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3.2 	Die genadegawes in die ontstaan van die Pinksterbeweging 

Die AGS in Suid-Afrika het sy ontstaan in hoofsaak te danke aan die bediening van 

John G. Lake wat in 1908 vanaf die V.S.A. in die land aangekom het (Moller 

1975:21). Later in die hoofstuk word sy bediening dan ook van naderby beskou. Die 

gebeure wat aanleiding gegee het tot die ontstaan van die wereldwye twintigste-eeuse 

Pinksterbeweging was egter reeds sedert Januarie 1901 in voile swang in Amerika. 

Hierdie gebeure kan gesien word as die onmiddellike aanloop tot die ontstaan van die 

AGS in Suid-Afrika. 

In hierdie aanloop word veral twee gebeure uitgesonder as die gebeure wat aanleiding 

gegee het tot die ontstaan van die hedendaagse Pinksterbeweging, nl. (1) die van 1 

Januarie 1901 te die Bybelkollege van Charles Parham in Topeka, Kansas, en (2) die 

van die Azusastraat herlewing in Los Angeles in die jaar 1906 (Burger 1987:72). In 

beide hierdie gebeure het die genadegawes 'n prominente rol vertolk. 

Davison (aangehaal deur Burger 1987:67) beskryf Parham as 'n jong prediker wat 

onvergenoegd was met sy eie bediening omdat dit ontbreek het aan die tekens en 

wonders wat die apostels van die Nuwe Testament se bediening gekenmerk het. 

Daarom het hy gedurende die jaar 1900 verskeie leiers en gemeentes wat deel was 

van die Heiligheidsbeweging" besoek. Met sy terugkeer het hy gerapporteer dat, 

alhoewel baie gelowiges in die Heiligheidsbeweging getuig van 'n nuwe kragtige 

teenwoordigheid van God in hul lewens, christene oor die algemeen steeds behoefte 

het aan 'n uitstorting van God se krag in hul lewens. 

Hierdie oortuiging het daartoe gelei dat Parham baie oor hierdie aangeleentheid gevas 

en gebid het. Hy was oortuig dat die vervulling met die Heilige Gees 'n aandoening 

van Goddelike krag en 'n ondervinding naas wedergeboorte is. Daar was egter nog 

groot onsekerheid oor die gebeure wat as bewyse van so 'n ondervinding sou dien. 

Die Heiligheidsbeweging het na die burgeroorlog in Amerika (1861-1865) begin en later na Engeland 
uitgebrei. Die prominence leier van hierdie beweging was die Metodis John Wesley. Hierdie beweging het 
ontstaan in reaksie teenoor die rasionalisme en liberalisme wat die old gekenmerk het. Daarom is die 
on feilbaarheid van die Bybel as die Woord van God beklemtoon hi hoofsaak het die mense van hierdie 
beweging geglo dal elke ware Christen '17 persoonlike en individuele bekerings-ondervinding moet he (Burger 
1987:56). 
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Uiteindelik het hy, as dekaan van die Bethel Bybelkollege, sy studente versoek om die 

aangeleentheid van die vervulling of doop met die Heilige Gees in die Bybel van 

naderby te ondersoek (Spiffier 1988:339). 

Die studente se gevolgtrekking was uniek in die opsig dat daar vir die eerste keer 'n 

verband gesien is tussen die vervulling met die Heilige Gees en die gebruik van 

ongewone tale as inisiele teken daarvan. Hulle het eenparig tot die gevolgtrekking 

gekom dat die vervulling met die Heilige Gees in die tyd van die Apostels 

gepaardgegaan het met die gebruik van ongewone tale as inisiele teken van die 

vervulling (Burger 1987:68). Hierdie oortuiging het die studente met groot 

verwagting gevul, en hulle het dadelik met groot erns begin bid dat hul ook met die 

Heilige Gees vervul sal word en in ongewone tale sal spreek soos op die dag van 

Pinkster (Hand.2:1-4). 

Gedurende 1 tot 3 Januarie 1901 is die meeste studente, twaalf predikante en Parham 

self vervul met die Heilige Gees, en het hulle in ongewone tale gepraat. Burger 

(1987:70) beklemtoon dat dit van die begin of nie net om die gebruik van ongewone 

tale gegaan het nie. Hierdie gebeure het ook tot gevolg gehad dat mense tot geloof in 

Christus gekom het, en baie mense is genees. Veral die veldtogte wat in menige 

Amerikaanse state deur Parham gehou is na die gebeure van 1 Januarie 1901, is 

gekenmerk deur die talle genesings wat plaasgevind het (1987:70). 

William J. Seymour, 'n ouderling in 'n klein gemeente van die Heiligheidsbeweging, 

het ook vir 'n kort tydjie besoek afgele by Parham se Bybelskool. Hy het na sy 

gemeente in Houston teruggegaan met dieselfde oortuiging as Parham en sy studente, 

en is in April 1906 na Los Angeles genooi om met 'n gemeente (Saar te praat oor wat 

hy geleer het. Die Heiligheidslidmate van hierdie gemeente was egter nie ontvanklik 

vir Seymour se oortuigings Me, en na slegs een diens is die kerkdeure gesluit en het 

geen lidmate opgedaag nie. Seymour se gasheer het hom egter vir 'n wyle gehuisves, 

en hier is hy geleentheid gebied om sy oortuigings met die gesin en ander 

nuuskieriges te deel. 



117 

`n Aantal gelowiges het saam met Seymour begin bid, en op die 9de April 1906 is 

twee gesinne vervul met die Heilige Gees, en het hulle in ongewone tale gespreek. 

Die gebeure het ooreengestem met die gebeure van Pinksterdag: Vir drie dae en 

nagte is God onophoudelik geloof en geprys. Mense het van oral gekom. Talle is 

vervul met die Heilige Gees, siekes het gesond geword en baie mense het tot geloof in 

Christus gekom. Die huis waarin hul was, het spoedig te klein geword, en die 

gelowiges het na Azusastraat 312 verslcuif, waar byeenkomste vir meer as 3 jaar lank, 

elke dag, vanaf 10 vm. tot 12 uur middernag gehou is (Burger 1987:74). 

Hierdie byeenkomste is gekenmerk deur die spontane wyse waarop die genadegawes 

van die Heilige Gees gemanifesteer het. Talle wonderwerke is deur ooggetuies en die 

pers opgeteken. Ook hier het talle mense tot geloof in Jesus gekom, en baie siek 

mense het gesond geword. Tydens die dienste het baie hiervan getuig, en God is 

grootgemaak deur spontane lofprysing en aanbidding. Soms is daar in ongewone tale 

gesing. Die gebeure het spoedig werelwyd weerklank gevind omdat predikers, 

sendelinge en werkers van regoor die wereld in Los Angeles besoek afgele het. 

(Burger 1987:76-77, Nel 1992:101). 

Selfs hier, in die ontstaansjare van die Pinksterbeweging, word die belangrikheid van 

die genadegawes opgemerk. Reeds in 1978, toe min teologiese diskussie oor die 

Pinksterbeweging ter hand was, het Prof A. K6nig (1978:174) die Pinksterbeweging 

gedefinieer as: " ... die versamelnaam vir die kerke en groepe wat ontstaan het toe 

gelowiges aan die begin van hierdie eeu die vervulling met die Heilige Gees ontvang 

het en die gawes van die Gees in hul midde begin opereer het". Hierdie definisie 

beklemtoon Dr. Burger (1987:70) se opmerking dat dit van meet of nie bloot rondom 

die gebruik van ongewone tale gegaan het nie, maar wel oor die voile spektrum van 

die genadegawes van die Heilige Gees. 

Die polemiek rondom die gebruik van ongewone tale veroorsaak dikwels dat meer 

prominensie daaraan verleen word. Pinkstergelowiges sien egter nie die vervulling 

van die Heilige Gees bloot as die vermoe om vreemde tale te gebruik nie. Die 

vreemde tale is slegs die teken dat die gelowige/s toegerus word om (a) die liggaam 

van Christus met gawes/bedieninge op te bou, en (b) diegene wat nog nie tot geloof 
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in Christus gekom het nie, op kragtiger wyse met die Evangelie te bereik (Williams 

1990:331). 

3.3 	Die genadegawes en die ontstaan van die AGS in Suid-Afrika 

Konig (1978:174) skryf die ontstaan van die AGS nie toe aan 'n strewe by sommige 

gelowiges om apart van die ander kerke in Suid-Afrika te staan nie. Dit was 

gelowiges binne die bestaande (historiese) kerke wat die vervulling met die Heilige 

Gees ervaar het, en daarna begin streef het na die herstel van die werkinge van die 

Heilige Gees in die gemeenskap van gelowiges. Omdat dit nie aanvaar is nie, is die 

"Pinkstergelowiges" uitgedryf, en genoodsaak om hul eie kerklike organisasies te 

V01111. 

Ook John G. Lake, 'n evangelis van Amerikaanse oorsprong, en die ander leiers wat 

`n groot aandeel gehad het in die ontstaan van die AGS, het nie na die land gekom om 

`n kerk te kom vestig nie (Burger 1987:166). Die atmosfeer van verwagting wat in 

die land geheers het na die 1860 herlewing in die Nederduits-Gereformeerde Kerk, 

die honger na 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees op Suid-Afrika (Burger 

1987:85), asook die heftige reaksie teen die "Pinkstergelowiges", was beslis faktore 

wat aanleiding gegee het tot die ontstaan van die AGS. 

Die datum wat tradisioneel as die ontstaansdatum van die AGS beskou word (25 Mei 

1908), word gekoppel aan die charismatiese gebeure in 'n klein saaltjie in 

Doornfontein, Johannesburg. 'n Aantal gelowiges onder leiding van John G. Lake, 

het op claardie dag dienste in die saaltjie begin hou wat van meet of gekenmerk is 

deur veral die genesingswonders wat daar plaasgevind het. Tydens die eerste diens is 

die werknemer van 'n welgestelde gesin in Johannesburg genees. Die dame se 

werkgewer het die volgende aand saam met haar na die diens gegaan, en is self ook 

genees. Honderde mense het tot geloof in Jesus Christus gekom, en honderde is 

genees. Die nuus het soos 'n veldbrand versprei, en die saaltjie was binne enkele 

weke te klein (Burger 1987:167). 
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John G. Lake en sy geselskap het na 'n gebou in die middestad van Johannesburg 

verskuif, en dit is van die begin of die "Sentrale Tabemakel" genoem (Burger 

1987:169). Hierdie gebou het sitplek vir 600 mense gehad, en word beskou as die 

eerste gemeente van die AGS (Burger 1987:196). John G. Lake het die Tabernakel-

gemeente die werklike moeder van die AGS genoem (aangehaal deur Burger 

1987:196). 

Gebeure in die moedergemeente is gekenmerk deur besondere manifestasies van die 

Heilige Gees: 

Te midde van byeenkomste wat gepaardgegaan het met aangrypende wonderwerke, is 

daar in die prediking klem gele op die verlossing wat Jesus Christus vir die mens 

bewerkstellig het. Die redding van die mens is as die grootste wonderwerk beskou, 

en duisende hartgrondige bekerings is gerapporteer. Mense het die verkeerde in hul 

lewens reggestel, restitusie gedoen waar nodig, gesteelde goedere teruggegee, en 

verslawende middels weggegooi. Smokkelaars, prostitute, en misdadigers se lewens 

het verander. Die gemeente het vinnig gegroei. Gedurende Januarie 1912 alleen, het 

byvoorbeeld 562 persone tot geloof in Jesus Christus gekom (Burger 1987:169-171). 

Naas wedergeboorte is baie klem gele op die vervulling met die Heilige Gees wat 

gepaardgaan met die spreek in ongewone tale. Daar is geglo dat persone so you 

moontlik nadat hul tot wedergeboorte gekom het en gedoop is, vervul moet word met 

die Heilige Gees. Die vervulling met die Heilige Gees is as baie belangrik beskou - 

veral met die oog daarop dat die gelowige 'n effektiewe, kragtige getuie vir Christus 

moet wees wat in oorwinning leef. Statistieke van die Tabernakel gemeente toon dat 

die meeste persone wat in hierdie tyd tot geloof in Christus gekom het, en gedoop is, 

ook vervul is met die Heilige Gees (Burger 1987:172). 

Die opspraakwekkendste kenmerk van die byeenkomste in die Tabernakelgemeente 

was die groot aantal genesingswonders wat plaasgevind het. Lake het verklaar dat, 

verhoudingsgewys, daar in Suid-Afrika meer mense gesond geword het as in Amerika 

of enige van die Europese lande. In die jaar 1911 alleen is 2023 bevestigde gevalle 

van Goddelike genesing opgeteken. In hierdie tyd is elke maand 'n aantal getuienisse 
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van persone wat genees is in die kerk se amptelike maandblad geplaas. Soms het 

daar so baie genesingswonders plaasgevind dat slegs 'n lys van die name van die 

persone wat genees is, gepubliseer kon word. In 1913, toe opknappingswerk aan die 

gebou gedoen is, is dosyne rolstoele, krukke, en rughamasse onder die houtverhoog 

van die Tabemakel gevind wat daar gelaat is deur mense wat gesond geword het. 

Baie van die mense wat in hierdie tyd tot geloof in Jesus gekom het, het getuig dat dit 

was omdat hulle genees is, of onder oortuiging gekom het om Christus as hul 

Saligmaker aan to neem by die aanskouing van Goddelike genesing (Burger 

1987:173,177-180). 

Ander genadegawes, soos die uitle van ongewone tale en profesie, het ook in die 

Tabemakelgemeente voorgekom (Burger 1987:174). 

Vanuit hierdie gemeente het talle ander selfstandige takgemeentes ontstaan 

(1987:198). Volgens P.L. le Roux, die eerste Afrikaanse president van die AGS, het 

genesing en redding vanuit hierdie gemeente na die hele land gevloei (aangehaal deur 

Burger 1987:200). 

Soos met die Pinksterbeweging wereldwyd, is ook die AGS sedert sy ontstaan 

gekenmerk deur ongekende groei. In hierdie verband word Konig (1978:175) 

aangehaal: "Die speerpunt van die Pinksterbeweging, en ook die rede waarom dit so 

'n vinnig groeiende geestelike mag in die wereld is, moet gesien word in sy groot 

evangelisasie- en sendingywer. Dit weer, moet in verband gebring word met die klem 

wat op die werkinge van die Heilige Gees gele word, die entoesiasme en spontaneiteit 

in die godsdiensoefeninge, en die vaste vertroue dat die Pinksteropwekking God se 

besondere aksie in die hedendaagse tyd is". 

3.4 	Die genadegawes in die bediening van enkele prominente leiers 

Voor, tydens, en sedert die ontstaan van die AGS het leiers na yore gekom wat, ten 

opsigte van die genadegawes, op 'n besondere wyse deur die Heilige Gees gebruik is. 

Enkele van hierdie prominente figure se bediening word kortliks bespreek. 
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3.4.1 Die genadegawes in die bediening van Andrew Murray 

Burger (1987:96-108) sonder Andrew Murray (1828-1917) uit as die persoon 

wat wereldwyd die grootste bydrae gelewer het in die voorbereiding vir die 

ontstaan van die Pinksterbeweging. Dr. Murray het gedurende die tydperk 

vanaf Mei 1848 tot Januarie 1917 die gemeentes van die Nederduits 

Gereformeerde Kerk in Bloemfontein, Worcester, Kaapstad, en Wellington 

bedien. 

Dr. Murray was oortuig dat die vervulling met die voile Pinksterseen nie slegs 

vir die kerk van die Nuwe Testament bedoel was nie, en dat die hedendaagse 

kerk opnuut 'n uitstorting van die Heilige Gees nodig het. In sy prediking het 

Murray dan ook besonder klem gele op die belangrikheid van die 

Pinkstergebeure, die vervulling met die Heilige Gees, asook heiligmaking. 

