
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inleiding 

Liewe broers en susters, liewe kinders; 

Pinkster Sondag is byna op hande! Van al die gawes wat God aan die mensdom 
gegee het, is daar niks groter as die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Die 
Heilige Gees het baie funksies, rolle en aktiwiteite, en die Bybel verduidelik duidelik 
wie die Heilige Gees is en watter rol Hy in ons lewens kan speel.  

Die nag voordat ons Here Jesus Christus gekruisig is, het Jesus sy vertrek 
aangekondig. Die dissipels was verward en gevul met weëmoed, en kon nie woorde 
van hul Verlosser verstaan nie. Christus het hierdie deurslaggewende oomblik gekies 
om Sy geliefde dissipels voor te berei op die komende Heilige Gees. “Dit is vir julle 
voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle 
kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;” (Johannes 16:7) 

Jesus het aan sy dissipels gesê dat sy afwesigheid 'n goeie ding was en dat dit die 
beste is dat Hy die wêreld verlaat en nie fisies teenwoordig was nie. Die gelowige is 
beter af met die Heilige Gees as met die fisieke, liggaamlike teenwoordigheid van 
Christus. Waarom? Hoe kan dit wees? Sedert Jesus opgevaar het, het ons nou 'n 
Voorspraak voor die troon van God en het ons nou die teenwoordigheid van die 
Heilige Gees te alle tye by ons. Jesus in die menslike liggaam kon slegs op een plek 
op 'n slag wees, maar die Heilige Gees, ons Trooster, kan te alle tye by alle gelowiges 
wees: “Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot 
in ewigheid:” (Johannes 14:16). Ja, Jesus het sy dissipels verseker dat hulle nooit 
alleen sal wees nie.  

Liewe broers en susters: ons ervaar baie moeilike en onsekere tye as gevolg van die 
Corona-pandemie. Die dae / weke / maande en selfs jare wat voorlê, sal vir ons almal 
uiters uitdagend wees. Nietemin kan ons met 'n groter bewustheid van die Heilige 
Gees in ons lewens, egter besef dat ons nooit alleen is nie. Die Heilige Gees is by ons 
en is baie aktief in ons lewens op verskillende kragtige maniere.  

Deur hierdie Pinkster-meditasies wil die Biskoppe ons aanmoedig en wys hoe die 
Heilige Gees, ons Helper en Trooster, in ons lewens optree.  

Geniet die meditasies. Ons bid u 'n geseënde Pinksterweek toe.  

Bly veilig. 

Rodger G Ruiters (Biskop) 

[Namens die Biskoppe]  
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PINKSTER OORDENKINGS 2020 
OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

DAG EEN: Die Heilige Gees Leef In Ons 

Eségiël 36:26-27, Johannes 14:16-17, Efésiërs 1:13, 1 Korinthiërs 3:16, Romeine 8:11 

Liewe broers en susters: In Johannes 14:16-17 praat Jesus met Sy disipels en Hy sê, “En Ek 
sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid – die 
Gees van die waarheid … julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” Jesus het 
belowe dat wanneer Hy weggaan, Sy Gees gestuur sal word om binne Christene te leef. 

As ons Christene is, noem die Bybel ons God se tempel, want “die Gees van God woon in 
ons.” (1 Korinthiërs 3:16) As kinders van God besit ons letterlik die Gees van God binne ons. 
1 Korinthiërs 3:16 sê, “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in 
julle woon nie?” Andrew Murray, in sy boek The Spirit of Christ, brei hierop uit op ‘n wyse wat 
baie behulpsaam is om te verstaan. Hy sê dat daar drie howe in die Joodse tempel is: die 
buitehof, die binnehof, en die Allerheiligste. 

Murray beskryf hoe ons liggame soos die buitehof is. Die binnehof is soos ons verstand, ons 
wil en ons emosies. Maar binnekant ons is die Allerheiligste waar die Gees van God woon. So 
binnekant ons is die Allerheiligste. Vers 17 van daardie hoofstuk sê, “…die tempel van God is 
heilig, en dit is julle.” Dit sal ons selfbeeld help om te weet die Allerheiligste binne ons is. 

Die Heilige Gees is aan ons gegee sodat ons kan weet wie Jesus is en kan weet hoe om Hom 
te volg.  Om Jesus te volg is nie maklik nie. Die lewe is nie altyd maklik nie; die goeie nuus is 
dat die Heilige Gees ons die krag gee om Jesus te volg. Wanneer ons ‘n persoonlike 
verhouding begin met Jesus, steek die Heilige Gees ‘n begeerte in ons aan om Hom te ken en 
meer te word soos Hy. Soos wat ons verhouding groei en ons leer wie ons is in Christus, 
bemagtig die Gees ons om ‘n lewe te lei wat Jesus reflekteer, ongeag van die moeilkhede wat 
ons in die gesig staar. 

Liewe broers en susters, die Heilige Gees se magtige inwoning is ‘n ongelooflike gawe wat 
ons nooit ligtelik moet opneem nie. Jesus het gesê dat die Gees vir ewig met ons sal wees. 
Ons kan deshalwe as kinders van God vertrou dat Hy ons nooit sal verlaat of ons sal teleurstel 
nie, soos wat ons kies om Hom te volg al die dae van ons lewe. In Eségiël 36:26-27 sê die 
HERE, “Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel.” Met 
dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dode opgewek het wat nou in ons binneste leef, kan 
ons ‘n groot verskil maak in die manier wat ons lewe en ander mense se lewens impakteer, en 
Sy dunamis krag vrystel om ons generasie positief te beïnvloed. Dunamis is die Heilige Gees 
se wonderbaarlike krag wat nou binne ons is. Maar tensy ons dit aktiveer, sal dit eenvoudig 
dormant lê binnekant ons en niemand sal die voordele van die doeleindes daarvan kry nie. 
Mag die lig van die Heilige Gees altyd helder brand in ons. Amen 



Gebed: Vader, dankie dat U my vul met U Heilige Gees. Heilige Gees, ek prys U want U is 
heilig, en ek dank U dat U in my hart woon. Dankie dat U in my lewe werk. Dierbare Heilige 
Gees, laat my nooit probeer om U te beperk tot my eie kapasiteit nie. In  Jesus Naam. Amen  

 
 
 
 
 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 

OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

Dag 2: Die Heilige Gees gee ons Krag. 
Hand 1:8, 2 Tim 1:7, Rom 8:37, 1Jn 5:4, Hand 2:39, 1Thes:1:5, 1Kor 2:4-5, 2Kor:2:14. 
 
