




God roep ons om met woord en daad,

vir Hom te leef en werk.

Hy roep ons deur sy Woord en Gees

en maak van ons sy kerk.



L 524:1 (vervolg)

Hy kies, bewaar en onderhou;

Hy inspireer en bou.

Geloof wat deur die liefde werk,

hou aan, bly groei, maak sterk.



L 524:2

God roep, en salf ons met sy Gees

tot koning en profeet;

tot priester, met 'n hart en hand

vir hul in nood en leed.



L 524:2(vervolg)

Hy leer ons om te werk en bid,

om berge te versit.

Hy wat vir ons die gawes gee,

maak ons vir diens gereed.



L 524:3

Ek hoor U roep; ek ken u stem;

ek luister na u woord.

Laat, Here, ons gehoorsaam wees,

U dien soos wat dit hoort.



L 524:3

Waar kan 'n groter vreugde wees,

o Vader, Seun en Gees?

Deur omgee en met uitreik, Heer,

gaan ons met blydskap voort.







Handelinge 8:26-40
Om grense oor te steek



Handelinge 8:26-40

26'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak gereed en 
gaan na die suide, met die pad wat van Jerusalem afwaarts 
loop na Gasa. Dit is 'n verlate pad.” 27Hy het toe 
gereedgemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van 
Ethiopië, 'n eunug, 'n hoë amptenaar van die kandake, die 
koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele 
skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. 28Hy 
was op pad terug, en het op sy wa die profeet Jesaja gesit en 
lees. 



Handelinge 8:26-40

29Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan nader en bly by daardie 
wa.” 30Filippus het nader gehardloop, hom die profeet Jesaja 
hoor lees, en gevra: “Verstaan u wat u lees?” 31Hy het 
geantwoord, “Hoe sou ek kon, as niemand dit vir my 
verduidelik nie?” en Filippus genooi om op die wa te klim en 
by hom te kom sit. 



Handelinge 8:26-40

32Die Skrifgedeelte wat hy besig was om te lees, was:

“Soos 'n skaap is Hy ter slagting gelei,

en soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder,

so maak Hy sy mond nie oop nie.
33In sy vernedering is regspraak Hom ontneem,

en wie sal sy nageslag kan opnoem?

Want sy lewe word van die aarde weggeneem.” (Jes 53:7-8)



Handelinge 8:26-40

34Die eunug sê toe vir Filippus: “Ek vra jou, van wie sê die 
profeet dit – van homself of van iemand anders?” 35Filippus 
het begin praat, en vanuit hierdie Skrifgedeelte die evangelie 
van Jesus aan hom verkondig. 36Langs die pad kom hulle by 'n 
plek waar daar water is. Die eunug sê toe: “Kyk, water! Wat 
verhoed dat ek gedoop word?” 38Hy het opdrag gegee dat die 
wa moet stilhou; en hulle het albei afgeklim tot in die water, 
Filippus sowel as die eunug, en hy het hom gedoop. 



Handelinge 8:26-40

39Toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here 
Filippus weggeneem; en die eunug het hom nie meer gesien 
nie, maar hy het sy reis met blydskap voortgesit. 40Filippus, 
egter, is in Asdod gevind. En soos wat hy rondgereis het, het 
hy die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in 
Caesarea aangekom het.



Handelinge 8:26-40
Wat het ek nodig om aan die gang te kom, aan die 
gang te bly, die grense van my beperkinge oor te

steek?

Handelinge 1:8: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees
oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele 
Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde



1:1-13
Hemelvaart

2:1-12

Heilige Gees

8:2-25

2:14-8:1

8:26-40

Jerusalem 
en Judea

Samaria

Eindes van die aarde
Afrika!

“Belangrike” 
apostels in 
Jerusalem/Judea

Saulus word 
genoem

Sy storie word 
van Hand 9 af
vertel!

Minder “belangrike” 
diaken Filippus

Filippus steek die grense
na Samaria en die eindes

van die aarde oor

Vervolging as 
katalisator vir
die oorsteek
van grense

As die kerk
“ongemaklik” 

is, gee die 
Gees krag
sodat ons

getuies kan
wees! 