Hierdie bediening het by baie die verwagting opgewek dat gelowiges weer die 

genadegawes, asook wonders en tekens sal ervaar indien die kerk weer 'n 

uitstorting van die Heilige Gees beleef. Dit het daartoe gelei dat baie 

gelowiges hierdie ondervinding begeer het, en daarvoor begin bid het. 

Die meeste van die vele boeke wat Dr. Murray geskryf het (o.a. "Terug na 

Pinkster" ,"Die voile Pinksterseen", en "The Spirit of Christ"), het die Heilige 

Gees en Sy werk as kern. Hierdie boeke is plaaslik en oorsee deur duisende 

gelees, en het grootliks bygedra tot die verwagting na herlewing. 

Murray was egter onseker oor hoe die gelowige seker kon wees van die 

vervulling met die Heilige Gees. Vir baie gelowiges was hierdie onsekerheid 

uit die weg geruim toe John Lake en ander geleer bet dat die aanvanklike 

teken van die vervulling met die Heilige Gees die gebruik van ongewone tale 

is. Die Pinksterbeweging was dus vir baie gelowiges die verwerkliking van 

die Pinksterverwagtinge wat deur Dr. Murray opgewek is. 

`n Ander aangeleentheid wat vermeld behoort to word, is dat Dr. Murray die 

bediening van Goddelike genesing in 'n baie ernstige lig beskou het. Hy was 
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oortuig dat genesing vir die mens se liggaam deel is van Christus se 

versoeningswerk, en hy het vir baie mense wat siek was, gebid. Sy boek 

"Divine Healing", word tot vandag toe nog aanvaar as 'n gesaghebbende werk 

oor die kwessie van Goddelike genesing. Weer eens het die bediening van 

John Lake en ander leiers in die Pinksterbeweging se sterk Goddelike 

genesingsbediening aanIclank gevind by die gelowiges wat die lering van Dr. 

Andrew Murray aanvaar het. 

Die eerste Afrikaanse president van die AGS, P.L. le Roux, was 'n lidmaat 

van Dr. Murray se gemeente in Wellington. Le Roux het vir 29 jaar 'n 

bepalende, rigtinggewende en vormende invloed op die jong AGS kerk gehad. 

Baie van die dinge wat hy geleer en toegepas het, kan grootliks toegeskryf 

word aan die invloed van Dr. Murray op sy lewe. 

Dat hierdie besondere eienskappe wat so prominent in Dr. Murray se 

bediening was, ook prominent in die AGS voorgekom het en steeds voorkom, 

kan dus nie bloot as toeval beskou word nie. Die sukses van John Lake en 

ander leiers van die Pinksterbeweging in Suid-Afrika kan deels toegeskryf 

word aan die feit dat die bediening van Dr. Murray die weg vir hulle 

bediening gebaan het. 

3.4.2 Die genadegawes in die bediening van John G. Lake 

John Lake (1870-1935) het 'n belangrike rol in die ontstaan van die AGS 

vertolk en was die tweede president van die beweging (Burger 1987:140). 

Van sy besondere bediening is gese: "The man reveals more of God than any 

other man in Africa" (Dr. Andrew Murray), en "His message has swept Africa. 

He has done more toward South Africa's future peace than any man" (Cecil 

John Rodes) (aangehaal deur Burger 1987:143). 

Lake se bediening was by uitstek 'n genesingsbediening met besondere sukses 

(Burger 1987:173). Statistiek toon aan dat 75% van die siek persone vir wie 

Lake gebid het, gesond geword het (Burger 1987:145). 
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Lake se bediening het in 1896 begin nadat by vir sy vrou, wat sterwend aan 

tering was, gebid het. Nadat hy deur ander aangeraai is om te aanvaar dat sy 

sou sterf, het by self die Bybel ondersoek om antwoorde te vind. Lake het tot 

die oortuiging gekom dat genesing 'n deel is van die verlossing en versoening 

wat Christus deur Sy dood en opstanding bewerkstellig het, en het God vertrou 

vir sy vrou se genesing. Sy het dieselfde dag gesond geword. Gerugte van 

hierdie genesing het veroorsaak dat mense van oral oor na horn gekom het vir 

gebed, en baie is genees (Burger 1987:130). 

Nie lank na die aanvang van hierdie besondere biediening nie, is Lake vervul 

met die Heilige Gees en het hy in ongewone tale gespreek (Burger 1987:131). 

Hierdie gebeurtenis het hom ingrypend beInvloed. Die drang om voltyds tot 

die bediening toe te tree, het oorweldigend sterk geword (Burger 1987:131), 

en volgens Lindsay het Lake self getuig: "Onmiddellik nadat ek met die 

Heilige Gees vervul is, het die werking van die Gees in my begin. Dit het 

geskyn dat die doel daarvan was om in my en tot my 'n openbaring van die 

karaktertrekke van Jesus Christus to openbaar" (aangehaal deur Nel 

1992:104). 

Dit was in hierdie tyd dat Lake met persone soos W.J. Seymour, Charles 

Parham, en J.A. Dowie (die stigter van die Sioniste beweging), kontak gehad 

het, en deur hul beInvloed is (Burger 1987:132). 

Beide Nel (1992:105), en Burger (1987:143) maak melding daarvan dat Lake 

oor 'n merkwaardige insig beskik het betreffende die oorsake van siektes. 

Volgens Lindsay het Lake in hierdie verband die volgende gese: "My nature 

became so sensitised that I could lay my hands on any man or woman and tel 

what organ was diseased, and to what extent, and all about it" (aangehaal 

deur Nel 1992:105). In die beskrywing van hierdie gebeure kom dit voor asof 

die genadegawe van 'n woord van kennis vryelik deur Lake gemanifesteer het. 

Daar is aanduidings dat die genadegawe om tussen geeste te onderskei ook 

deur Lake gewerk het (Burger 1987:143), en in die AGS se amptelike 
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maandblad is vermeld dat Lake 'n onwrikbare geloof in God gehad het 

(Trooster en Boodskapper van Hoop: Nov.1935:8). Daar word ook melding 

gemaak van die besondere wyse waarop Lake, deur middel van Skrifgebonde 

prediking, mense tot geloof kon aanspoor Baie van hierdie mense was in so 

`n mate geinspireer dat hul met hul eie genesingsbediening begin het (Burger, 

1987:146). 

Die krag van die Heilige Gees wat in en deur John Lake gewerk het, was van 

so 'n omvang dat die boodskap wat hy en sy medewerkers verkondig het, 

binne vyf jaar selfs na die mees afgesonderde dele van Suid-Afrika versprei 

het. 'n Herlewing van geweldige omvang het losgebreek. Honderde kerke en 

sendingstasies het ontstaan. Die geheim van Lake en ander soos hy was dat 

hul met apostoliese gesag, wat gekenmerk is deur wonders en tekens, die 

evangelie verkondig het (Volgens Gordon Lindsay, aangehaal deur Burger 

1987:138). 

3.4.3 Van die ontstaansjare tot die hede 

Teen die einde van 1913 was daar reeds 31 gevestigde AGS gemeentes in 

Suid-Afrika. Die patroon van bediening wat in die Tabernakel gepaardgegaan 

het met die werkinge van die Heilige Gees, is verteenwoordigend van die 

patroon wat in al die gemeentes voorgekom het (Burger 1987:206,208). 

Hierdie patroon, wat gebaseer is op die gebeure wat in die Nuwe Testament 

en veral die boek Handelinge opgeteken is, is steeds die model en ideaal 

waarna in die AGS gemeentes gestreef behoort to word (Wort 1998:2). 

Daar is egter 'n aantal gebeure in die geskiedenis van die AGS wat 'n invloed 

gehad het op die mate waarin hierdie ideaal bereik is. 'n Aantal van hierdie 

gebeure word kortliks bespreek. 
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3.4.4 Die AGS en die mediese wetenskap 

Vanaf die ontstaansjare van die AGS tot en met die vyftiger jare het beide die 

lidmate en leierskap van die beweging 'n radikale siening gehad ten opsigte 

van dokters en medisyne (Burger 1987:242-248). Gedurende hierdie tydperk 

was die oortuiging dat gelowiges hul slegs op Goddelike genesing moes 

verlaat wanneer hul siek word, en dat hul sou sondig indien hul dokters 

raadpleeg of medisyne neem. 'n Voorbeeld van hierdie oortuiging is die 

uitspraak van die eerste Afrikaanse President van die AGS (P. L. le Roux) 

tydens 'n konferensie in 1918: "Br. P.L. le Roux asked how God heals. Does 

He institute doctors and tel us to go to them? No. Exodus 15:26 - He says: 1 

am the Lord your Healer". 

Selfs in 1940 het 'n lidmaat van die AGS getuig: "Ek is bly dat ek hierdie les 

kon geleer het, en ek wil andere ook aanmoedig om nie eenkant medisyne te 

gebruik nie, dit is 'n gruwel in God se oog". Dit was ook 'n teken van 

ongeloof om aan 'n mediese fonds te behoort, of om toe te gee aan die wette 

van toepassing op verpligte inenting. 

Hierdie oortuigings het enersyds vir die lidmate van die AGS probleme 

veroorsaak (byvoorbeeld: konflik met die owerhede, hofsake betreffende 

nalatigheid, en AGS lidmate was soms werknemers van instansies wat vereis 

het dat hul aan 'n mediesefonds behoort), maar andersyds het dit beslis 

daartoe gelei dat meer genesingswonders plaasgevind het. "Gelowiges het 

doodeenvoudig onverbiddelik aangehou bid en glo" (Burger 1987:243). 

Die amptelike standpunt van die AGS ten opsigte van mediese hulp het 

intussen verander, en daar word vandag met dankbaarheid gebruik gemaak 

van die hulp van dokters, medisyne en hospitale. Die vordering wat op 

mediese gebied gemaak is, lei ook daartoe dat sommige siektes wat voorheen 

as ongeneeslik beskou is, nou behandel kan word. 
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Hoe hierdie verandering in oortuiging Goddelike genesing en die 

genadegawes binne die gemeenskap van gelowiges beinvloed, moet nog by 

wyse van wetenskaplike studie bepaal word. Nel (1992:208) is egter reeds 

oortuig dat die suksesse van die mediese wetenskap siekte by die gelowiges 

gesekulariseer het sodat die geestelike aspek van siekte in 'n groot mate 

verlore geraak het. 

Die erkenning van die gevaar van sekularisering van siekte moet nie gesien 

word as 'n negatiewe reaksie op die rol van die mediese wetenskap in 

genesing nie, maar op 'n bepaalde sieving van siekte en genesing waar God se 

betrokkenheid buite rekening gelaat word. 

3.4.5 Die bediening van besoekende predikers 

Sedert 1920 het verskeie bekende evangeliste van ander lande Suid-Afrika 

besoek op uitnoding van die AGS. So byvoorbeeld het Fockler Suid-Afrika in 

1925/-26 besoek, Donald Gee in 1934, 1950, en 1954, Smith Wigglesworth in 

1936, Jaeger in 1939, William Branham, Ern Baxter, en F. Bosworth in 1951, 

Oral Roberts in 1955, en Bettie Baxter in 1956 (Nel 1992:195). 

Wanneer Nel (1992:225-231) hierdie besoeke beoordeel, haal by Lederdale 

aan. Lederdale het hierdie besoekende predikers die "reisende genesings 

evangeliste" genoem, en het gese dat hulle die gelowiges manipuleer, vir 

hulself oordrewe sukses toedig, die Bybel op simplistiese wyse aanhaal, en dat 

hul hulself skuldig maak aan "showmanship". Nel (1992:196) veroordeel 

hierdie veralgemening, maar erken dat hierdie besoeke wel die Goddelike 

genesingsbediening benadeel het in die opsig dat dit die bediening van 

genesing losgemaak het van die gemeente (1992:226). 

Die besoekende predikers het wel met voile reg Goddelike genesing 

aangewend as kragtige middel tot evangelisasie, maar die plaaslike leiers van 

die AGS, asook die besoekende predikers, het nagelaat om to beklemtoon dat 

die genadegawes van die Heilige Gees veral in gemeenteverband tot hul voile 
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reg kom. Die gevolg is dat siekes na Kaapstad of Johannesburg gereis het 

sodat die evangelis/te vir hul kon bid, in plaas daarvan om hul medegelowiges 

in die gemeente te vra om hul te bedien. Dit het verder daartoe gelei dat die 

gelowiges the meer in alle ems daama streef om hul bediening ten opsigte van 

die genadegawes uit te leef nie. Hierdie faktore het die AGS se ideaal om die 

Goddelike genesingsbediening en die genadegawes op 'n 

Nuwe-Testamentiese wyse binne die gemeenskap van gelowiges op 

gemeentevlak te laat herleef, beslis geknou. 

Om op te som: Die genadegawes van die Heilige Gees het 'n besonder 

belangrike rol in die ontstaan van die wereldwye Pinksterbewing asook die 

AGS van Suid-Afrika vertolk. Sedert die ontstaansjare van die AGS het die 

beweging, wat betref die genadegawes, tye van oplewing en afname beleef 

3.5 	Die huidige situasie 

Huidiglik is daar in die AGS 'n strewe om die selkerkbeginsel in soveel moontlik 

gemeentes toe te pas - 'n strewe wat veel belofte inhou wat die werkinge van die 

Heilige Gees betref. Die vertroue is dat die innige geloofsgemeenskap van 'n kleiner 

groep die gelowiges meer effektief sal saamvoeg tot 'n eenheid van gees waarbinne 

die kerk met nuwe ywer verantwoordelikheid sal neem vir die siekes in hul midde en 

in die gemeenskap. 

Daar is egter steeds 'n besondere werking van die Heilige Gees binne die gemeenskap 

van gelowiges waar te neem. Die genadegawes manifesteer steeds in eredienste, 

selgroepe, konferensies, hospitale, en oral waar gelowiges met verwagting saamkom. 

Die huidige situasie word toegelig deur 'n aantal gebeure te vermeld wat by wyse van 

onderhoude bekom is: 
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3.5.1 Onderhoude 

Die volgende informasie is bekom deur persoonlike onderhoude to voer met 

vier persone wat die genadegawes as 'n integrale deel van hul bediening 

beskou. 

Rene Testa (persoonlike onderhoud, 20 Julie 1998) is 'n Pastor van die AGS 

Gemeente in Auckland Park, Johannesburg. Sy behartig, benewens haar 

pastorale verantwoordelikhede, ook 'n spreekkamer vir pastorale berading. 

Die gevalle wat as voorbeelde van Pastoor Testa se bediening aangehaal word, 

sou moontlik nie deur almal as genesing gesien word nie. Dit is sekerlik so 

dat daar (wat menslike waarneming betref) nie liggaamlike genesings 

plaasgevind het in die gevalle wat genoem word nie. In 2.2.6 (b1.49), waar die 

Nuwe-Testamentiese terme vir genesing bespreek word, is egter reeds 

vasgestel dat genesing geensins net oor liggaamlike genesing gaan nie. In die 

Bybel gaan genesing ook oor die geestelike en emosionele herstel van mense. 

Pastoor Testa se bediening spreek dus in hoofsaak behoeftes aan wat meer op 

die vlak van die gees, emosies, en verhoudings van mense is. Hierdie 

behoeftes vereis dan ook 'n eiesoortige benadering, omdat die behoeftes by 

wyse van gesprekvoering geIdentifi seer en aangespreek word. 

Pastoor Tienie Cronje (persoonlike onderhoud 22 Julie 1998) was voorheen 

voltyds verbonde aan die AGS in 'n herderlike kapasiteit, maar bedien tans 

gemeentes en instansies op vryskut basis. Sy lering oor veral die 

werksaamhede van die Heilige Gees gaan gepaard met baie wonders en 

tekens. 