Handelinge 1:8: “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 Judéa en Samaria en tot aan 
die uiterste van die aarde." 
Die eerste apostels het alles verlaat om Jesus te volg. Maar hulle moes steeds wag todat die 
Heilige Gees op hulle uitgestort is voordat hulle die bediening en roeping wat God hulle 
opgelê het sou kon uitvoer. Ook Jesus moes met die Heilige Gees en met krag gesalf word 
voordat Hy sy openbare bediening kon begin (Hand 10:38). As Hy, hierdie salwing as nodig 
geag het vir Sy bediening, hoeveel meer nie ons nie?  

Jesus het die apostels opdrag gegee om in Jerusalem te wag todat hulle ‘toegerus is met 
krag’ (Lk. 24:49). En net voor sy Hemelvaart, herinner Hy hulle weer dat wanneer die Heilige 
Gees op hulle sal neerdaal sal hulle ‘krag ontvang’ (Hand 1:8). En op die dag van Pinkster 
word die Heilige Gees op hulle uitgestort. Met die uitstorting van die Heilige Gees, 
transformeer hierdie groep lafhartige manne in moedige, vurige getuienisse vir die Here 
(Hand 2:1-4). Wat hulle ontvang, is presies wat Jesus gesê het hulle sal ontvang – krag. 
Wat ook ons in ons Christelike en geloofslewe nodig het, is nie slegs ‘n leerstelling nie, maar 
die krag van God! Die doop met die Heilige Gees, gee ons die krag tot ‘n heilige lewe en ook 
die krag tot diens en getuienis! 

In die Nuwe Testament word die Heilige Gees voorgestel as ‘n rivier wat vloei vanuit die troon 
van God en op die aarde val (Openb. 22:1; Hand 2:33). Om met die Heilige Gees gedoop te 
word, is om in hierdie waterval ingedompel te wees. Jesus het gesê dat almal wie dors het na 
Hom moes kom om die Heilige Gees te ontvang, sodat strome van lewende water sal vloei uit 
hul binneste (Joh. 7:37). Dit is God se wil dat strome van seëninge uit ons sal vloei na almal 
met wie ons in aanraking kom. Gedurende hierdie tyd van nasionale insluiting, word ons 
geroep om strome van seëninge te wees deur te bid vir hulle wie aan die spits staan van die 
stryd om die Covid-19 pandemie te beveg, en om ‘n bron van aanmoediging te wees vir hulle 
wie die virus opgedoen het, en deur ons gebede, hulle wie geliefdes aan die dood moes 
afstaan te troos. Maar, ook dat ons ‘n bron van seën vir andere sal wees deur na onsself om 
te sien en veilige higiene toe te pas, en om sosiale afstand te handhaaf.  

Die eerste stap hiertoe is om ons nood en sonde te bely, en as ons daardie tree gegee het, 
om dan God te vertrou om aan ons te gee dit waarvoor ons gevra het. Al wat ons hoef te doen 
om die doop van die Heilige Gees te ontvang, is ‘n dors en intense begeerte gebore uit ‘n diep 
verlange om God te verheerlik.  En om te bid vir geloof tesame met die absolute vertroue dat 



God ons sal gee wat Hy beloof het. Daarom kan ons vra, met ‘n dors en honger na Sy 
krag, en weet dat God sal voldoen aan ons versoek.  

In die Ou Testamen word die Heilige Gees vergelyk met ‘n wind, en die wind waai soos dit wil, 
en wanneer dit wil. “So is elkeen wie uit die Gees gebore is”, sê Jesus (Joh. 3:8). Elke 
gelowige sal daarom op ‘n unieke manier die doop met die Heilige Gees beleef. Maar, dit is 
innerlike, geestelike toerusting met krag van omhoog wat werklik saak maak. God skenk aan 
ons ‘gawes van krag’ deur die Heilige Gees, sodat ons Hom kan dien en effektief kan bydra 
tot die opbou van die kerk as die liggaam van Christus – en Hy besluit self watter gawe ons 
sal hê.  

 

Profesie, die gawe om met krag te preek, om uit te daag, aan te moedig en bemoedig, is die 
belangrikste van hierdie gawes (1 Kor. 14:1-5). Daar is ook gawes om te dien, lering, 
genesing, vermaning en leierskap (Rom. 12:6-8; 1 Kor. 12:8-10). Die gawe om in tale te 
spreek, is nog een van die gawes wat God gee om ons toe te rus om Hom te loof en prys, 
sonder die beperking van ons eie verstand en ons moeder-taal.  

As ons die doop van die Gees ontvang het, moet ons God se aangesig soek, en ons 
geboortereg opeis. Dan kan ons Hom ook vra om ons hierdie sekerheid te gee. “As julle dan 
wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse 
Vader, die Heilige Gees gee aan die wat tot Hom bid…Julle  begeer en julle het nie, omdat 
julle nie bid nie” (Lk.11:13; Jak 4:2). Laat ons, daarom tot God roep met ons hele hart, en soos 
Jakob by Piniël  sê, “Ek sal U nie laat gaan voordat U my seën nie” (Gen.32:26).  

