
Hemelvaart 21 Mei 2020 

Goeie môre gemeente! 

Eks redelik seker meeste van ons beleef hierdie as ‘n onderstebo, agterstevoor jaar, en dit het so uitgedraai 

dat ons pinkster en hemelvaart ook so gebeur het. Tog dink ek daar is iets besonders hierin, want ek glo die 

pinkster tyd het ons weer bewus gemaak van ‘n belofte wat daar vir ons elkeen is, die belofte van ‘n lewe 

gevul deur die Heilige Gees. En ons praat vandag juis oor beloftes. 

So ek wil hê ons moet begin met die vraag: Watter belofte het iemand onlangs vir jou gemaak, of jy vir 

iemand anders, wat nog nie kon gebeur nie? 

Julle kan ook nou die video pause en met ‘n gebed open, en as julle wil ‘n kers aansteek om ons te herinner 

daaraan dat die Gees by ons elkeen is. 

Baie van ons het dalk ‘n belofte gemaak vir iemand. Om by iemand te gaan kuier, om dalk iets vir iemand te 

doen, dalk om saam te gaan jag, visvang, een of ander fiets- of padwedloop te doen, om saam te gaan kamp 

of dalk ‘n vakansie in die buiteland. Of miskien het iemand so ‘n belofte aan jou gemaak, en jy moet maar 

net vrede maak daarmee dat dit nie nou of selfs binnekort kan gebeur nie. 

Ek onthou as kind dat dit soms gebeur het dat my ouers iets belowe het, maar dat dit vir onvoorsiene redes 

nie kon gebeur nie. Of nog meer gereeld, dat die belofte nog steeds bestaan het, maar dat ek net te 

ongeduldig was om te wag daarvoor! En dan was daar natuurlik ook beloftes waarna ons NIE uitgesien het 

nie, soos as ek drooggemaak het, en hulle vir my sou sê ek moet solank in die badkamer gaan wag met die 

houtlepel. Daai beloftes het gewoonlik waar geword, al was daar van uitsien geen sprake nie! 

Op dieselfde manier kan jy dalk ook dink aan beloftes wat die teenoorgestelde is van goeie nuus. Iemand wat 

‘n nuwe werk kry in ‘n dorp vêr weg, of ‘n kind wat skool klaarmaak en in ‘n ander dorp, provinsie selfs gaan 

studeer, of dalk iemand wat ‘n chroniese toestand kry. Op dieselfde manier het Jesus se dissipels ook ‘n 

belofte, ‘n vooruitsig gekry waarna hulle nie uitgesien het nie, en ons lees daarvan in Johannes 16 verse 5 

tot 15. 

Lees saam Johannes 16:5-15 

Hierdie gesprek is deel van wat ons ken as die laaste maal, die aand voordat Jesus gevange geneem sou word 

en gekruisig sou word. Hy sê vir Sy dissipels dat Hy weggaan, dat een van hulle Hom sal verraai, en dat al die 

ander Hom sal verlaat. Hierdie is beslis nie die tipe belofte waarna die dissipels sou uitsien nie! Hulle was 

deurmekaar, ontstelds, selfs bang! So dit is dan juis in hierdie tyd dat Jesus hulle gerus stel met ‘n ander 

belofte, ‘n belofte van Iemand wat sal kom om ‘n nuwe verhouding tussen God en die mensdom te bring. 

En Jesus sê in vers 7 vir hulle: Dis goed ek gaan weg! Die dissipels sou dit nie so gesien het nie, maar Jesus 

het geweet wat kom, en wat die Heilige Gees vir hulle, en vir ons, sou kom bring! Die volle waarheid, die 

volle verhouding met God, en die wonderlike vrug en gawes waaroor ons in die week gesels. 

So wanneer Jesus praat oor die feit dat Hy weggaan, dit wat ons vandag die Hemelvaart noem, dan praat 

Jesus eintlik van ‘n belofte wat nog vervul sal word. Dis nie die einde van ‘n storie nie, dis die omblaai van ‘n 

hoofstuk, dis ‘n nuwe begin! 

/ 

Die gebeure van Johannes 16 tot by die Hemelvaart en tot by Pinkster vertel vir ons van beloftes. Party wat 

nog glad nie waar geword het nie, party wat al so gedeeltelik waargeword het, en party wat volledig 

waargevord het of vervul is. En dis waar ek en jy ook nou is! Ons is in ons huise, of woonstelle, of kamers, op 

‘n plaas of in die dorp of êrens tussenin, en ons hele wêreld is vol beloftes! Dis nie eintlik iets nuuts nie, maar 

dis iets wat veral nou vir ons duideliker word terwyl ons vasgevang voel in ‘n lockdown tyd. 