Avon Browning (persoonlike onderhoud, 23 Augustus 1998) is 'n evangelis 

wat nie aan 'n denominasie verbonde is nie, maar bedien meestal AGS 

gemeentes op uitnodiging. Hy getuig ook dat sy bediening gepaardgaan met 

wonders en tekens. 
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Pastoor Tienie Hattingh (persoonlike onderhoud, 12 Augustus 1998) is die 

Pastor van die AGS gemeente in Germiston. In sy herderlike bediening vind 

ook besondere genesings plaas. 

In die gevallestudies word die gebeure op kort en kragtige wyse vermeld. In 

die addendum word die gebeure, waar moontlik, toegelig met 'n meer 

volledige agtergrond van die persone betrokke. 

3.5.2 Gevallestudies 

Gevallestudie A: 	Susan' is deur vriende na Pastoor Testa verwys. 

Verskeie tragiese gebeure het daartoe gelei dat sy verbitterd en depressief 

geword het. Die gevolg was dat Susan nie kon bid Me, en ook nie die 

onderlinge byeenkomste kon bywoon of Bybel lees nie. In haar hartseer het sy 

haarself oorgegee aan drankmisbruik en 'n sondige lewensstyl. 

Pastoor Testa getuig dat sy besef het dat 'n pastorale gesprek alleen nie vir 

Susan sou help Me, en dat sy absoluut op die Heilige Gees sal moet vertrou 

om haar by te staan. In daardie oomblikke het 'n besondere geloof in haar 

hart opgekom dat die Here 'n besondere werk in Susan se lewe gaan doen. 

Nadat Pastoor Testa hierdie gewaarwording aan Susan oorgedra het, het sy die 

Heilige Gees gevra om met bag in Susan se lewe en omstandighede in te 

gryp. Terwyl sy (Pastoor Testa) vir Susan gebid het, het die Heilige Gees op 

bonatuurlike wyse in Susan se gees gewerk. Susan getuig dat sy in die 

oomblikke 'n ingrypende ervaring van verlossing, bevryding, en verligting 

ervaar het. Terselfdertyd het sy 'n intense vreugde beleef en het die Here 

hardop geloof en in 'n ongewone taal gespreek. Na hierdie ervaring van 

bevryding kon sy ook diegene wat teen haar gesondig het, volkome vergewe. 

Susan woon sedertdien nie net gereeld die onderlinge byeenkomste by Me, 

maar haar herstel was so volkome dat sy reeds ander gelowiges ook begin 

12  Die name van mense waarna in die gevallestudies verwys is, is nie hulle regie name nie. 
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bedien en bemoedig. Sy het reeds by verskeie geleenthede van haar innerlike 

genesing getuig. Met Pastoor Testa se hulp is hul besig om ook die 

omstandighede wat tot haar verbittering gelei het, aan te spreek en, waar 

moontlik, reg te stel. 

Wat bier opval is dat Pastoor Testa, nadat sy na Susan geluister het, besef het 

dat 'n pastorale gesprek alleen nie vir Susan sal help nie. Hierdie 

gewaarwording kon daartoe gelei het dat sy moed opgee, die geval op 'n 

roetinebasis hanteer en hoop vir die beste, of selfs vir Susan verwys na iemand 

anders. Omdat sy egter haar afhanklikheid van die hulp van die Heilige Gees 

besef en bely het, het die Heilige Gees, deur die genadegawe van besondere of 

spesiale geloof, haar gehelp om die situasie in 'n heeltemal ander rigting te 

stuur. 

Gevallestudie B: 	Pieter was desperaat toe by Rene Testa se kantoor 

binnekom. Verskeie persone het reeds vir 'n aantal maande saam met horn 

gebid, maar sonder sukses. Hy het reeds tot geloof in Jesus Christus gekom, 

maar dadelik erken dat hy steeds aan ernstige depressie ly, dat wellustige 

drange sy lewe oorheers, en dat hy magteloos staan teenoor verskeie sondige 

gewoontes in sy lewe. 

Na die openhartige gesprek waartydens bogenoemde aan die lig gekom het, 

het Pastoor Testa vir Pieter begin bid, en met gesag en outoriteit die werke 

van die bose in sy lewe verbreek. Pastoor Testa getuig dat daar onmiddellik 

liggaamlike en emosionele reaksies by Pieter was. Hy het begin bewe, soos 'n 

verwonde dier uitgeroep, aanhoudend gehoes, vreemde geluide gemaak, en 

geweldig geperspireer. Na aanleiding van hierdie gebeure het Pastoor Testa 

tot die gevolgtrekking gekom dat Pieter gedemoniseerd was, en met meer 

inspanning gebid. 

Na vyftig minute van intense gebed en begeleiding, het Pieter bevryding 

ervaar. Hy het slcielik regop gesit en die Here Jesus spontaan en hardop begin 
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prys. Pastoor Testa het opgemerk dat daar 'n besondere blydskap op sy gesig 

was, en dat 'n radikale verandering in sy gemoed ingetree het. 

Dit is moeilik om hier te onderskei of dit die genadegawe van die krag om 

wonders te doen, of die genadegawe van spesiale geloof is wat hier werksaam 

was. Dit kon ook albei wees. 

Alhoewel Pieter se omstandighede nie verander het Me, en alhoewel hy steeds 

aanslae beleef, leef hy steeds in die vryheid en oorwinning wat hy van 

Christus ontvang het. 

In beide Susan en Pieter se genesing word waargeneem hoe belangrik dit is 

dat genesingsgebeure opgevolg word met 'n verandering in lewenstyl. Indien 

Pastoor Testa hul nie by wyse van herhaalde opvolgbesoeke gehelp het om hul 

lewensstyl te verander en sodoende die omstandighede aan te spreek wat tot 

die probleme aanleiding gegee het Me, sou hul waarskynlik nie gesond gebly 

het nie. 

In Pieter se geval is dit duidelik dat die oplossing nie noodwendig daarin is dat 

die omstandighede waarin die persoon is (die probleme wat hy/sy het) moet 

verander nie, maar dat dit die persoon is wat moet verander. Die Heilige Gees 

begelei dan die persoon tot oorwinning te midde van die omstandighede. Dit 

lei dikwels daartoe dat die persoon se omstandighede ook verander. 

Gevallestudie C: 	Met het op Pastoor Testa se uitnodiging na die 

spreekkamer gekom. Alet het reeds geruime tyd in die gemeente wat Pastoor 

Testa bedien, aanbid, maar haar geestelike groei was beperk (dit het 

aanleiding gegee tot die uitnodiging). 

Tydens 'n openhartige gesprek het Met verskeie aangeleenthede vanuit haar 

kinderjare en agtergrond onthul wat moontlik gesien sou kon word as die rede 

waarom sy nie geestelik kon groei nie. Nadat hierdie dinge bespreek is, het 

Pastoor Testa vir Alet begin bid. Terwyl sy bid, het die woorde: "Spirit of 
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Sorcery and Witchcraft" in Pastoor Testa se gedagtes opgekom. Getrou aan 

die leiding van die Heilige Gees en in die geloof dat sy reg optree, het Pastoor 

Testa met gesag gebid: "Spirit of Sorcery and Witchcraft, I bind you in Jesus 

Name!" 

In reaksie op hierdie woorde het die onrein gees van towery en heksery 

onmiddellik gemanifesteer. Die manifestasie het gepaardgegaan met 'n kreet 

en die geweld daarvan het Alet "agteroor geruk in haar stoel". Dit was egter 

ook terselfdertyd 'n oomblik van losmaking en bevryding, want onmiddelik 

daarna het Alet hartverskeurend en berouvol begin huil. Sy het ook 

onmiddelik getuig dat sy 'n "nuwe mens" is. 

Uit Alet se optrede daarna het Pastoor Testa waargeneem dat Alet volkome 

bevry is. Tans word meer spesifieke probleme met Met deurgewerk, maar dit 

is 'n pad van innerlike genesing en geestelike groei. In hierdie geval is dit die 

genadegawe van 'n woord van kennis wat deur Pastoor Testa gewerk het. Die 

Wyse waarop die Heilige Gees die verborgenheid van Alet se lewe geopenbaar 

het, het waarskynlik daartoe aanleiding gegee dat sy dit kon bely en oorgee 

aan die Heilige Gees. 

Gevallestudie D: 	Pastoor Cron.* getuig dat hy dikwels by wyse van die 

genadegawe' van 'n woord van kennis gehelp word om siekes meer effektief to 

bedien. So het dit gebeur dat by 'n gesig gesien het terwyl hy vir Sanet gebid 

het. In die gesig het Pastoor Cronje haar as dogter op die skool se speelgronde 

gesien staan, alleen en afgesonder van die ander leerlinge. Sy wou graag saam 

met die ander kinders speel, maar hulle wou nie, omdat haar hande oortrek 

was met vratte. Die ander kinders het met haar hieroor gespot, en wou haar 

nie as een van hulle aanvaar nie. 

Toe Pastoor Cronje aan Sanet vertel wat hy sien, het sy bitterlik begin huil en 

vertel dat dit presies net so was soos wat die Heilige Gees aan horn openbaar 

het. Hierdie openbaring het Sanet laat besef dat hierdie gebeure in haar 

skooljare veroorsaak het dat sy later gespanne en depressief geword het, en dat 
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dit ook bygedra * het tot haar liggaamlike en persoonlikheidsprobleme. 

Terselfdertyd het sy besef dat God alles van haar seer weet, dat Hy weet hoe 

dat dit haar raak, en dat Hy haar wil help. Verdere bediening het daartoe gelei 

dat sy volkome genees is. 

Gevallestudie E: 	Johan se arm is ernstig beseer tydens 'n ongeluk in 'n 

myn. Verskeie operasies van ure lank elk, waartydens beenoorplantings 

gedoen is, het nie gehelp om vir Johan die gebruik van sy arm terug te gee nie. 

Uiteindelik is hy medies ongeskik verklaar om ondergronds te werk en is in 'n 

administratiewe pos in die myn se kantore aangestel. 

Tydens 'n erediens het Pastoor Cronje verskeie male vir Johan gebid. 

Alhoewel hy nie van enige liggaamlike gewaarwordinge bewus was terwyl 

daar vir hom gebid is nie, het hy die volgende oggend gewaar dat sy arm baie 

sterker voel. By die werk het sy kollegas sy swaaibewegings krities beskou en 

horn gewaarsku dat by homself verder gaan beseer. Johan is egter opgewonde 

na die dokter, en die het plate laat neem wat gewys het dat Johan se arm 

volkome genees is. 

Gevallestudie F: 	Pastoor T. Hattingh bedien tans die AGS gemeente in 

Germiston. Hy het egter voorheen in die AGS gemeente George bedien, en dit 

is waar hierdie gebeure plaasgevind het. 

`n Persoon het hom geskakel en hom gevra om hul bure se dogter, wat op 'n 

Donderdagoggend in die hospitaal opgeneem, is te gaan besoek. Tanya het 

masels gekry, maar voordat die dokters iets daaraan kon doen, het dit op haar 

brein uitgeslaan en ernstige ontsteking veroorsaak. Sy was reeds in 'n koma 

toe Pastoor Hattingh by haar kom. 

Vir die volgende drie dae het Pastoor Hattingh die dogter verskeie kere per 

dag besoek, haar die hande opgele en vir haar gebid. Gedurende hierdie 

besoeke het by Tanya se ouers ontmoet. Voor elke gebed het hy Tanya se 

ouers asook die verpleegster wat gedurig by haar bed gestaan het, gevra of 
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hulle glo dat Jesus Christus die dogter lewend sal maak. Hulle het elke keer 

saamgestem. 

Daar was egter geen onmiddellike reaksie op Pastoor Hattingh se gebede nie. 

Terselfdertyd is die ouers ontmoedig deurdat die spesialiste hulle in kennis 

gestel het dat indien Tanya nie binne 12 ure beterskap toon Me, sy een kans uit 

`n miljoen het om te oorleef. Hulle was oortuig dat, selfs indien sy sou 

oorleef, Tanya geen breinfunksies sou behou nie. 

Tanya se pa het egter die skrifgedeeltes (Mark. 16:18, en Mark. 11:23) wat 

Pastoor Hattingh vir hulle gelees het, ter harte geneem en opgewonde gese dat 

hy nie besef het. dat hy die Bybel letterlik, net soos dit geskryf staan kan 

aanvaar Me. 

Pastoor Hattingh getuig dat by Saterdagaand, omdat daar oenskynlik nog niks 

gebeur het Me, 'n oomblik van vertwyfeling beleef het. Vir 'n oomblik het in 

sy gedagtes opgekom dat hy moet begin clink aan iets moois om vir Tanya se 

ouers te se indien sy nie gesond word nie. Hy het egter ervaar dat dit Me van 

God kom nie, dit van horn af weggewerp en onmiddellik daarna 'n besondere 

vertroue en kalrnte in sy gemoed ervaar. Hy het die Here gedank dat die 

gebeure sy geloof en vertroue in Christus Jesus toets en versterk. 

Na die diens Sondagaand, het Pastoor Hattingh weer vir Tanya besoek. Hy 

het opgemerk dat sy 'n paar keer gaap. Die verpleegster wat dit gesien het, 

het dadelik die saalsuster geroep en hulle het haar liggies op haar wang geklap 

en haar naam geroep. Van daardie oomblikke af het sy vinnig herstel. Teen 

Dinsdagoggend het sy regop gesit en heeltemal normaal opgetree. Sy is binne 

een week ontslaan en het volkome genees huistoe gegaan. 

Pastoor Hattingh sou eers later by die spesialis (Dr. Witmann) uitvind dat 

Tanya klinies dood was en hulle geen hoop gehad het dat sy sou herstel nie. 

Dit verklaar ook waarom Pastoor Hattingh gebid het dat die Here Tanya moet 
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lewend maak - iets wat by tydens sy besoeke self nie kon verklaar nie, omdat 

by nie geweet het dat sy klinies dood is Me. 

Gevallestudie G: 	By geleentheid het Pastoor Hattingh 'n lidmaat wat 'n 

operasie ondergaan het in die Lampbrecht Kliniek in George besoek. Nadat 

Pastoor Hattingh die persoon bedien het, het hy gevoel om ook vir die dame in 

die bed oorkant te bid. Sonja, 'n sakevrou van 'n nabygeled dorp, was in die 

hospitaal opgeneem met borskanker. Omdat hy nie seker was of sy al die 

Here aangeneem het Me, het hy ook in sy gebed die Here gedank dat Hy vir 

ons sondes gesterf het, en dat Hy ons vergewe en aanneem wanneer ons ons 

harte vir Horn gee. Pastoor Hattingh getuig dat sy baie geween het terwyl hy 

vir haar gebid het. 

Nadat hy die saal verlaat het, het Sonja vir die persoon wat Pastoor Hattingh 

eintlik kom besoek het, gese dat sy gewaar dat daar iets in haar liggaam 

gebeur. Die volgende oggend was sy steeds bewus van die gewaarwording. 

Omdat Sonja liggaamlik swak was, het sy vir haar nuutgevonde vriendin gevra 

om saam met haar na die badkamer te stap. In die badkamer het 'n bruin 

gewas uit haar liggaam op die vloer geval. Omdat hulle albei geskrik het, het 

hulle die verpleegsters geroep, wat op hulle beurt die dokters geroep het. 

Dokter Maritz (Mnr. P.W. Botha se skoonseun) het, toe hy die gewas op die 

grond sien le, gese: "Daar le 'n groot kwaad". Hy het die verpleegsters gevra 

om die gewas op te tel. Voordat hulle dit kon doen het die gewas egter 

gedisintegreer. Sonja getuig dat daar in daardie oomblikke 'n geweldige vrees 

vir God in die badkamer was. 

Gevallestudie H: 

In 1980 het Pastoor Browning spesiale dienste in 'n tent te Witbank gehou. 

