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In diens en in 
beweging

Die Heilige Gees 
neem die kerk in 

diens en bring 
ons in beweging.
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Do. 13 Mei – Hemelvaartdag: Indiensneming - Hand. 1:1-11

So. 16 Mei – Aktivering – Hand. 2:1-13

Ma. 17 Mei – Oproep – Hand. 2:14-36

Di. 18 Mei – Aanmelding & nuwe fokus – Hand. 2:37-41

Wo. 19 Mei – Teenkanting – Hand. 8:1-25

Do. 20 Mei – Om grense oor te steek – Hand 8:1-8 & 26-40

So. 23 Mei – Kerk-wees – Hand 2:42-47

Pinkster 2021



Hy is Heer! 

Hy is Heer!

Hy’s oorwinnaar oor die dood 

en Hy is Heer!

Elke knie sal buig, 

elke mens erken:

Hy, Jesus, is die Heer.

FLAM 120



Hy regeer,

Hy regeer

van die regterhand van God

want Hy is Heer!

Elke knie sal buig

elke mens erken:

Hy, Jesus, Hy regeer!



Hy kom weer,

Hy kom weer,

op die wolke – om te oordeel –

Hy is Heer!

Elke knie sal buig,

elke mens erken:

Hy, Jesus, Hy kom weer!



Handelinge 1:1-11



Hand. 1:1-11 - skarnier



Hand. 1: 8 - inhoedsopgawe



1. My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus
gedoen en geleer het, van die begin af 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. Johannes het wel met water
gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees
gedoop word.”



6. 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?”

7. 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. 
8Maar 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.”



Jesus se hemelvaart

9. Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit 
sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie 
langer kon sien nie. 10. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip
na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by 
hulle gestaan. 11. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom 
staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van 
julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom 
soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”



Indiensneming



Walter Mischel Desperate pogings 
tot selfbeheersing:

wriemel, wikkel, bene swaai, 
oë toedruk en op hande sit



Kinders moet leer dit is beter om vir die 
toekoms te werk, voor te berei en op te offer, 
eerder as om vir onmiddellike bevrediging van 

behoeftes te lewe.



Dissipels staan en kyk na die hemel



Sit jouself in hulle skoene



Twee manne met wit klere



Galileërs,
waarna staan julle so 
na die hemel en kyk?

Wat wil die manne vir die dissipels sê
met hierdie vraag?



Die vraag wys dat dit nie die gepasde
reaksie behoort te wees nie



Waarmee moet
hulle dan besig
wees?



Wees besig
waarmee Jesus 
besig is 



Jy is uitgekies
“indiensgeneem”



Wag in gebed



Gaan in geloof



Verruil jou borslap vir ‘n voorskoot



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.



Indiensneming



Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.

Die Here stuur ons uit.

Hy stuur ons wêreldwyd

om wonde te genees,

getuies te kan wees.



’n Engel stuur Hy nie –

Hy stuur vir jou en my

om vrede uit te dra,

wat mense kan bevry.

Hy stuur ons na die pyn.

Hy vorm ons deur sy Gees

om elke dag al meer

soos Jesus te kan wees.


