Shavu’ot
Die Wet en die Gees

Sh’ma Yisra’el:

hwhy eloheinu, hwhy egad
dja hwhy Wnyhla hwhy lar`y [m`

dj hyrm anhla hyrm lar`y [m`

dx hyrm 0nhl0 hyrm l0r4y 9m4
Sh’ma, Yisra'el: MarYah
elahana, MarYah gad

Hoor, luister en doen,
Yisra'el: Meester Yah is ons
God, Meester Yah is een.

Op hierdie dag is die Instruksies van
Vader aan die volk gegee – Torah.
Op hierdie dag is die Gees van God
gegee wat die Torah op die harte
van mense skryf.

Hierdie is dus die vervulling van die
belofte van ‘n Nuwe Verbond.

Shavu’ot as inspirasie
Shavu’ot = Weke
= Ede

Aharon word bevel om elke oggend
die lampe op te vlam.

Alles in Vader se plan met Sy
kinders gebeur deur vervulling
van beloftes.
Op dieselfde dag wat Vader Sy
standaarde, wette en instruksies
gee, gee Hy ook die vermoë om
dit uit te voer.

Dit wat ons nie self kan doen nie
het Yeshua kom doen.
Die belangrikste – om die pad
oop te maak in Sy
Teenwoordigheid in.
Die lewe wat Hy kom wys het,
moet ek egter leef!

Het Yeshua nie reeds alles vir ons
gedoen nie?
As Yeshua dit dan reeds kom doen
het, waarom het Hy Sy Gees
daarna vir ons gegee?
Want ons het ‘n
verantwoordelikheid!!

Niemand kan die leringe en dinge van
die Gees verstaan of aanvaar as hulle
nie die Gees van Afsondering het nie.
1 Kor 2:11 want wie ken die innerlike
van die mens, as dit nie die gees van die
mens is wat in hom is nie? Net so weet
ook niemand wat ín God is nie, behalwe
die Gees van God,

1 Kor 2:12 maar ons het nie die gees van
die wêreld ontvang nie, maar die Gees
wat vanuit God is sodat ons kan
verstaan wat God vir ons uit
onverdiende guns gegee het.
1 Kor 2:14 Die natuurlike mens aanvaar
nie die dinge van die Gees van God nie,
want dit is vir hom dwaasheid en hy
kan dit nie verstaan nie, omdat dit deur
die gees onderskei word,

Kom ons kyk na die betekenis.

jWr - Hebreeus
ajwr - Aramees
Gees - Lewe - Asem - Wind

Hy gee die Gees aan hulle wat
kinders is.
Gal 4:6
maar omdat julle kinders is, het
God die Gees van Sy Seun in julle
verstand, wil en emosie gestuur,
wat uitroep tot die Vader: “Ons
Vader!”

Hy gee die Gees aan hulle wat
vertrou.
Hand 5:32
en ons, asook die Gees van
Afsondering wat God gegee het
aan die wat in Hom vertrou, is Sy
getuies van hierdie dinge.”

Die Gees maak beskikbaar
 Die

Shekinag van Vader hwhy - hyrm

 Energie vir Lewe
 LewensVrugte
– Lyk soos Gewer van Gees
 Gawes
– Doen soos Gewer van Gees
 Krag vir die geveg en uitvoering
van take

 Om Sy stem te hoor as
inspirasie vir ware:
 Profesieë en Boodskappe
 Instruksies en Wette
 Waarskuwings en Beloftes
 Rigting en aksies

In Sy Teenwoordigheid

Gen 3:8a Hulle het die stem van
hwhy-God gehoor terwyl Hy
wandel in die tuin in die koel
van die dag …..

In Sy Teenwoordigheid
Gen 3: 8b ….die mens en sy vrou het
hulself vir die Teenwoordigheid van
hwhy-God weggesteek tussen die
bome van die tuin.
Sonde verwyder ons vrymoedigheid
om in die Teenwoordigheid van
hwhy te kom.

Die woord wat in Gen 2:25 gebruik word vir
naak is !wOr[ `arowm in die meervoud (hulle
wat naak is) !yMWr[ en word ook in Iyov 22:6
gebruik.
Gen 3:7 word !wOry[ `eyrom gebruik in die
meervoud !Mry[ hulle wat kaal is. Heeltemal!