Een Saterdag aand het hy die gehoor bedien vanuit die boek Handelinge. Die 

kern van die boodskap was die apostels se geloof in Jesus Christus. Hy het 
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onder andere het beklemtoon dat geloof in Christus die mens, net soos vir die 

apostels, gedurigdeur uitdaag om tot aksie oor te gaan. 

Na die boodskap het hy die siek mense in die gehoor genooi om na yore te 

kom sodat hy vir hulle kan bid. Mev. Smith het ook op die uitnodiging 

gereageer en vir Pastoor Browning vertel dat sy gediagnoseer is met 'n 

spastiese dikderm. Haar buik was in so 'n mate geswel dat sy nie gewone 

klere kon dra nie. Nadat Pastoor Browning vir haar gebid het, het sy weer 

gaan sit, sonder enige gewaarwording dat daar iets met haar gebeur het. 

Die volgende oggend egter het sy opgewonde en vol blydskap getuig dat sy 

genees is. Mev. Smith het vertel dat toe sy gaan slaap het, daar steeds geen 

verandering in haar liggaaam was nie. Dit was eers toe sy die oggend wakker 

word, dat sy besef het dat sy genees is. Pastoor Browning getuig dat die 

verandering in Mev. Smith se liggaam so dramatries was dat baie mense 

daardie oggend aanvanklik Me kon glo dat dit dieselfde persoon is wat met hul 

praat nie. 

Gevallestudie I: 	In 1984 het Pastoor Browning in die N.G. Kerk se saal 

te Oudtshoorn bedien. By hierdie geleentheid het sy boodskap gegaan oor 

God se medelye met en liefde vir die mens. Hy het beklemtoon dat God 

omgee, en dat Hy graag siek mense genees. 

Na die boodskap het hy vir die siek mense in die gehoor gese dat God ook vir 

hulle omgee, en dat Hy hulle wil genees. Hy het die siek mense wat dit glo, 

genooi om voor in die saal te kom staan sodat hy vir hulle kan bid. 

Een van die persone wat gekom het vir gebed, was Oom John. Hy het 

geweldig gely aan 'n breuk. Volgens Pastoor Browning was daar 'n 

voetbalgrootte swelsel aan die linkerkant van sy maag. Binne oomblikke 

nadat Pastoor Browning vir oom John begin bid het, het hy (Pastoor 

Browning) gewaar dat die Here besig is om horn te genees. Pastoor Browning 

het opgehou bid en vir oom John gevra hoe hy voel. Oom John het geweldig 
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bewoe geword en uitgeroep dat die pyn weg is. Hierna het Pastoor Browning 

vir hom gevra of by kan glo dat die Here wat die pyn wegneem, ook die breuk 

kan genees. Oom John het bevestigend geantwoord, en Pastoor Browning het 

weer begin bid. 

Pastoor Browning getuig dat die swelsel binne 'n paar oomblikke voor die od 

van almal daar teenwoordig, verdwyn het. Uitroepe van verbasing en vreugde 

is van oral oor die saal gehoor. Die gebeurtenis het baie ander siekes 

aangemoedig om God vir hul genesing te vertrou. Baie ander siek mense is 

die aand genees. 

Gevallestudie J: 	Pastoor Browning getuig dat veral die genadegawe van 

`n woord van kennis dikwels saam met die genadegawes van genesings 

voorkom in sy bediening. 

Onlangs het hy siek mense bedien tydens een van 'n aantal dienste wat in 'n 

dorp in die Noordwes Provinsie gehou is. Nadat by vir die mense gebid het 

wat op die uitnodiging gereageer het, het die Heilige Gees horn oortuig dat 'n 

man vir wie hy reeds gebid het, weer na yore moet kom. 

Terwyl Gert voor hom staan, het die Heilige Gees sekere dinge omtrent sy 

innerlike worsteling aan Pastoor Browning openbaar. Die Heilige Gees het 

aan Pastoor Browning openbaar dat iets traumaties onlangs in Gert se lewe 

gebeur het, en dat hy veronreg en verbitterd voel as gevolg daarvan. Terwyl 

Pastoor Browning hierdie dinge vir Gert noem, het Gert dit met trane bely, en 

sy omstandighede bekend gemaak. Gert het vertel dat booswigte by sy 

onderneming ingebreek en al sy duur toerusting gesteel het. Dit het horn in 'n 

finansiele !crisis laat beland. Dit was vir Gert onmoontlik om die skuldiges te 

vergewe vir dit wat hulle aan hom gedoen het, en kon die gebeure nie verwerk 

nie. 

Die bonatuurlike wyse waarop die Heilige Gees Gert se worsteling aan die lig 

gebring het, het Gert laat besef dat God in horn belangstel en horn wil help. 
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Pastoor Browning • kon Gert met welslae begelei na vergifnis en innerlike 

genesing. 

Bostaande gevallestudies is slegs 'n fraksie van die genesingsgebeure wat in 

hierdie persone se bediening voorkom. Die gebeure is wel verteenwoordigend 

van dit wat dikwels plaasvind in die bediening van diegene wat betrokke is in 

die Goddelike genesingsbediening. 

3.5.3 Waarnemings 

Vanuit bostaande gebeure kan veel waargeneem word. 'n Aantal van hierdie 

waarnemings word kortliks genoem: 

Die aard van die bediening waarin die persoon betrokke is, het 'n invloed op 

die aard van die genesing wat plaasvind. Pastoor Testa is hoofsaaklik 

betrokke in pastorale berading, en getuig dat meestal innerlike genesing en 

bevryding plaasvind wanneer sy mense bedien. Omdat sy die meeste van haar 

pasiente dikwels en op gereelde basis spreek, is meer gegewens en terugvoer 

omtrent die persone beskikbaar. 

Pastoor Cronje getuig dat beide innerlike en liggaamlike genesings in sy 

bediening plaasvind. Dikwels bedien hy groepe mense vir tydperke van drie 

tot sewe dae, en hy het tydens hierdie seminare geleentheid om kort gesprekke 

to voer met die mense wat hy bedien. Hierdie gesprekke lei dikwels tot gebed, 

waartydens die genesings plaasvind. 

Pastoor Browning bid hoofsaaklik vir mense tydens dienste wat as 

"evangelisties" getipeer kan word. Dit is meestal liggaamlike genesings wat 

plaasvind. Hy bid egter nie voor die voet vir mense nie, maar probeer eers 'n 

kort gesprek met die persone voer indien omstandighede dit toelaat. Uit die 

aard van die bediening (hy bedien op baie verskillende dorpe, en dan as 'n 

besoekende prediker) is min gegewens beskikbaar oor die persone vir wie by 

bid, en hy erken dat hy selde terugvoer ontvang van die persone vir wie hy 



139 

gebid het. Die voorbeelde wat in die gevallestudies genoem word, is 

voorbeelde van die enkele persone waaroor daar wel terugvoer was. 

Dit is opmerklik dat Pastoor Browning die boodskappe wat hy tydens hierdie 

genesingsgebeure gebring het onthou. Dit beklemtoon dat hy die prediking 

van die Woord as die kern van sy bediening sien, en nie die genadegawes van 

genesings nie. Hy vertrou absoluut dat God steeds sy Woord met wonders en 

tekens bevestig, en dit is vanuit hierdie vertroue dat die genadegawes deur 

hom werk. Omdat hy hoofsaaklik op uitnodiging in gemeentes bedien, is hy 

op die plaaslike leierskap van die gemeente waar by bedien het aangewese vir 

die opvolgwerk wat gedoen mod word. 

Pastoor Hattingh is intens betrokke by die mense vir wie by bid. Gewoonlik 

ken by die persone goed, en het bykans elke dag kontak met hulle. Daar is dus 

uitstekende terugvoergeleenthede in sy bediening om die langtermyn effek 

van die werkinge van die Heilige Gees waar te neem en opvolgwerk te doen. 

Nie at die genesingsgebeure sou (menslik gesproke) as "opspraakwekkend" 

getipeer word nie. Dit wat in Pastoor Testa se studeerkamer gebeur, ontvang 

nie soveel aandag as wanneer 'n dogter wat klinies dood was, volkome herstel 

Me. Eersgenoemde is egter Me minder wonderbaar as, of onderskik aan 

laasgenoemde nie. Al vier persone erken egter dat wedergeboorte as die 

grootste wonderwerk beskou behoort te word. 

Terselfdertyd moet die kerk besef dat nie net mense soos Sonja of Tanya 'n 

behoefte het aan genesingswonders nie. Diegene wat innerlik genees moet 

word, of bevryding nodig het, is dikwels die oorgroote, meerendeels 

"swygende" meerderheid van diegene wat ly en sick is, al besoek hul nie 

mediese dokters, en at gebruik hul nie medikasie vir hul probleme Me. 

Baie van die genesingsgebeure het tot gevolg dat mense tot geloof in Christus 

kom. Dit is dus wonderdade wat tot die grootste wonder van almal lei. Die 
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wonders gebeur nie in isolasie nie, maar die effek daarvan kring uit en raak 

baie ander lewens. 

3.5.4 Vraelyste 

`n Voorbeeld van die vraelyste wat in die veldstudie gebruik is, verskyn in die 

addendum. Dit is voor die voet aan persone uitgedeel wat 'n erediens in die 

AGS bygewoon het. Hul is gevra om dit by hul huise in te vul en aan die 

pastoor terug te besorg. Die pastoor het dit op sy beurt aan die kandidaat 

gestuur. Om te verseker dat die respondente 'n geleentheid het om die vrae 

eerlik en openlik te beantwoord, is hul nie gevra om hul name te verstrek Me. 

`n Totaal van sewe gemeentes, waarvan vier stadsgemeentes, en drie 

plattelandse gemeentes is, het aan die veldstudie deelgeneem. 

Twintig vraelyste is by elke gemeente uitgedeel, en 85 daarvan is 

terugontvang. Daar moet in gedagte gehou word dat die vraelyste nie ten doel 

gehad het om vas te stel of daar 'n algemene tendens in die AGS is ten 

opsigte van die Goddelike genesingsbediening Me. 'n Veldstudie waarby veel 

meer gemeentes betrokke is sal vir so 'n projek nodig wees. Die vraelyste wat 

by hierdie studie gebruik is, het slegs ten doel om vas te stel hoe die betrokke 

persoon wat die vraelys be-antwoord het, bedien is, water genadegawes 

gemanifesteer het, en hoe die bediening kan verbeter. 

Vervolgens 'n aantal waarnemings ten opsigte van die respondente, asook die 

gegewens wat ontvang is: 

Al 85 persone het aangedui dat hul wedergebore is. 

Slegs 4 van die 85 respondente het aangedui dat hul nog nooit vir 

iemand gevra het om vir hulle te bid vir Goddelike genesing nie. 

Van bogenoemde 4 persone, het 2 aangedui dat hul Goddelike 

gesondheid geniet - aldus die rede waarom hul nog nooit gevra het dat iemand 

vir hul moet bid sodat hul gesond kan word nie. 
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Een van die 4 persone het aangedui dat die aard en omvang van 

sy/haar siekte aan die persoon wat vir haar gebid het, openbaar is voordat 

sy/hy enigiets gese het. 

Die ander persoon het slegs aangedui dat hy/sy nog nooit gevra het dat 

iemand vir hom/haar bid as gevolg van siekte Me. Die rede daarvoor word nie 

verstrek Me. 

Sewe respondente wou nie die aard van hul siekte vermeld nie. 

Die verskeidenheid siekte-toestande waarvoor gebid was, is: hoofpyne, 

`n virusinfeksie, 'n aantal longkwale, sinusprobleme, doofheid, verskillende 

vorms van kanker, rugpyne, voetkwale, asma, bloeddrukprobleme, maagsere, 

mantelvlies ontsteking, koloninfeksies, seer bene en knie, lewer siektes, 

sportbeserings, vergroeisels, hartkwale, herstel na operasies, nekbeserings, 

spanning, verkoue, griep, skoliose, depressie, artritis, verskeie gewasse, koors, 

suikersiekte, en ook osteoperose. 

Drie-en veertig persone het aangedui dat slegs een persoon vir hulle 

gebid het. Dertien het aangedui dat beide enkel persone asook 'n aantal 

persone tergelykertyd vir hul gebid het. Vyf-en-twintig respondente het 

aangedui dat hul deur 'n gebedspan bedien is. 

Agt-en-veertig respondente het aangedui dat slegs een maal vir hulle 

gebid is. Vir drie-en-dertig persone is ten minste twee maal of meer gebid. 

In slegs drie-en-dertig gevalle het die persone wat bedien, met die siek 

persoon gesprek gevoer om uit te vind wat die persoon se behoefte is. 

Veertien persone het aangedui dat, volgens hul opinie, hul nie gesond 

geword het as gevolg van die bediening nie. 

Die respondente is van mening dat die volgende genadegawes saam 

met die genadegawes van genesings gemanifesteer het (die aantal kere word 

in hakies aangedui): 

'n Woord van Wysheid 	 (13) 

'n Woord van Kennis 	 (10) 

Besondere Geloof 	 (46) 

Die Krag om Wonders te doen 	 (14) 

Die Genadegawe van Profesie 	  (6) 
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Die Onderskeiding van Geeste 	 (7) 

Ongewone Tale of klanke 	 (10) 

Uitleg van tale 	  (2) 

In geen geval was die respondente daarvan bewus dat hul genesing 

gepaard gegaan het met eksorsisme nie. 

Drie respondente het aangedui dat hulle die bedieninig negatief ervaar 

het. 

Nege persone wat getuig het dat hul gesond geword het toe daar 

aanvanklik vir hulle gebid is, het aangedui dat hul nie hul genesing behou het 

nie. 

In agt gevalle het die respondente aangedui dat die bediening behoort 

te verbeter. Een respondent het ervaar dat die bediening meer liefdevol kon 

geskied, en dat Me al haar/sy behoeftes na gees, siel, en liggaam aangespreek 

is nie. Dieselfde respondent het ervaar dat die gebed vir genesing haar dogter 

in 'n geloofskrisis gedompel het omdat sy nie onmiddelik genees is nie. 

Twee respondente het gevoel dat hul behoefte aan nasorg gehad het, maar dat 

die persone wat vir hulle gebid het, geen opvolgwerk gedoen het, of 

belangstelling getoon het daarna nie. 'n Ander het ervaar dat die gebede te 

kortstondig was, dat die geloof om saam met hul in gebed te volhard, ontbreek 

het. 

Een respondent het gevoel dat die bediening onpersoonlik was, en dat die 

persone wat vir hom/haar gebid het, nie werklik in hom/haar belang gestel het 

nie. 'n Ander respondent is van mening dat die persoon wat vir hom/haar 

gebid het. nie genoeg kennis van die Goddelike genesingsbediening gehad het 

nie. 

Daar is ook 'n respondent wat teleurgesteld was omdat die persone sonder 

voorafgesprek vir hom/haar gebid het, en geen belangstelling agtema getoon 

het nie. 
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3.5.5 Waarnemings 

Die feit dat 71 persone uit sewe gemeentes bereid is om te getuig van 

Goddelike genesing wil dit laat voorkom asof Goddelike genesingsgebeure 

redelik algemeen in die AGS voorkom. 

Die groot verskeidenheid van siektes waarvoor gebid is (van ernstige siektes 

soos kanker, tot minder ernstige pyne en sinusprobleme) dui daarop dat 

gelowiges in die AGS tie glo dat Goddelike genesing slegs vir menslik 

ongeneeslike siektes bedoel is nie. Dit blyk dat hul bereid is om God te 

vertrou vir genesing van siektes wat geredelik maklik deur mediese hulp 

verlig kan word. Dit beteken egter nie dat hul nie mediese hulp inroep indien 

dit nodig blyk te wees nie. 

Aangaande die veertien persone wat nie gesond geword het toe vir hulle gebid 

is nie: 

In elf van die gevalle is die siekes deur enkelinge bedien. 

In agt van die gevalle is verskeie kere vir die respondent gebid. 

In agt van die insidente is die respondent nie gevra wat die probleem is 

voordat daar gebid is nie. 

