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12. Die Heilige Gees, my Helper 

 

Oorhoofse tema  

Die Heilige Gees het na ons toe gekom om ons te help om deel van God se 
groot oesfees te wees. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Handelinge 2:1-8, 11b-13. 
� Lees Handelinge 2:14-16. 
� Vertel (baie kortliks) Handelinge 2:17-42. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die Heilige Gees is met die Pinksterfees, die oesfees, uitgestort. Die koms 
van die Heilige Gees het met simboliese tekens gepaardgegaan: wind, vuur, 
tonge en mense wat in ander tale begin praat het. Die mense wat in 
Jerusalem bymekaar was en gekom het van lande waar hulle ander tale 
gepraat het, kon verstaan wat die dissipels sê. 

2. Die mense het nie geweet wat gebeur het nie, maar Petrus het alles vir 
hulle verduidelik. 

3. Omtrent 3 000 mense het in Jesus begin glo. Dit was soos ŉ oes wat 
ingesamel word. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Foto’s van sendelinge wat op verskillende plekke in die wêreld werk. 

2. ŉ Aardbol of wêreldkaart om te wys waar die plekke is waar die 
sendelinge werk. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Koringare uit papier geknip, met 
mense se name op die steeltjies 
geskryf; merk ŉ paar met ŉ rooi 
kolletjie; strooi die koringare voor die 
ontmoeting teen die kante van die 
lokaal en steek dié met rooi kolletjies 
ŉ bietjie weg agter meubels of op 
ander plekke. Daar is ’n voorbeeld by 
die hulpmiddels op die 
Aanbiedersgids se CD. 

1. Vir elke groeplid ŉ prent van ŉ 
soort graan of ŉ vrug of groente wat 
geoes kan word 

 

 

2. Stafiegom om die koringare op ŉ 
groot plakkaat te plak (ŉ paar stafies 
as die kinders dit self gaan doen)  

2. Vir elke kind ŉ landsvlaggie 
(gemaak of uit ŉ boek geknip) van ŉ 
land waar daar min Christene is of 
waar min mense al van Jesus ons 
Verlosser gehoor het 

3. ŉ Skoon vel papier vir elke kind 
om op te druk wanneer hulle die gom 
aan die koringaar smeer 

3. Paneel 7-12 

4. ŉ Groot plakkaat met die opskrif: 
God is bly oor die oes. Oesfees 
............ (datum). 

4. ŉ Wêreldkaart of aardbol waarop 
jy lande kan wys waar sendelinge in 
moeilike omstandighede werk 

5. ŉ Wêreldkaart of aardbol waarop 
jy lande kan wys waar sendelinge in 
moeilike omstandighede werk 

5. Die portret van Petrus 

6. Vir elke groeplid ŉ prent van ŉ 
soort graan of ŉ vrug of groente wat 
geoes kan word 

6. Die prent van die ligblou kruis met 
duif en vlamme. Plaas dit op paneel 
7 net onder die kroon wat by les 11 
opgesit is 

7. Vir elke kind ŉ landsvlaggie 
(gemaak of uit ŉ boek geknip) van ŉ 
land waar daar min Christene is of 
waar min mense al van Jesus ons 
Verlosser gehoor het 

 

8. Die portret van Petrus  

9. Die prent van die ligblou kruis met 
duif en vlamme. Plaas dit op paneel 
7 net onder die kroon wat by les 11 
opgesit is 
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Die storie  

 

Begin  

Was julle al by ŉ oesfees? Wat is ŉ oesfees? Dit is ŉ fees wat in ŉ sekere 
deel van die land gehou word wanneer die oes van daardie omgewing 
ingesamel word. Dit kan ŉ oes van druiwe, kersies, olywe of koring wees. 

Toe God se volk die nuwe land Kanaän ingeneem het, het hulle ook ŉ 
fees gehou. Op ŉ sekere dag moes hulle ŉ paar van die ryp koringare bring 
om vir God dankie te sê vir die oes wat hulle nou sou gaan insamel. Hierdie 
eerste koringare is gewoonlik tydens die Paasfees vir God geoffer. Dan moes 
die Israeliete 50 dae aftel, waartydens hulle geoes het. Daarna het die fees 
ná die oes – die dankie-sê-fees – gevolg. Die woord Pinkster en die Engelse 
woord Pentecost beteken “vyftig”. Die Pinksterfees is die fees wat gehou word 
50 dae ná die dag dat die eerste koringare vir God gebring is. 

 

Hoor  

Moment 1: Lees Handelinge 2:1-8, 11b-13  

Watter tekens was sigbaar toe die Heilige Gees uitgestort is? 

