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Skriflesing en Prediking: 

Handelinge 2: 1-(4a); Eksodus 19: 16-20; 2 Kronieke 7: 1-3 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Verbeel vir ŉ oomblik dat jy een van die dissipels is.  Jy sit saam met hulle in ŉ 

vertrek.  Julle redeneer oor al die dinge wat gebeur het.   

 Julle praat oor Jesus en die invloed wat hy op julle lewe gehad het. 

 Julle dink terug aan sy woorde, sy wonderwerke. 

 Dalk vaar julle uit teen die Jode en Romeine wat Hom so wreed vermoor het. 

 Maar dan lag julle weer, julle is bly, want die dood kon nie vir Jesus 

gevange hou nie.  Nee, Hy het opgestaan en aan almal verskyn. 

 Daarna onthou julle miskien sy hemelvaart en die beloftes wat hy daar 

gemaak het:  Ek gaan na my Vader, ek kom weer terug, en ek gaan die 

Heilige Gees vir julle stuur. 

Terwyl julle nog praat oor die dinge en wonder wat dit alles kan beteken is daar 

eweskielik ŉ geluid uit die hemel.  Dit klink soos ŉ geweldige stormwind.  En dit vul 

die hele vertrek.  En asof dit nie genoeg is nie, terwyl dit in die vertrek nog dreun, 

sien julle eweskielik iets soos vuur wat in die lig hang.  En voor julle oë verdeel die 

vuur in tonge waarna dit neerdaal op elkeen in die vertrek.  Nie een word oor die 

hoofgesien nie.  Selfs jy, ervaar hoe die vuur oor jou kom.  Ook jy ontvang die 

belofte waarvan Jesus gepraat, naamlik die Heilige Gees. 

Dalk, terwyl die dinge voor jou oë afspeel wonder jy by jouself:   

 Maar hoekom juis ŉ stormwind en vuur?   



 Hoekom word die Gees juis op die wyse uitgestort?   

 Wat is die betekenis van die wind en die vuur? 

En terwyl jou nog oor die dinge dink begin jou mede dissipels van blydskap juig.  

Hulle kom tot insig, hulle verstaan wat dit beteken.  En voordat jy kan vra sê hulle:  

dit wat ons nounet beleef het, het al voorheen gebeur, onthou jy nie?  En die 

betekenis van daardie gebeure is net so waar vir ons vandag. 

Die volk het al voorheen beleef hoe God sy teenwoordigheid sigbaar maak aan die 

hand van wind en vuur.  Dink net terug. 

2. 

Gemeente, om werklik die gebeure op Pinksterdag ten volle te begryp moet ons 

terug na die Ou Testament blaai.   

 Die dissipels, daar in Jerusalem, sou dadelik die verbintenis gemaak het met 

vorige gebeure in hul geskiedenis.   

 Hulle het hulle geskiedenis geken en gebeure aan die hand van hulle verlede 

verstaan en geïnterpreteer.   

Maar ons, wat nie met die kennis lewe nie, lees van die gebeure op Pinksterdag, 

van die wind en die vuur, en dit maak nie vir ons sin nie.  Ons vra vir ons self af:  

Maar wat kan dit beteken.   

Was ons in daardie vertrek op Pinksterdag, en die gebeure speel voor ons af, sou 

ons definitief verbouereerd wees.  Nog meer, ons sou van die vrees en angs 

gebewe het. 

 

3. 

Die eerste teks of gebeurtenis in Israel se geskiedenis wat ons gaan help om die 

gebeure om Pinksterdag te verstaan is Eksodus 19: 16-20.  Kom ons lees die 

teksgedeelte saam. 



16 Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk 

op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in 

die kamp het gebewe. 17 Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor 

God te gaan verskyn, en hulle het by die voet van die berg gaan staan. 18 Die hele 

Sinaiberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom; die rook het opgetrek 

soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud, 19 en die geluid 

van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat, en God 

het hom in die donderslae geantwoord. 

Hier bevind die Joodsevolk hulle voor die Sinaiberg.   

 Dit is die einste berg waar God in ŉ brandende bos aan Moses verskyn  

 en later waar God deur aardbewings, vuur en wind sy teenwoordigheid aan 

Elia bekend maak daar waar hy in ŉ grot skuil.   

Op die stadium is hulle besig vanuit Egipte na die beloofdeland.  Vir 3 maande trek 

hulle en daar is geen uitkoms in sig nie.  En juis as gevolg van die swaarkry begin 

die volk in opstand teenoor Moses en God kom.  Net in hoofstuk 17 vers 3 lees 

ons dat die volk aan Moses sê:  Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en 

ons kinders en ons vee van dors te laat omkom. 