Slegs drie van die respondente wat nie gesond geword het nie, het 

aangedui dat hul die bediening negatief ervaar het. 

Dit blyk dat die genadegawe van besondere geloof dikwels saam met die 

genadegawes van genesings manifesteer. Persone wat vir siek mense bid, sal 

dus daarby baat om meer tyd vooraf met siekes te spandeer voordat hulle vir 

siekes bid ten einde hul geloof op te bou. 

Daar is beslis 'n behoefte aan opvolgwerk nadat persone gesond geword het. 

Hul moet dus bedien word met die oog daarop om hulle te help om hul 

genesing te behou. Persone wat gesond geword het kan mekaar bemoedig, hul 

kan leer om gedurig van hul genesing te getuig, en hul kan gehelp word hoe 

om die vrees dat die siekte kan terugkeer, te oorkom. 
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Gemeenteleiers ka.n daarby baat om hul eie vraelyste op te stel om die 

Goddelike genesingsbediening in hul gemeentes te toets. Hierdie vraelyste 

kan ingevul word deur die persone vir wie daar gebid is. So 'n vraelys kan 

help om knelpunte op te spoor en uit te skakel, asook om seker te maak dat 

opvolgwerk gedoen word. 

3.6 	Gevolgtrekkings 

In die ontstaan van die Pinksterbeweging asook die AGS het die genadegawes 

aanvanklik op so wyse gemanifesteer dat dit opspraak gewek en baie aandag getrek 

het. Groot groepe mense was meer dikwels betrokke. Met die stig van gemeentes het 

die genadegawes meer op die vlak van die gemeenskap van gelowiges onderling 

begin werk. Dit veroorsaak dalk tie meer soveel opspraak by die publiek nie, maar 

genesings is nou meer algemeen, en minder eensydig op liggaamlike genesing 

gefokus. 

Mediese hulp vir liggaamlike probleme word vandag meer dikwels deur gelowiges 

gesoek en aanvaar, maar die innerlike genesing wat al meer mense nodig het, kan 

steeds slegs deur die Heilige Gees bewerkstellig word. 

Dit kom dus voor asof die kerk, wat liggaamlike genesing betref, al hoe meer met die 

"hopelose" gevalle (mense wat nie meer deur die medici gehelp kan word nie) te 

doen gaan kry. Die kerk moet egter meer as ooit tevore vir die wereld die genesing 

kan bied wat die mens die meeste nodig het: Genesing van die effek van sonde, 

gebrokenheid, en spanning op die mens se liggaam, gedagtes, gees en emosies. 

Betreffende die persone wat nie gesond geword het nie, kan gevra word of die 

bediening in hul geval nie meer effektief sou wees indien meer as een persoon vir 

hulle gebid het tie, veral toe die persoon na verskeie gebede nog nie gesond geword 

het nie. 
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Die doel van die veldstudie was nie om tendense te ontdek nie, meer moet eerder as 

`n steekproef gesien word wat tog in 'n mate kan aandui wat gedoen kan word sodat 

genesings meer algemeen voorkom. 

Veral een aspek moet bier uitgelig word: Dit is duidelik dat die voile potensiaal van 

die liggaam van Christus nie benut word indien die genesingsbediening van 'n 

gemeente opgaan in die enkele gebede van 'n pastor of ouderlinge vir mense wat 

liggaamlik siek is nie. Genesing van die totale mens is opgesluit in die uitleef van 

hegte verhoudings tussen licimate . Die genadegawes van die Heilige Gees kom dan 

ook tot hul voile reg in hierdie hegte verhoudings van liefde en opregte 

belangstelling. Slegs mense wat mekaar opreg liefhet, kan werklik met deernis en 

ware Christelike medelye mekaar bedien. 

Elke persoon behoort 'n "netwerk" van genesende verhoudings met ander gelowiges 

te he sodat die genesingsbediening onderling nie tussen mense plaasvind wat eintlik 

vreemdelinge vir mekaar is nie. 
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HOOF STUK 4 

4 	RIGLYNE VIR DIE MAKSIMALE BENUTTING VAN DIE GENADEGAWES 

4.1 	Inleiding 

In die vorige hoofstuk is voorbeelde vanuit die geskiedenis van die AGS, asook 

verskeie meer resente gebeure aangehaal om die rol van die genadegawes van die 

Heilige Gees in Goddelike genesing te illustreer. Dit spreek vanself dat hierdie 

voorbeelde slegs 'n fraksie van die werkinge van die Heilige Gees ten opsigte van 

Goddelike genesing in die AGS verteenwoordig. 

Verder is hierdie voorbeelde slegs verteenwoordigend van die meer algemene en 

aanvaarde voorbeelde van Goddelike genesing. Dit is egter so dat al die gebeure wat 

met die genadegawes van die Heilige Gees geassosieer word, nie vir elke gelowige tot 

seen is nie, en dat nie elke genesingsverhaal 'n gelukkige einde het nie. 

Volgens Cronje (persoonlike onderhoud, 22 Julie 1998) is clan 'n hele aantal persone 

betrokke in die Goddelike genesingsbediening wat die bediening 'n swak naam gee 

omdat hulle, soos by dit stel, besig is met "gimmicks". Hierdie persone is, volgens 

horn, nie opreg nie, en is in die bediening betrokke vir eie gewin. Cronje wou uit die 

aard van die saak nie he dat die name van die persone in die studie verskyn nie, maar 

het redes gegee vir sy stelling. Een van die redes is dat persone te you gesond 

verklaar word, bloot vir die sensasie en effek wat so 'n verklaring by groot gehore 

ontlok. 'n Ander rede wat by genoem het, is dat van hierdie persone wat die 

bediening verdag maak, valse verklarings ten opsigte van genesings maak om groot 

gehore te trek sodat groter bedrae geld ingesamel kan word. 

Soortgelyke gevalle word ook deur Hattingh genoem, en word onder 4.4.3 onder die 

opskrif "Eerlikheid" behandel. Dit is moontlik gebeure soos hierdie wat daartoe lei 

dat Harper (1986:11) meen dat die Goddelike genesingsbediening gevaarlik kan wees. 

Hy gaan so ver as om te se dat, indien daar nie genoegsame en effektiewe 

veiligheidsmeganismes in hierdie bediening is nie, dit selfs in sommige uiterste 
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gevalle daartoe kan lei dat Bose geeste in hierdie gebeure betrokke raak. Hy gee egter 

nie redes vir hierdie stelling nie, en dui ook nie aan of dit wetenskaplik nagevors en 

bewys is nie. 

Pieterse (1995:59) wys daarop dat die debat oor die problematiek ten opsigte van die 

rol van die genadegawes van die Heilige Gees in Goddelike genesing nog lank nie 

verby is nie. Volgens hom is die omvang van die huidige problematiek van so 'n 

aard dat daar nog baie meer vrae as antwoorde is, en dat veel meer navorsingspogings 

geloods behoort te word om die vrae aan te spreek. Hierdie studie sou &nom nie 

volledig wees indien die problematiek rondom die genadegawes nie aangespreek 

word nie. 

In die studie word daar nie gepoog om al die vrae en antwoorde te behandel nie. 

Daar word eerder gepoog om riglyne voor te stel wat, indien dit toegepas word, baie 

van die probleme behoort uit te skakel. Enkele van die probleme in die beoefening 

van die Heilige Gees gawes in die genesingsbediening word genoem. Die kandidaat 

is van mening dat die meeste van die vrae en problematiek uitgeskakel kan word 

indien die geesgebeure binne die riglyne wat in die Bybel voorkom plaasvind. 

4.2 	Die problematiek met die werking van die genadegawes 

Die Pinksterbeweging, waarvan die AGS in Suid-Afrika deel is, maak daarop 

aanspraak dat genesings plaasvind deur die funksionering van die genadegawes van 

die Heilige Gees (Wimber & Springer 1986:205). Pinkstergelowiges is oortuig dat 

God vandag dieselfde dinge deur en vir sy mense wil doen as wat Hy deur en vir sy 

mense in die tyd van die Nuwe Testament gedoen het (Wort 1998:2). 

Die AGS het sedert sy ontstaan egter ook gebeure rondom Goddelike genesing beleef 

wat bygedra het tot die polemiek oor die genadegawes. So kom daar byvoorbeeld in 

die notule van die AGS se Uitvoerende Raad van Januarie 1909 die volgende voor: 

"Letter read from Bro. Schneiderman stating his reasons for having dissociated 

himself from the work He pointed out that a great deal of very sad exaggerations in 

cases of healing had been made; that messages had been given not by God, etc. and 
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that the name of God was dishonoured thereby. The Council discussed the letter at 

some length. It was felt that there was only too much truth in the letter. Resolved: in 

future to use the utmost caution and to do all in our power with the help of God to 

eliminate from the work whatever was not of God; and to admit to the public that 

many mistakes had been made, even if such a confession cost humiliation" (aangehaal 

deur Burger 1987:179). 

Behalwe vir 'n neiging om te oordryf in die genesingsbediening, word ook ander 

probleme wat na yore kom in die funksionering van die genadegawes kortliks 

genoem: 

Vol gens Pieterse (1995:55) is daar geen kontrolemaatreels (behal we 

voorbeelde en beskrywings in die Bybel) waarmee daar onderskei kan word of die 

gebeure wat plaasvind, wel van die Heilige Gees of kom nie. 

Daar is Me eenstemmigheid in Pinkstergeledere oor die teorie en praktyk van 

die funksionering van die genadegawes nie. Dit veroorsaak verwarring by mense en 

benadeel die geloofwaardigheid van die genadegawes (Moller 1975:7). 

Mense kan nie altyd hul optrede (gedrag spruitend uit emosionele 

gewaarwordinge) geestelik verantwoord wanneer die Heilige Gees begin werk nie 

(Pieterse 1995:580). Dit gee die teenstanders van die Pinksterbeweging rede om te 

glo dat die gebeure die gevolg is van hipnose, massahisterie, suggestie en emosionele 

opsweping. 

Lewis (aangehaal deur Pieterse 1995:56) vermeld dat daar weinig, indien 

enige terugvoer meganismes is waarmee die akkuraatheid van die genadegawes (veral 

die van 'n woord van kennis en profesie) gemeet kan word en die egtheid van 

genesings mee getoets kan word nie. 

Brand & Yancy (aangehaal deur Pieterse 1995:55) is oortuig dat die 

teleurstelling van mense wat nie gesond word nie, soms veel intenser as die pyn van 
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hul siekte is. Hul is daarom van mening dat die kerk eerder die leerstelling en 

bediening van Goddelike genesing moet laat vaar. 

Die meeste kritiek wat uitgespreek word teen die pralctisering van genadegawes van 

die Heilige Gees, val onder een of meer van bogenoemde probleme. Voordat die 

riglyne wat hierdie probleme behoort uit te skakel bespreek word, is 'n aantal 

opmerkings ten opsigte van die problematiek ter sprake. 

4.3 	Algemene opmerkings oor die problematiek 

Eerstens behoort die probleme verbonde aan die funksionering van die genadegawes 

eerlik en openhartig deur die persone wat betrokke is in die Goddelike 

genesingsbediening erken te word. 'n Gesindheid van erkentlikheid betreffende die 

moontlike probleme en gevare by hierdie persone veronderstel dat hul ook kennis sal 

dra van die moontlike slaggate en gevare verbonde aan die bediening. 

Indien die foute en gebreke ontken of geignoreer word, of indien daar Me kennis 

gedra word van probleemareas nie, is daar bykans geen ruimte vir verbetering nie. 'n 

Gesindheid van onversetlikheid kan ook veroorsaak dat die verwydering wat mag 

bestaan tussen die voorstanders van Goddelike genesing en sommige van die kritici 

van die bediening, onoorbrugbaar word. 

Veral Pinkstergelowiges behoort voort te bou op die gesindheid wat die Uitvoerende 

Raad van die AGS in 1909 geopenbaar het, asook die gesindheid van Burger 

(1987:179, 1995:2). Hy gee toe dat die menslike faktor altyd 'n gevaar is wanneer 

daar wonderwerke en genesings plaasvind. Dit baan die weg vir eerlike en 

openhartige gesprekvoering wat die geloofwaardigheid van Goddelike genesing 

bevorder. 

Pinkstergelowiges behoort dus nie die kritiek wat uitgespreek word teen die 

werksaamhede van die Heilige Gees in Pinkstergeledere te vertolk as 'n gevaar vir die 

werksaamhede van die Heilige Gees, of dat hul aangeval word nie, maar eerder te 
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sien as geleenthede tot selfondersoek wat kan lei tot groter suiwerheid en effektiwiteit 

in die Goddelike genesingsbediening. 

Tweedens behoort daar iets gese te word van die oortuiging van Pinkstergelowiges 

betreffende die risiko wat daar aan die werking van die Heilige Gees verbonde is. 

Die risiko wat bier ter sprake is, is tile in die werksaamhede van die Heilige Gees nie. 

As sodanig hou die Heilige Gees en Sy werksaamhede geen gevaar vir die mens in 

nie. Hy wil altyd, in alles, tot voordeel van elke gelowige werk (1 Kor.12:7). Die 

Heilige Gees werk egter deur onvolmaakte instrumente wat foute kan maak: "...daar 

moet in gedagte gehou word dat die mens en sy persoonlikheid terdee betrek is in die 

gawes van die Gees - die natuurlike vorm dus 'n deel daarvan" - aldus Moller 

(1975:49). Die risiko sluit diegene in wat onkundig is, asook diegene wat die 

liturgiese vryheid (2 Kor.3:17) in die Pinksterbeweging vir een of ander rede 

misbruik. 

Die vraag is dan waarom die AGS die gelowiges aan hierdie risiko's blootstel. Sou 

dit nie veiliger wees om die kerk teen foute en wanpraktyke te beskerm deur hierdie 

vryheid in te perk nie? Gelowiges in die AGS beskou egter hierdie vryheid as 'n 

onmisbare deel van hul liturgie (Fourie 1997:6). Pinkstergelowiges glo dat God aan 

hulle die "volheid van die Heilige Gees" wil gee - met ander woorde, dat hul graag 

aan God gehoorsaam wil wees deur die Heilige Gees toe te laat om te werk soos Hy 

wil en wanneer Hy wil (1 Kor.14:26) (Fourie 1998:7). Gelowiges in die AGS is 

dus nie ten gunste van enige optrede wat hierdie vryheid inperk nie, want in 1 

Tessalonisense 19 staan daar geskrywe: "Moenie die werking van die Heilige Gees 

teenstaan nie". 

Die Pinksterbeweging se oortuiging is dus nie om die gevare verbonde aan die 

werksaamhede van die Heilige Gees uit te skakel deur die gelowiges die geleentheid 

te ontneem om deur die Heilige Gees gebruik te word soos Hy wil nie. Daar word 

aanvaar dat die genadegawes gepaardgaan met risiko's. Die moontlikheid dat foute 

gemaak kan word, asook die moontlike gevare en slaggate verbonde aan die 

genadegawes word dus aanvaar omdat die voordele wat dit bied die gevare by verre 

oorskry (Burger 1995:3). Hierdie aanvaarding mag egter nooit 'n gelate aanvaarding 
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wees nie. Die beweging moet gedurigdeur besig wees om alles moontlik te doen om 

die gevare en slaggate aan te spreek en te probreer uitskakel. 

Die AGS moet dus bedag wees op die menslike faktor wat ter sprake is wanneer die 

Heilige Gees in en deur mense werk. Beoordeling (1 Kor.14:29) deur mede 

gelowiges behoort gedurigdeur plaas te vind, sodat daar nie die indruk geskep word 

dat alles pluis is net omdat en solank die Heilige Gees op merkbare wyse deur middel 

van die genadegawes werksaam is nie. 

