
 
 

 
Ingeskakel I: Brandende begeerte 

teks: Handelinge 2:1-12 (& 1 Korintiërs 12-14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuur van God 
Vuur is in ons Suid-Afrikaanse konteks 'n bekende 
deel van ons lewe. Ons is almal bewus van die 
vernietigende effek daarvan: ons lees gereeld van 
groot hoeveelhede plakkershuise wat afbrand, 
berge wat vernietig word en die afgelope tyd kerke 
wat afgebrand het.  Ons ken ook die genesende 
kant daarvan: naweke is dit die braaiplek of kaggel 
waar ons kuier saam met die mense na aan ons 
hart.  Dit is hier waar ons ervaar ons is geliefd; 
waar ons na 'n moeilike week weer gevoed word 
deur 'n vuur. 
 
Wanneer daar in die Bybel oor die Heilige Gees 
gepraat word, gaan dit gewoonlik gepaard met 
twee elemente: vuur en/of wind. Daar is 'n hele 
aantal plekke in die Skrif waar God se Gees as vuur 
beskryf word: die manier waarop God met Moses 
gepraat het deur ‘n brandende bos asook hoe God 

die Israeliete deur die woestyn lei met 'n 
vuurkolom in die nag.   
 
Ons lees ook in Eksodus 19 van God se 
teenwoordigheid en verskyning aan Moses op die 
berg Sinaï wat gepaard gaan met vuur en 
donderweer (Hebr: qolot - ook vertaal as stemme).  
Dit is hier waar God vir sy volk 'n nuwe identiteit 
kom gee met die Torah (10 'woorde' van God). Dit 
was presies 50 dae na die pasga ete en uittog uit 
Egipte. Jode het dit jaarliks gevier as die 
pinksterfees (pinkster beteken 50). En juis op 
hierdie spesifieke feesdag gebeur die wonderwerk 
in Handelinge 2: Daar is ‘n geweldige stormwind 
en vuur. Ongelooflik. Maar dit lyk of daar iets nog 
meer ongelooflik is.  ‘Gewone’ mense praat op ‘n 
ander manier. Hulle is passievol, geesdriftig en 
meegevoer. En mense hoor hoe ‘gewone’ mense 
in hul moedertaal met hul praat.  Die woorde wat 
dié mense se mond verlaat bereik hulle ore as 
bekende en lewegewende stemme. Dit is amper 
asof Iemand hul harte aan die brand gesteek het.  
Jode sou onmiddellik teruggedink het aan Eksodus 
19: "Dit is dieselfde God van Sinaï wat met ons 
praat!". En hier word God se Gees sonder 
onderskeid uitgestort op 'al die nasies van die 
wêreld'.   
 
Met die uitstorting van die Gees word ongedaan 
gemaak wat by Babel gebeur het. Die probleem 
van Babel was nie diversiteit nie, maar selfsug en 
versplintering; elkeen vir homself! Dus word 
oorlog en identiteitspolitiek by Babel gebore. 
Die moord van Kain op Abel kring wyer uit. Dit is 
teen die agtergrond van Babel dat ons Pinkster kan 
verstaan. Die wond van Babel word heel. Die 
vreugde van die genesing maak mense 
ekstaties! Hulle word bevry van die eindelose 



 

sirkel van haat en wraak. Dit is ‘n nuwe tyd en ‘n 
nuwe taal.  Die nuwe taal is nie  een of ander 
universele taal wat  die realiteit van ander ontken 
nie. Nee,"at Pentecost God created a new 
language, but it was a language that is more than 
words. It is instead a community whose memory of 
its Saviour creates the miracle of being a people 
whose very differences contributes to their unity." 
NT Wright 
 
Passie vír en passie ván Jesus 
John Wesley beskryf die teenwoordigheid van die 
Heilige Gees as “My heart strangely warmed”.  
Maar die Gees wat in ons leef is meer as net passie 
vír Jesus; dit is ook die passie ván Jesus (Gees wat 
ons herinner aan alles wat Jesus op aarde geleer 
het - Joh 14:26). Soos Van Ruler dit stel: Ons is 
uitgeskakel by die verlossing deur Christus, maar 
ingeskakel by die werk van die Heilige Gees. Ons 
word ingeskakel by die vernuwing/herstel van God 
se skepping op aarde. 
 