Daar is geen partydigheid by God nie. wat Hy vir andere doen sal Hy ook vir u doen. Vandag 
nog, beloon Hy dié wie toegewyd na Hom soek (Heb. 11:6). Hy is meer as gewillig om die 
Heilige Gees in al sy volheid te gee aan die wie die verlange het om Hom te verheerlik.  

Gebed 

Genadige God, ons bely dat sonder U ons niks kan doen nie, en dat ware lewe slegs by U te 
vind is. Ons het in hierdie dae, wanneer ons ‘n reus genaamd Coronavirus moet beveg, tot die 
besef gekom dat ons krag van omhoog nodig het vir hierdie stryd, en om nie moedeloos te 
word en aan ons geloof te twyfel nie. Ons bid dat U met U Heilige Gees op ons, U kerk, sal 
neerdaal, en dat ons toegerus sal word met U verruklike krag. Ons bid dit in die Naam van 
Jesus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEESDAG  

DRIE: DIE HEILIGE GEES TREE IN EN HELP ONS OM TE BID ... 

Psalm 6:6, John 16:13-15, Lk 22:44;  Rom 7:18-25,  Rom 8:13, Rom 8:26 and 2 Cor 5:1-4  

In Hoofstuk 8 van sy brief aan die Romeine gaan Paulus regtig in fyn besonderhed in terme 
van hoe die Derde Persoon van die Drie-eenheid werk, naamlik: DIE HEILIGE GEES werk in 
ons lewens. Nog beter, Paulus verduidelik hoe DIE HEILIGE GEES ons in staat stel om die 
dinge te bereik wat ons andersins en normaalweg nie in staat sou wees om te bereik nie, veral 
vir ons geestelike lewens. Anders gestel: DIE HEILIGE GEES help ons om ondenkbare pligte 
uit te voer en om, so te sê, die onmoontlike hoogtes van geestelike prestasie te bereik. Dit, 
verduidelik Paulus in teenstelling met die beperkinge en beperkinge van die VLEES. In veel 
eenvoudiger woorde, die Heilige Gees is KRAGTIG terwyl die VLEES swak is, sovêr dit 
Paulus betref.  

Een so 'n 'onmoontlike hoogte', noem Paulus dat die HEILIGE GEES ons as gelowiges in 
staat stel om te bereik, is ons vermoë om deur gebed betekenisvolle en gesonde 
kommunikasie met God te beoefen. Vir hierdie doel skryf Paulus: “En net so kom ook die 
Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die 
Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge”. (Romeine 8:26) 

In teenstelling met die algemene opvatting dat GEBED 'n redelik maklike taak is om uit te 
voer, is dit, so te sê volgens Pauliniese teologie, allermins nie so nie. Inteendeel, dit is 'n 
reuse-taak, juis omdat die hele aksie kommunikasie deur dwalende en afvallige mense soos 
ons met 'n Heilige en ewige God behels. Vir Paulus is hierdie soort onvermoë om vrylik met 
God te praat 'n teken van swakheid, geestelik gesproke. Ons is immers mens, wat vêr van die 
perfek is om die kuns, soos dit is, te bemeester om God in gebed te betrek. As sulke gebreke 
in ons blootgestel word en ons om watter rede ook al nie tot God kan bid nie, tree DIE 
HEILIGE GEES in om ons te help deur namens ons tot God te bid. Die woord wat in hierdie 
verband gebruik word, is: INTREE. Die Bybel sê: Wanneer ons swak is en nie presies weet 
hoe ons moet bid nie, help God self (deur die Heilige Gees) om voorbidding vir ons te 
doen.  

Maar hoe is dit moontlik dat 'n gelowige dit moeilik vind om deur gebed met 'n liefdevolle God 
soos onse God te praat? Inderdaad, hoe is dit moontlik dat 'n mens ditmoeilik vind om net te 
kan sê wat op hulle hart lê vir ons liefdevolle Vader soos God, wie ons Abba, Vader aanroep, 
om Paulus aan te haal? Die antwoord op hierdie vraag lê dalk in wat een Bybelse 
kommentator oor hierdie aangeleentheid te sê het, naamlik dat dit nie die regte saak van 
gebed is waaroor gelowiges soveel skade verloor nie, maar om die regte dinge te vra, is hulle 
werklike probleem.  
Eenvoudig gestel, ek is seker dat ons almal 'n eindelose lys het wat ons in gebed van God wil 
vra, veral vir ons fisiese behoeftes, maar om die regte dinge in God se oë te vra, kan 'n ware 
probleem wees. In ons gebede kan ons daarom miskien nie vra vir die dinge wat van kritieke 
belang is vir ons oorlewing nie, pleks van die dinge wat “lekker is om te hê”. Onderskeiding in 
gebed word dus belangrik. Vir dwalende mense soos onsself kan dit veel gevra wees, maar 
dan sê Paulus weer: DIE HEILIGE GEES is daar om ons in hierdie verband te red.  

Gebed: 
Hemelse Vader, baie dankie vir al die wonderlike werkinge van u Heilige Gees soos dit so 
duidelik deur u kneg Paulus verduidelik is in sy brief aan die Romeine. Ons gebedslewe is nou 
baie makliker om te lei, want die Heilige Gees is daar om ons te begelei. Daal nou neer, 

https://biblia.com/bible/nkjv/John%2016.13-15
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%207.18-25
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.13


Heilige Gees en neem beheer van ons gebedslewe en verander ons tot ware gebedsstryders 
in U oë. AMEN.  

PINKSTER OORDENKINGS 2020 
OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

Dag Vier: Die Heilige Gees onderrig Christene in en herinner hulle aan wat Jesus gesê               
het. 

