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Pinkster beteken: Jy is 'n tempel – ‘n woonplek - van die Heilige Gees. 
Pinkster roep jou op: Laat die Gees jou lei in 'n nuwe en ewige lewe. 
 
Ontmoeting 
Votum 
Gebed deur oudl Erasmus Venter 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels 
 
Verootmoedigingsdiens 
Lees die wet: Eksodus 20  
Lees berymde Ps 32 – 2: 1 en 2                                
Gebed: Verootmoediging - Piet 
Vryspraak uit 1 Joh 1: 8 - 9 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Romeine 8: 1 – 17 
                   Teksverse 9 - 14 
Woordbediening  
 
Antwoorddiens 
Kort gebed – ds Piet  
Kondig aan Oudl Hans Malan bid in besonder vir ons senior lidmate 
 
Gebed oudl Hans Malan – sny woorde aan my uit.  
 
Kondig aan: Heleen Coetzee dra ons ouers en kinders aan die Here op 
Gebed Heleen Coetzee – klank verbeter 
 
Afkondigings 
 
Aankondiging van Lied 422 
Lied met woorde 
 
Einde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
Geliefde brs en srs en kinders 
 
Toe Salomo die tempel gebou het as simbool van God se inwoning by sy volk het hy 

ongeveer 3400 ton goud gebruik om die tempel mee te versier. 3400 ton! Kan u dit glo? 

Dit moes 'n asemrowende gesig gewees het.!! Die hele binnekant van die tempel was met 

goud oorgetrek. Daar was 'n altaar van goud en byna al die ander binneversierings was 

van goud gemaak.  

  

Dit moes baie mooi gewees het! En tog…… God het nie baie lank hierdie pragtige tempel 

as sy woonplek verkies nie. Hy het dit selfs later laat vernietig want dit was mensewerk.  

 

En nou is die wonderlike van Pinkster (toe die Heilige Gees uitgestort is) en die 

bedeling van die Gees, dat God nou nie meer in geboue bly nie, maar in elke 

gelowige. Ons is nou die tempels waarin God, die Heilige Gees, vir altyd woon. Nie 

tempels van goud nie, maar mense met 'n wonderlike nuwe, ewige en polsende lewe. 'n 

Nuwe lewe wat God deur die Gees aan ons gee.  

 

Br en sr., die Here sê vanoggend vir jou: Jy is 'n tempel – ‘n woonplek - van die Heilige 

Gees. Laat die Gees jou lei in 'n nuwe en ewige lewe.  

 

'n Lewe, nie van sonde en dood nie, maar van vrede en oorwinning. Jy skitter meer in 

heerlikheid as Salomo se tempel met sy baie goud! Jy skitter omdat God self in jou woon. 

Die lig wat by die vensters van jou tempel uitskyn is nie jou eie nie, maar is die heerlikheid 

wat die Heilige Gees in jou bewerk. En daardie lig moet skyn tot verheerliking van 

God. Jy moet nie die gordyne toetrek en jou deure toemaak nie, maar dit juis altyd wyer 

oopmaak sodat die lig van God se Gees uit jou kan skyn.  

 

Die eerste, wonderlike bemoediging en lering wat die Here vanmore vir ons gee, is 

die feit dat die HG in ons woon. Ons lees dit in vers 9 Letterlik beteken die woordjie 

“woon” om jou “tuis te maak”. Die HG het Hom by ons kom tuismaak.  

 

Hoe het dit gebeur? Christus het met sy dood die sonde en die straf van die dood van 

ons weggeneem. Ons huis was en is van nature vol donkerte, sonde en bose dinge. 

Ons sou alleen in ons eie huis wou bly en niemand anders daar toelaat of vir niemand 

anders iets van ons lewe gee nie. Maar Christus het met sy dood ons huis kom skoon-

maak. Hy het betaal vir ons sonde en die mag van die bose oor ons gebreek. Hy het 

ons huis kom skoonmaak en deur sy Gees het Hy in ons kom woon.  
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Hierdie inwoon of tuismaak beteken dat dat God deur die HG in 'n lewende 

verhouding met jou tree en alles verander.!!! Die huis is uitgeverf en het nuwe meubels 

gekry! Saam met die Heilige Gees het ons nou 'n hele nuwe huis – 'n hele nuwe lewe! So 

heeltemal anders as die lewe van mense sonder Christus.  

 

Br en sr , dat Hy jou gekies het, jou huis skoongemaak het en die HG sy intrek daar laat 

neem het, is alleen sy wonderlike genade. Geliefdes, as ek kyk na die ellendige lewe 

van mense sonder God en sonder die HG, dan is ek ongelooflik dankbaar dat God my 

sy woonplek gemaak het. Dat Hy deur die Gees in 'n verhouding met my tree en wil hê dat 

ek Hom moet volg.  

 

Wat beteken dit dan om jou deur die Gees te laat lei soos vers 14 sê? Dit beteken 

presies dieselfde as om met die Heilige Gees vervul te word of deur die Heilige Gees 

beheers te word. Met ander woorde: nie ek ,met my eie sondige begeertes, is aan stuur 

van sake nie, maar die Heilige Gees lei my.  

 

Die woordjie “lei” kan ook vertaal word met: om te dra of om iets te bring, aan te 

dra. Die Heilige Gees dra ons letterlik deur die lewe. Hy help ons, gee ons krag, gee dra 

ons! Dis ons troos in moeilike tye!  

