
7. Aangevuur met hoop - ook wanneer 
ek hopeloos voel 

Welkom  
Welkom by die laaste ontmoeting van hierdie Pinkster reeks, “Aangevuur,” waar ons gesels 
oor hoe die Heilige Gees in ons leef. Ons sluit af deur te gesels oor hoe die Heilige Gees ons 
aanvuur met hoop – ook wanneer ek hopeloos voel! 

Meditasie 
Dink aan jou gunsteling kerk- of praise&worship liedjie, en wat jou gunsteling reël of refrein 
daaruit is. Sing dit vir jouself, of luister daarna, terwyl jy oor die woorde van die lied dink. 
Gebruik die lied om te fokus op die Here se teenwoordigheid. 

Oorgang gedagte 
Watter gevoelens het die lied in jou uitgebring? Voel jy die Here se teenwoordigheid? Hoe 
voel jy oor die toekoms? Voel jy hoop, of voel jy hartseer oor die toekoms? 

Vandag gesels ons oor hoe die Heilige Gees vir ons hoop bring vir die hede en die toekoms. 

Lees van die teks 
Ons lees nou vanuit Romeine 8:18-25: 

18Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die 
heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. 19Die skepping sien met 
gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. 20Die skepping 
is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan 
onderwerp het. Daarby het Hy die belofte van hoop gegee: 21die skepping sal self ook bevry 
word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die 
heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. 22Ons weet dat die hele skepping tot 
nou toe sug in die pyne van verwagting. 23En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die 
Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal 
bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid 
bevry. 24Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog 
nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? 25Maar as ons hoop op wat ons nie sien 
nie, wag ons daarop met volharding. 



Gedagtes oor die teks  
As ons om ons kyk, sien ons dalk net probleme raak. Ons sien ’n wereld vol probleme. Ons 
sien siekte, onreg, probleme, pyn, en hartseer. Hierdie is nie hoe dinge veronderstel is om te 
wees nie. 

Ons, die aarde, en die hele skepping sien uit na ’n tyd wanneer God alles nuut gaan maak. 
God gaan alles nuut maak, pyn en lyding gaan verby wees, en God gaan die hele skepping 
herskep en nuut maak. 

Maar, in v.24, herinner Paulus ons dat ons nou gered is, vir die hier en nou, en dat ons nie 
hoop net vir eendag nie, maar ons het hoop ook vir hier en nou. 

Die Heilige Gees is hier, by ons, in ons swaarkry, in ons goeie en slegte tye. Meer as dit, gaan 
hierdie hele reeks oor hoe die Heilige Gees ons aanvuur om nie net in ons hoekies te sit nie, 
maar om deel te neem aan die hoop wat God se Gees vir ons bring. Ons kan deelneem aan 
die hoop nie net vir die toekoms nie, maar ook vir die hede. 

En alhoewel ons hoop dalk nie sigbaar is nie, as ons dit uileef, sal dit sigbaar word. 

Saam dink vrae  
Dink nou oor hierdie vrae: 

● Waarvoor hoop ons vir die hede? 
● Waarvoor hoop ons vir die toekoms? 
● Hoe vuur die Gees ons aan om in hoop nou te leef? 

Ritueel 
Neem ’n klein stuk papier of ’n “post-it”, en skryf daarop neer ’n hoop wat jy in jou het -- iets 
waarvoor jy hoop. Plak dit êrens op waar jy dit elke dag sal sien, soos by jou lessenaar of op 
jou spieël. 

Elke dag wanneer jy dit sien, bid vir daardie hoop, en sien uit na daardie hoop waarvoor die 
Gees ons aanvuur. 
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