Neh. 9:20, Joh. 14:26, Joh. 15:26, Joh. 16:13-14, Hand. 16:6-7, Hand. 13:2, Rom. 8:14 

Liewe Broers, Susters, Jongmense, Kinders 

Leer, onderrig, herhaal, herinner is bybelse terme wat gedurende hierdie tyd van inperking by              
ons leerders en studente baie bekend is. Vir diegene onder ons wat nog studeer, leer in ‘n                 
skool, college, Universiteit of enige ander instelling van onderwys, is hierdie terme deel van ‘n               
daaglikse roetine. En selfs as die Corona virus hierdie prosesse vergemoeilik het, sal die              
noodsaaklikheid daarvan nie verdwyn nie. 

Ons spandeer oneindig baie tyd om iets te leer verstaan, te onthou, om daaroor te kan praat                 
of daaroor te skryf en toe te pas. Sommige van ons het soete herinneringe daaraan terwyl                
ander ontdek het dat dit nie altyd so maklik was nie. Nietemin weet en erken almal die                 
belangrikheid daarvan om kennis op te doen sodat ons vorentoe kan gaan in die lewe en die                 
persoon word wat jy wil wees of ten minste wat God wil hê jy moet wees. 

…om die persoon te word wat jy wil of ten minste behoort te wees… Hierdie proses het met                  
baie meer te doen as om net na ‘n skool, kollege, universiteit te gaan. Alhoewel om te leer ‘n                   
spirituele proses is, het die proses om te word wat jy behoort te wees meer met God se plan                   
vir jou lewe te doen.  

Ja, en sodoende het God ‘n proses in die lewe daargestel om te verseker dat ons die                 
spirituele prosesse sal leer ken wat vir ons belangrik is om te groei en daarin aan te hou. God                   
die Vader het ons geleer en verseker dat ons Hom en sy verwagtinge vir die lewe sal leer ken.                   
Ons sien dit in die Skeppingsverhaal, in die gee van gebooie om ons lewens te bestuur, in die                  
gee van profete om ons te help om Hom te volg. As Christene weet ons dat God ‘n spesiale                   
bediening daarvoor het. Hy het sy Heilige Gees in beheer daarvan gestel om ons              
geinformeerd te hou en ons gedurig te herinner aan die geestelike doelstellings soos deur              
Jesus aan ons geleer. Die leiers en mense van die Ou Testament het daarvan geweet. (Neh.                
9:20) 

Dit skyn asof hierdie funksie in die tyd en wêreld van Jesus en veral met die planting van die                   
Nuwe Testamentiese Kerk baie belangrik geword het. Een van Jesus se doelstellings was om              
te leer waarvoor Hy gekom het en reg te stel wat in die verlede verkeerd geleer was.                 
(Bergpredikasie, Matt. 5-7) Maar dit het nie daar geeindig nie. Om elkeen te bereik het God                
nie net deur die persoon van Jesus gepraat nie, maar juis deur sy Gees wat aktief en                 
lewendig onder ons is. So, dus kon Jesus sê: Ek sal julle ‘n persoonlike Gids gee wat vir julle                   
daar sal wees om julle te help, te lei, te herinner wanneer dit ookal in die lewe nodig mag                   
wees. 

Is dit nie wonderlik nie? Jy het ‘n persoonlike lewende Gids wat jou aktief begelei en deur die                  
Here Jesus Christus self beveel is om met jou te wees. (Joh. 14v26) Ja, elkeen van ons weet                  
dat die lewe baie ingewikkeld raak sodat ons baie maklik sommige riglyne vergeet, en dus               
hierdie leiding nodig het. Laat ons die Here daarvoor dank! 



Gebed: Liewe Here, daar kom tye in my lewe waar ek net nie meer weet hoe of rigting het nie,                    
en dan is ek gerus want u Gees is altyd met my. Mag u Gees my nooit verlaat nie. Amen. 

 

 

 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 
OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

Dag 5: DIE HEILIGE GEES REINING EN HERSKEP ONS, EN HELP ONS OM GOD SE               
   WOORD TE GEHOORSAAM. 

Teks: “Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam 
uithaal en julle ‘n hart van vlees gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat 
julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.” Esegiël 36: 
26, 27 
Dit is in belang van ons almal as navolgers van Jesus Christus, dat ons ‘n gedurige en noue 
verhouding met die Heilige Gees moet hê. 

In die tema van vandag word ek en u aangemoedig om ernstig te bid en die teenwoordigheid 
van die Heilige Gees af te smeek in al ons woorde, ons handelswyse en in ons verhoudinge. 
God, die Almagtige, is altyd gereed om aan ons die gawe van die Heilige Gees en Sy spesiale 
invloed te skenk in al ons handelinge in die samelewing. 
Ons teks in Esegiël 36 is ‘n profesie oor die herstel van die volk van Israel. Dit praat oor ‘n 
nuwe begin vir God se uitverkore volk nadat hulle God se Naam ontheilig het. 

Die nuwe begin neem ‘n aanvang met God se gewilligheid om die sondige volk te vergewe en 
hulle oortredinge uit te wis deur reiniging en hernuwing. En daardeur ontvang hulle ‘n nuwe 
hart met ‘n nuwe begeerte om aan God se wil gehoorsaam te wees…, “…Ek sal julle ‘n nuwe 
hart en ‘n nuwe gees gee…Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my 
voorskrifte leef…” 
Liewe broeder en suster, Pinkstertyd is ‘n tyd van volharding in gebed, terwyl ons tot God pleit 
om ons te help om sterker in ons dissipelskap te word, en in ons gehoorsaamheid, en dat ons 
geheel-en-al onsself aan Sy wil onderwerp. Ek en u word vandag opgeroep en aangemoedig 
tot gebed en onsself voor God te verootmoedig. Ons moet daagliks God se wil vra in al ons 
planne en bedrywighede. God se wil moet altyd eerste gestel word in al ons gedagtes. 
Voordat ons praat, optree of reageer op enige oproep moet ons die leiding van die Heilige 
Gees afsmeek. 

