
Waarna sien jy nog baie uit? 
Voorbereiding vir Pinkster! 

God rus ons toe met krag vanuit die Hemel. 
Maandag 30 Mei 2022 

 
Luk 24:49 

“En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. 
Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” 

 
Waarna sien jy nog baie uit in jou lewe?   Is dit dalk om jou skoolloopbaan te voltooi, jou studies 
te voltooi, of om ‘n goeie werk en salaris te verdien, of om af te tree of na ‘n nuwe kar of huis of 
vakansie of watookal?    Jesus belowe aan die dissipels ‘n geskenk vanuit die hemel.  Maar om 
dit te verkry moet hulle in Jerusalem daarvoor wag.  Hierdie geskenk kom vanuit die hemel. 
 
Nou hierdie wonderlike geskenk was bekend en onbekend vir die dissipels. ‘n Geskenk wat hulle 
nog nie verstaan het nie, maar na uitgesien het.  Die dissipels het in Jerusalem gewag.  Ons lees 
hulle het daar die hele tyd by die tempel gebly, Luk 24:53.  Die geskenk wat aan hulle belowe is, 
was nie maar net ‘n materiële geskenk soos ‘n kar of ‘n huis wat verouder en vergaan nie.  Nee 
die geskenk wat aan hulle beloof was, was dat hulle met krag van bo toegerus sou word. 
 
Die Hemelse Vader het die gawe of geskenk ook al lankal aan hulle belowe. 
Joh 14:16 “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by               
                  julle te wees,  
           17  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle  
                 Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in   
                 julle sal wees. 
          26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy  
                julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” 
 
Hand 1:8  “Maar 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.” 
 
Hierdie beloftes van die gawe wat hulle sou ontvang was nie net vir die dissipels bedoel nie maar 
vir almal wat deur God se genade, in Hom glo.    Die Heilige Gees sou hulle toerus, hulle 
bekwaam maak, hulle in staat stel, hulle krag gee om werklik te glo en te getuig van Jesus 
Christus as ons Verlosser en Saligmaker.   Hierdie belofte is vervul op dag vyftig na die 
opstanding van ons Here Jesus Christus.  Ook ons moet  steeds en opreg uitsien na die 
herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster-Sondag.  Dit is eerskomende 
Sondag.    
 
Die Heilige Gees se inwoning en werking en krag in ons is van onskatbare belang.   Sonder die 
Heilige Gees kan ons nie lewe nie.    Want dit is die Heilige Gees wat ons dring en dryf om reg te 
lewe.   Dit is die wonderlike genade van Sy krag wat ons wederbaar, sodat ons kinders van God 
kan word.   Dit is die wonderlike genade van die Heilige Gees wat aan ons die liefde en geloof 
van God ons Hemelse Vader openbaar.  Daarom moet ons leef in en deur die Heilige Gees. Laat 
die Heilige Gees jou gedagtes, woorde en werke rig en ly.   Bid elke dag dat die Heilge Gees jou 
lewe sal inrig.     
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