Hulle het ‘n bedekking in die
Teenwoordigheid van Vader gehad – Sy
Shekinah.

Gen 27:7 - ‘Bring vir my wild en maak vir
my ‘n smaaklike ete, dat ek kan eet en
jou kan seën voor die Teenwoordigheid
van hwhy, voor my dood.’

Seëning = oordra van jou profetiese
toekoms = vind plaas in Vader se
Teenwoordigheid

Ps 16:11b ; Hand 2:28 …in U
Teenwoordigheid is daar volheid van
vreugde, in U regterhand is daar
plesiere vir ewig.

Daar is volheid van vreugde in Sy
Teenwoordigheid.

Ps 31:21 U steek hulle weg in die
geheime plek van U Teenwoordigheid
vir die sameswerings van mense; U
steek hulle in U skaduwee weg vir die
strydlustige tonge.

In Sy Teenwoordigheid is daar
beskerming.

Ps 140:14 Sekerlik sal die regverdiges U
Naam loof met uitgestrekte hande, die
opregtes sal in U Teenwoordigheid
leef.

Opregtes bly in – nie net besoek – Sy
Teenwoordigheid.

Tz’f 1:7 Swyg in die Teenwoordigheid
van hwhy-God, want die dag van hwhy is
naby, want hwhy het ‘n offer voorberei,
Hy het Sy gaste afgesonder,
Daar is respekvolle, afwagtende stilte
in Vader se Teenwoordigheid.

Sonde het die mens uit Vader se volle
Teenwoordigheid verwyder.
Die Hoofpriester kon een keer per jaar
namens die volk Sy Teenwoordigheid en
Toedekking ingaan en weer Sy
Teenwoordigheid smaak.
Heb 9:7 maar in die binneste van die
Tabernakel het die hoofpriester alleen, een
maal per jaar, met bloed, wat hy offer vir
sy lewe en vir die oortredinge van die
mense, ingegaan.

Yeshua het dit vir ons kom doen –
eenmalig, afgehandeld met voortdurende
effek – nie meer sporadies nie.
Heb 7:27 wat nie nodig het, soos die vorige
hoofpriesters, om elke dag vir Sy eie sondes
offers te bring en dan vir dié van die mense
nie, want Hy het dit eenmalig gedoen deur
Sy lewe te offer,
Hoekom sien ons dit nie? Selfde as die
oorspronklike rede.

Wantroue in die Skepper God

Sy Gees is die energie van ons lewe

Nie moedeloos nie
Nie Traag nie
Nie Onseker nie
Nie moeg nie
Nie alleen nie
Nie bang nie

Die Vrug van die Gees
Mat 3:8
Produseer daarom vrugte wat waardig
is aan een wat weggedraai het van sy
sondes na God toe
Efe 5:8b ….Leef daarom soos kinders
van die Lig, 9 want die vrug van die
Lig bestaan in alle goedheid,
onpartydigheid, opregtheid en
waarheid.

Mat 7:16 Julle sal hulle aan hulle vrugte uitken.
Pluk ‘n mens druiwe van ‘n doringbos of vye
van distels?
17 Net so dra elke goeie boom bruikbare vrugte,
maar ‘n waardelose boom dra verrotte vrugte.
18 Dit is nie moontlik vir ‘n goeie boom om
verrotte vrugte te dra nie en vir ‘n waardelose
boom om bruikbare vrugte te dra nie.
19 Elke boom wat nie bruikbare vrugte dra nie,
word uitgekap en val in die vuur.
20 Julle sal hulle daarom aan hulle vrugte ken.