Ten slotte, die Heilige Gees is God se spesiale geskenk. Ons kan dit nie koop of verdien nie. 
ons kan slegs die Heilige Gees in nederigheid ontvang as sondaars wat geheel-en-al van God 
se genade afhanklik is. En as beskeie ontvangers van hierdie besondere gawe, het ons een 
passie, naamlik om die wil van God nougeset na te strewe, dag en nag, elke dag van ons 
lewe. 

GEBED 
Hemelse Vader, dankie vir die gawe van die Heilie Gees. U skenk dit aan ons sonder dat ons 
dit verdien. Here, U liefde vir ons is so groot. Dit kom na ons toe daagliks, deur Jesus Christus 
U Seun, wie Sy lewe vir ons gegee het sodat ons erfgename in U koninkryk mag wees. Ons 



het een begeerte, om U te dien en om U gehoorsaam te wees elke dag van ons lewe. Laat U 
wil geskied. Amen  

 

 

 

 

 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 
OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

Dag Ses: Die Heilige Gees help Christene om sonde te vernietig en oortuig die wêreld               
van sondeskuld.  Johannes 16:7-8, Romeine 8: 12-13 

Liewe leser, broers en susters, die wêreld is ‘n sondige plek en een van die take van die                  
Heilige Gees is om die wêreld van sonde te oortuig. In Johannes 16:8 belowe Jesus om die                 
Heilige Gees te stuur, “En wanneer die Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan                  
sonde…”  

Die woord “aankla” beteken “om te beskuldig” of “tereg te wys”. Geen mate van prediking,               
smeking of vingerwysing sal kan oortuig van sonde nie, tensy die Heilige Gees binne die               
sondaar se hart werksaam is. Dit is die Heilige Gees se werk om te oortuig en skuldig te vind. 
Om aangekla te word, is om die afgryslikheid van die sonde aan te voel. Dit gebeur wanneer                 
ons God se skoonheid, Sy reinheid en heiligheid gesien het, en wanneer ons erken dat sonde                
nie in Hom kan woon nie (Psalm 5:5). Toe Jesaja in God se teenwoordigheid staan, was hy                 
onmiddellik oorweldig deur sy eie sondigheid: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord                
oor my lippe is onrein. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.” (Jesaja 6:5) 

Ons word oortuig wanneer ons oplet hoedat ons sonde God oneer aandoen. Toe Dawid deur 
die Heilige Gees aangekla is, het hy uitgeroep, “Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen 
wat verkeerd is in U oë.” (Psalm 51:6). Dawid het sy sonde as ‘n belediging teen ‘n heilige 
God beskou.  

Liewe leser, broers en susters: Die Heilige Gees kla nie net mense van sonde aan nie, maar 
Hy roep hulle ook op tot bekering (Handelinge 17:30; Lukas 13:5). Die oortuigende krag van 
die Heilige Gees maak ons oë oop vir ons sonde en open ons harte om Sy genade te ontvang 
(Efesiërs 2:8). Ons loof die Here vir die oortuiging van sonde. Daarsonder kan daar nie 
saligheid wees nie. 

Jesus gaan voort om te verduidelik: “Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie 
in My nie (Johannes 16:9-11). So die mees basiese sonde waaraan die wêreld skuldig is, is 
ongeloof, ‘n weiering om in Jesus te vertrou. Ongeloof is die teenoorgestelde van geloof, of 
vertroue. “Geloof” in die Bybel beteken om “vaste vertroue” te hê, dit sluit ‘n algehele oorgawe 
aan God in. Om my geloof in God te plaas deur Jesus Christus beteken dat ek my hele wese 
in Sy hande plaas. Dit beteken werklik onvoorwaardelike oorgawe. Geloof beteken dat ek my 
hele wese in Sy hande plaas vir Sy WIL. Kortliks, geloof beteken ek gee MYSELF aan God 
oor. 

Die aangewese tyd is nou, onder hierdie moeilike omstandighede van die Covid-19 virus, om 
‘n diepe selfondersoek en introspeksie te doen en refleksie van ons geloof in God Almagtig. 



As ons geloof in God het, en volle vertrou in ons Here Jesus Christus het, kan ons enige 
terugslae/teenspoed oorkom en kan ons die Caronavirus pandemie verslaan! “Daarom sê Ek 
vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so 
wees.” (Markus 11:24)  

Amen. God seën. Bly veilig. 

Gebed 

Hemelse Vader, ek gee my lewe onvoorwaardelik aan U oor! Ek eer U, want U is sterk en 
almagtig, waardig om geprys te word. Heilige Gees, deursoek my hart en verstand vir alle 
onregverdigheid. Stroop my van alle ongeregtigheid soos ek na U toe kom net soos ek is. 
Here Jesus, ek gee alles aan U oor, my Saligmaker, Ek gee alles oor. Amen.  
 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 

OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

DAG 7: DIE HEILIGE GEES SKENK ONS GEESTELIKE GAWES 
1 Kor. 12: 4-12; Efe. 4: 12-13 

SUB-TEMA: GEESTELIKE GAWES STIG KERK ONTWIKKELING 

Liewe broers, susters en kinders, wees geseënd met die genade en vrede van die 
Drie-enigheid hierdie Pinksterfees. 

1. Vir drie jaar was Jesus se bediening op aarde gekenmerk deur fisiese teewnoordigheid. Hy 
was beperk tot een plek op ‘n gegewe tyd. Sou Sy basis in die Noorde wees, dan sou die 
Suide nie Sy Christo-sentriese invloed en beskikbaarheid kon benut.  

1.1 Joh. 14:16 sê “die Vader sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in 
ewigheid” en in Joh. 14:18 sê Jesus “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer 
na julle toe.” 

