
Jy is altyd welkom





Heer, ons dink aan Afrika,

land van helder son.

Soveel mense wat hier woon,

wag op God se Woord –

mense smagtend in hul nood

na die God van hoop.

Hoor ons smeekgebed, o Heer,

Vader wat regeer.



Bring die liefde van ons Heer

na die mense wat hier woon.

Seën Afrika!

Laat ons saam in vrede woon.



Heer, ons bid vir Afrika,

waar U ook regeer.

Raak die harde harte aan

om tot U te keer.

Laat u koninkryk hier kom

en u wil geskied.

Hoor ons pleit vir Afrika,

Vader, as ons vra.



Bring die liefde van ons Heer

na die mense wat hier woon.

Seën Afrika!

Laat ons saam in vrede woon.



Handelinge 16:16-34



1:1-14 - Inleiding en Hemelvaart

1:15-8:3 – Eerste hoofdeel: Jerusalem

11:19-15:35 – Tweede hoofdeel: Samaria

15: 36-21:26 – Derde hoofdeel: Antiochië en verder

15:36-21:26 – Vierde hoofdeel: Klein-Asië & Griekeland

21:27-28:31 – Vyfde hoofdeel: Jerusalem na Rome



Steniging van 
Stephanus

Petrus se droom
van doek

Apostel
konvent



Christus
se werk

Apostels
se werk

Paulus
se werk

Uitstorting
van HG

Ons en die HG
het besluit

Goddelike
inisiatief

Goddelike
inisiatief



Ek wil kom stil word, 

hier aan u voete;

ek wil kom hoor wat U vir my sê.

Ek wil kom oopmaak vir u Gees, 

Heer, as ek my vrae voor U kom lê.

Flam 406



Want soveel mense sterf 

sonder Jesus

en word mislei na die ewige dood.

Daar’s soveel oorvloed, 

selfsug en rykdom,

en ander ly in hongersnood.



Ek wil kom vra, Heer, 

wat van die kinders

wat honger en lyding

glad nie verstaan?

Wat van die mense

wat stukkend en seer is?

Wat van die een 

wat eensaam vergaan?



As ek dan vra, Heer, 

“waar is u liefde?”

moet ek erken, dit lê nog by my.

Hier in my selfsug

stap ek gevoelloos

by al die nood en seer verby.



Maak my ’n beeld 

van Jesus se liefde

om in my wêreld U hande te wees.

Ek gee myself aan U as ’n offer

onder beheer van die Heilige Gees.



Hier staan ek voor U, 

net soos Jesaja.

Raak my nou aan 

met u heilige vuur,

sodat ek oral u liefde kan uitdra.

Hier is ek, Heer, U kan my stuur!





Handelinge 16:16-34



In ons teks sit God sy
veranderingswerk in die 

wêreld voort

Eerste sendingreis – ‘n oproep
om doelgerig daaraan deel te neem



Verandering gaan nie
net om uiterlike wette

wat nagekom moet word 
nie, maar gaan oor ‘n
hartsverandering wat

sigbaar word in ‘n 
veranderde lewenswyse



Tarsus
Derbre
Listra

Ikonium
(Antiochië)

Troas
Filippie

Tessalonika
Berea 
Atene

Korinte
Efese

Kaart van Paulus se tweede sendingreis



16. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons
'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur
waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. 17. Sy
het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu:
“Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste! Hulle
vertel vir julle hoe julle gered kan word.”

18. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit
nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees
gesê: “Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus: Gaan uit
haar uit!”

Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan.



19. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan
inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na
die owerheid toe op die stadsplein gesleep. 20. Hulle het
hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: “Hierdie mense
is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. 21. Hulle wil vir ons
gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg
nie.” 22. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die
stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeur en
beveel dat hulle lyfstraf moet kry. 23. Nadat hulle baie
geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het
opdrag gekry om hulle streng te bewaak. 24. Op hierdie
bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete
in die houtblok vasgeklem.



25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en
tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle
geluister. 26. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die
fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die
tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se
boeie het losgeraak. 27. Die bewaarder het wakker geskrik,
en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy
swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy
het gedink die gevangenes het ontsnap. 28. Maar Paulus het
baie hard vir hom geskreeu: “Moenie jouself doodmaak nie!
Ons is nog almal hier.”



29. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en
bewend voor Paulus en Silas neergeval. 30. Hy het hulle
buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen
om gered te word?”

31. Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal
gered word, jy en jou huisgesin.”

32. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al
die mense in sy huis verkondig. 33. Op daardie uur van die
nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas.
Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. 34. Toe bring hy
hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele
huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het.



Die gevangene 
wat vry was



Om vry te wees binne die chaos
van die lewe



Waar kom die 
chaos 
vandaan?



Waar kom die 
chaos 
vandaan? (19-21)



Waar kom die 
chaos 
vandaan? 



Hoe beïnvloed
die chaos ons
lewens?



Hoe beïnvloed
die chaos ons
lewens? (22-24)



Hoe
beïnvloed die 
chaos ons
lewens?



Hoe
beïnvloed die 
chaos ons
lewens?



Die vreemde
optrede binne
die chaos van 
die lewe



Die vreemde
optrede binne
die chaos van 
die lewe (26)



Die vreemde
optrede binne
die chaos van 
die lewe (26)



Die vreemde
optrede binne
die chaos van 
die lewe (26)



Fokus op chaos

Zoom in en uit

Verskuif die fokus

Lig verander nie in chaos nie



Die vreemde
optrede binne
die chaos van 
die lewe



Redding in die
chaos (26-28)



Redding in die
chaos 



Redding in die
chaos 



Die gevangene 
wat vry was



Om vry te wees binne die chaos
van die lewe



Heer, ons bid as reënboognasie

vir ons mooi en dierbaar land.

Ons kom lê ons land en mense

in u troue Vaderhand.

Mag u kinders wat hier saamwoon

na u wil soek en U eer.

Leer ons om met woord en dade

te bely: U is die Heer.



Heer, ons bid as reënboognasie,

vir ons leiers wat regeer.

Mag hul ook u Woord gehoorsaam;

U erken as God en Heer.

Leer ons om met ons verskille

steeds mekaar te respekteer.

Laat ons voorbeeld ander aanraak;

laat u liefde ons regeer.



Kom, o Gees, wees U ons Leidsman,

wys die weg en rigting aan.

Laat ons koershou deur die chaos

waardeur ons ook hier mag gaan.

Vader, hoor tog ons versugting,

as ons in gebed kom vra:

Seën ons land en seën sy mense;

Vader, seën Suid-Afrika!



Om vry te wees binne die chaos
van die lewe