Gal 5
22 Die vrugte van die Gees is liefde,
blydskap, vrede, geduld, sagte omgee,
goedheid, vertroue,
23 nederigheid en selfbeheersing. Teen
sulke dinge is geen wet in plek nie,

Liefde
Lev 19:18 Jy mag nie wraak neem of ‘n
wrok koester teenoor jou volksgenote nie,
maar jy moet jou naaste liefhê soos
jouself. Ek is hwhy.
Ya’a 2:8 As julle die geskrewe wet van
God hierin uitvoer soos dit geskryf is: jy
moet jou naaste liefhê soos jouself, dan
doen julle goed,

Dit is om net soos Yeshua lief te hê.
I Yog 2:6
I Yog 4:7-21 Julle vir wie ons lief is, laat ons
mekaar liefhê, want liefde is vanuit God en
elkeen wat liefhet, is vanuit God gebore en
ken God, 8 omdat God liefde is en elkeen
wat nie liefhet nie, ken God nie. 9 Hierin is
die liefde van God vir ons geopenbaar, dat
God Sy enigste uniekgebore Seun in die
wêreld ingestuur het sodat dit deur Hom
kan lewe.

10 Hierin is die liefde: nie dat ons God
liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad
het en Sy Seun, die Vryspraak en Toedekking
van ons sondes gestuur het. 11 Julle, vir wie
ons lief is, as God ons so liefhet, is ons dit
verskuldig om mekaar lief te hê. 12 Niemand
het God ooit gesien nie. As ons mekaar
liefhet, bly God in ons en het Sy liefde in ons
volmaak geword. 13 Hieraan weet ons dat
ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons Sy
Gees gegee het 14 en ons het gesien en ons
getuig dat die Vader Sy Seun as Verlosser van
die wêreld gestuur het.

15 Elkeen wat bely dat Yeshua die Seun van
God is; in hom bly God en hy in God. 16 Ons
ken en vertrou die liefde wat God vir ons het,
want God is liefde en elkeen wat in die liefde
bly, bly in God. 17 Hierin het die liefde by
ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid
kan hê in die oordeelsdag, want net soos Hy is,
is ons ook in hierdie wêreld. 18 Daar is geen
vrees in die liefde nie, maar die volmaakte
liefde gooi die vrees buitekant weg, want die
vrees is in agterdog en hy wat nie vrees nie, is
ontwikkeld in liefde.

19 Ons moet God daarom liefhê, omdat Hy
ons eerste liefgehad het. 20 As iemand sê:
‘Ek het God lief’ en sy broer haat, is hy ‘n
leuenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien,
nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê, wat
hy nie kan sien nie? 21 Hierdie opdrag het
ons van Hom ontvang; dat elkeen wat God
liefhet, ook sy broer moet liefhê.

I Kefa 1:22 soos julle lewens afgesonder sal word in
gehoorsaamheid aan die waarheid en gevul word met
liefde, sonder aanneming van ‘n persoon sodat
julle mekaar sal liefhê uit ‘n skoon en volmaakte
verstand, wil en emosie, 23 soos mense wat van bo af
gebore is, nie uit verganklike saad nie, maar uit
onverganklike, deur die Lewende Boodskap van God,
wat tot in ewigheid bly

Onvoorwaardelik
Rom 5:8 Hierin wys God Sy liefde vir ons: dat Die
Gesalfde Een in ons plek gesterf het toe ons
sekerlik nog sondaars was.

Hy het alles gegee en was nie bang om “seer”
te kry nie
Onveranderlik en nie afhanklik van
gemoedstoestande nie

Yog 14:15
As julle My liefhet, voer voortdurend My
opdragte uit.

Blydskap
Deut 28:47 Omdat jy hwhy, jou God, nie met
vreugde en blydskap van verstand, wil en
emosie gedien het, vir die oorvloed van alles
nie,
48 sal jy daarom jou vyand, wat hwhy teen jou
sal stuur, dien in honger, in dors, in
naaktheid en in gebrek aan alles en hy sal ‘n
yster juk op jou nek sit, totdat hy jou
vernietig het.

• Kol 1:9 As gevolg hiervan hou ons ook nie op
om, vanaf die dag dat ons dit gehoor het, vir
julle te bid nie en te vra dat julle volledig
gemaak mag word met die kennis van Sy wil
in alle wysheid en begrip van die Gees
10 sodat julle mag leef volgens wat reg is, God
in alle goeie dade tevrede stel en julle vrug
mag dra en vermeerder in die kennis van God
11 en dat julle met alle krag versterk sal word
volgens die grootheid van Sy Gemanifesteerde
Teenwoordigheid, om in alles uit te hou en
geduldig te wees met blydskap.