Christene is geneig om die werk van die Heilige 
Gees in twee dimensies te verdeel: 1) meer 
konserwatiewes is geneig om die persoonlike 
dimensie daarvan te oorbeklemtoon (passie vír 
Jesus), en 2) meer liberale Christene fokus meer 
op die etiese, publieke en sosiale dimensies 
(passie ván Jesus).  Die gevolge hiervan is nie goed 
nie. Wanneer jy net die sosiale dimensies 
beklemtoon, maar dit word nie gerugsteun deur 
diep lewenskragtige spiritualiteit nie, vervaag dit 
maar na 'n ideologie, en amper begin klink na 'n 
manifes van 'n politieke party.  Aan die ander kant 
as jy probeer om 'n persoonlike spiritualiteit te 
ontwikkel wat nie die realiteite aanspreek van God 
se wêreld vir wie Jesus sy lewe gegee het nie raak 
dit ook 'n karikatuur; 'n tipe eksklusiewe 
klub/geloof wat net bestaan tot voordeel van 'n 
paar mense/groepe. Dit is nie die Goeie Nuus vna 
die evangelie nie. Dit verontaard in groepe wat 
soos by Babel op die ou end dink die een is beter 
as die ander. Soos kerke wat dink hul is 'beter' as 
ander kerke: "We've got the spirit yes we do, 
...how about you?" 
 
Ek wonder wat sal gebeur as ons ons brandende 
passie vír Jesus kombineer met die passie ván 
Jesus; om te gaan waar Hy sou gaan, te praat soos 
Hy sou praat, en liefde na iets te laat lyk soos Hy 
dit gedoen het…? 

Die Gees is die lewe self wat ons laat wakker skrik 
vanuit ons meganiese verstaan van die wereld en 
onsself te sien as medeskeppers gevul met die 
skeppende vuur van God in ons. Die Gees 
transformeer ons van gewondes wat ander wond 
na gewonde genesers wat genesing bring. Daarom 
praat Paulus in 1 Kor 13 so vurig van liefde(agapé) 
as die grootste gawe van alle gawes; liefde soos 
Jesus dit onselfsugtig sigbaar gemaak het. 

 
Passie vir Jesus kan net passie van Jesus raak saam 
met ander; nooit in isolasie van die diversiteit wat 
God geskep het nie.  Dan raak dit 'n brandende 
begeerte wat ons hele lewe rig: om al meer 
gestalte te gee aan die liggaam van Christus en sy 
beeld uit te straal.  Dit is die vreugdevure van 
Handelinge 2 - onderlinge liefde het die laaste sê!: 
"Jesus knew it was easy to love the idea of 
"humanity," but very difficult to love a given 
individual. Contrary to what we may sometimes 
feel, it is our contact with others that fuels our 
faith. It is as though each person who touches us 
brings a log to throw on the fire. The more we 
reach out to others in love, the higher the flames 
of faith can climb." Leonard Sweet 

Stil aand  (NP Van Wyk Louw) 
Vanaand het ek weer so verlang, 
in grondelose vrees 
van eie gryse eensaamheid, 
dat jy by my moet wees, 
 
dat ek die wye koeltes van 
jou stem om my kan voel, 
soos die rimp’ling van die somerreën 
vervlugtig oor my spoel. 
 
En toe ek deur die duister wind 
wat oor my huisie waai, 
die knip hoor lig, het heel my hart 
in vreugde opgelaai… 
 
Nou sit ons voor die vuur en speel 
die vlamlig deur ons hare… 
Laag waai die reënwind buite deur 
die afgevalle blare. 


