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Hemelvaart: Die Heilige Gees vir almal 
Baie mense noem Suid-Afrika die “reënboog nasie” – dalk het julle dit ook al gehoor. Die rede hiervoor is 
dat ons land, anders as baie ander lande, uit baie verskillende kultuur- en taalgroepe bestaan. Die term 
“reënboog nasie” is die eerste keer gebruik deur Aartsbiskop Desmond Tutu om die post-apartheid Suid-
Afrika te beskryf na die eerste demokratiese verkiesing in 1994.  
 
Hierdie week vier ons Hemelvaart – en een van die redes dat Jesus opgevaar het, is dat Hy nou by al sy 
kinders teenwoordig kan wees deur sy Gees. Die teks van vandag vertel hoe die eerste Christene wat Jode 
was, eers na Jesus se Hemelvaart besef het dat die geloof in Jesus Christus, en die vervulling deur Sy 
Gees, ook vir nie-Jode bedoel is! Dit is beslis nie ’n swart-en-wit evangelie wat net vir ’n klein groep mense 
bedoel is nie, maar ’n veelkleurige reënboog evangelie wat alle mense insluit as God se kinders. 
 
Lees: Handelinge 10:44-48 (Mense wat nie Jode is nie, ontvang die Heilige Gees). Julle kan ook die verhaal 
van die Hemelvaart lees in Lukas 24:50-53 of in ’n Kinderbybel. 
 
Gesels: 
 Ek wonder wat dink julle het die Jode ervaar toe hulle besef daar is ander mense (nie-Jode) wat glad 

nie dieselfde godsdienstige agtergrond of kultuur het as hulle nie, wat ook die Heilige Gees ontvang? 
 Ek wonder wat dink julle het die nie-Jode daarvan gedink? 
 Watter mense word doelbewus of onbewustelik uitgesluit by julle kerk of gemeente? Hoekom is dit so? 
 Hoe kan julle hierdie mense leer ken, bevriend, nooi, welkom laat voel en insluit? 

 
Bid: Teken ’n groot reënboog en skryf daarin al die kultuurgroepe en tale van die mense wat in jou dorp 
woon. Bid daarna vir al hierdie mense. 
 
 
Doen: Besluit saam hoe julle Donderdag, 13 Mei Hemelvaart gaan vier as gesin. Hier is ’n paar idees: 
https://dinkjeug.co.za/drie-gewone-maniere-vir-families-om-hemelvaart-te-vier/  
 
Besluit om hierdie week elke dag Maandag – Vrydag 5-10 minute tyd te maak as familie om na die 
oordenking te luister op die DinkJeug Familie App. Hierdie week is die tema: Jesus se Hemelvaart!
 
Laai die app hier af:  
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en  
Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
 
Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za  
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