1.2 In die diskoers in Hand. 1: 4, 8 het Jesus “bevel gegee om nie van Jerusalem weg te 
gaan nie” todat hulle met krag van omhoog toegerus is. En ook “julle sal my getuies wees 
in Jerusalem, sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die 
aarde.”  

#Covid 19: Insluitings regulasies, aandklok-reël, vergaderings is uitgestel, ekonomie 
bedreig; raak broos in spiritualiteit; deur die krag en beweging van die Heilige Gees; 
geestelike gawes skenk aan die kerk ‘n nuwe begin in spiritualiteit. Stabiliteit sal die kerk 
se geskenk wees. 

1.3 Gedurende Lydenstyd: Die Heilige Gees het ons deur gees-vervulde dienaars/esse 
geseën om nie eensaam te wees nie, en om nie weeskinders te wees nie, met fasilitering 
van lydens geskiedemis oordenkings vir gelowiges. 

2. GEESTELIKE GAWES 
● Ons smeek die Heilige krag om die gawes van die Gees aan die kerk te skenk. 

2.1 1 Kor. 12: 4-12 

● Die Seun keer terug na die Vader via die kruis, die opstanding, en die hemelvaart. 



● Om as kerk van die Gees afhanklik te wees, bely ons Christus as Bewerker, Bron en 
Bestuurder van krag vir lewenslange proses van geestelike groei. 

2.2 Efesiërs 4:7: “Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die 
gawe van Christus” vir ‘n lewende spiritualiteit.  

#Vir aktiewe en lewende kerk- groei en –ontwikkeling word alle lidmate geroep om 
hierdie te toon, en ‘n lewende dinamiese getuienis vir die eenheid van die kerk uit te 
dra. 

- Geestelike gawes vloei uit genade (charisma) om gemeesnskap te verstewig 

- Geestelike gawes is die uitsonderlike bekwaamhede wat lidmate ontvang vir 
bediening en diens (diakonia). God is die heilige bron van alle geestelike gawes.  

2.3 Geestelike gawes volgens Paulus tot beskikking van die Korinthiërs 

1 Kor. 12:1 …’spesiale vaardighede wat die Heilige Gees aan elkeen uitdeel’ 

Waarskuwing!... “nou is daar diegene wat daarop roem dat hulle ‘n boodskap 
verkondig wat hulle deur die gees van God gegee is.” (1 Kor. 12:3). 

‘Hoe weet julle dat hulle opreg is in hulle verkondiging?’  Die wie Jeusus as Here bely, 
word sekerlik deur die Heilige Gees gelei”. 

2.4 …1 Kor. 12:4-10. 
Rakende gesags-verhoudinge in die samelewing, is die Christen gemeenskap 
gekonfronteer met interne spanning wat die eenheid bedreig en chaos tot gevolg kan 
hê. God is ‘n God van orde. 

2.5 Spesiale bekwaamhede het hul oorsprong by die Heilige Gees (1 Kor 12:4) 
● Verskillende maniere om God te dien…maar dit is dieselfde Here wie ons dien 

(diakonia), om welsyn en verdraagsaamheid te bevorder. 

● Daar is verkillende maniere hoe God in ons lewens werk, maar dit is dieselfde 
God wat die werk in en deur ons wie aan Hom behoort, doen sodat ons ‘n nou 
verbonde eenheid vorm.. 

● Die Heilige Gees toon God se krag deur ons as ‘n manier om die hele kerk te 
help om as ‘n eenheid te leef. (Ps 133:1) 

� Gee wyse raad – bevorder Koninkryk’s Waardes. 
� Met wysheid te spreek – vir gesonde Administrasie. 
� Buitengewone geloof – om hindernisse te oorkom. 
� Krag om siekes gesond te maak…Jesus as ‘n geneesheer.  
� Krag om wonderwerke te verrig…Duiwels te oorwin 
� Krag om te profeteer en met inspirasie te preek …nie ‘n persoonlike 

boodskap of visioen nie. 
� Krag om te weet wanneer ‘n duiwelse gees deur hulle spreek wie 

voorgee dat dit God se boodskap is…en om hulle te vermaan. 

● Dit is dieselfde en enigste Heilige Gees wie al hierdie gawes en krag gee, en 
besluit wat elkeen van ons moet hê. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gebed: Heilige Gees lei ons; voed ons, rus ons toe in ons getuienis om te kan 
bydra tot die groei van U kerk.  Help ons om ons gawes tot stigting van U Kerk, 
die liggaam van Christus te gebruik, en nie vir ons persoonlike aansien nie. 
Amen. 

 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 

OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

DAG 8: DIE HEILIGE GEES SPREEK, HOOR EN HET GEVOELENS  

Skriflesings: Hand. 13:2, Heb. 3:7-9, Joh. 16:13, Rom. 8:26, 1 Kor. 2:13 en Openb. 3:7 

Volgens die Apostoliese Geloofsbelydenis van die Katolieke glo ons in die Drie-enige            
Godheid; God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees, die Trooster.  

Uniek aan hierdie belydenis is die klaarblyklike eenheid van die drie Persone [Johannes 16:              
13-15], dit beteken dat daar in die Drie-eenheid 'n eenheid van doel is. Ons kan reeds in die                  
Ou Testament sien dat die Heilige Gees tydens die skepping aktief was; “en die Gees van                
God het gesweef op die waters” [Genesis 1:2]. 

In die boek Handelinge (1v22-26) rig die Heilige Gees die apostels wie hulle moet kies, sodat 
die Evangelie in die heidense wêreld verkondig kan word. Toe die Heilige Gees op 
Pinksterdag uitgestort is, is die dissipels getransformeer, bemagtig en toegerus om die 
Boodskap van Verlossing te verkondig. 