Die kerk mag 
nie in ŉ 

“comfort zone” 

wees nie!



Die tema van Pinkster…

• In diens en in beweging

• Die Heilige Gees neem die kerk in diens en bring ons in beweging

Is jy in diens geneem?
Beweeg jy?



Die halfjaar-blues?
• Die jaar net halfpad… en ek is klaar

moeg!

• Voor my lê ŉ onseker, vreemde pad

• Wêreldgebeure die week bevestig ons
onsekerheid

•Dis Pinkster, maar ons vra “waar berg ek
my, waar vlug ek heen?”

• Waarheen is JY op pad?



Hier mag JY nie in nie

Jy is net nie goed genoeg nie!

Jammer, jy het dit nie gemaak nie

ŉ Samelewing wat my MEET!

En… ek kom altyd bietjie kort



Ons teks…

•ŉ Man… met ŉ gebrek

•ŉ God… met deernis

•ŉ Dissipel… met passie



ŉ Man… met ŉ gebrek

• ŉ Man van Afrika…

• ŉ Etiopiër (Nubië suid van Egipte)

• Belangrik in sy eie samelewing

• Maar… hy het ŉ gebrek!
• Fisies: ŉ ontmande… (vs. 27)

• Geestelik: ŉ soeker… (vs. 27, 28)



Ek is die minister van finansies

MAAR

Ek is net nie goed genoeg nie!

Deut 23:1

Iemand wie se geslagsorgane verbrysel is of 
iemand wat ontman is, mag nie ‘n lid van die 

gemeente van die Here wees nie

Lev 21:17-20

Geeneen van jou nakomelinge met ‘n liggaamlike
tekortkoming mag ooit ‘n offer aan God bring 

nie…, geen blinde of kreupele of iemand met ‘n 
misvormde gesig of liggaamsdeel, … of ‘n 

beskadigde geslagsdeel nie



ŉ Eensame mens

op ŉ eensame pad

soekend

iewers tussen Jerusalem 

en Gasa…



 ŉ God… met deernis

• Lukas vertel van ŉ God met deernis…
• Vir die armes

• Die gebreklikes

• Die vroue en kinders

• Lukas het Jesaja 56:3-7 in sy agterkop…

• God SIEN die eensame mens op die 
eensame pad, soekend, iewers tussen
Jerusalem en Gasa…

• HY stuur Filippus…

• God meet ANDERS!



ŉ Dissipel… met passie

• Vervolging maak Filippus ŉ 
evangelieverkondiger (Hand 8)!

• Hy hoor…
• God se roepstem (vs. 26-27, 29)

• Die Afrikaan se nood (vs. 30)

• Filippus verduidelik die evangelie (vs 31-35)

MAAR

Is dit ook vir MY bedoel? (vs 36)

• Filippus doop die bekeerling



ŉ Lewe Verander…    

• ŉ Eensame, stukkende, soekende mens…

• …het sy reis met blydskap voortgesit (vs. 39)

• Want deur die passie van Filippus het die deernis van God 
hom aangeraak – hy word ŉ nuwe mens!

• Dit is die boodskap van Pinkster – vir God is JY goed genoeg!



Is JY ŉ dissipel met passie…

wat die God van deernis

voorstel aan stukkende
mense…

…sodat hulle met blydskap
kan leef?





532

1. Ons Vader, neem ons hande

en maak ons een.

Versterk u self die bande –

gee ons u seën.

Bind ons in u genade aan U, o Heer,

en leer ons om met dade u Naam te 
eer.



532

2. Heer, wees vir ons 'n Vader

wat sorg en sien.

Trek ons in Christus nader

om U te dien.

Laat, Heer, u Gees ons voorgaan,

laat Hy ons lei,

dat ons u Woord gehoorsaam,

ons aan U wy.
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3. Leer ons mekaar vergewe,

mekaar vertrou.

Laat ons die hele lewe

op liefde bou.

Laat heers oor ons u vrede,

en bind ons saam.

Verhoor tog ons gebede

in Jesus Naam.




