
 
 

Sondag 7 Junie 2020 

Video om 06h00 7/06/2020 

beskikbaar by 

https://www.youtube.com/watch?v=JIIn7CBUcX8 
 

 

Goeiedag en baie welkom by die elektroniese oggend - Erediens van Sondag 7 Junie 2020. Ons 

het die Pinksterreeks (wat ds. Jaco Strydom gelei het) stilgestaan by die tema: Moeilikheid is ons 

besigheid.  

 

Vandag gaan ons kyk na die verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees en so bietjie stilstaan 

by die waarheid dat die Gees van God jou en my nuut maak, ons lewend maak en dat die Here 

ook vir jou en my wil gebruik om kragtig in Sy Naam te getuig. Ons gaan ook gedurende hierdie 

geleentheid ook saam Nagmaal gebruik. 

 

Dit is en bly vir my `n voorreg om vandag saam met jou vir `n paar minute net stil te word en ook 

saam uit die Here se Woord te lees. Mag jy vandag ook opnuut die woorde van psalm 119:24 hoor: 

Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. 

 

Die Here is ons God. Hy is die Here van die heersers.  

Hy is ons Vader. Hy is die Skepper van die hemel en die aarde.  

https://www.youtube.com/watch?v=JIIn7CBUcX8


 
 

Jesus is die Messias. Hy het uit die dood opgestaan en roep ons om Hom te volg.  

Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons, lei ons in die waarheid en gaan saam met ons die toekoms 

in. 

 

Die Here groet jou vandag “Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus 

deur die werking van die Heilige Gees.” 

 

Voor ons saam lees, kom ons bid saam. 

 

 

 

Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om voor U stil te word.  

Here, ons is afhanklik van U, ons kan nie sonder U lewe nie.  

Here, kom ontmoet ons ook op `n besondere manier deur U Woord en deur U Gees en deur die 

tekens van die Nagmaal. 

Dankie dat ons met opgewondenheid en afhanklikheid dit in U Naam kan vra.  

Amen.   

Skriflesing 

Die belofte van die Heilige Gees (Handelinge 1:1-8) 



 
 

My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin 

af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige 

Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. Ná sy dood het Hy aan hulle 

met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by 

verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God 

gepraat. Terwyl Hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van 

Jerusalem af 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 dae met die 

Heilige Gees gedoop word.” 

Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die 

koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”  

Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in 

sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en 

julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die 

uithoeke van die wêreld.” 

 

Die uitstorting van die Heilige Gees (Handelinge 2:1-13) 

Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was 

daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar 

hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom 

het. 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. 



 
 

Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense 

die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie 

taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: “Die 

mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? 

Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosië, 

Pontus en die provinsie Asië, 10Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense 

uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere 

– ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het.” 

Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: “Wat kan dit tog 

beteken?” 

Maar party het gespot en gesê: “Hulle is dronk.” 

 

Preek 

Die boek Handelinge vertel op `n aangrypende en besondere manier die verhaal van die vroeë 

kerk se onstaan en groei. Wanneer `n mens eers die boek begin lees, is dit asof `n mens nie die 

verhaal kan neersit nie. Dit is `n boeiende verhaal. 

 

Doen jouself die guns (as jy dit dalk nog nie gedoen het nie) en lees die boek Handelinge van die 

begin tot die einde toe deur. As jy 1 hoofstuk `n dag lees, kan jy lekker vir die volgende 28 dae 

deur Handelinge reis. As jy dit lees, plaas sommer bietjie jouself in die dissipels se posisie en 

joernaal dit wat jy ervaar en beleef as jy die verhaal lees.  

 



 
 

Ek wil graag jou aandag op `n baie interessante Griekse uitdrukking in Lukas 9:51 vestig waarin 

die Griekse word sumplerousthai voorkom .  

 

Hierdie uitdrukking wat inLukas 9:51 voorkom, word in Afrikaans vertaal as: 

Toe die tyd nader kom. 

`n Mens kan hierdie uitdrukking wat Lukas gebruik ook meer direk vertaal as  

Toe die dae voltooi is. 