Voordat die situasie tot breekpunt kom en die volk volledig in opstand kom kies die 

Here om weereens in hulle situasie in te gryp.  En die keer doen hy dit aan die hand 

van magtige natuurverskynsels wat ons herinner aan ŉ vulkaniese uitbarsting.   

 Daar staan so duidelik dat die Here in vuur daarheen afgekom het.   

 En verder, dat die geluid van ŉ ramshoring al hoe harder geword het.  

Tog, alhoewel die Here homself sigbaar maak in hierdie gewelddadige manier, 

verskyn Hy nie aan die volk om hulle te bestraf nie.  Nee, God wil eerder weereens 

aan hulle genade betoon.   

 Hy sien nie hulle twyfel en sonde raak nie.   

 Hy neem nie hulle ongeloof in ag nie. 



In plaasvan om die volk te bestraf en van Hom weg te stuur bevestig Hy weer 

opnuut die verbond wat Hy aan Abraham gemaak het.  God sê so mooi aan die 

volk in hoofstuk 19:   

As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my 

eiendom wees, ŉ koninkryk wat my as priesters dien, en ŉ gewyde nasie. 

Dit is egter nie al nie.  Hier waar God in vuur en ŉ gedruis na die volk kom, bevestig 

Hy nie net weer dat Israel Sy volk is nie, nee. God gee hulle ook die 10 gebooie 

wat as riglyn, as gids, moet dien tydens die tog deur die woestyn en wanneer hulle 

uiteindelik die beloofdeland ontvang. 

4. 

Ons sien dus alreeds dat daar baie ooreenkomste is tussen die vertelling en die een 

waarvan ons in Handelinge 2 gelees het.  Ons gaan egter eers bietjie later hierop 

uitbrei.  Laat ons eers nou na die tweede teksgedeelte kyk wat ons sal help om die 

gebeure van Handelinge 2 beter te verstaan.  

Die tweede teksgedeelte wat ons gaan lees is 2 Kronieke 7 vers 1-3.  Kom ons lees 

die teks saam.   

1 Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers 

en ander diereoffers verteer, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die 

tempel gevul. 2 Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, so het sy 

magtige teenwoordigheid sy huis gevul. 3 Toe al die Israeliete sien dat die vuur en 

die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel af kom, het hulle op die 

plaveisel gekniel. Hulle het in eerbetoon gebuig en die Here geloof: “Want Hy is 

goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.” 

Hier in Kronieke het die volk die beloofdeland al in besit geneem.  Dit was egter 

deurgaans ŉ behoefte van die volk dat daar ŉ tempel vir die Here gebou sal 

word.  En in die tempel sal die tabernakel geplaas word waar die 10 gebooie in is. 

Dit was reeds Koning David se droom en na sy afsterwe het sy seun Salomo die 

bouprojek oorgeneem.  Na etlike jare is die tempel toe finaal afgehandel. 



Die gedeelte wat ons saamgelees het skets die gebeure wat plaasvind tydens die 

inhuldiging van die einste tempel.  Soos in die geval met die ingebruikneming van 

die tabernakel maak die Here sy teenwoordigheid sigbaar met vuur.  Verder word 

daar ook gestel dat sy “Magtige Teenwoordigheid” die tempel gevul het.  Nadat die 

vuur van die Here die brandoffers verteer en God se teenwoordigheid die tempel 

vul, val die teenwoordig op hul knieë en prys hulle die Here met die woorde “Want 

Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie”. 

Wat is die betekenis van die gebeure? 

Deurdat die Here met vuur na die tempel kom en sy teenwoordigheid die tempel vul 

toon die Here dat Hy gelukkig met die tempel is en dat sy teenwoordigheid van 

daardie dag in die tempel sal wees.  Daar kan hulle God op sy naam roep, Hom 

aanbid en offers bring.  Dit bevestig die Here in die selfde hoofstuk van 2 Kronieke.  

In vers 12 sê God:  Ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die 

plek waar daar vir My offerandes gebring kan word.” 

Per implikasie kan die wat God se teenwoordigheid opsoek na die tempel in 

Jerusalem gaan.  Daar kan hulle met die Skepper van hemel en aarde in ontmoeting 

tree.   

5. 