 

Die woordjie “lei”  beteken ook om “tyd deur te bring”: die Gees is volledig en 

permanent aan my gegee. Hy gaan nie weer weg nie – Hy bly vir ewige met my. Met 

ander woorde, br. en sr., die Heilige Gees lei my soos 'n onderwyser 'n kind lei na die 

waarheid. Hy lei ons soos 'n toergids 'n toeris in 'n vreemde land lei. Hy lei ons soos 

generaal die troepe op die slagveld lei. Wat ‘n wonderlike troos en hoop! Die Here sal ons 

nooit allleen laat nie en daarom is daar altyd hoop en vertroue in die toekoms!  

 

Die woordjie “lei” het nog 'n betekenis: Dit het ook 'n regsbetekenis naamlik om 

gearresteer te word. Die Gees lê heeltemal beslag op ons. Hy arresteer ons as’t ware. 

Julle kinders het mos al gesien as iemand deur die polisie gevang word nê – ons noem dit 

arresteer. Die persoon kry boeie aan sy hande en hy word deur die polisie weggelei. Net 

so, geliefdes, arresteer die Heilige Gees ons - nie met geweld nie - maar met liefde en lei 

ons. Ons het boeie aan, die boeie van God se liefde! Ons kan nou nie meer doen wat 

ons wil nie, veral nie sonde nie, ons moet nou doen wat Hy ons beveel.  

 

In hierdie hele proses vernuwe die Heilige Gees my. Br en sr. dit is ongelooflik om in 

die Bybel te sien wat doen die Gees aan my en vir my! Hy gee my 'n nuwe wil om God te 

gehoorsaam. Meer nog:  Hy het vir ons die Bybel gegee sodat ons na God kan luister en 

kan doen wat Hy ons beveel. Christus het belowe dat die HG ons in die waarheid sal lei. 

Hy gaan nie iets nuuts kom sê en doen nie, Hy gaan ons lei in die Woord en volgens 

Johannes 1 is die Woord Christus. Daarom sê Paulus ook, soos die Gees in ons is, is 

Christus in ons. Die Gees en die Woord – Christus - werk saam.  

So woon God die Heilige Gees in ons – maak Hy hom tuis by ons!  
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Maar, geliefdes, die Here roep met Pinkster ons ook op om sy Gees te volg. Ons 

moet ons aan Hom oorgee , Hom gehoorsaam en sy leiding aanvaar.  

 

Hoe doen ek dit?  

Op drie maniere:  

1. Ons moet bid dat God sy Gees in ons sal laat werk. Jesus het ons opgeroep om sonder 

ophou te bid om die kragtige werking van die HG en Hy sal dit vir ons gee. Kom ons dink 

'n bietjie aan ons daaglikse gebedsinhoud – onthou ons om hiervoor te bid? Ons moet nie 

net bid om die werking van die Gees nie – ons moet ook bid dat ons Hom sal volg! Ek kan 

maklik bid om die leiding van die Gees, maar dan volg ek Hom nie! Bid vir 

gehoorsaamheid!  

 

2. Want in die tweede plek moet ons doen wat God ons in die Bybel beveel. As ek dit 

doen, dan volg ek die leiding van die Heilige Gees. Dit is die waarheid waarin Hy my wil 

lei. Daarom moet ek soek na die leiding van die Gees in die Woord van God! Dat ek God 

se wil leerken en my met gehoorsaamheid daaraan onderwerp.  

 

Hierin moet ons ook self ondersoek doen! Luister na die Gees of luister ons na ons eie 

sondige begeertes? Kom ons maak ons hieroor ook klein voor die Here en bid om 

vergifnis omdat ons nog so baie kere na ons eie sondige begeertes luister en ons dan in 

baie wanhoop verval!  

 

3. Ek moet luister na my gewete. As die Gees my in my gewete aanspreek moet ek doen 

wat reg is,. Ek moet my nie doof hou of verset nie, maar doen wat Hy my beveel.  

 

Brs. en srs, om 'n tempel van die Gees van God te wees is 'n wonderlike en heilige 

voorreg. Hy lei my in die ware en ewige lewe.  

 

Geliefdes, selfs Salomo se tempel - met al sy goud en silwer - was nie met sulke 

heerlikheid beklee as waarmee God ons deur Sy Gees beklee het nie! ! !. Hy woon in ons 

en sy lig skyn uit ons. Maak oop jou vensters en deure sodat die mense sy 

teenwoordigheid in jou lewe kan sien en God kan verheerlik.  

 

Want, brs en srs, wat is die doel van die Gees se werking in my? ? ? Dit is om 

Christus in hierdie wêreld bekend te maak. Ons moet hierdie lewe deur die Gees deel met 

ander wat dit nie het nie. Ons moet dit uitdra, buite die grense van hierdie gemeente – die 

wêreld in! Dit is wat gebeur het na die Heilige Gees uitgestort is: die boodskap van 

Christus is kragdadig na alle volke van die wêreld verkondig. En dit is wat ook deur 

ons moet gebeur: elkeen van ons: Br en sr: die Heilige Gees woon in jou sodat deur jou – 

Hy ook in ander kan woon!  

 

Kom ons volg die Gees Hom dan soos 'n kind sy onderwyser – want Hy leer ons die 

waarheid. Kom ons volg Hom soos 'n toeris die toergids in 'n vreemde land, want sonder 
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Sy leiding sal ons  verdwaal. Kom ons volg Hom soos soldate 'n dapper generaal want 

sonder Hom sal ons nie die oorwinning behaal nie.  

 

Kom ons volg Hom want saam met ons roep Hy uit:: Kom Here Jesus kom gou – sodat 

ons vir altyd die volmaakte heerlikheid van God kan beleef. Dan woon God nie meer in 

ons nie – maar ons by Hom.    Amen 