 

Lukas gebruik hierdie uitdrukking in Lukas 9:51 om ons aandag daarop te vestig dat hier `n 

keerpunt in die verhaal van Jesus is wat hy skryf. Hier is `n wending besig om plaas te vind.   

 

Hy gebruik hierdie uitdrukking as `n aanduiding dat die tyd deur God bepaal is, dit aangebreek en 

`n werklikheid geword het.  

 

Die woord, sumplerousthai, word op dieselfde wyse in Hand 2:1 gebruik, om vir sy lesers te sê – 

let op, hier is `n belangrike nuwe ontwikkeling. Die uitstorting van die Heilige Gees en die 

bemagtiging deur die Heilige Gees om die nuus van Jesus uit dra, gebeur nie net per toeval of 

random nie. Nee, aan die begin van die Kerk se roeping en taak om die Evangelie, die goeie nuus 

in die wêreld in te dra, staan God self. God self is by die werk van sy gemeente betrokke.  

 



 
 

Hoor mooi, want dit is belangrik en ook `n bemoediging. Pinksterdag, as die dag van die Gees, 

breek nie maar net aan soos enige ander dag nie, maar dit word vervul. En wat `n dag was die 

uitstorting van die Gees nie! 

 

Die mense wat die geluid gehoor het, het nader gestaan om te sien wat gebeur het. En hulle het 

elkeen hulle eie taal gehoor – en  meer spesifiek – hulle hoor van die groot dinge wat God gedoen 

het. Die Heilige Gees verkondig die groot dade van God in Jesus. 

 

God los nie die dissipels om op hulle eie krag voort te gaan en te getuig oor Jesus nie. Jesus 

herinner sy dissipels voor sy hemelvaart aan die gawe wat die Vader belowe het en sê vir hulle: 

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ̀ n paar dae met die Heilige Gees gedoop 

word en julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in 

die uithoeke van die wêreld. 

 

Vriende, en dit gebeur ook. Die gawe word gestuur. 

 

Die tydperk van die Gees is `n tydperk van nuwe lewe, nuwe moed, kragtige getuienis. Daar is 

geen grense nie vir die krag van hierdie Lewe wat op Pinksterdag losbreek. Dit oorstroom alles en 

almal. Meteens verander wegkruiper – dissipels in kragtige getuies vir Christus – soos wat Petrus 

se toespraak op Pinksterdag onderstreep. 

 



 
 

Die Heilige Gees was natuurlik nie net werksaam in die mense van die Bybel se lewens nie of 

beperk net tot die werksaamhede van die Nuwe Testamentiese Kerk nie. Dieselfde Heilige Gees, 

wat kragtig in die lewens van die dissipels gewerk het en hulle tot kragtige getuies van die 

Evangelie gemaak het, werk nogsteeds vandag kragtig in mense se lewens.  

 

Die Heilige Gees bring vandag nog nuwe lewe. Ek en jy het die voorreg om onder beheer van die 

Heilige Gees te lewe. Om onder beheer van die heilige Gees te leef is nie beperk tot `n sekere 

groep elite gelowiges nie, of `n sekere ouderdomsprofiel nie.  

 

Die Gees werk nie alleen in ons nie, maar ook deur ons. Daarom mag ons ook bid dat die Gees 

van God ons persoonlik instrumente van God se geregtigheid en vrede in die wêreld sal maak. 

 

Ek sluit af:  

In Efesiërs 5:18 skryf Paulus: Laat die Gees julle vervul.  As ’n mens na die oorspronklike Grieks 

kyk waarin hierdie gedeelte geskryf is, dan praat Paulus hier van iets wat nie net een maal met jou 

moet gebeur, en dan is dit klaar nie, maar dat dit iets is wat voortdurend, aanhoudend, herhalend, 

aanmekaar moet gebeur, ’n proses is. ’n Mens kan hierdie vers ook vertaal: Laat die Gees julle 

altyd weer vervul /voortdurend weer te laat vervul 

 

Dit beteken dat ons ons gedurig tot beskikking van die Heilige Gees moet stel, dat ons ons gedurig 

daarop moet instel dat die Heilige Gees die beheer oor ons lewens kan oorneem, dat Hy ons 

lewens kan lei, dat ons vol sal wees van die dinge van die Here, dat ons gedurig daaroor sal dink 

en praat, bewus sal wees van sy leiding in ons lewens. Om met die Gees vervul te wees, beteken 



 
 

dat my lewe op God en sy wil gefokus is, dat ek myself voorturend sal afvra of iets vir die Here 

aanneemlik is. In gewone taal gesê: Ek en jy moet voortdurend al die sleutels van ons lewe in sy 

magtige hande plaas. 

