TEKS: Joh 3:8 & Hand 16:6-15

My verhouding met die Heilige Gees moet met 'n seilboot eerder as met 'n motorboot vergelyk
word. 'n Motorboot word gestuur net waarheen die skipper wil en dit vaar op eie krag. Die
skipper bepaal die bestemming, die spoed en die rigting. 'n Seilboot is anders. Jy wag vir die
wind – afhanklik. En al wat jy kan doen, is om jou seile te span. Jy is ook nie so heeltemal in
beheer van die bestemming nie! En, interessant genoeg, jy kom maar redelik “zig-zag” daar!
MAAR die “zig-zag” roetes is ook dikwels die mooiste! Dit het Paulus ook agtergekom op sy
tweede sendingreis.

Paulus se tweede sendingreis word opgeteken in Hand 15:39-18:22, en vind plaas ongeveer 4952 n.C. Nadat hy gaan kyk het hoe dit gaan by van die gemeentes in Klein-Asië, beland hy in
Troas, kry 'n paar pap wiele (die Heilige Gees doen 'n paar keer “stop/ry” met hom), maar so leer
hy dat dit die manier is hoe beter dinge gebeur. Hy kry die hulproep van Masedonië, vaar oor
Fillippi toe en die Evangelie bereik Europa, met die sakevrou Lydia as die eerste bekeerling. So in
plaas van dat Paulus sy sin gekry het om maar net “hersiening” te gaan doen by die bestaande
gemeentes, vat die Heilige Gees hom op nuwe roetes en avonture.

Wat leer ons hier oor
die Heilige Gees?
Ÿ Die Gees is nie oorhaastig nie, maar Hy werk
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Ÿ
Ÿ

Ÿ

die hele tyd. Partykeer vra dit van my om te
wag en te kyk, terwyl ek as't ware net op 'n
“need to know basis” is. [Die Chinese
bamboesboom is 'n goeie beeld om te gebruik.
Hulle gee hom water en bemesting vir vyf jaar
en sien niks. Dan, in 6 weke, skiet hy 30 meter
in die lug op. Die groei was egter steeds 5 jaar
lank en nie 6 weke nie.]
Mislukkings is die Gees se geleenthede. Die
Gees hou daarvan om oor “chaos te sweef”
(vgl. Gen. 1).
Om geleenthede vir die Koninkryk raak te sien,
is 'n kuns. Paulus en ek moet leer dat die
wonderlikste goed gebeur, terwyl ons ander
planne het.
Die Gees “sit vir ons ore aan” – Hy leer ons fyn
luister, sien en voel.
Die werk van die Gees is selde “spektakulêr”.
Dis nie soos 'n drom petrol wat ontplof nie,
maar soos die menigte klein ontploffinkies in
'n enjin wat die voertuig laat loop. “Yet the
bottom line of the Spirit's work in our lives is
not power to perform miracles, but a
transformed heart that learns how to love”
(Craig S. Keener).
En tog – “expect the unexpected”. Die Gees is
ook veel groter as my logika en rasionaliteit.

Tuiskoms:
Soos watter soort brood voel jy vandag?
Hoekom? Van die opsies is:
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Vars
Muf
Grof
Fyn
Frans
Muffin
Croissant
Toast
Verbrand
Harde bun
Sagte bun
Knoffel
Low GI
Best of both

Groepsgesprek:
Ÿ Wat het jou geraak van Sondagaand
se diens?
Ÿ Wat het jy gehoor wat bevestig is in
jou verstaan van die Heilige Gees?
Ÿ Wat het jou gehelp om nuut te dink
oor die Heilige Gees?
Ÿ Wat beteken dit alles (wat ons gehoor
het in die preek en gedeel het met
mekaar in ons gesprek) vir my elke
dag se leef met die Heilige Gees?
Ÿ Kyk na die 6 punte langsaan oor die
Heilige Gees. Kan jy voorbeelde
noem waar jy die Gees só in aksie
gesien het?
Sluit af:
Deel in groepies van 2 en deel waarvoor
julle vir mekaar kan bid. Bid saam.
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