1 Thess 1:6 Julle het ons en ons Meester nagevolg deurdat
julle die boodskap, te midde van baie vervolging, ontvang
het met die blydskap van die Gees van Afsondering.
Heb 10:33 en julle ‘n bespotting gemaak is, omdat julle
deelgenote geword het van die wat hierdie dinge
deurgemaak het
34 en dit ook vir julle pynlik was, saam met die wat gevange
geneem is en julle die berowing van julle goed met
blydskap aanvaar het, omdat julle geweet het dat julle ‘n
beter besitting het in die hemel, wat nie verbygaan nie.
Hand 13:52 Die studentevolgelinge is vervul met blydskap
en met die Gees van Afsondering.

‘n Verstand, wil en emosie; ‘n lewe vol van
die blydskap en vreugde van hwhy.
Dit kom net met ware berou en vergifnis.

Ps 51:10 Laat my oorvloedige
vreugde en blydskap ervaar dat
my gebroke gees kan omswaai
in blydskap.

Vrede
Lev 26:6 Ek sal vrede gee in die land sodat
julle sal gaan lê en niemand sal julle bang
maak nie. Ek sal die wilde diere uit die land
verwyder en geen swaard sal deur julle land
trek nie.

‘n Volkome rus in Yeshua se afgehandelde
werk wat vloei uit totale gehoorsaamheid.
Shalom
Vrede
Vreugde
Voorspoed
Vergenoegdheid
Gesondheid

Geduld
Om ander toe te laat om foute te maak
en hulle te help.

Vader het ons lief net soos ons is, maar
Hy het ons te lief om ons te los soos
wat ons is.

Neg 9:30 Tog het U hulle baie jare
verdra en teenoor hulle getuig
deur die Gees, deur middel van U
profete, tog wou hulle nie
gehoorsaam nie; daarom het U
hulle oorgegee in die hand van die
ander nasies.

Ya’a 5:7 Wees julle egter, net soos die plaasboer wat die kosbare
vrugte van die aarde afwag en geduld het daarmee totdat hy
die vroeë- en die laatreën ontvang het, geduldig, my broers, tot
by die koms van hwhy.
8 Julle moet ook net so geduldig wees, versterk julle verstand, wil
en emosie, want die koms van ons Meester kom nader.
9 Moenie kla oor mekaar nie, my broers sodat julle nie geoordeel
word nie. Let op, die Regter staan voor die deur.
10 My broers, neem die profete wat in die Outoriteit en Karakter
van hwhy gepraat het, vir julle as voorbeeld van geduld, in julle
lyding.
11 Let op, ons noem hulle wat uithou en aanhou gelukkig. Julle
het gehoor van die volhardende geduld van Iyov en julle weet
wat die einddoel van hwhy met hom was, omdat hwhy vol
liefdevolle omgee en onverdiende guns is.

Sagte omgee
Kom uit ‘n hart wat regtig omgee

Psa 102:8 Liefdevolle Omgee en
Onverdiende Guns is hwhy, stadig om
kwaad te word en oorvloedig in
onverdiende guns.
Ps 112:5 Gelukkig is die man wat
omgee wys en eenheid bring; hy sal
sy sake met oordeel bestuur.

Goedheid
Om ander te help omdat hulle kosbaar
is en nie omdat hulle dit verdien nie.

Jy is vir Vader spesiaal, hoe kan ek dan
anders na jou kyk?
Perfect, Priceless and Precious

Ps 130:7 Laat Yisra’el met versekerde verwagting
wag op hwhy; vanaf hwhy kom goedheid en
oorvloedige bevryding.
Spr 3:1 My seun, moenie My wet vergeet nie, maar
laat jou verstand, wil en emosie My opdragte
bewaar,
2 want dit sal lengte van dae en lang lewe vir jou
byvoeg
3 en liefde, goedheid en waarheid sal jou nie
verlaat nie; bind dit om jou nek, skryf dit op die
tafels van jou verstand, wil en emosie,

Vertroue
Om waardig te wees aan Vader se
vertroue in ons.

Om jou deel met integriteit te doen
en Vader te vertrou vir dit waaroor
jy geen beheer het nie.