∼ Daar was ŉ geluid soos dié van ŉ stormwind. 
∼ Daar was ŉ vuur wat in tonge verdeel en op elkeen gaan sit het. 
∼ Mense het in ander tale begin praat. 

 

In die Bybelse tyd het vreemde volke God se volk, die Israeliete, in oorlogtye 
gevang en as slawe en werkers oor die hele wêreld van destyds verstrooi. 
Ander Jode het goedere gekoop en verkoop en daarom lang tye op ander 
plekke gaan bly. Later was daar Jode in feitlik elke stad van die destydse 
wêreld. Sommige mense in hierdie ander wêrelddele het later soos die Jode 
begin glo. Jerusalem, waar God se tempel was, het ook vir hulle belangrik 
geword. Later het mense van oor die hele wêreld in Jerusalem gaan woon. 
Daar was dus mense in Jerusalem wat al die vreemde tale van die destydse 
wêreld gepraat het. 

Nota  
Laat die groep eers antwoord voordat jy die regte antwoorde gee. 

Nota  
Plaas die prent van die ligblou kruis met duif en vlamme op paneel 7 net 
onder die kroon wat by les 11 opgesit is. 
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Toe die Heilige Gees Jesus se volgelinge in hierdie tale laat praat, kon 
almal maklik verstaan wat hulle sê. Party kon nie glo dat eenvoudige 
vissermanne hierdie vreemde tale kon praat nie. Hulle het sommer gedink 
die dissipels was dronk. 

� Moment 2: Lees Handelinge 2:14-16 

 

 

 

Petrus het vir hulle verduidelik dat daar iets groots gebeur het. Lank gelede 
het ŉ profeet met die naam van Joël geskryf dat God sy Gees op alle mense 
sou uitstort en dat groot en klein, oud en jonk dan soos profete oor God sou 
praat (Joël 2:28-32). Dit sou die begin wees van die laaste tyd op die aarde 
soos ons dit ken, die eindtyd. Die eindtyd het dus met die uitstorting van die 
Heilige Gees begin, en dit sal voortduur totdat hierdie wêreld vergaan en 
verander word om deel te word van die nuwe hemel en die nuwe aarde waar 
God sal woon. In hierdie tyd sal mense wat “die naam van die Here 
aanroep”, gered word. Dit beteken hulle sal wegdraai van vals redders en die 
Here Jesus vra om hulle te red. 

 

� Moment 3: Vertel Handelinge 2:17-42 

Petrus het verder vir die mense verduidelik dat God vir Jesus aarde toe 
gestuur en deur sy wonderwerke en tekens vir die mense gewys het dat Hy 
werklik van God af kom, maar dat die mense Hom gekruisig het. In 
Handelinge 2:32 sê hy: “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; 
daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en 
Hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit 
is wat julle nou sien en hoor.” 

Die mense wat na Petrus geluister het, het nie geweet wat om te doen 
nie. Miskien het hulle baie sleg gevoel omdat Jesus gekruisig is. Daarom het 
hulle vir Petrus en die ander apostels gevra wat hulle moes doen. Petrus se 
antwoord was dat hulle hulle moes bekeer; dit beteken hulle moes wegdraai 
van hulle ou lewe en na God toe draai. Hulle moes hulle laat doop om deel 
aan Jesus te kry. Dan sou God hulle nie vir hulle sonde straf nie, want 
Jesus het klaar aan die kruis daarvoor betaal. God sou hulle vergewe en vir 
hulle die Heilige Gees gee. Dit was ŉ belofte aan hulle, hulle kinders en 
almal wat nog ver van God af was. 

Wat gebeur toe? Daar was ŉ oesfees. Net soos al die koringare of 
druiwetrosse tydens die oes bymekaargemaak word, is daar op daardie dag 
mense bymekaargemaak: Omtrent 3 000 mense het in Jesus begin glo. Dit 
was ŉ oes van gelowiges. Die begin van die oestyd was toe Jesus gekruisig is 
en uit die dood opgestaan het. Met die Pinksterfees is die oes ingesamel. 

 

Nota 

Bring die portret van Petrus aan op paneel 7. 
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Dink  

Dink julle hierdie oes het al opgehou? Nee! Dit gaan nou al byna 2 000 jaar 
voort. Elke jaar met Pinkster dink ons terug aan hierdie groot daad van God 
en aan die feit dat al hoe meer mense elke dag begin glo. Wanneer ons dit 
sien gebeur, weet ons die oestyd is nog nie verby nie. Eendag sal dit egter 
skielik tot ŉ einde kom, en dan sal die eindtyd verby wees.  

Die mense het later begin wonder hoe lank die eindtyd sal duur. Toe 
skryf Petrus in een van sy briewe (2 Pet 3:8-9) dat duisend jaar vir die Here 
soos een dag vir ons is, en dat die Here geduldig wag omdat Hy nie wil hê 
dat iemand verlore moet gaan nie.  

