
2. Aangevuur as kind van God - want ek 
is een. 

Welkom  
Hey almal. Kom ons reis verder 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. Raak gemaklik en probeer sommer onnodige distractions uit skakel. Raak bewus 
van God se teenwoordigheid. Pause gerus enige tyd die video as jy nog langer oor iets wil 
nadink. 

Meditasie 
Ons tema vir vandag is “...as kind van God, want ek is een.” Die lewe kan soms baie besig 
raak en soms voel ons hierdie “besig wees’ kry ons onder. Dis ‘n aanhoudende struggle. Kom 
ons staan vir ‘n rukkie stil in die oomblik. Luister na die klanke van die water en kyk na die 
waterval - of maak jou oë toe en dink aan ‘n waterval. Haal diep asem en asem al daardie 
dinge wat vandag swaar op jou skouer lê, al daardie dinge wat jou afdruk in …..wanneer jy uit 
asem, verbeel jou hierdie dinge word saam met die stroom weggevoer….ver weggevoer tot jy 
lig voel. Jy kan hierdie oefening weer doen tot jy rustig genoeg voel om aan te beweeg. 

Oorgang gedagte 
Het jy al ooit in die see geswem en probeer om die branders te ry, dalk met ‘n surfboard of 
boogie board. Dink bietjie aan daardie kere wat jy regstaan om ‘n baie groot brander te vang 
en eweskielik is jou timing uit en die brander druk jou vas op die bodem. Of, dit gooi jou so 
rond dat jy sukkel om te weet of jy op die bodem of naby die oppervlakte is. Jy spartel om op 
te kom vir lug. Dis nogals ‘n vrees aanjaende gevoel. 

Lees van die teks 
 
Paulus vertel in Romeine 8 dat die God vir ons die Gees gegee het wat bevestig dat ons ‘n 
kind van God is. 
Lees gerus Romeine 8:14 - 17. Vir nou gaan ons stil staan by vers 14 en 15 (Die Boodskap 
vertaling):  
 
“14Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. As julle hierdie keuse 
maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. 15Onthou: God het sy Heilige 
Gees gegee aan julle wat in Hom glo. Dit is Hy wat julle kinders van God gemaak het. Verder 
is dit ook Hy wat nou ’n diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Die Gees roep 



voortdurend in julle binneste uit: “Vader, liefdevolle Vader!” Hy sorg dat daar ’n onbreekbare 
band tussen God en julle is. 
bly. 

Gedagtes oor die teks  
Vrees maak dat ons baie keer vasgevang voel, amper soos slawe. Dink weer aan daardie 
brander - wanneer ons vasgedruk voel deur dinge wat ons nie kan beheer nie, voel ons soms 
baie alleen, hopeloos asof ons geen toekoms het nie. Wel in vers 14 lees ons dat as ek en jy 
ons laat lei deur die Heilige Gees, is ons juis kinders van God. Ons is nie meer slawe nie en 
hoef nie soos slawe te leef nie. Nou natuurlik is slawerny al lankal nie meer wettig nie, maar 
soms kan dinge in hierdie wêreld ons soos slawe laat voel. Die druk om te presteer, al ons 
werkslading, status en geld - ag en daar is nog soveel dinge wat soms net voel asof dit kettings 
is wat ons vasbind. Neem ‘n oomblik en skud gou hierdie kettings af, want God het ons kom 
vrymaak deur Jesus Christus en die Gees. Net soos wat God, Jesus sy geliefde Seun noem, 
net so noem God my en jou Sy kind. En die Heilige Gees wat nou binne in ons leef, binne in 
ons brand, wil ons lei om net uit te roep - Abba (Vader). So dalk voel ons soms alleen, dalk 
voel ons selfs soos wees kinders, dis alles leuens wat die wêreld ons vertel. So haal diep 
asem en probeer fokus op die Heilige Gees wat my en jou lei. Dis nie altyd maklik om die weet 
hoe die Gees ons lei nie, maar daarom bid ons en gaan raak ons rustig by ons Vader, want 
ons is nie alleen nie. Jy is ‘n kind van God, jy word aangevuur as kind van God. 

Saam dink vrae  
1. Watter dinge laat jou soms voel of jy vasgebind is, asof jy nie beweeg ruimte het nie? 
2. Is daar dinge wat jy doen wat dalk ander mense so laat voel? 
3. Wat beteken dit vir jou dat die Heilige Gees jou aanvuur om as kind van God te lewe? 

Ritueel 
Ons gaan elke ontmoeting afsluit met ‘n ritueel. In ‘n besige wêreld help rituele om ons denke 
gefokus te hou. Hierdie rituele is eerder gewoontes wat ons help om te groei in ons verhouding 
met die Here. 
 
Vandag gaan ons daarop fokus om elke keer as ons ‘n lig aanskakel of ‘n kers aansteek 
herinner te word aan die Gees wat binne in ons leef. Dink aan die Heilige Gees wat ons lei 
om vry te leef soos ‘n kind van God, want jy is een. 
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