
1. Aangevuur van binne myself 

Welkom  
Hey almal. Vir die volgende paar dae reis ons saam met die reeks “Aangevuur”, waar ons 
gaan dink en gesels oor hoe die Heilige Gees ons harte aan die brand maak om God se 
koninkryk sigbaar te maak. Gebruik hierdie tyd sommer net om af te skakel en net te wees in 
die teenwoordigheid van die Here. Pause gerus enige tyd die video as jy nog langer oor iets 
wil nadink. 

Meditasie 
Ons dink in hierdie reeks na oor hoe ons aangevuur word deur die Heilige Gees. Steek nou 
’n kers aan en kyk na die vlammetjie. As jy nie ’n kers het nie, kan jy jou verbeelding gebruik 
om ’n vlammetjie te sien. Terwyl jy na die vlammetjie kyk, asem rustig in en blaas dan saggies 
uit oor die vlammetjie, nie so hard dat jy dit dood blaas nie, maar hard genoeg dat die 
vlammetjie dans. Terwyl die vlammetjie so beweeg, dink oor hoe God vandag in jou lewe 
teenwoordig was. 

Oorgang gedagte 
Het jy al gesien wat gebeur as mens petrol of paraffien op ’n vuur gooi...dit is nogals 
vreesaanjaend...dis soos ’n groot ontploffing en lyk of die vlamme ’n wil en lewe van hul eie 
het. 

Lees van die teks 
Paulus vertel in Romeine 8 vir ons dat ons ’n nuwe lewe in Christus het, deur die Heilige Gees 
wat in ons woon. 
Lees gerus Romeine 8:7-13. Vir nou gaan ons stil staan by vers 9: Julle word egter nie deur 
julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in 
julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. 

Gedagtes oor die teks  
Die mens het hoofsaaklik twee primêre emosies: Liefde en vrees – Die vraag is...wat dryf ons? 
As ons die Romeine teks reg verstaan...moet nie een van die 2 ons dryf nie, want die Heilige 
Gees is ons dryfkrag. Voorheen het ons geleef soos mense wat hulle eie planne maak, en 
gedink ons kan ons eie oordeel vertrou. Maar soos v9 sê: ons word nie meer deur ons sondige 
natuur beheer nie, maar deur die Gees wat in ons woon. Ons moet onthou dat sondige natuur 
uit liefde of vrees gedryf kan word. Dink sommer aan daai dinge waarvoor jy so lief is om te 
doen, maar nie in lyn is met God se wil nie. Of dink hoe vrees jou gedrag kan beinvloed bv. 
Die vrees om gejugde te word, laat mens dinge doen wat jy weet nie reg is nie. Maar daar is 



’n groot maar… Daar is petrol op ons lewens gegooi en nou dans ons lewens vlamme nie 
meer volgens ons eie wil nie, maar volgens God s’n, want ons lewe het nou nuwe rigting gekry 
deur die Heilige Gees wat in ons leef. Ons gedrag, ons aksies, ons lewe word nou van binne 
onsself aangevuur deur die Heilige Gees. 

Saam dink vrae 
Kom ons dink saam: 

● Watter aksies of gewoontes in jou lewe word steeds deur jou eie liefde of vrees 
gedryf? 

● Wat beteken dit vir jou dat die Heilige Gees jou lewe, persoonlik, ook van binne af 
aanvuur? 

Ritueel  
Ons gaan elke stukkie afsluit met ’n ritueel. Nou hierdie rituele is nie doen-takies of huiswerk 
nie, eerder gewoontes wat ons help om te groei in ons verhouding met die Here. 
More deur die dag, elke keer wanneer jy iets drink of eet, iets wat jou liggaam suurstof gee, 
dink oor hoe kan die Heilige Gees jou vandag gebruik, om God se asem met iemand anders 
te deel. 
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