Duidelik sien ons gemeente dat Handelinge 2 gebruik maak van die selfde 

bonatuurlike verskynsels wat ons vind by die verbondsluiting, die gee van 10 

gebooie asook die inhuldiging van God se tempel.  In al 3 die teksgedeeltes word 

daar vir ons gesê dat God mense se lewens betree met die sigbare tekens van 

vuur en in ŉ sekere mate met ŉ stormwind. 

Opsigself is die tekens van die vuur en wind nie so belangrik nie.  Nee, deurdat 

Handelinge 2 gebruik maak van die tekens van vuur en wind vra die skrywer vir ons 

om die uitstorting van die Heiliges te verstaan en te interpreteer aan die hand 

van voorafgaande gebeure in die geskiedenis van die volk.  Dit wil sê die 

gebeure om Sinaiberg en die tempel in Jerusalem. 

6. 



 Netsoos die Here daar by Sinaiberg vir Hom ŉ volk onder al die nasies 

uitgekies het, so deur die Heilige Gees kies God vir hom nuwe volk, ŉ 

nuwe huisgesin uit.  En verder, netsoos die volk die uitverkiesing nie verdien 

het nie, so kry ons ook die Heilige Gees bloot uit genade.  Netsoos die 

verbond die volk van Israel tot God beseël.  So beseël die Heilige Gees elkeen 

van ons as die eiendom van die Here.   

 Dit is egter nie die enigste ooreenkoms nie.  Tydens die eerste gebeure waar 

God met vuur en ŉ gedreun die wêreld betree word die 10 gebooie aan die 

volk gegee.  Die 10 gebooie wat as gids, en as staf moet dien in hulle tog na 

die beloofde land.  Maar nou, met die ontvangs van die Gees neem die 

Gees die plek van die 10 gebooie.  Die gees dien as gids en as staf op die 

pelgrimstog. 

 En laastens.  In 2 Kronieke 7 het ons gehoor hoe die Here met vuur bevestig 

dat die tempel die locus van sy teenwoordigheid op aarde is.  Indien jy die 

Here soek sal jy Hom in die tempel kry.  Maar nou, nadat ons Handelinge 2 

vers 1-3 lees besef ons met ŉ skok dat die Here met die selfde wind en vuur 

vir ons wys waar God se nuwe woonplek is.  Af anders gestel, sy tempel is 

nou nie meer ŉ gebou van sand in klip nie, nee, Sy tempel is eerder die 

mens.  Die dissipels wat daar in daardie vertrek is, word nou God se nuwe 

tempel op aarde.   

Is dit nie aangrypend nie gemeente.  Deurdat die skrywer van Handelinge 2 verwys 

na vuur en wind trek hy die gebeure van die Ou Testament die verhaal in.  Wat nog 

meer, Hy herinterpreteer die gebeure vir ons.  

 Voorheen was slegs ŉ uitgesoeke groepie mense die volk van God.  Nou, is 

elkeen wat die Gees het deel van die volk van die Here.  Taal, kleur, of ras 

word irrelevant. 

 Voorheen was die 10 gebooie die gids en staf om mee te loop.  Die Gees 

vertolk egter nou die rol in ons lewe.  Anders gestel – slegs deur die Gees 

wat as gids dien kan ons getrou bly aan die Here wet van liefde. 



 En laastens.  Voorheen, in die tyd van die Ou Testament was God te vinde in 

die tempel.  Dit is waar Hy teenwoordig was.  Maar nou het God as ware 

deur die Gees na die mens verhuis. 

7. 

Weet u gemeente?  Dit is netso waar vir jou en my as daardie dissipels wat in 

daardie vertrek die wind en vuur ervaar het.   

Omdat God ŉ liefdevolle genadige Vader is, gee Hy nie net Jesus as volkome 

soenoffer aan jou en my nie.  Nee, Hy gee ook die Gees aan ons. 

 En daardeur bevestig God weer opnuut dat ons deel van sy volk uitmaak. 

 Deur die Gees skenk God aan ons die vermoë om sy gebooie getrou na te 

volg. 

 En deur die ontvang van die Gees weet ons dat God nie meer ver is nie.  

Nee, Hy is nou met ons, ek en jy is nou God se tempel, sy woning. 

Laat ons dan nou lewe soos mense van God se volk en onthou dat elkeen wat die 

Gees het deelmaak van die volk..   

Laat ons die leiding van die Gees in alle dinge volg en altyd besef dat ons getrou 

aan die Here moet bly - juis omdat Hy Jesus aan ons as offer gegee het. 

En mag ons as tempel van die Here, waarlik iets van sy teenwoordigheid in die 

wêreld sigbaar maak.  Laat ons nie meer die tempel skend en onheilig nie.   

Amen 

 