Derdens word die polemiek rondom die genadegawes en Goddelike genesing 

vererger deur persone wat op hoorsegetuienis reageer (Pieterse 1995:58). Hierdie 

persone was dus nie ooggetuies van die gebeure wat die polemiek ontketen het nie. 

Hulle verbale en/of skriftelike reaksie op die gebeure is dus oortuigings wat gebaseer 

is op ander se waarnemings, en het dikwels 'n reeds vooropgestelde teologiese 

vertrekpunt as agtergrond. Omdat die persone dikwels as geloofwaardig beskou word 

vanwee die posisies wat hul beklee, word hul standpunte as gesaghebbend aanvaar 

(Pieterse 1995:59). Pinkstergelowiges, asook die kritici van die beweging, kan 

moeilik onderskei of die polemiek gegrond is op eerstehandse of tweedehandse 

waarnemings. Dit maak dit dikwels byna onmoontlik vir diegene wat verskillende 

standpunte huldig om tot 'n vergelyk te kom oor aangeleenthede rakende die werking 

van die Heilige Gees. 

Ten slotte word die probleem van kontrolemaatredls kortliks bespreek. Pieterse 

(1995:55) is oortuig dat die gebrek aan kontrolemaatreels veroorsaak dat daar nie 

onderskei kan word of die gawe wat funksioneer, van die Heilige Gees af kom of nie. 

Terselfdertyd erken by egter dat die voorbeelde en die beskrywings in die Bybel wel 

as kontrolemaatreels dien. Dit lyk dus asof Pieterse meen dat die kontrolemaatreels 

wat in die Bybel voorkom aangevul behoort te word sodat daar met groter 

akkuraatheid vasgestel kan word of dit wat plaasvind wel van die Heilige Gees af 

kom, al dan nie. 
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In so 'n poging tot aanvulling moet allereers bepaal word ter wille van wie die 

kontrolemaatreels gevind en ingestel moet word. Gelowiges moet aanvaar dat dit vir 

hul baie moeilik is om aan ongelowiges te bewys dat dit wat gebeur wel onder leiding 

van die Heilige Gees plaaasvind. In 1 Korintiars 2:14 staan daar: "Die mens wat die 

Gees van God nie het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir horn 

is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet 

word". 

Volgens hierdie teks kan die ongelowige the die dinge van die Gees van God verstaan 

nie. Dit is die Heilige Gees wat aan gelowiges die vermoe gee om geestelike dinge te 

verstaan. Hulle kan dus geestelike dinge onderling aan mekaar verklaar (vers 13b). 

Die ongelowige het nie hierdie hulp nie, en kan daarom nie die Binge van die Gees 

van God begryp nie. Daar kan dus nie van ongelowiges verwag word om die 

werkinge van die Heilige Gees te verstaan nie." 

Dit skyn dus of Pieterse van mening is dat kontrolemaatredls ingestel behoort te word 

om gelowiges onderling te help onderskei of die geesgebeure wat plaasvind, van die 

Heilige Gees of kom of nie. Cronje (1998) is ook ten gunste van kontrolemaatreels, 

maar stem saam dat die maatreels ingestel behoort te word met die oog daarop om die 

liggaam van Christus en buitestaanders te beskerm teen die moontlike gevare van die 

Goddelike genesingsbediening, en the om ongelowiges van die egtheid van die 

werkinge van die Heilige Gees te oortuig nie. 

Wanneer dit kom by geestelike dinge wat deur gelowiges onderling getoets of 

beoordeel moet word, geld die beginsel dat geestelike dinge geestelik beoordeel moet 

word (1 Kor.2:14). Die dinge van die Gees van God kan the met menslike wysheid 

gemeet of beoordeel word the (1 Kor.1:17,25), maar met die maatstaf waarmee die 

gelowige alle dinge meet, naamlik die Bybel. 

13  Hiermee word nie bedoel dat ongelowiges geensins gunstig kin reageer op die werksaamhede van die Heilige 
Gees nie. Gelowiges kan egter nie van ongelowiges verwag om die werkinge van die Heilige Gees sondermeer 
to aanvaar nie. Selfs kontrolemaatreels wat ingestel word om to bewys dat dit we! die Heilige Gees is wat 
werksaam is, sal die ongelowige nie help om die werksaamhede van die Heilige Gees beter te verstaan nie. 
Kontrolemaatreels wat die valse ontmasker of verhoed dat die genadegawes vervals word, beskerm egter ook 
die ongelowige teen misleiding. 
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Die beoordeling van geestelike dinge moet dus geskied met die wysheid wat die 

Heilige Gees aan die gelowige uit die Bybel gee. In die Skrif is die maatstaf waarmee 

geestelike dinge gemeet word opgesluit, en daarom kan ander maatreels hoogstens tot 

aanvulling then. 

Die gelowige kan wel die kontrolemaatreels wat reeds in die Bybel is, sistematiseer 

en toelig by wyse van eksegetiese studie. Riglyne wat die gelowiges help om die 

genadegawes maksimaal te benut, kom reeds in die Bybel voor. Vervolgens word 'n 

aantal van hierdie riglyne bespreek. 

4.4 	Riglyne vir die maksimale benutting van die genadegawes 

4.4.1 Inleiding 

Wimber (in Wimber & Springer 1986:182) vergelyk die ontwikkeling van die 

bediening van Goddelike genesing in sy gemeente met die oprigting van 'n 

gebou. Volgens hom is die eerste en belangrikste task om 'n fondament te ie 
waarop die gebou rus. Die lengte en wydte van die fondament bepaal die 

lengte en wydte van die gebou. Hoe dieper en stewiger die fondament, hoe 

hoer kan daar gebou word. 

Beginsels en riglyne in die genesingsbediening is so belangrik soos wat die 

fondament van 'n gebou vir die struktuur is. 

4.4.2 Ontwikkel karakter 

Na die Apostel Paulus se kortlys van die pneumatika skryf by die volgende 

woorde: "Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat 

aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil (1 Kor.12:11). Met die 

gawes wat die Heilige Gees uitdeel skort daar niks nie. Hy sal nooit aan die 

kerk of enige gelowige lets gee waarmee daar lets skort nie. 
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Die persone aan wie hierdie gawes uitgedeel word, en deur wie hierdie gawes 

werk, is egter nie volmaak Me. Elke gelowige het sy/haar unieke menslike 

swakhede en vrese (1 Kor.2:3) asook tekortkominge, foute, en gebreke. 

Hierdie menslike faktore word nie geneutraliseer wanneer die Heilige Gees 

deur `n gelowige werk nie. 

Wanneer dit kom by die geloofwaardigheid van die genadegawes, is dit eintlik 

die optrede van die persone wat betrokke is wat die polemiek ontketen, en nie 

die genadegawes self nie. 

Dibbert (1989:55) is oortuig dat toerusting eintlik gaan om 

karakterontwikkeling. Leiers behoort nie gelowiges toe te rus met 

vaardighede en kennis aangaande die Goddelike genesingsbediening en die 

werkinge van die Heilige Gees sonder om hul ook te begelei in die 

ontwikkeling van die karaktereienskappe van Christus in hul lewenswyse nie. 

Cronje (persoonlike onderhoud, 22 Julie 1998) se prontuit dat dit gevaarlik is 

om mense se kundigheid te ontwikkel sonder om ook hul karakter te 

ontwikkel. 

`n Groot deel van hierdie karakterontwikkeling gaan op daarin dat mense 

geleer moet word om eerlik te wees. 

4.4.3 Eerlikheid 

Die ontwikkeling van karakter behoort daartoe te lei dat mense Me aanspraak 

sal maak op genesing indien daar in werklikheid niks gebeur het Me. 

Oneerlikheid doen die genesingsbediening baie skade. Voorbeelde hiervan 

word deur Hattingh (1984:293) aangehaal. Hy vertel van die besoekende 

prediker wat vir twee hakkelaars gebid het ten aanskoue van die hele 

gemeente. Hulle moes daarna getuig dat die Here hulle genees het. Na die 

prediker se vertrek was dit egter duidelik dat hulle nooit genees is nie. 
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`n Ander geval was die van 'n artritis-leier wat 'n entjie sonder sy krukke kon 

loop nadat daar vir hom gebid is. Die prediker het die skare aangemoedig om 

die Here te prys vir die genesing wat plaasgevind het. Na die byeenkoms 

moes hy egter weer van sy krukke gebruik maak om by die huis te kom 

(1984:293). 'n Dame is aangemoedig om sonder hulp met 'n gebreekte 

bekkenbeen te loop omdat die prediker oortuig was dat sy genees is. Dit het 

groter skade tot gevolg gehad (1984:293). 

Gebeure soos hierdie kan seker nie geheel-en-al voorkom word Me. Indien 

die gemeenskap van gelowiges egter met meer beslisdheid die persone 

aanspreek wat hul aan hierdie en soortgelyke optrede skuldig maak, kan dit 

baie bydra tot die beskerming van die integriteit van die genesingsbediening. 

Fourie (1997:6) sien die oplossing (die moontlike uitskakeling van die gevare 

verbonde aan die Goddelike genesingsbediening en die genadegawes) daarin 

dat gelowiges onderrig behoort te word in die korrekte beoefening van die 

genadegawes by wyse van onderrig uit die Bybel. 

4.4.4 Die toerusting van leiers en lidmate 

Harper (1986:11) het waargeneem dat die klem wat daar op die Bybel geld 

word die belangrikste veiligheidsmaatreel van Wimber se genesingsbediening 

is. Alles wat plaasvind in Wimber se genesingsbediening, word, volgens hom 

(Harper) gereeld in die lig van die Sluff gefynkam. 

In hierdie oortuiging kan by die Apostel Paulus aangesluit word in sy brief aan 

die gemeente van Korinte. Weens die feit dat hy dit noodsaaklik geag het om 

hulle oor sekere aspekte van die genadegawes in te lig (1 Kor.12:1) kan 

aangeneem word dat daar onkunde (gebrek aan kemiis) in die gemeente was 

ten opsigte van die genadegawes. Dit het veroorsaak dat die genadegawes nie 

korrek beoefen is Me (1 Kor.13:1-2). Tog word die gelowiges nie aangeraai 

om op te hou strewe na die genadegawes nie, maar eerder aangemoedig 

(14:12) en onderrig sodat hulle reg kan optree (Hoofstukke 12-14). 
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Dieselfde geld vir die wyse waarop hy hul onderrig aangaande die gebruik van 

die nagmaal. Dit is duidelik dat hy nie saamstem met hul praktyke nie (1 

Kor.11:17). Hulle word egter nie aangeraai om op te hou om die nagmaal te 

vier nie, maar word onderrig in die regte beoefening daarvan (verse 17-33). 

Wimber & Springer (1986:190) beklemtoon dat leiers nie veronderstel is om 

alles te doen nie, maar dat dit hul belangrikste taak is om die gelowiges toe te 

rus sodat hul ander kan bedien. Die leiers van 'n gemeente is dikwels die 

enigste persone wat opgelei is om die gelowiges te kan bedien, terwyl daar in 

1 Korintiers 12:7 staan dat die Heilige Gees aan elke gelowige 'n werking van 

die Gees gee tot voordeel van almal. Indien gemeenteleiers en lidmate nie by 

wyse van onderrig toegerus word met riglyne vir die beoefening van die 

genadegawes nie, is die moontlikheid soveel groter dat die werking van die 

Gees op 'n wyse sal geskied wat nie tot voordeel van almal is nie. 

Terwyl daar in die AGS baie klem geld word op die genadegawes (van den 

Berg 1998a:11), en dat elke gelowige met die Heilige Gees vervul behoort te 

wees (Fourie 1998:7) sodat die genadegawes tot hul reg kan kom, word daar 

in verhouding tot prediking in verband met die onderwerp, relatief min aandag 

gegee aan die praktiese toerusting van gelowiges sodat die genadegawes 

maksimaal benut kan word. Dit is dus dikwels die geval dat mense baie 

prediking hoor oor genesingsgebeure in die Bybel, maar self nie weet hoe om 

te maak dat dit ook in hul lewens realiseer nie. 

Indien die leiers van 'n gemeente self nie 'n duidelik uitgewerkte teorie oor 

genesing het nie, kan daar ook nie 'n duidelik rigtinggewende praktiese 

toepassing wees nie. Indien dit die lidmate is wat foute begaan ten opsigte 

van die genesingsbediening, behoort dit uitgeskakel te word indien die leiers 

van die gemeente 'n doelgerigte en uitgewerkte teorie op praktiese wyse kan 

toepas. Gebreke by leiers lei dikwels tot gebreke by lidmate. Toerusting vir 

die Goddelike genesingsbediening behoort dus by die leiers van gemeentes te 

begin. 
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Die rede vir die afname in die funksionering van die pneumatika wat deur Van 

den Berg (1998c:11) waargeneem word, kan dus Me alleen toegeskryf word 

aan " 'n algemene afname in geestelikheid en toewyding aan God" nie. 

Dit is ook opmerklik dat daar menige leiers en gelowiges in die AGS is wat 

met amptelike erkenning hul bediening van profeet, evangelis, sendeling, 

herder, ouderling en diaken uitleef. Die kandidaat is egter rue bewus van een 

leier of persoon in die denominasie wat as 'n leraar ("teacher") erken word 

Me. 

Onderrig uit die Bybel aangaande Goddelike genesing en die genadegawes 

behoort gebaseer te wees daarop dat (a) God die mens wil genes, dat (b) 

Christus vir die mens genesing bewerkstellig het, en dat (c) die gelowige deur 

die Heilige Gees toegerus word om Jesus se bediening van genesing voort te 

sit op (d) die wyse wat die Bybel voorskryf 

4.4.5 Demonstreer die bediening 

Die onderrig in teorie behoort dan opgevolg te word deur demonstratiewe 

onderrig en indiensopleiding. In hierdie opsig kan Wimber (in Wimber & 

Springer 1986:183) se voorbeeld nagevolg word. Hy bid selde self vir siek 

mense, omdat mense na sy seminare kom om te leer hoe om siek mense te 

bedien, en nie omdat hulle siek is Me. Wanneer dit wel gebeur dat siek mense 

bedien word, doen opgeleide personeel dit terwyl by aan die res van die 

gehoor verduidelik wat gedoen word en waarom dit gedoen word. 

Wimber & Springer (1986:183) hou as sodanig dus Me genesingsdienste nie, 

maar wel seminare waartydens gelowiges toegerus word om mekaar 

onderling, in gemeente konteks, te bedien. Op hierdie wyse word die 

genesingsbediening en die geleenthede vir die Heilige Gees om te werk na die 

gelowiges deurgegee sonder om die indruk te skep dat slegs sekere "begaafde" 

mense vir siekes kan bid. 
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Indien gelowiges nie onderrig word hoe om siekes te bedien en daarna 

geleentheid gegee word om toe te pas wat hulle geleer het nie, bly die 

bediening dus in die hande van 'n paar "uitgesoekte" persone wat alleen nooit 

reg kan laat geskied aan die wye verskeidenheid van die werkinge van die 

Gees Me. 

Cronje (1998) se vertolking van Jakobus 5:14 is baie nuttig in hierdie verband. 

Hy glo dat die rede waarom die siek persoon die ouderlinge (meervoud) van 

die gemeente moet inroep, is omdat die verskeidenheid van genadegawes 

meer geredelik deur meer as een gelowige tot hulle reg kom. Vir Cronje is 

die saak dus nie so eenvoudig as dat die ouderlinge kom net om vir die sieke 

bid nie, maar dat hulle die Heilige Gees die geleentheid bied om dew hulle te 

werk deur middel van die genadegawes terwyl daar gebid word. 

Dit is dikwels 'n gebrek aan hierdie verskeidenheid wat daartoe lei dat die 

liturgie, en van die ander bedieningsaspekte van baie gemeentes, voorspelbaar 

raak. Hierdie voorspelbaarheid van sekere geesgebeure kan daartoe lei dat 'n 

gemeente geloofwaardigheid betreffende die genadegawes verloor. 