Terwyl ons ons voorberei op die viering van Pinkster, word ons daaraan herinner dat die 
Heilige Gees wel krag gee wanneer die Evangelie verkondig word. Ons sien dit veral in die 
boodskap van Apostel Petrus aan die mense in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige 
Gees. (Handelinge 2: 14vv). Terwyl ons in die Drie-Enige God glo, kan ons dus verseker wees 
dat die Heilige Gees teenwoordig is wanneer God deur Sy Woord tot ons spreek. Hy is die 
God wat ons hulpgeroep hoor en ons pyn ervaar. Terwyl ons hierdie meditasies voorberei, 
word ons land en die hele wêreld deur Corona-virus geteister (Covid-19). 

Christene oor die hele wêreld is in voorbidding daartoe, hoewel ons nie die Goeie Vrydag- en 
Paasfees-dienste in ons verskillende gemeentes kon vier nie, het ons in ons gesinne aan 
gebed deelgeneem. Ons bid tot ons God om die bedroefde families te troos en te vertroos. Ek 
twyfel nie daaraan dat God ons smekinge hoor en beantwoord nie. Daar is geen rede waarom 
ons nie moet glo dat Hy sal kom nie; ja - Hy sál tot ons redding kom. 

Ons word dus aangemoedig om aan te hou om op Hom te vertrou, ons durf nie hoop en 
geloof verloor nie. Ons moet God meer vrees as wat ons hierdie Covid-19 virus vrees, want dit 
sal ons nooit van sy liefde kan skei nie. 

Wie weet, dit kan wees dat ... (ek weet dat dit vir sommige kontroversieel mag klink), ons God 
deur 'n krisis in ons lewens - 'Covid-19 is geen uitsondering nie' - met ons praat, helaas met 
dié inperking, aangesien gesinne saam moet wees. Ongelukkig het geslagsgebaseerde 
geweld en verkragting uitgebreek, wat meer lyding vir die slagoffers veroorsaak. Die vraag is 
of ons ore het om te hoor wat God vir ons sê? Genadige Drie-enige God, stel ons in staat om 
U gehoorsaam te wees. Inspireer ons om U Gebod om mekaar lief te hê, na te kom. 

Gebed 



 Drie-enige God; Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U, want U is die God wat elke 
oomblik met ons praat deur U Woord, en terwyl ons dit met baie mense deel. Baie dankie dat 
U ons hulpgeroep en smekinge hoor; en dat U meegevoel het en ons pyn deel. Versterk ons 
geloof, hoop en vertroue in U, ten spyte van bittere ervarings wat ons in ons lewens ervaar. 
Ons bid dit deur Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. 

 

 

 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 
OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

DAG NEGE: DIE HEILIGE GEES ROEP, STUUR MENSE OM TE WERK EN STEL HULLE AAN 

Handelinge 13:2-4, Handelinge 20:28, Openbaring 22:17 

Liewe Susters en Broers 

Groot besluite, byvoorbeeld - watter beroep om te volg, watter werksaanbod om te aanvaar,              
wie om te trou of waar om huis op te sit – is die soorte wat baie angstigheid meebring omdat                    
dit die sielondersoekende vraag produseer: Is ons voorbereid en waar kan ons hulp vind? 

Die vroeë Kerk in ons teks in Handelinge 13 het so ‘n belangrike besluit voor hulle gehad. Die                  
Goeie Nuus van Christus moes die uiterste van die aarde bereik (sien Handelinge 1:8). “Die               
aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon.”                
(Psalm 24:1). Maar wat help dit as die wêreld nie bereik word nie? Hoe kan hulle die Goeie                  
Nuus ken as hulle dit nie hoor nie? En hoe kan hulle hoor as daar niemand is om hulle te                    
vertel nie? (Rom. 10:14,15) Hulle benodig God se leiding. Ons skrifgedeelte sê: “En terwyl              
hulle (die Kerk in Antiochië) besig was om die Here te dien en te vas…” – hulle aksies en                   
instelling (vers 2) – “…het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir my af                 
vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.” Soos wat hulle gevas het, het hulle vergeet van                 
hulle eie behoeftes, begeertes en hulle was heeltemal oop vir God se leiding, planne en               
voorskrifte. Maar was dit deur hierdie vas en bid en oplegging van hande dat hulle               
gekwalifiseer was vir hierdie werk? Nee, God het hulle reeds geroep. En Hy wat hulle geroep                
het, het hulle ook bekwaam gemaak. Hoe kan ons vandag nog die Gees se roeping ontvang?                
Eerstens, deur dit te begeer; tweedens, deur dit in opregtheid te soek; derdens, deur te wag                
daarop; en laastens, deur dit te verwag. Die gemeente het op die Here se leiding gewag deur                 
te bid en te vas. Hulle het onmiddelik gehoorsaam, want dit was God self wat geroep het.                 
Hulle het hulle weggestuur en hulle het gegaan (vers 4). Hierdie eerste sendingreis van              
Paulus en Barnabas was verwerklik deur hulle gewilligheid en, net so belangrik, die             
deelname van die gemeente.  

Die grootste behoefte in alle soorte Christelike werk vandag is aan manne en vroue wat               
geroep is deur die Heilige Gees en uitgestuur kan word. Laat ons bid dat die Gees ons                 
waaksaam en gewillig sal maak aan Sy roeping soos Samuel: “Spreek, HERE, want u kneg               
hoor.” (1 Sam. 3:9) en Jesaja: “Hier is ek, stuur my.” (Jes. 6:8) en voorbereid sal wees om                  
deel te neem in die bediening en om diegene wat die Godgegewe verantwoordelikheid het om               
die mense van God te lei soos ‘n herder, te ondersteun, binne en buite die kerkgebou, in                 
toegewydheid en deur hul voorbeeldige lewe. Daarom het Paulus die ouderlinge in Efese             



 

gepleit op sy laaste besoek aan hulle: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde…” (gee                  
om vir die kudde), want hulle behoort aan God. (Handelinge 20:28)  

Dit is waar dat ons in ‘n wêreld leef met ‘n vurige dors vir die Lewende Water. Die Gees roep                    
nog steeds vandag vir elkeen om te kom en dit verniet te ontvang (Open. 22:17). Daarom kan                 
die Kerk as Bruid nie anders as om daardie uitnodiging te eggo nie – nie net in kritieke                  
oomblikke nie – want die Goeie Nuus van Verlossing in Christus is bedoel vir almal oral. 