Deut 32:51 omdat julle onder die kinders van
Yisra’el vertroue met My gebreek het by die
waters van M’rivat-Kadesh, in die wildernis
van Tzin, omdat julle My nie as afgesonderd
behandel het tussen die kinders van Yisra’el
nie,
Heb 11:6 Sonder vertroue kan geen mens Hom
tevrede stel nie, want hy wat nader aan God
gebring word, is dit verskuldig om te vertrou
dat Hy is en die Beloner is van dié wat Hom
soek.

Nederigheid
Weet wie jy is uit onverdiende guns en
waar die krag en vermoë vandaan
kom om dit te wees.
Num 12:3 Nou, die man Moshe, was baie
nederig, meer as al die mense op die
oppervlakte van die aarde.

Ya’a 1:21 As gevolg hiervan, raak ontslae van
alle verwerplikheid en die oorvloed van
booshede en ontvang met nederigheid die
boodskap wat ingeplant is in ons natuur, wat
in staat is om julle gees te red.
Ya’a 3:13 Wie is wys en intelligent onder
julle? Laat hom sy goeie dade wys in ‘n
mooi lewenswyse, in die wysheid van
nederigheid,

Selfbeheersing
Om die Gees in jou toe te laat om elke
oomblik te beheer.
Vader, hoe nou?
Rom 8:5 Hulle wat in die vlees is, word deur
daardie vlees beheer, maar die wat van die
Gees is, word deur daardie Gees beheer,

Die Gawes van die Gees
Luka 11:11 Watter vader hier sal, as sy seun
brood vra, vir hom ‘n klip gee; of in plaas
van ‘n vis, vir hom ‘n slang gee; 12 of as
hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen gee? 13
As julle wat sleg is, weet om goeie
geskenke vir julle kinders te gee, hoeveel
te meer sal julle Vader die Gees van
Afsondering vanaf die hemel gee aan die
wat Hom vra?”

Ya’a 4:2,3
Julle begeer ernstig en julle het nie.
Julle pleeg moord en is jaloers en
julle kan niks kry nie. Julle stry en
baklei en julle het nie, omdat julle nie
vra nie. Julle vra en julle ontvang nie,
omdat julle met bose redes vra, om
julle begeertes te voed.

Die 5 areas van dienskneg wees Efe 4:11:
1) Afgevaardigdes = Gestuurdes - Grondbrekers
2) Profete = Hulle wat rigting gee en beskerm.
3) Evangeliste - Boodskappers = Inbringers.
4) Leraars = Loop voor en leer tot opbouing.
5) Herders = Voed en versorg
Elke diensrigting het sekere spesifike gawes nodig
om korrek te kan funksioneer. Die aangesteldes
loop voor en hulle wat die nodige gawes het stap
saam met hom.

As ek die Gees het, het ek al die gawes inherent
tot my beskikking. Dit is die gawes van die
Gees – nie myne nie.
Die vrugte is die juwele om die kind van God
mooi te maak, sodat sy Meester groot gemaak
kan word, maar die gawes is die gereedskap
om hom in staat te stel en op te bou. - Efe 4:12
en om ander te dien. I Kor 12:7.
Dit is waarvoor die gawes is en nie ‘n wys van
my geestelikheid nie.

1. Afgevaardigde – Bevry om te gaan
2. Profesie – Verklaar die wil van God – waarsku, maar
nooit deur vrees te bring nie
3. Evangelisasie – Dienend met die Goeie Nuus van
Yeshua
4. Lering – Leer sodat ander kan verstaan
5. Herder – Versorg en gee om vir behoefte en nood
6. Onderskeiding - Onderskei vals van eg en leuen van
waarheid.
7. Kennis – Weet en ken wat nie geleer is nie – ook as
teken
8. Wysheid – Insig van kennis soos God dit verstaan
9. Vertroue – Te enige tyd soos nodig – sonder om te sien
10. Diens – Om ander eerste te plaas

