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EEN MAKLIKE MANIER OM TE WEET OF GOD SE GEES IN MY WOON. 
  
Iemand het my gevra: 
“Hoe kan ek ‘n gewone mens wat nie baie slim in die Bybel is nie, weet of ek werklik 
die Heilige Gees in my het?” 
Nou sal die een so en die ander sus antwoord maar persoonlik in hierdie deurmekaar 
wêreld wat ons in lewe wat so vol valsheid en kunsmatigheid is, dat mense sonder dat 
hulle partykeer dit weet, selfs tenoor hulleself oneerlik is.  Dink ek tog daar is een 
maklike manier en dit is natuurlik my opinie, wat Jan alleman, wat haar/hom daarop 
beroep dat sy/hy ‘n Christen is verseker kan weet. 
Die maklikste hedendaagse manier vir my om te weet of iemand die Heilige Gees in 
hom/haar het, is die volgende. 
As ek nou hier van Jesus se Naam praat, dan praat ek van Jesus en Christus.  Want dit 
is die Name van ons Verlosser, wat mense so maklik met satan se lyding tot hul eie  
verskriklike verlies misbruik. 
Ek glo nie dit is hoegenaamd moontlik vir ‘n wedergebore, Gees gevulde kind van 
God, om eens amper afsydig of neutraal te staan as die Naam van Jesus in watter 
opsig ook al misbruik word nie.  Wat nog te sê Sy Naam self te misbruik. 
Persoonlik dink ek as jy nie geraak word as iemand Jesus se Naam in watter vorm ook 
al misbruik nie, jy onmoontlik bekeerd kan wees.  Iemand wat die Heilige Gees in 
Hom/Haar het kan na my mening nooit maar nooit onverskillig staan teenoor die 
misbruik, of dan lasterlike misbruik van die Naam van ons God en Verlosser nie. 
Na my mening is dit toetaal onmoontlik, met die Heilige Gees inwonend in my, dat ek 
die Naam van my God en Verlosser sou misbruik, om daardie Naam byvoorbeeld, as 
‘n kragwoord/vloekwoord/skelwoord te gebruik. 
‘n Ware kind van God kan nie die enigste Naam wat vir ons gegee is, waardeur ons 
gered moet word eens amper misbruik nie. 
As iemand sê, dat dit wel moontlik is, maak so ‘n persoon Jesus tot ‘n leuenaar, wat 
gesê het. 
 
MRK 3:24  En as ‘n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie 

bly staan nie;  
MRK 3:25  en as ‘n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan 

nie;  
 
Dit is geheel en al absurd om te dink dat God wat in my woon, my niks sal laat voel 
as ek Sy Naam as ‘n vloek, krag of skelwoord gebruik nie.  Want onthou die Heilige 
Gees is God, is Jesus. 
 



Jy kan nie een oomblik die Naam Jesus as ‘n vloekwoord, skelwoord of kragwoord 
gebruik en dan daardie selfde naam gebruik om met God te praat nie. 
Want, onthou, as jy met God wil praat moet jy daardie Naam gebruik, daar is nie ‘n 
ander manier nie. 
 
JHN 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; 

niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  
 
Die Heilige Gees wat in my woon, het my dit laat besef, as ook. 
 
HAN 4:12  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander 

naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet 
word nie.  

 
Onthou ook dat daar op ‘n ander plek geskryf staan. 
 
1KOR 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God 

spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is 
nie, behalwe deur die Heilige Gees.  

 
Met ander woorde, by dit alles wat ek nou geskryf het, as jy met absolute sekerheid 
kan sê en net jy en Hy weet of jy absoluut seker is, dat Jesus die Here is, word jy deur 
die Heilige Gees gelei om dit te sê. 
So, na my persoonlike mening, het enige iemand wat in die tyd wat ons lewe, wat 
onverskillig kan staan teenoor die misbruik van Jesus se Naam in watter vorm ook al,  
‘n probleem, letterlik ‘n helse probleem. 
Want, so ‘n persoon is nog volstoom op pad hel toe en het nodig om ‘n omkeer te 
maak, met ander woorde, moet nog tot bekering kom. 
Om mee te begin het die mens wat Jesus se Naam misbruik, geen toegang tot God nie 
en satan weet dit baie goed daarom het hy ook gesorg dat Jesus se Naam so misbruik 
word. 
Want hy weet dit is tog nie moontlik, om die Naam van Jesus as ‘n vloek of 
kragwoord te gebruik en dan na God te gaan in daardie selfde Naam nie. 
Dit is natuurlik ook die rede waarom so baie mense nie deur God gehoor en verseker 
ook nie verhoor word nie. 
Want, Sy Heilige Naam is ‘n maklike vloek of kragwoord oor hul lippe en as hulle dit 
op daardie manier van ander hoor pla dit hulle ook nie en is dit ook niks besonders 
nie. 
Van water Naam praat ek. 
 
HAN 4:12  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander 

naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet 
word nie.  

 
Van watter naam praat die Woord hier? 
 
FIL 2:10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  



FIL 2:11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van 
God die Vader.  

 
ROM 14:11  Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My 

sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.  
 
So my vriendin/vriend, kan jy nou sien, waarom verander ek van kanaal as hulle Sy 
Naam op TV misbruik? 
Kan jy nou sien waarom verander ek van stasie as hulle Sy Naam op die radio 
misbruik? 
Kan jy nou sien waarom sit ek ‘n boek neer asof dit ekskrement is, as Sy Naam daar 
misbruik word? 
Kan jy nou sien waarom luister ek nie eens verder na iemand wat Sy Naam misbruik 
nie? 
Nog iets wat jy gerus oor kan gaan dink. 
Waarom is dit, dat die Christene se God en Verlosser se Naam die enigste Naam is 
wat deur almal van alle gelowe, ja selfs baie sogenaamde Christene, die enigste Naam 
is wat as ‘n vloekwoord/kragwoord/skelwoord gebruik word? 
 
JHN 20:31  maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die 

Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.  
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


