




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 2:14-36: Oproep



Handelinge 2:14-36

14Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe: 
“Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon – dit moet julle 
weet, luister goed na my woorde: 15Hierdie mense is nie dronk 
soos julle dink nie; dit is immers nog net die derde uur van die 
dag (09:00). 16Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël 
aangekondig:



Handelinge 2:14-36
17“‘En dit sal in die laaste dae gebeur,’ sê God:

‘Ek sal my Gees op alle mense uitstort –

julle seuns en julle dogters sal profeteer,

en julle jongmense sal visioene sien,

en julle ou mense sal drome droom.
18Ja, ook oor my slawe en slavinne

sal Ek in daardie dae my Gees uitstort,

en hulle sal profeteer.
19En Ek sal bo in die hemel wonders bewerk

en tekens onder op die aarde:

bloed en vuur en rookwolke. 



Handelinge 2:14-36

20Die son sal verander in duisternis

en die maan in bloed,

voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom.
21Dan sal elkeen wat die Naam

van die Here aanroep, verlos word.’ (Joël 2:28-32)



Handelinge 2:14-36
22“Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus van Nasaret was 
'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur kragtige 
dade en die wonders en tekens wat God deur Hom in julle 
midde verrig het, soos julle self ook weet. 23Julle het hierdie 
man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God 
uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en 
doodgemaak. 24God het Hom egter laat opstaan en van die 
lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat Hy 
deur die dood vasgehou word. 25Dawid sê immers oor Hom:



Handelinge 2:14-36
“‘Ek het die Here altyddeur voor my gesien,

want Hy is aan my regterkant,

sodat ek nie wankel nie.
26Daarom juig my hart

en jubel my tong;

ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef,
27want U sal my siel nie aan Hades oorlaat,

en u Heilige nie ontbinding laat beleef nie.



Handelinge 2:14-36
28U het vir my die paaie

na die lewe bekend gemaak –

deur u teenwoordigheid

sal U my met blydskap vervul.’ (Ps 16:8-11)
29“Broers, wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met 
sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot 
vandag toe by ons. 30Omdat hy 'n profeet was, en geweet het 
dat ‘God met 'n eed aan hom beloof het om iemand van sy 
nasate op sy troon te plaas,’ (2 Sam 7:12-13; Ps 132:11) 31het 
hy, in vooruitskouing oor die opstanding van die Christus, 
gesê: “‘Hy is nóg aan Hades oorgelaat, nóg het sy liggaam 
ontbinding beleef.’



Handelinge 2:14-36
32“God het hierdie Jesus laat opstaan – daarvan is ons almal 
getuies.  33Nadat Hy tot aan die regterhand van God verhoog 
is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang 
het, het Hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. 
34Dawid het immers nie na die hemele opgevaar nie, maar sê 
self:



Handelinge 2:14-36

“‘Die Here het vir my Here gesê:

Sit aan my regterhand,
35totdat Ek jou vyande

'n voetbank vir jou voete

gemaak het.’ (Ps 110:1)
36“Laat die hele huis van Israel dan vir seker weet dat God 
Hom Here en Christus gemaak het – hierdie Jesus wat julle 
gekruisig het.”





Die alarm het afgegaan sodat julle in beweging kan kom!

• Die “skarnier” van Handelinge 1:1-13 en 1:15-26
• 1:1-13: Hemel en aarde ontmoet – kyk vorentoe!

• 1:15-26: Die twaalftal word weer volgemaak
• 12 is ŉ belangrike simboliese getal

• Die “ou Israel” is verby en die “nuwe Israel” moet aan die werk kom!

• Die alarm gaan af sodat die kerk in beweging kan kom

• 2:1-13: Die alarm gaan af!

• 2:14-36: Nou moet die kerk in beweging kom!



Petrus se toespraak

2:14-21: Dit is alles deel van God se plan!

2:22-28 Jesus se sterwe
en opstanding laat die 

eindtyd aanbreek

2:29-35: Jesus se opstanding en
hemelvaart laat die Gees tot by 

ons kom

2:36: God het Hom Here en Christus gemaak



Petrus se toespraak

• God is nie verras nie!
• Haal aan uit Joël 2:28-32; Ps 16:8-11; Ps 110:1

• Sinspeel op 2 Sam 7:12-13; Ps 132:11

• Deur Jesus se sterwe en opstanding breek die eindtyd aan

• Deur Jesus se opstanding en hemelvaart ontmoet hemel en aarde en
kom God tot by elkeen van ons = God is HIER teenwoordig

• Nou moet die kerk WEET Hy is Here en Christus (Hy is God, Hy is die 
Gesalfde/Messias) = die nuwe tyd HET KLAAR GEKOM

• Nou moet die kerk in beweging kom en God teenwoordig maak



Saam met die opgestane Here op pad?
Ou bedeling / “reeds”

Goddelike betrokkenheid

Nuwe bedeling / “nog nie”
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Die alarm het afgegaan sodat julle in beweging kan kom!

God

Heilige
Gees

Jesus

Lukas 3:21-22

Handelinge 2:1-13

Handelinge 2:14-36



Die alarm het afgegaan sodat julle in beweging kan kom!

• Die Heilige Gees is uitgestort

• God is hier teenwoordig

• Jy moet Hom teenwoordigmaak in die wrede werklikheid van 
vandag

• Is Hy jou Here en Christus?

• Kom dan in beweging!





1. Op vaste fondamente

het God sy kerk gebou.

Apostels en profete

het ons dít toevertrou:



Die Koning van die hemel

herskep deur Woord en Gees

verlorenes op aarde

dat hul sy volk kan wees.



4. O Heer, skryf in ons harte

dat ons dit nooit vergeet,

al pynig ons die smarte

al martel ons die leed:



Die kruis van ons Verlosser

sluit vergesigte oop!

In 'n verwarde wêreld

bring dit weer vaste hoop!




