


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.



In diens en in 
beweging

Die Heilige Gees 
neem die kerk in 

diens en bring 
ons in beweging.
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Handelinge 6:8-15 & 7:51-60





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



Hand. 1:15-8:3 – Eerste hoofdeel

1:1-14 - Proloog & hemelvaart

Struktuur van eerste deel van Handelinge

• Vestiging van die kerk in Jerusalem

• Mattias in plaas van Judas gekies

• Pinkster en sy gevolge

• Stefanus se dood en begin van die vervolging



Hand. 6: 8-15 – Stefanus word gevange geneem

Hand. 7:1-53 – Stephanus se toespraak

Hand. 7:54-60 – Stefanus word gestenig

Stefanus storie in vier dele:

Hand. 8:1-3 – Stefanus word begrawe



8. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het,
het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. 9.
Party van die lede van die Sinagoge van die Vrygelate
Slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat
van Sirene en Aleksandrië afkomstig was, het toe saam
met Jode wat van die provinsies Silisië en Asië gekom het,
met Stefanus begin redeneer. 10. Hulle was egter nie
opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang
het en waarmee hy gepraat het nie. 11. Toe het hulle
mense omgekoop om te sê: “Ons het hom teen Moses en
God hoor laster.”



12. Hulle het die volk en die familiehoofde en die
skrifgeleerdes opgesweep. Dié het op hom afgestorm,
hom gegryp en voor die Joodse Raad gebring 13. en vals
getuies gekry om te sê: “Hierdie man wil nie ophou om
dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te
sê nie. 14. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van
Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat
Moses vir ons gegee het, sal verander.”

15. Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en
kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié van 'n engel lyk.

Twee heiligste simbole (tempel en wet) beledig



Toespraak handel oor vier periodes van geskiedenis

• Abraham en die aartsvaders

• Josef en tyd in Egipte

• Moses en die uittogverhaal

• Dawid en Salomo en vestiging van koningskap



God se teenwoordigheid in geen tydperk
beperk tot ‘n spesifieke plek nie. God is nie in
die Israel-storie gebonde aan die beloofde land nie:

• Hy verskyn in Mesopotamië aan Abraham;
• Hy was by Josef in Egipte;
• (Hy) verskyn aan Moses in Midian;
• Daar is geen sprake van ‘n tempel en offers,

tog is die grond by die doringbos wonderliker
as die Allerheiligste van die tempel

God is oral teenwoordig – Heilige plek - waar God is



Hul beskuldiging dat Stefanus teen die wet is,
word teen hulle gebruik:

• Hulle godsdienstigheid blyk godeloosheid;

• Hulle is hartkoppig en heidens van hart;

• Hulle is doof vir God se “lewende woorde”
wat HY aan Moses gegee het;

• Met hul beroep op Moses verwerp hulle hom;

• Hulle weerstaan altyd die Heilige Gees.



54. Toe die lede van die Joodse Raad dit hoor, het
hulle van woede op hulle tande gekners. 55. Maar
Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na
die hemel en die heerlikheid van God gesien en
Jesus wat aan die regterhand van God staan.
56. “Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en
die Seun van die mens wat aan die regterhand van
God staan.”



57. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore
toegedruk. Soos een man het hulle op hom
afgestorm, 58. hom uit die stad uitgesleep en
gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by ’n
jongman met die naam Saulus. 59. Terwyl hulle vir
Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang
my gees!”60. Toe het hy op sy knieë neergesak en
hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie
sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy
gesterwe.



8:1 Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur.

Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die
gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe
die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die
gebiede van Judea en Samaria. 2. Godvresende mense
het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom
gerou.

3. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis
tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle
in die tronk laat sit.



As jou brein
gerek is …



Oproep tot 
vreeslose
getuienis



Teenkanting
‘n realiteit



Behou geloof
te midde van 
teenkanting
Die Here is teenwoordig,
laat Sy heerlikheid sien,

maak geloof voller, dieper
en groter.



Teenkanting
deel van God

se plan?



Teenkanting
open nuwe

moontlikhede





Vreugde onbeperk, 

deur die kruis bewerk –

ewig bly ek in die Vaderhuis.

Deel van God se kerk, 

met sy Gees gemerk –

ewig bly ek in die Vaderhuis. 



Ewig, ewig, in God se liefde

is ek tuis.

Ewig, ewig, ewig bly ek 

in die vaderhuis



O, my hart begeer 

u nabyheid, Heer;

ewig bly ek in die Vaderhuis.

Vul my weer en weer 

met u vrede, Heer –

ewig bly ek in die Vaderhuis. 



Ewig, ewig, in God se liefde

is ek tuis.

Ewig, ewig, ewig bly ek 

in die vaderhuis



Deur die donker nag, 

in die helder dag

ewig bly ek in die Vaderhuis.

skuil ek in u mag, 

reken op u krag –

ewig bly ek in die Vaderhuis.



Ewig, ewig, in God se liefde

is ek tuis.

Ewig, ewig, ewig bly ek 

in die vaderhuis



Teenkanting
open nuwe

moontlikhede