Verder veroorsaak die gebrek aan veelsydigheid dat sekere genadegawes 

herhaaldelik in sommige geloofsgemeenskappe voorkom terwyl ander 

heeltemal ontbreek. Indien gelowiges gereeld uit die Bybel onderrig 

aangaande die voile spektrum van die werkinge van die Heilige Gees ontvang, 

en indien hul by wyse van demonstrasie aangemoedig word om self betrokke 

te word, behoort dit daartoe te lei dat al die genadegawes op 'n gebalanseerde 

wyse in elke gemeente sal manifesteer. 

In elke opsig van die genesingsbediening behoort die volgorde van leer, 

demonstreer en delegeer te geld. Dit is dieselfde patroon van onderrig wat 

Jesus met Sy dissipels gevolg het (Hendrix 1992:16). Die leiers van die 

Pinksterbeweging behoort dus altyd daarna te streef om meer te doen as om 

gelowiges net in te lig en aan te spoor tot regte optrede. Prediking en lering 
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moet opgevolg word deurdat die pastor/herder demonstratief optree en ook 

ander nooi om saam met hom/haar te bedien. 

4.4.6 Ontwikkel geloof in die gelowige 

Wimber & Springer (1986:183) het ondervind dat die meeste gelowiges die 

Bybelse teorie aangaande genesing ken en aanvaar, maar persoonlik nie oor 

die geloof beskik om self betrokke te raak the. Hierdie gebrek aan vertroue by 

gelowiges kan egter verwyder word deur onderrig uit die Bybel. Warren 

(1995:367) is oortuig dat gelowiges voortdurend, by elke moontlike 

geleentheid, moet hoor dat die Heilige Gees hul ook wil gebruik in 'n 

bediening. Warmer gelowiges betrokke word, al is dit aanvanklik met 

huiwering, sal hul vertroue toeneem namate die Heilige Gees deur hul werk en 

hul met sukses bedien. 

Wimber (1986:185-186) het met tyd en ervaring geleer hoe om geloof in 

mense waar te neem. Dit is vir horn belangrik dat daar 'n atmosfeer van 

geloof en hoop teenwoordig is wanneer hy vir siekes bid 14 . Indien hy ervaar 

dat dit ontbreek, vra hy die Here om sy geloof, asook die van die siek persoon 

en die omstanders, te versterk. Hy ondervind dat siek mense selde gesond 

word indien geloof en hoop ontbreek. Hy verwyt egter nooit diegene wat nie 

gesond word the, maar nooi hul om terug te kom sodat hy weer vir hulle kan 

bid. 

Terselfdertyd is Wimber oortuig dat lofprysing en aanbidding baie te doen het 

met die skep van 'n atmosfeer van geloof waarin die Heilige Gees kan werk. 

Hy beklemtoon egter dat die lofprysing en aanbidding nie op genesing fokus 

the, maar op God. Hy word dus the aanbid sodat Hy moet genees the, maar 

omdat Hy God is. Hy (Wimber) waak ook teen die kunsmatige opwekking 

van emosie en verwagting omdat dit eerder 'n struikelblok as 'n hulp vir die 

bediening is. 

"Jesus het die ongelowige skare nitgedryf (nodal Hy hul gevra her om weg te gaan) voordat,Hy die dogteryie 
van die Joodce raadslid genees het (Mati.9:23-25). 
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4.4.7 Die noodsaaklikheid van liefde 

Dat kennis, geloof en vaardighede alleen nie die ganadegawes tot hul reg laat 

kom nie, is duidelik vanuit 1 Korintiers 13:1-2. Die Apostel Paulus 

beklemtoon bier dat die werkinge van die Heilige Gees altyd in liefde moet 

geskied. 

Dit is liefde wat mense help om op God te vertrou, en dit is liefde wat mense 

aanspoor om mekaar te help. Mense wat weet dat God hulle liefhet, kan 

makliker glo dat God hulle sal genees, en dit is liefde vir mekaar wat mense 

motiveer om God te vertrou vir die genesing van diegene onder hulle wat siek 

is. God genees mense omdat Hy hulle liefhet, en mense behoort vir mekaar te 

bid omdat hulle mekaar liefhet. 

In Galasiers 5:6b word geloof en liefde onskeibaar aan mekaar verbind: "Al 

wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan". Mense wat 

mekaar liefhet, bedien mekaar graag. 

Dit is ook dikwels die gebrek aan liefde wat veroorsaak dat persone nie 

versigtig en eerlik genoeg optree in die genesingsbediening nie. Mense wat 

mekaar liefhet, jok nie vir mekaar nie, misbruik nie mekaar nie, en is opreg in 

hul bediening aan mekaar. Die genadegawes kan nooit liefde vervang nie. 

Inteendeel, die Heilige Gees se werksaamhede kom tot hul voile reg in 'n 

gemeenskap waar mense mekaar werklik liefhet. Die ideale plek vir die 

genadegawes is dus die plaaslike gemeente. 

In 2 Timoteus 1:6-7 spoor Paulus vir Timoteus aan om die genadegawe wat by 

ontvang het "soos 'n vuur weer moet aanblaas". In die "aanblaas" is dit egter 

nie slegs die krag aspek van die Heilige Gees wat aangeblaas moet word nie: 

"Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar 

vul ons met krag en liefde en selfbeheersing". Wanneer gelowiges 

aangemoedig word om die genadegawes wat hul ontvang het uit te leef, moet 

die aansporing gelykmatig gewy word aan die aspekte van krag en liefde. Die 
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een mag nie beklemtoon word ten koste van die ander nie (MacNutt 

1988:151-153). 

Die grootste uitdaging van die kerk van vandag is om tot liefdevolle 

geloofsgemeenskap te groei. Daar is min antwoorde op die vraag: "Hoe word 

mense lief vir mekaar?". Dit neem tyd om verhoudinge op te bou wat daartoe 

lei dat mense mekaar opreg liefhet. Dit neem tyd vir mense om te leer wat 

liefde is. Leiers moet hierin die voorbeeld stel, geduldig wees, en bereid wees 

om in liefde 'n leeftyd toe te wy aan een gemeenskap. "Hoe meer 'n 

gemeente God se liefde beleef en toelaat dat daardie liefde hulle tot eenheid 

en verantwoordelikheid vir mekaar aanspoor, hoe meer genesings sal 

plaasvind" (Hattingh 1984:294). 

4.4.8 Selfbeheersing 

Daar is reeds genoem dat die Heilige Gees die gelowige nie slegs met krag vul 

Me, maar ook met liefde en selfbeheersing. Die aspek van liefde is reeds 

bespreek. Die aspek van selfbeheersing behoort egter net soveel aandag te kry 

as die eersgenoemde twee. 

In 2 Timoteus 1:7 word die Griekse woord "cr(Spovicriloi5" vertaal as 

"selfbeheersing". Dit is 'n verbuiging van die werkwoord "crextipovitco" wat 

deur Zodhiates (1992:1362) vertaal word met: "To discipline oneself train to 

think and act soberly, discreetly, and in moderation. To correct, teach (with 

the acc.)". 

Wanneer 'n genadegawe deur die gelowige werksaam is, is dit dikwels vir die 

gelowige 'n oorweldigende (emosionele) gebeurtenis. Dit alleen is nie te 

veroordeel nie. Dit is egter bier waar die gelowige met selfbeheersing, 

dissipline, asook diskreet en met gematigdheid moet optree. Wanneer te veel 

van die menslike op die voorgrond is, vind die werking van die Gees dikwels 

op so wyse plaas dat die mens raakgesien en vereer word, in plaas van God. 
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As at die aspekte van die woord "selfbeheersing" in ag geneem word, blyk dit 

te wees dat gelowiges geleer moet word om met selfdissipline, beheersdheid 

en gematigdheid op te tree. Daar word dikwels deur gelowiges wat deur die 

Heilige Gees gebruik word geimpliseer dat hulle nie in beheer is wanneer 'n 

genadegawe deur hulle werk, en dat hulle nie aangespreek kan word oor hul 

onbeheersde optrede Me, Omdat dit "God se werk" is. In 1 Korintiers 

14:31 -33 staan daar egter: "Julie kan almal profeteer, maar een vir een, sodat 

almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. 'n Profeet het immers 

beheer oor sy gees. God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en 

vrede". Dit wat geld vir die genadegawe van profesie, geld ook vir al die 

ander werkinge van die Heilge Gees. 

4.4.9 Onderworpenheid aan gesag 

Die kandidaat is oortuig dat die "tref-en-trap" gesindheid wat soms onder 

besoekende predikers voorkom, sommige AGS gemeentes in die verlede baie 

skade berokken het. Hiermee word bedoel dat 'n besoekende prediker nie na 

sy vertrek verantwoording hoef te doen vir dinge wat verkeerd geloop het nie. 

Dit kan tot 'n mate uitgeskakel word indien die lidmate en leiers van 'n 

gemeente besef dat hulle gesamentlik verantwoordelik is om toe te sien dat 

elke persoon verantwoording doen vir die wyse waarop by of sy die gemeente 

bedien. 

"The ordinary baptised members of the church claim and exercise them (the 

gifts), but they are to be controlled and disciplined by submission to the local 

church" (Jones 1976:48). 

Bostaande oortuiging is gebaseer op 1 Korintiers 14:29: "Wat die profete 

betref twee of drie kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat 

hulle se". "Beoordeel" is 'n vertaling van die Griekse woord 

"Sicocptvetcoaccv" wat deur Moulton (1978:92) vertaal word met "to examine, 

scrutinise, estimate". 
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Hieraan kan afgelei word dat dit wat die profeet spreek, deur die ander 

gelowiges (in die onderlinge byeenkoms) ondersoek, en eintlik, figuurlik 

gesproke, gefynkam behoort te word sodat die waarde daarvan bepaal kan 

word. Daar word Me gese wanneer dit gedoen behoort te word Me, maar dit 

impliseer dat dit op so 'n wyse gedoen word dat daar aan beide die profeet en 

die gemeente terugvoer gegee moet word ten opsigte van die beoordeling (wat 

sou anders die sin daarin wees). 

Die terugvoering moet daar wees, of die uitspraak positief is, al dan nie. 

Indien dit positief is, word beide die profeet en die gemeente aangemoedig en 

opgebou. Indien die uitspraak is dat die profeet uit homself gespreek het, dien 

dit tot dissiplinering van beide die gemeente en die persoon wat gespreek het. 

Die kandidaat het, vandat by in die AGS aanbid en bedien nog nooit die 

toepassing van beoordeling waargeneem nie. 

Dit spreek vanself dat gebrek aan beoordeling beteken dat die standaard van 

die geeswerkinge nie getoets word nie. Die praktiese uitvoering van die 

beoordeling van profesie en die ander genadegawes is 'n studieveld wat, sover 

die kandidaat se kennis strek nog Me nagevors is nie. 

4.4.10 Die toets van die vrug van die Gees 

Behalwe vir onderrig omtrent die genadegawes en die werking daarvan, 

behoort gelowiges ook geleer te word om te kan onderskei tussen dit wat eg is 

en dit wat vals is. 

Reeds in die tyd toe Jesus op aarde was, was dit nodig vir gelowiges om te 

onderskei tussen ware en vals profete. Hy het dit in Matteus 7:15-20 

beklemtoon. 

Dit is sekerlik nie die gelowiges se plek om te bepaal wie "uitgekap" en wie 

"in die vuur gegooi" moet word Me. Gelowiges wat Me die vrugte van 



164 

bekering dra nie (Matt.3:8) behoort egter liefdevol maar ferm ontmoedig te 

word om as profete op te tree, of om ander mense te bedien. 

Hierdie stetting klink wetties en veroordelend. Die praktyk het egter bewys 

dat wanner 'n gemeente toelaat dat persone wat nie deur die gemeenskap en 

die gemeente gerespekteer word nie die genadegawes bedien, dit die 

geloofwaardigheid van die genadegawes, asook die gemeente, in gedrang 

bring. 

Paulus het in Galasiers 5:19-23 geskryf dat God teen sondige praktyke soos 

"onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, ofgodsdiens, towery, vyandskap, 

haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, 

uitspattigheid," en al sulke derglike dinge is. Indien 'n gemeente toelaat dat 

gelowiges wat betrokke is by sondige praktyke die gemeente bedien, kom dit 

voor asof die gemeente dit goedkeur wat God afkeur. "Die vrug van die Gees, 

daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, 

getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks 

nie". 

Gelowiges behoort geleer te word om persone se bediening ook te beoordeel 

aan die vrug van die Gees. Dan sal hul nie so maldik mislei word deur valse 

pro fete nie. 

4.5 	Gevolgtrekkings ten opsigte van die problematiek 

Bogenoemde riglyne kan slegs binne gemeentekonteks effektief toegepas word. Dit 

stem ooreen met die gevolgtrekking dat die genadegawes slegs tot hul reg kom binne 

die konteks van die lokale gemeente waar gelowiges mekaar leer ken, liefkry, en 

vertrou. 

Dit beteken nie dat gemeentes nie van evangeliste of spesiale predikers mag gebruik 

maak nie. Dit is egter die verantwoordelikheid van die gemeente se leierskorps om 

die gemeente te beskerm deur slegs gebruik te maak van persone wat welbekend is en 
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`n goeie getuienis het. 	Pastor kan moeilik, indien enigsins, die skade herstel wat 

aangerig word wanneer hierdie riglyne nie toegepas word nie. 
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HOOFSTUK 5 

5 	AFSLUITING 

5.1 	Inleiding 

Die slothoofstuk bevat op samevattende wyse die waarnemings en gevolgtrekkings 

waartoe die kandidaat in die studie gekom het, asook enige aanbevelings van 

toepassing. Omdat waarnemings en gevolgtrekkings dikwels moeilik van mekaar 

geskei kan word, word dit onder een opslcrif behandel. Enige aanbevelings wat spruit 

uit die waarnemings en gevolgtrekkings, word by die relevante aspekte bygewerk. 

Daarna word die studievelde wat nie gedek is nie vermeld. Die hoofstuk word 

afgesluit met die addendum en bronnelys. 

5.2 	Gevolgtrekkings, waarnemings, en aanbevelings 

In die Pinksterbeweging is daar van die begin of baie klem gele op die 

bonatuurlike. Vandag word daar steeds geglo dat God graag in liefde persoonlik 

ingryp in mense se omstandighede. Die verwagting dat bonatuurlike dinge kan 

gebeur in onderlinge byeenkomste, hospitale, siekekamers, of enige andere plek waar 

gelowiges God aanroep, is dus nie vreemd nie. Deur die werkinge van die Heilige 

Gees is gelowiges ook nie bloot op hul natuurlike vermoens aangewese om mekaar te 

help nie. 

Die teorie van Goddelike genesing is steeds hoog op die agenda van predikers 

in die beweging. Daar word steeds dikwels daaroor gepreek, en die prediking word 

bykans sonder uitsondering opgevolg deur 'n uitnodiging aan siekes vir gebed. Siekes 

word tydens onderlinge byeenkomste, by hul huise, in hospitale en ander inrigtings 

bedien. Dit kom dus voor asof daar daadwerklik probeer word om die teorie in die 

praktyk te laat werk. 
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Alhoewel min grootskaalse genesingsdienste en/of -veldtogte tans gehou 

word, kom dit voor asof daar nie sukses is om al die gelowiges op gemeentevlak 

betrokke te kry om genesende verhoudings met mekaar op te bou nie. In die meeste 

gemeentes is steeds bykans slegs die Pastore en/of ouderlinge wat siekes bedien. 

Daar is in die meeste gemeentes 'n groot behoefte aan intieme onderlinge 

geloofsverhoudings wat daartoe lei dat mense in liefde mekaar spontaan bedien en 

versorg. Dit beteken dat 'n gemeente noodwendig hierdie leemtes probeer aanvul 

deur geleenthede te organiseer (gebedsgroepe, besoekspanne, veldtogte) wat hierdie 

behoeftes moet aanspreek. 