Daar is beloftes van goeie en slegte dinge. Die goeie is beloftes van besighede en winkels wat weer 

oopmaak, kinders wat weer meer normaal kan skoolgaan, groot braaie by mense se huise, troues met baie 

gaste, en natuurlik kerkdienste ook! En ja, bietjie wyn en ciggies vir die wat daarvan hou! 

En daar is slegte beloftes of voorspellings ook, soos dat die ekonomie nog lank gaan vat om te herstel, dat 

die virus eers nog sal toeneem voordat gevalle sal daal, en dat die lockdown weer in sy vlakke kan klim net so 

maklik as daal. En vanselfsprekend sien ons niks uit na daai moontlikhede nie. 

Maar dan is daar ‘n ander belofte. Die belofte van ‘n God wat in die middel van ons situasie, of jy nou buite 

werk of by die huis moet bly, tog ‘n baie spesifieke afspraak met jou het, en met jou gesin het, en met ons 

gemeente het, en met ons hele vallei het. Ek sal weereens nie sê God het die virus gestuur nie, maar God is 

nie onkant gevang nie, en Hy is nie apaties nie, Hy sit nie stil nie. Jy kan verseker wees dat die Heilige Gees al 

lankal aan die werk is hier by ons elkeen, en dat daar dalk nou ‘n nuwe era van Sy teenwoordigheid vir jou 

gaan oopgaan! ‘n Tyd waarin jy nog meer van die Heilige Gees se krag en leiding beleef terwyl jy sien hoe jou 

eie lewe verander en verryk word! 

Maar hierdie belofte voel dalk presies soos die belofte van Jesus in Johannes 16 vir die dissipels gevoel het. 

Jy sien dalk nog nie dat die belofte van God op enige manier vervul word nie, en op die stadium lyk die 

prentjie vir jou maar redelik donker! Jy sien die swaarkry, die ekonomiese druk, die inperkings en als anders 

wat aangaan, en jy wonder waar die uitkoms van die Here is. 

Of dalk is jy op ‘n plek soos die gelowiges by Sy hemelvaart, waar jy iets begin sien van Sy beloftes wat waar 

word, maar waar jy nog steeds baie onsekerhede het. Jy begin al sien hoe die Heilige Gees aan die werk is 

om mense terug te bring Woord toe, gesinne by mekaar te bring, dalk ‘n paar nuwe skuiwe in ons godsdiens 

ook maak, maar daar is nog steeds groot dele van prentjie wat nog nie klaar is nie, soos ‘n legkaart wat nog 

‘n klomp stukke kort. 

En hopelik kom ons almal eendag op die punt waar ons die volle prentjie sien, waar die Heilige Gees ons 

gelyktydig herinner aan ons sonde, maar ook aan God se genade deur Jesus se kruis. Waar die Gees ons kom 

leer van alles wat Jesus gedoen het en gesê het, en waar die Heilige Gees ons kom verander om nog meer 

soos Jesus te word! Ek dink persoonlik ons sal dalk eers oor ‘n jaar, 10 jaar of dalk glad nie eers in hierdie 

lewe werklik kan besef wat die Heilige Gees alles aan die doen is in my eie lewe, ons gemeente en die vallei 

nie, om nie eers te praat van die land of die wêreld nie, maar ten spyte daarvan kies ek om vas te hou aan 

die belofte: Jesus het opgevaar om plek te maak vir die Heilige Gees wat uitgestort is op een en elke mens 

wat Hom aaneem! Hy werk in ons, deur ons, en is besig met iets nuuts wat net eenvoudig te groot is vir ons 

om regtig te verstaan! En dis amazing! 

/ 

So mag jy, ongeag waar jy is in terme van jou geloof of jou ervaring van God, iets nuuts raaksien van wat die 

Gees aan die doen is, en mag jy nog sterker glo dat Hy tog in beheer is. 

Mag God die Vader, die almagtige Skepper, en Jesus wat ons prys kom betaal het, en die Heilige Gees wat 

kragtig werk, by julle elkeen bly! 

Amen 

Vrae: 

1. Waar voel jy is jy self op die stadium? Is jy tans onseker, angstig, of gefrustreerd? Sien jy miskien al 

iets van God se hand? Voel jy miskien jy begin al ‘n voller prentjie kry? 

2. Waar voel jy is die Heilige Gees besig om in ons vallei te werk? 

3. Waar voel jy is die Heilige Gees besig om in jou eie lewe te werk? 