 

Leef  

Wat is die lekker werk wat ons in hierdie wagtyd het om te doen? Ons kan 
met opgewondenheid kyk na die oes en help om dit in te samel. Wat oes 
ons? Mense wat in Jesus begin glo! 

Gaan vra vir iemand (jou ouers, julle dominee of een van die ander 
leiers in die kerk) of hulle weet van ŉ sendeling wat iewers werk waar daar 
baie mense is wat nog nie van Jesus gehoor het nie. Kry ŉ foto van hierdie 
sendeling en sy of haar familie en bid vir hulle. Praat self ook met ander 
mense oor Jesus. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Gee vir elke kind ŉ landsvlaggie wanneer hulle by die deur instap en sê vir 
hulle: “Jy laat my vandag aan (noem land se naam) dink.” 

 

Wegspring  

Deel vir elkeen ŉ prent of foto uit van vrugte, groente of graan wat geoes 
word. Praat saam oor ŉ oestyd. Lê klem op die silo, pakhuis of kelder waar 
al die produkte bymekaargemaak en gebêre word. 

Vra nou hierdie vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Wat is alles nodig vir ŉ gewone oes? (produkte, insamelaars en ŉ 
opgaarplek.) 

2. As dit vir enige gewone oes nodig is, is dit ook vir die oes van mense 
nodig. Wie is die produkte? Wie samel die oes in? Waarheen gaan die “oes”? 

3. Waar pas jy in die prentjie in? 

 

Wonder  

Is dit lekker om ŉ oes in te samel? Kry ŉ mens warm terwyl jy dit doen? 
Moet jy vroeg opstaan? Moet jy tot laat werk? Word jy genoeg betaal? Word 
jou lyf seer van die buk, optel, afsny …? Wie is almal bly oor die oes? 

 

Werksaam  

Jy het voor die tyd koringare uit papier geknip en mense se name op die 
steeltjies geskryf. Jy kan selfs die vreemde name van mense in ander lande 
gebruik. Jy het ŉ paar koringare met ŉ rooi kolletjie gemerk en toe die 
koringare teen die kante van die lokaal neergesit. Dié met rooi kolletjies het 
jy ŉ bietjie dieper weggesteek sodat dit nie so maklik gevind kan word nie. 

 

Speletjie: “Ons gaan nou oes” 

Laat die kinders die are gaan soek en vir jou bring. Plak die are op ŉ groot 
stuk karton vas. Wanneer iemand die derde aar met ŉ rooi kolletjie vir jou 
bring, kan jy vra: “Was dit maklik om hierdie een te kry?” En: “Wie het die 
ander twee are met ŉ rooi kolletjie gekry?” 

Nota  
Moenie toelaat dat die groep hardop antwoord nie. Laat elkeen in stilte oor 
die vrae nadink en hulle antwoorde in hulle gedagtes bêre. 
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Sê dan: “Dit is makliker om in jou eie dorp of land oor Jesus te praat. 
Die Here stuur egter ook sy werkers na moeilike plekke waar dit baie lank 
kan duur om een iemand te help om in Jesus te begin glo. Dit is waaraan 
die koringare met die rooi kolletjies ons herinner.” 

Kleur die koringaar op bladsy 41 in die werkboek in. 

 

Wegstuur  

1. Gebruik die aardbol of wêreldkaart en wys vir die groep ŉ paar lande of 
plekke waar dit moeilik is om vir mense van die Here te vertel. Dalk kan jy 
dit verbind aan die vlaggies wat jy vir hulle uitgedeel het. Vra dat die groep 
saam vir die mense van daardie land bid. 

2. Vra dat hulle elkeen in die week wat voorlê die naam sal kry van iemand 
wat elke dag vir mense van Jesus vertel (sendelinge, geestelike werkers, 
onderwysers). Om hulle hieraan te herinner kan jy voor die tyd papiertjies 
maak waarop hulle hierdie mense se name kan neerskryf, asook die plek of 
land waar hulle werk. Gee vir hulle wenke oor waar hulle inligting oor 
hierdie mense kan kry en vra dat hulle solank vir hulle sal bid. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Gee vir elke kind ŉ landsvlaggie wanneer hulle by die deur instap en sê vir 
hulle: “Jy laat my vandag aan (noem land se naam) dink.” 

 

Wegspring  

Deel vir elkeen ŉ prent of foto uit van vrugte, groente of graan wat geoes 
word. Praat saam oor ŉ oestyd. Lê klem op die silo, pakhuis of kelder waar 
al die produkte bymekaargemaak en gebêre word. 