 

Dit is my gebed vir jou dat die Heilige Gees kragtig in jou lewe sal werk, dat jy onder beheer van 

die Heilige Gees sal lewe en dat jy in Jesus se Naam `n massiewe verskil sal maak. Mag mense 

deur jou doen en late die Here sien. Gaan leef in die kragveld van die Gees.  

 

Amen. 

 

Nagmaal 

God het geweet dat dit vir ons as mense uiters moeilik is om entoesiasties te bly in die geloof. 

Daarom het Hy vir ons die Nagmaal gegee – die tekens van die brood en die wyn – om ons te 

herinner aan die Here Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, en sy bloed wat vir ons gevloei 

het. 

 

Want God het geweet, as ons siele nie gevoed word nie, en ons as mense nie goed eet en drink 

nie, dan is dit vir ons moeilik om in ‘n feestelike stemming te bly. 

 

En daarom gee Hy vir ons die brood van die kruis om ons lam knieë sterker te maak, en streel Hy 

ons kele met die wyn van die kruis om ons droë kele te lawe sodat ons nie van uitputting omkom 

nie. 



 
 

 

Daarom, al is ons as feesgangers nie fisies bymekaar nie, vier ons deur hierdie liefdesmaal ons 

eenheid in Christus. Met die brood wat ons eet en die wyn wat ons drink, moet ons ons oë rig op 

die ewige feesmaal, dan sien ons ‘n onbeskryflike mooi gesig, en tussen die feesgangers staan 

die Lam van God 

 

Hy het die kruis wat op die heuwel geplant was uit die grond getrek, en Hy neem dit in Sy hand, 

en dit word die Groot Komponis se dirigeerstok waarmee Hy vir ons die maat aandui… 

 

En so begelei die kruis ons van noot tot noot, van maatstreep tot maatstreep, totdat ons lied 

saamvloei in een magtige akkoord aan die voete van die Lam:  

SANCTUS DOMINUM: Heilig is die Here God. 

 

Daarom dank ons die Here met die gebruik van die tekens en wy ons ook met dankbaarheid opnuut 

weer ons lewens aan Hom, mag dit ook in ons verhoudings met God, mekaar en onsself so wees. 

 

As jy Nagmaal wil gebruik, neem nou asseblief die brood en die wyn/druiwesap in die hand. 

 

Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus.  

Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot ’n volkome versoening vir al ons 

sondes. Eet nou die brood. 



 
 

 

Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus.  

Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot ’n volkome versoening vir al 

ons sondes. Drink nou die wyn/druiwesap. 

 

Uitspraak na die nagmaal: Romeine8:16-17. 

Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons 

ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel 

het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. 

 

GELOOFSBELYDENIS. 

Ek glo in die Heilige Gees  

die Wind van God  

wat oor die leegheid van my lewe waai  

en die koers bepaal  

weg van myself, weg van Tarsis  

na die nood in Ninevé. 

Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei  

tot nuwe skeppingswerk;  

om alle mense  



 
 

met geloof en hoop en liefde te verbind  

aan die Koninkryk van God se Kind. 

Ek glo aan die gemeenskap van stukkende sondaars  

wat kniel voor die Heiligheid van God. 

Ek glo aan die vergifnis  

dat Genade altyd groter is  

as my sonde en geskiedenis. 

Ek glo aan die heropstanding van die liggaam  

want ek glo in Christus. 

Ek glo aan die ewige lewe  

wat hier begin  

en ná die dood  

die blydenuus bly sing. 

(uit Blydenuus van Geloof van Wilhelm Jordaan). 

 

Ontvang die seën van God en gaan in sy vrede. 

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige 

Gees sal by julle almal wees.  


