
4. Aangevuur deur die Bybel 

Welkom 
Hey julle. Welkom by die Pinksterreeks waar ons besig is met die tema, Aangevuur. Ons 
gesels saam oor hoe die Heilige Gees ons harte aan die brand maak om God se koninkryk 
sigbaar in ons wêreld te maak. Voel vry om die video enige tyd te pause wanneer jy bietjie 
langer oor iets wil nadink. 

Meditasie 
Ons tema vir vandag is “Ons word aangevuur deur die Bybel”. Ons almal het iewers ‘n Bybel. 
Dalk lê joune in ‘n kas, omdat jy Bybel op jou foon lees. En dit is ook okay.  

Raak vir ‘n oomblik bewus van jou asemhaling en maak jou oë toe. Dalk voel jy die lang dag 
wat jy gehad het aan jou lyf en is jy moeg. Dink aan die Bybel. ‘n Spesifieke gedeelte of verhaal 
wat jou al deur moeilike tye gedra het. Laat die woorde sommer net in jou kop sweef. 

Oorgang gedagte 
Die Bybel het vir ons almal betekenis en voeg waarde toe tot ons lewens. Ons weet van die 
Bybel en ken verskeie verhale vandat ons baie klein was. Kom ons lees saam in 2 Timoteus 
3:14-17. 

Lees van die teks 
2 Timoteus 3:14-17 (NLV) 

14Maar jý, bly getrou aan die dinge wat jy geleer het. Jy weet dit is waar, want jy weet jy kan 
dié vertrou wat jou geleer het. 15Jy ken die Heilige Skrif van kindsbeen af en dit het jou die 
wysheid gegee om die verlossing te ontvang wat deur geloof in Christus Jesus kom. 16Die hele 
Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons 
tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. 17Dit is God se manier om sy mense 
voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat Hy wil hê hulle moet 
doen. 



Gedagtes oor die teks  
Julle het seker al gehoor dat baie mense sê die Bybel is ‘n riglyn wat ons wys hoe om te leef. 
Dit onderrig ons, help ons om dit wat in die wêreld stukkend of verkeerd is, raak te sien en die 
Bybel leer ons om die regte leefstyl te kweek. 

Dit help nie ons sê maar net die Bybel is die Woord van God, die enigste ware rigsnoer vir 
sinvolle bestaan in hierdie lewe nie. Dit moet, aangevuur deur die Heilige Gees, gebruik word 
om te gaan LEEF. Dalk is dit iets waarmee jy sukkel – ons sê met ons monde ons glo een 
ding, en dan gaan leef ons iets anders. Ons vergeet miskien te maklik en te gou dat ‘n 
belydenis oor die Bybel, as God se Woord, eintlik niks beteken as dit nie werklik in my lewe 
die reality is nie. 

Dalk is daar mense in jou huis wat hou van tydskrifte lees. Tydskrifte wil jou aan die lees kry 
en elke tydskrif het sy eie doel: Runners World wil jou aan die hardloop kry. Landbouweekblad 
wil jou help hoe om beter te boer. Maar die Bybel wil jou nie net aan die lees kry nie – deur 
die Heilige Gees wil die Bybel jou aan die lewe kry tot God se eer. Goeie dade OMDAT ons 
gered is en nie sodat gered kan word nie. 

Saam dink vrae  
Hierdie vrae is nie om jou te laat sleg of skuldig voel nie, maar eerder om jou te help dink oor 
hoe die Gees jou deur die Bybel aanvuur om ‘n verskil in die wêreld te maak: 

● Dink bietjie oor hoe jy in hierdie wêreld leef? 
● As ons sê die Bybel is die enigste, is hierdie woord die enigste riglyn in my lewe, of net 

wanneer dit my pas? 

Ritueel 
Ons sluit nou af met ‘n ritueel. Onthou rituele is nie doen-takies of huiswerk nie, eerder 
gewoontes wat ons help om te groei in ons verhouding met die Here. Kyk waar jy hierdie week 
‘n lopende Bybel vir iemand kan wees. Dalk vra dit van jou om vriendelik vir die kassier te 
glimlag. Om vir iemand voor jou plek te gee. Om iets nice vir iemand in jou gesin te doen. Die 
Heilige Gees vuur ons deur die Bybel aan om saam met mekaar te bou aan die Koninkryk van 
God. Kom ons gaan doen dit. 

 


	4. Aangevuur deur die Bybel
	Welkom
	Hey julle. Welkom by die Pinksterreeks waar ons besig is met die tema, Aangevuur. Ons gesels saam oor hoe die Heilige Gees ons harte aan die brand maak om God se koninkryk sigbaar in ons wêreld te maak. Voel vry om die video enige tyd te pause wanneer...

	Meditasie
	Ons tema vir vandag is “Ons word aangevuur deur die Bybel”. Ons almal het iewers ‘n Bybel. Dalk lê joune in ‘n kas, omdat jy Bybel op jou foon lees. En dit is ook okay.
	Raak vir ‘n oomblik bewus van jou asemhaling en maak jou oë toe. Dalk voel jy die lang dag wat jy gehad het aan jou lyf en is jy moeg. Dink aan die Bybel. ‘n Spesifieke gedeelte of verhaal wat jou al deur moeilike tye gedra het. Laat die woorde sommer...
	Oorgang gedagte
	Lees van die teks
	Gedagtes oor die teks
	Julle het seker al gehoor dat baie mense sê die Bybel is ‘n riglyn wat ons wys hoe om te leef. Dit onderrig ons, help ons om dit wat in die wêreld stukkend of verkeerd is, raak te sien en die Bybel leer ons om die regte leefstyl te kweek.
	Dit help nie ons sê maar net die Bybel is die Woord van God, die enigste ware rigsnoer vir sinvolle bestaan in hierdie lewe nie. Dit moet, aangevuur deur die Heilige Gees, gebruik word om te gaan LEEF. Dalk is dit iets waarmee jy sukkel – ons sê met o...
	Dalk is daar mense in jou huis wat hou van tydskrifte lees. Tydskrifte wil jou aan die lees kry en elke tydskrif het sy eie doel: Runners World wil jou aan die hardloop kry. Landbouweekblad wil jou help hoe om beter te boer. Maar die Bybel wil jou nie...
	Saam dink vrae
	Ritueel

