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Kan mens iemand se asem sien? 

Mens sien nie maklik iemand se asem nie… mens 
kan wel op ’n koue oggend sien hoe iemand uitasem. 
Dit lyks sommer of iemand rook uitblaas. 

Ons kan die effek van iemand se asem sien: 
1) Wanneer iemand diep asemhaal, beweeg hulle 
borskas.  
2) Wanneer iemand ’n kers doodblaas. 
3) Wanneer iemand ’n ballon opblaas. 

’n Mens se asem is byna onsigbaar. MAAR mens kan 
sien wat doen iemand se asem. 

Mens kan selfs iemand se asem voel as hulle teen jou 
blaas. 

Die Heilige Gees is ook onsigbaar.  

MAAR ons kan sien hoe Hy werk.  
Ons kan ook voel hoe Hy in ons werk. 

Jesus gee Sy Gees om ons te help om die nuus van 
God se liefde aan ander mense te vertel.

Julle kan ’n paar eksperimente doen om te kyk op 
watter maniere ’n mens jou eie asem of ander 
mense se asem kan sien. 

Vertel vir mekaar van ’n keer toe jy gevoel het dat 
die Heilige Gees in / deur jou werk. 

Lees ook van God se asem in mense. 

- Genesis 2:7 
- Esegiël 37:9 

Op watter maniere kan ons vir mense wys dat God 
se asem in ons geblaas is? 

Kort na Jesus se dood was Sy dissipels bang dat 
Jesus se vyande hulle ook sou doodmaak. 
Daarom is hulle agter geslote deure. 

Jesus kom kuier by hulle. 

Dit help hulle om te verstaan:  
Jesus het die dood oorwin.  
Hy kan tussen hulle verskyn al is die deur gesluit. 
Hy het nog nie merke van sy beserings met die 
kruisiging vir hulle gewys. 

Hy stuur hulle uit om wat hulle gesien en beleef 
het vir ander mense te gaan vertel.



   

   

     