Covid-19 het die skrille werklikheid van hoe ons lewe uitgelig. Mag ons as Kerk ons pogings                
voortsit, te midde van die huidige en post-inperking maatreëls, om op te voed en die               
desperate behoefte en lyding, liggaamlik en geestelik, van alle mense te verlig, jonk en oud;               
om te help om die vinnige verspreiding van die corona virus te verhoed en selfs te bedien via                  
diverse en maklik toeganklike middele. 

Waardigheid vra vir pligsgetrouheid. Laat ons die Heilige Gees bid om ons te seën en te                
versterk soos ons Hom ywerig dien. 

GEBED: 
Getroue God, hou ons trou aan die verbond wat U met ons gesluit het, en aan die Christelike                  
gemeenskap waarin U ons geroep het. Heilige Gees, help ons om ons getrouheid elke dag te                
betoon in liefde en diens. Dit vra ons in die Naam bo alle name, Jesus Christus, onse Here.                  
Amen.  

 

 

 

PINKSTER OORDENKINGS 2020 

OORHOOFSE TEMA: DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES 

DAG T1EN:  LOFPRYS, GEBED EN AANBIDDING 

en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en 
hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en 
hulle land genees.  2 Kronieke 7: 14 

Inleiding:  Liewe broers en susters, lofprys en aanbidding is een van die kragtigste wapens 
wat God ons teen die vyand gegee het. Wanneer ons aanbid, bewe selfs duiwels en jukke 
begin verbrokkel.  

Aanbidding is so kragtig dat dit die fisieke liggaam, denke en gees genees. Soms is daar 
jukke op ons, dinge wat nie in ons lewens gebeur nie en ons het 'n deurbraak nodig; ons kan 
vry wees van hulle deur God te loof en te aanbid. 

ITEMS VIR DIE DIENS – AANBEVELINGS 

● Lofprys en aanbiddings liedere/ gesange gedurende die diens:  

1) Hy’s die Een wat ek liefhet…;  

2) He’s got the whole world in his hands;  

3) Whisper a prayer in the morning;  

4) 825, 1-2 Jesus day by day…;  

5) 823, 1-2 Is God my strong salvation…;  



 

 

6) Reach out and touch the Lord…;  

7) Kumbaya my Lord;  

8) 646,1-3 Gaan vlug met jou smarte…;  

9) 679,1-2 Voorwaarts God se stryders…;  

10) What a mighty God we serve…;  

11) Amazing grace…  

12) 457, 1-2 Bly wakker vrome vriende…  

13) 825,1-4 Jesus day by day… 

● Dagwoorde 

● Skriflesings: 2 Kronieke 7:14, andelinge 2: 42-47 

● Kort Boodskap [5min] deur die leraar/leier op 2 Kronieke 7:14  

GEBEDSPUNTE [FOKUS OP COVID 19 VIRUS] 

● Vir die siek en aangetastes: Vra God vir genesing en hulp. Beperkdie verspreding van 
infeksies. 

● Vir gesondheidsorgwerkers in die voorste linie: Dankie dat hulle hul beroepsoproep 
gehoorsaam om ons te dien. Seën en beskerm hulle. 

● Vir ons weerlose: Bejaardes, armes, hawelose… 

● Vir die jonges, die gesonde en die sterkes: Vra die Here om hulle die nodige 
omsigtigheid te gee om te voorkom dat hulle hierdie virus onbewustelik versprei.  

● Vir ons regerings: God, help ons verkose amptenare terwyl hulle die nodige besluite 
neem, die nodige hulpbronne in vir die bekamping van hierdie pandemie in werking 
stel. Help hulle om meer toetse te laat uitvoer.  

● Vir ons wetenskaplike gemeenskap, wat leiding neem ten einde dié siekte te verstaan 
en die erns daarvan te kommunikeer: Here, gee hulle kennis, wysheid en 'n 
oortuigende stem.  

● Vir die media, wat daartoe verbind is om aktuele inligting te verskaf: Vader, help hulle 
om met toepaslike erns te kommunikeer sonder om paniek te veroorsaak.  

● Vir diesulkes met geestesgesondheid uitdagings, wat geïsoleer, angstig en hulpeloos 
voel: Hemelse Vader, gee hulle die nodige ondersteuning. 

● Vir haweloses wat nie die vereistes van sosiale distansie in die skuilingstelsel kan 
beoefen nie: Beskerm hulle teen die siekte en bied isolasie-skuilings in elke stad.  

● Vir werkers in 'n verskeidenheid industrieë wat afdankings en finansiële nood ervaar: 
Here, bewaar hulle van kommer, en inspireer u Kerk om hulle ruimhartig te 
ondersteun.  

● Vir sakeleiers wat moeilike besluite neem wat die lewens van hul werknemers 
beïnvloed: Hemelse Vader, seën hierdie vroue en mans met wysheid en help hulle om 
self-opofferend te lei.  

● Vir pastore en kerkleiers om met U te praat en aan U te luister, en om kreatief te wees 
en aan te pas. 



 

 

● Vir ons skole, onderwysers, dosente; universiteitstudente, waar moeilike besluite 
geneem moet word in belang van ons kinders se toekoms 

● Vir Christene in elke woonbuurt, gemeenskap en stad: Vra die Heilige Gees om ons te 
inspireer om te bid, te gee, lief te hê, te dien en die evangelie te verkondig, sodat die 
Naam van Jesus Christus oor die hele wêreld verheerlik kan word. 

 

 

 