Die genadegawes van die Heilige Gees kom tot hul voile reg in die 

gemeenskap van gelowiges op gemeentevlak. Waar gelowiges mekaar ken, liefhet, 

en gedurigdeur interaksie op gees- en geloofsvlak beleef, begin die genadegawes 

spontaan werk, al kan die betrokke persone nie die aard van die werkinge identifiseer 

nie. Dit is ook die veiligste omgewing vir die genadegawes om in te funksioneer. Op 

gemeentevlak kan die maatreels wat daartoe lei dat die genadegawes maksimaal 

benut word, effektief toegepas word. 

Goddelike genesingsgebeure is steeds 'n kragtige en effektiewe evangelisasie 

instrument. Die klem het egter verskuif Die sensasie verbonde aan 

genesingsgebeure blyk nie meer so 'n aantrekkingskrag te wees as wat dit voorheen 

was Me. Dit trek Me meer skate mense Me. Dit is eerder die persone wat genees is 

wat self hul getuienis uitdra wat tot gevoig het dat mense tot geloof in Christus kom. 

Dikwels lei die genesingsgebeure ook daartoe dat die familie van die persoon wat 

genees is, binne bereik van die Evangelieboodskap geplaas word. Pastore en 

ouderlinge het geleer om hierdie geleenthede maksimaal te benut vir die koninkryk 

van God. 

Liggaamlike genesing kom steeds dikwels voor, maar lyk asof ook hier 'n 

klemverskuiwing plaasvind. Mense word al meer bewus van hul toenemende 

geestelike behoeftes. Geestelike leiers behoort steeds op die Heilige Gees te vertrou 

om op bonatuurlike wyse die hedendaagse behoeftes van mense te vervul. Mense 

voel dikwels dat hul in 'n ekonomiese, sosiale, politieke en kulturele "kookpot" 
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gegooi is. Met die hulp van die Heilige Gees deur Sy werkinge kan die pastor en 

ander betrokke gelowiges met vrymoedigheid hoop, troos, leiding en genesing aan 

mense bied. Deur die genadegawes van die Heilige Gees word hierdie behoeftes op 

die mees effektiewe wyse aangespreek. 

Die afname in liggaamlike genesings kan nie sondermeer toegeskryf word 

daaraan dat gelowiges nie meer "so ernstig is met God soos wat hul behoort te wees 

nie". Verskeie faktore dra hiertoe by: (a) Gelowiges se siening omtrent mediese 

hulp het verander, en daarom kry die kerk dikwels met slegs die "uiterstes" te doen as 

dit by liggaamlike siektes kom. (b) Dit kom voor asof mense dit moeilik vind om 

liefdevolle genesingsverhoudinge binne gemeentekonteks op te bou. Die feit dat al 

hoe meer gemeentes in die stede makrogemeentes word, dra tot hierdie probleem by. 

(c) Leiers moet maniere vind om hulself meer effektief te "dupliseer". Aileen kan 

hul nooit al die mense se behoeftes aanspreek nie. (d) Die AGS staan steeds voor die 

uitdaging om al sy lidmate toe te rus in die bediening van die genadegawes. 

Gelowiges moet besef dat die Heilige Gees elke gelowige as 'n instrument wil 

gebruik. (d) Wanneer mense vroeg in hul lewens tot geloof in Christus kom, het dit 

`n geweldige positiewe invloed op hul lewenstyl. Dit kan baie siektes en lyding 

voorkom. 'n Kerk wat toegewyd en naby aan Christus leef, is 'n gesonde kerk, en 

minder wondergenesings is in so 'n gemeenskap nodig. 

Dit kom voor asof daar 'n paradigmaverskuiwing by gelowiges nodig is ten 

opsigte van hul motiewe wanner dit kom by die bediening van siekes. Jesus het nie 

vir mense gebid bloot vir die effek of om 'n geloofsoortuiging toe te pas nie, maar 

omdat Hy mense liefgehad het en hulle wou help. Kennis en korrektheid kan nooit 

liefde vervang nie. Die aspekte van krag, liefde, geloof en selfbeheersing behoort dus 

op gelykmatige wyse beklemtoon word. 

Die betekenis van genesing en die prominente rol wat die genadegawes in 

genesing vertolk, behoort die kerk van Christus aan te spoor om alles in sy vermoe te 

doen om te verseker dat die Heilige Gees in die voile spektrum van Sy gawes 

werksaam sal wees. Sonder hierdie werkinge is die kerk grotendeels op die menslike 
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vermoens en talente van sy lidmate aangewese om diegene wat genesing nodig het, te 

help. 

5.3 	Studievelde nie gedek 

Soos in die inleiding vermeld, fokus hierdie studie slegs op die rol wat die 

nege genadegawes van 1 Korintiers 12:8-10 in Goddelike genesing vertolk. Daar is 

ook erken dat ander aspekte van die werkinge van die Heilige Gees ook as gawes van 

die Heilige Gees beskou kan word. Hierdie gawes behoort ook by wyse van studie 

geidentifiseer en ontleed te word. Hierdie aspekte van die Heilige Gees het net soveel 

aandag nodig, en kan Me as minderwaardig of minder belangrik vir die kerk beskou 

word nie. 

Die werksaamhede van die Heilige Gees in die Ou Testament word in hierdie 

studie slegs vermeld in 'n inleidende hoedanigheid. Veel is egter te leer van die 

persoon en karakter van die Heilige Gees in die wyse waarop Hy in die Ou Testament 

werksaam was. Hierdie onderwerp kan egter slegs tot sy reg kom in 'n aparte, 

volledige studie. 

Daar is nie in die omvang van die studie ruimte om die daarstelling van 'n 

maatstaf of aantal toetse vir genesing te bespreek nie. Die kandidaat is egter oortuig 

dat die AGS die wenslikheid, at dan nie, van so 'n maatstaf of toets behoort te 

ondersoek. 

Dit blyk uit die Nuwe Testament duidelik dat sommige siektes te wyte kan 

wees aan demonisering. Verskeie siek persone het gesond geword nadat Jesus die 

demone wat in hulle was, uitgedryf het. Die teorie en praktyk van demonisering en 

eksorsisme as 'n onderafdeling van genesing, is nie in hierdie studie aangespreek Me. 

In die lig van die nuwe belangstelling in die okkulte, veral onder tieners, is die 

kandidaat van mening dat so 'n studie van groot belang vir die kerk is. 

Nou verbonde aan bostaande is die oortuiging van die oorgrote meerderheid van 

gelowiges dat bose geeste nie in Geesvervulde gelowiges kan woon nie. Beide 
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Pastore Testa en Cronje het egter in hul bediening ervarings beleef wat Me met 

hierdie oortuiging strook nie. Hierdie verskynsel is nie in hierdie studie ondersoek 

nie. 

Die genadegawes en die bedieninge word in dieselfde hoofstuk (1 Kor.12) 

dew Paulus genoem. 'n Studie van die moontlike verbintenis tussen die genadegawes 

en die bedieninge is, sover die kandidaat se kennis strek, nog Me gedoen nie. Daar is 

gelowiges wat oortuig is dat sekere genadegawes meer gereeld in sekere bedieninge 

voorkom. Hierdie oortuiging kan ook in so 'n studie ondersoek word. 

Alhoewel dit moontlik te vroeg is om die algemene effek van die toepassing 

van die selkerk beginsel in die AGS te bestudeer, is daar verskeie gemeentes wat 

reeds geruime tyd besig is om hierdie konsep toe te pas. Verwikkelinge op hierdie 

gebied kan ook bestudeer word, veral met die oog daarop om vas te stel of dit die 

kerk se genesingsbediening bevorder, al dan nie. 

Dit is nie in die bestek van hierdie studie moontlik om die kwessie van 

kontrolemaatreels ten opsigte van die werkinge van die Gees volledig te bespreek nie. 

Daar word dus nie in hierdie studie enige voorstelle ten opsigte van die ontwerp of 

toepassing van sodanige maatreels gemaak nie. Moontlik is daar in die hoofstuk wat 

handel oor die maksimale benutting van die Genadegawes materiaal wat hiervoor 

gebruik kan word in 'n volgende studie. Daar sal egter ook bepaal moet word of die 

AGS ten gunste van genoemde maatreels sal wees, al dan Me. 

Dit blyk dat die kwessie van die gebruik van vreemde tale/klanke steeds nie 

heeltemal deur Pinksterteoloe deurgewerk is nie. Wat is die voile betekenis van 

hierdie verskynsel in die hedendaagse Pinksterkerke? Het Jesus dalk ook in tale 

gepraat? Wat is die implikasie van die gebruik van ongewone tale/klanke in 

Judaisme en die Hellinistiese godsdienste? Hierdie vrae behoort deeglik, vanuit 

Pinkster perspektief, bestudeer en beantwoord te word. 
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ADDENDUM 

Gevallestudie A: 	Susan was vier-en-veertig jaar oud tydens die vermelde gebeure wat 

tot haar bevryding gelei het. Haar huwelik was op die rotse en haar man het op verdagte 

wyse bewerkstellig dat hy toesig oor hul enigste kind verkry het. Dit het tot haar verbittering 

en depressie gelei. Alhoewel sy sedertdien geskei is, is prosesse begin om haar te help om 

toegang tot haar dogter te verkry. 

Gevallestudie B: 	Pieter was twee-en-twintig ten tye van die gebeure in Pastoor Testa 

se studeerkamer. Hy het intense teleurstelling beleef toe hy sy studies moes laat vaar omdat 

sy ouers hom nie daarin ondersteun het nie. Hy woon by sy ouers wie ook nie met sy 

geloofsoortuigings saamstem nie. Ten tye van die bevrydingsgebeure het hy getuig dat hy 

reeds vervul is met die Heilige Gees, maar selde ongewone tale gebruik. Hy het steeds 

kontak met Pastoor Testa. 

Gevallestudie C: 	Alet was ten tye van die bevrydingsgebeure 29 jaar oud en getroud. Sy 

het nege jaar gelede tot geloof in Christus gekom, en was reeds met die Heilige Gees vervul. 

Alet is 'n aangenome kind, en weet steeds nie wie haar biologiese ouers is nie, en het by haar 

grootouers grootgeword. Sy het dus van kleins of 'n identiteitskrisis beleef. Alhoewel sy 

nooit direk by okkultiese bedrywighede betrokke was nie, is beide sy en Pastoor Testa 

oortuig dat die trauma van haar Jong dae 'n geestelike opening aan die onrein gees gegee het. 

Na aanleiding van die gebeure in Pastoor Testa se spreekkamer en die getuienis wat daaruit 

gebore is, het Met se eggenote ook tot geloof in Christus gekom, en is hul saam tot veel nut 

vir die Koninkryk. 

Gevallestudie D: 	Sanet was reeds vyftig jaar oud toe hierdie genesingsgebeure 

plaasgevind het. In hierdie gebeure word gesien water nadelige effek dramatiese gebeure 

wat nie verwek word nie, oor lang tydperk op iemand se gees, emosies, en liggaam kan he. 

Sanet is steeds volkome genees en getuig dikwels daarvan. 

Gevallestudie E: 	Johan is middeijarig, en werk nou weer in sy ou pos onder in die myn. 

Hy vertel skertsend dat al "nadeel" van die genesingswonder vir horn inhou, is dat by nie op 

vroee mediese pensioen kon aftree nie. Die dokters wat horn behandel het, is almal eens dat 
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daar geen mediese verklaring is vir wat met Johan gebeur het nie. Pastoor Cronje het Johan 

nie dadelik herken toe hy horn by die huis kom besoek om van die wonderwerk te getuig nie. 

Hy (Pastoor Cronje) was eers verontwaardig dat die man hom met so 'n pynlik stewige 

handdruk groet. "Ek wou jou net laat voel hoe sterk my nuwe arm is, Pastoor", het Johan 

later verduidelik. 

Gevallestudie F: 	Tanya was nege jaar oud toe sy genees is. Sy het geen nadelige 

gevolge oorgehou van haar siekte nie. Sy het haar matriek behaal en as saalsuster 

gespesialiseer. Sy werk tans in die Johannesburg hospitaal se kraamafdeling. Sy is getroud. 

Haar getuienis is op Kruis en Kroniek gebeeldsend. Tanya vertel dat terwyl sy in 'n koma 

was, by die Here Jesus was. Hy het egter na drie dae vir haar gese dat sy moet teruggaan 

omdat sy nog werk het om te doen. As gevolg van hierdie gebeure het beide Tanya se ouers 

tot geloof in Christus gekom, en leef nou voluit vir Horn. 

Gevallestudie G: 	Nie baie besonderhede is oor Sonja beskikbaar nie. Die dame wat 'n 

lidmaat was van die gemeente wat Pastoor Hattingh bedien het, vertel dat Sonja vir 'n vriend 

wat haar in die kliniek kom besoek het, gese het dat sy die Here as haar verlosser en 

saligmaker aangeneem het terwyl Pastoor Hattingh vir haar gebid het. Sy was oortuig dat Hy 

haar gered en volkome vergewe het. 

Gevallestudie H: 	Mev Smith was ongeveer 32 jaar oud toe sy genees is. Pastoor 

Browning getuig dat hy steeds met haar kontak het. Sy is steeds gesond, is reeds 'n aantal 

jare getroud, en het drie kinders. 

Gevallestudie I: 	Oom John is onlangs oorlede as gevolg van 'n hartprobleem, maar het 

sedert sy genesing, tot sy dood, nie weer las gehad van 'n breuk nie. 

Gevallestudie .1 	Gert en sy vrou is vennote in 'n suksesvolle onderneming. Hy het sy 

finansiele krisis oorkom en clink selde aan wat gebeur het. Die gebeurtenis het sy geloof in 

God laat toeneem, en hy staan vandag baie ander by in hul probleme. Hy is tans meer aktief 

as ooit betrokke in die gemeente waar hy aanbid. 
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Liewe Broeder/Suster 

U word vriendelik versoek om die volgende vrae aandagtig deur te lees en so eerlik 
moontlik te beantwoord. (Daar word nie van u verwag om u naam te verskaf nie.) U 
antwoorde sal van groot hulp wees in 'n studie wat wil bydra tot die bevordering van die 
Goddelike genesingsbediening in die A.G.S. 

Is u wedergebore? 
JA ❑ 	 NEE ❑ 

Het u voorheen vir iemand gevra om vir u te bid omdat u siek was? 
JA CI 	 NEE 0 

Wat was die siekte? 

Was dit 'n enkel persoon wat vir u gebid het of 'n span? 
ENKEL PERSOON ❑ 	SPAN ❑ 

Het sy/hy/hulle slegs een maal gebid, of verskeie kere? 
EEN MAAL ❑ 	VERSKEIE KERE ❑ 

Het die persoon/persone met u gesprek gevoer om die aard/omvang/oorsprong 
van u siekte uit te vind voordat daar vir u gebid is? 
Het u gesond geword as gevolg van die bediening? 

JA ❑ 	 NEE ❑ 
Wafter genadegawes (indien enige) het gewerk tydens die bediening? 
`n Woord van wysheid 	 ❑ 

`n Woord van kennis 	 ❑ 
Besondere geloof 	 ❑ 
Genadegawes van genesings 	 ❑ 
Werkinge van kragte 	 ❑ 
Profesie 	 ❑ 
Onderskeiding van geeste 	 ❑ 

Eksorsisme 	 ❑ 
Allerhande tale 	 ❑ 
Uitleg van tale 	 ❑ 
Hoe sou u die ondervinding beskryf? 

POSITIEF ❑ 
WAAROM? 	  

NEGATIEF ❑ 
WAAROM? 	  

Is u steeds gesond? 
JA ❑ 
	

NEE ❑ 
Waar kon die bediening verbeter bet? 

Navrae : 	Pastoor Pierre Joubert (018) 596-1462 
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