Vra nou hierdie vrae, maar hou die antwoorde kort: 

1. Wat is alles nodig vir ŉ gewone oes? (produkte, insamelaars en ŉ 
opgaarplek.) 

2. As dit vir enige gewone oes nodig is, is dit ook vir die oes van mense 
nodig. Wie is die produkte? Wie samel die oes in? Waarheen gaan die “oes”? 

3. Waar pas jy in die prentjie in? 

 

Wonder  

Is dit lekker om ŉ oes in te samel? Kry ŉ mens warm terwyl jy dit doen? 
Moet jy vroeg opstaan? Moet jy tot laat werk? Word jy genoeg betaal? Word 
jou lyf seer van die buk, optel, afsny …? Wie is almal bly oor die oes? 

 

 

Werksaam  

Vandag kyk ons na paneel 7-12. Dit strek vanaf die tyd ná Christus se lewe 
op aarde en die uitstorting van die Heilige Gees tot vandag toe. Kyk mooi na 
hierdie panele, veral na die prentjies onderaan elke paneel. 

1. Op paneel 7 sien ons hoe die rooi lyne later een groot rooi pyl vorm. 
Hierdie pyl vertel vir ons die Christendom was nou een groot groep (een 
heilige, algemene, Christelike kerk). Dit is so jammer dat die Christendom 
nou weer in groepe opgebreek het en dat die groepe so ongeduldig met 
mekaar is. 

Wat sien julle nog op paneel 7? 

Nota  
Moenie toelaat dat die groep hardop antwoord nie. Laat elkeen in stilte oor 
die vrae nadink en hulle antwoorde in hulle gedagtes bêre. 
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Ons sien die doopvont, die tekens van die nagmaal, en ŉ vissersnet. Dit 
vertel vir ons dat Jesus sy dissipels vissers van mense gemaak het. Ons sien 
ook die boot wat uitvaar om die nuus te gaan vertel, en die kettings wat wys 
dat die Christene destyds swaargekry het. 
 
2. Wat sien julle op paneel 8? 

 
 
God se hele verhaal met die wêreld word oorgeskryf en in groepe 
bymekaargemaak. Daar word besluit watter boeke saam die Woord van God 
vorm (die Bybel). 
 
3. Wat sien julle op paneel 9? 

 
 
Ons sien die maan en ŉ ster (die tekens van die Islam) en ŉ soldaat op ŉ 
perd. Die soldaat dink hy moet sy geloof beskerm deur oorlog te maak (die 
Kruisvaarders). Daar is ook tekens van oorloë. 
 
 
 
4. Wat sien julle op paneel 10? 
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Hierdie paneel beeld die tyd uit toe die drukproses uitgevind is. Boeke soos 
die Bybel is toe vinniger gedruk en versprei. Ons sien ŉ boot soos dié wat die 
mense van Europa (Christene) gebruik het om baie wêrelddele wat aan hulle 
onbekend was te gaan ontdek. Hulle het oral kruise geplant en met die 
mense oor Christus probeer praat. 
 
5. Wat sien julle op paneel 11? 

 
 
Hier sien ons allerhande nuwe ontwikkelings wat beter verbindings met 
mekaar, reise en die verspreiding van kennis moontlik gemaak het 
(tegnologiese ontwikkelings, die mynbou, fabrieke, oorloë met nuwe 
wapentuig, vliegtuie). In hierdie tyd is baie sendelinge in die wêreld 
uitgestuur. 
 
6. Wat sien julle op paneel 12, behalwe die teken dat Christus weer met die 
wolke sal kom? 

 
 
Nuwe elektroniese en digitale kommunikasie. 
 
7. Waarom is ons bevoorreg om vandag te kan leef? 
 
8. Hoe help al hierdie nuwe dinge ons om die Goeie Nuus te versprei? Gesels 
hieroor en droom saam oor hoe ons dit nog beter kan doen. 
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Wegstuur  

1. Gebruik die aardbol of wêreldkaart en wys vir die groep ŉ paar lande of 
plekke waar dit moeilik is om vir mense van die Here te vertel. Dalk kan jy 
dit verbind aan die vlaggies wat jy vir hulle uitgedeel het. Vra dat die groep 
saam vir die mense van daardie land bid. 

2. Vra dat hulle elkeen in die week wat voorlê die naam sal kry van iemand 
wat elke dag vir mense van Jesus vertel (sendelinge, geestelike werkers, 
onderwysers). Om hulle hieraan te herinner kan jy voor die tyd papiertjies 
maak waarop hulle hierdie mense se name kan neerskryf, asook die plek of 
land waar hulle werk. Gee vir hulle wenke oor waar hulle inligting oor 
hierdie mense kan kry en vra dat hulle solank vir hulle sal bid. 
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