A Die verborge werking van die Heilige Gees:
 Sy geheimsinnige werk.
— Toe Jesus met Nikodemus gepraat het, vergelyk Hy die werk van die Gees met die
wind (Johannes 3: 5-8).
(a) “Dit waai waar Hy wil". Niemand kan hom beheer. Hy doen Sy wil doeltreffend
op 'n totaal geheimsinnige manier.
(b) “Jy hoor sy geluid". Hoewel ons Hom nie kan sien nie, is sy werk tasbaar. Ons
kan die effek van Sy werk in mense sien.
— Wanneer Hy op ons blaas (droë bene, sien Esegiël 37:1-14), ontvang ons nuwe
geestelike lewe.
 Sy skeppende werk.
— Hy het op die waters gesweef soos 'n arend oor haar kuikens beweeg om hulle te
beskerm (Deuteronómium 32:11). Die Heilige Gees was teenwoordig in die
skepping.
— Die Gees speel 'n sekondêre rol soos Hy die werk van die Vader (Genesis 1: 1) en
die Seun (Kolosense 1:16; Hebreërs 1: 2) ondersteun
— Hy was teenwoordig toe die mens geskape is ( "laat ons maak") en hy is 'n
belangrike rolspeler in die vernuwing van lewe op aarde (Psalm 104:30).
 Sy werk om die plan van verlossing te illustreer.
— Die Heilige Gees het spesiale gawes van vaardigheid, ook skoonheid en
vakmanskap aan Besáleël gegee wat nodig was (Exodus 31:4-5).
B Versteek agter Jesus.
 Verheerlik Jesus. Johannes 15:26; 16:14.
— Hoe verheerlik die Heilige Gees Jesus?
— Die Gees skuil agter Jesus. Sy werk is om ons tot Christus en sy verlossingswerk
aan te trek.
— Ons trek mense na Jesus soos die Gees doen, nie na ons onsself nie (en selfs nie
na die Heilige Gees nie).
 Werk vir Jesus.
— Die Heilige Gees het 'n aktiewe rol in die lewe van Jesus gespeel.
(a) Hy het Sy menswording moontlik gemaak (Lukas 1:35); Hy salf Hom vir sy
sending (Lukas 3:22); Hy ondersteun Hom in versoekings (Lukas 4:1, 14); Hy
ondersteun Hom in sy verlossingswerk (Hebreërs 9:14); Hy het Sy opstanding
moontlik gemaak (1 Petrus 3:18).
— Die Heilige Gees is steeds besig om vir Jesus in elkeen van ons lewens te werk.
(a) Hy leer ons van Jesus deur die gebruik van die Skrif; Hy lei ons na 'n reddende
verhouding met Jesus; Hy reproduseer die karakter van Jesus in ons; Hy
bemagtig ons, sodat ons 'n lewe soos Jesus kan leef.