11. Ondersteuning – Om die ekstra myl saam met iemand
te loop
12. Bydrae – Te gee sonder ‘n tweede gedagte
13. Omgee in nood – Dra die las saam met iemand – vul
behoeftes
14. Leierskap – Om voor te loop en te staan – nie
diktatorskap nie
15. Administrasie – Dinge te organiseer en in plek te laat
val
16. Raadgewer – Roep tot aksie / gee raad en leiding
17. Genesing – Vir die spesifieke siekte soos nodig
18. Wonderwerke – Wys van God se mag bo die normale
19. Tale – Hemelse taal, ongeleerde taal en begrip van taal
20. Vertaling van Tale – Bevestiging van Hemelse taal
boodskap of vir mense se verstaan uit vreemde taal

Al die gawes moet funksioneer en niks
moet nagelaat word nie, maar nie een
persoon kan alles doen nie. Almal is
belangrik vir die volkome
funksionering van die gemeente as
liggaam van Die Gesalfde Een en die
opbou en groei van Sy kinders.
Nie een gawe is onnodig of verby nie.
Hulle moet dien en bou

Krag en energie vir die uitvoering
van die opdragte
Hand 1:8 maar wanneer die Gees van
Afsondering oor julle kom sal julle
krag ontvang en julle sal My getuies
wees in Yerushalayim en in die hele
Y’hudah en ook in Shomron en tot by
die grense van die aarde.”

Mar 16:15 en Hy het vir hulle gesê: “Gaan
na die hele wêreld en verkondig My goeie
boodskap in die ganse skepping. 16 Wie
ook al vertrou en gedoop word, sal lewe,
maar hy wat nie vertrou nie, is veroordeel.
17 Hierdie tekens sal dié wat vertrou
vergesel: in My Karakter en Outoriteit sal
hulle demone uitdryf, met nuwe tale sal
hulle praat, 18 hulle sal slange optel (hulle
vyande hanteer) en as hulle iets giftigs
drink, sal dit hulle geen kwaad aandoen nie.
Hulle sal die hande lê op siekes en hulle sal
gesond word.”

Om Sy Stem te hoor
Heb 3:7 Omdat die Gees van Afsondering
sê: “Vandag as julle Sy stem hoor,
8 verhard nie julle verstand, wil en emosie
om Hom kwaad te maak, soos hulle wat
rebels is en soos in die dag van die
toetsing in die wildernis,
9 toe julle vaders My getoets het, My
beproef het en My dade veertig jaar lank
gesien het, nie.

Open 3:20 Let op, Ek staan by die
deur en Ek klop. As iemand My stem
hoor en luister en die deur oopmaak,
sal Ek ingaan na hom toe en saam
met hom eet en hy met My.
Yog 10:16 maar Ek het nog ander skape
wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet
hulle ook bring. Hulle sal ook na My
stem luister en die ganse kudde sal een
wees met een Herder.

Yog 3:8 Die Gees blaas waar Hy wil en
jy hoor Sy Stem, maar jy weet nie
vanwaar Hy kom en waarheen Hy
gaan nie. Net so is elkeen wat uit die
Gees gebore is.”
Yog 10:4 Wanneer hy sy eie skape
uitgelei het, loop hy voor hulle uit en
die skape volg hom, omdat hulle sy
stem ken.

I Thess 5:22
Vlug weg van elke ding wat boos is
23 en Hy, die God van vrede, gesondheid,
voorspoed en vergenoegdheid, sal julle almal
volkome afsonder en julle volkome - gees,
verstand, wil, emosie en liggaam, - geheel en
al foutloos beskerm tot by die koms van ons
Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een!
24 Hy wat julle geroep het, is vertrouenswaardig;
dit is Hy wat dit sal doen.

Gal 5:16 Ek sê: “Leef deur die Gees, dan sal
julle nooit deur die begeertes van die menslike
natuur gevang word nie,
Ru’agh
Gees
Vertroue, Hoop
Aanbidding
Liefde

Verstand,
Wil en Emosie
Verbeel
Rede
Ru’agh
Gees
Vertroue, Hoop
Aanbidding
Bewuste
Denke
Liefde

Fisiese / Natuur
Verstand,
Optrede
Woorde
Wil en Emosie
Verbeel
Rede
Ru’agh
Gees
Vertroue, Hoop
Doen
Aanbidding
Bewuste
Denke
Liefde

Reuk

Gevoel

Sien

Hoor

Proe

