
Kleingroep Bespreking – Pinkster 

 

Baie welkom by ons kleingroep.  Hierdie week fokus ons op pinkster. Pinkster is ‘n baie belangrike tyd 

wat ons elke jaar vuur maar dit is ook daaglikse werklikheid. On s gaan vandag gesels oor die Heilige 

Gees, oor wie die Heilige Gees is en waarom dit belangrik is dat ons gevul is met die Heilige Gees. 

 

Deel 1: 

Lees: Handelinge 2:1-2; Johannes 16:7-15 

Wie is die Heilige Gees? 

Waarom is dit belangrik om die Heilige Gees te ontvang? 

Wat het die Heilige Gees vervulling in die eerste kerk en ook daarna veroorsaak? 

 

God het homself openbaar reg deur die Bybel.  In die ou testament het God homself openbaar as die 

skepper en wat n bestemming het vir die mense.  Jesus is die openbaring van die Seun, God met ons.  

Maar die Heilige Gees is die openbaring van God in ons en wat deur ons die wereld verander.  

Pinkster is vir ons n uitnodiging om n bo-natuurlike rehalm van God te betree en te sien hoe n gebroke 

wereld getransformeer word.  Sonder die Heilige Gees gaan ons nie God kan ervaar nie.  

 

Deel 2: 

Lees die teks gedeelte en vul die ontbrekende woord in: 

 

1)      ... bring _____________ in mense! Joh.16:8 

2)      ...maak van ons sy lewende ________ (1 Kor 3:16).  

3)      ...ontwikkel ___________ in ons lewens (Gal.5:22-26). 

4)      ...gee aan gelowiges ____________ tot getuienis  (Hand.1:8)   

5)      ... gee ___________aan die gelowiges vir die Kerk (1Kor.14:1-40) 

6)      ... maak die ___________aan gelowiges bekend (Joh.16:13) 

7)      ...verkondig _______ aan gelowiges en lei hulle in waarheid! (Joh.16:13-15) 

 

 

 



Deel 3: 

Lees Handelinge 2:37-38 

Hoe word mense vervul met die Heilige Gees? 

 

Die skrif maak dit duidelik, in die eerste plek sê Petrus Bekeer Julle. Bekering is nie net om berou te he 

nie maar dit is om jou lewe om te draai om verandwoordelikheid te vat vir jou lewe. 

Doop Julle. Doop is n uiterlike teken van n innerlike verandering 

Ontvang die Heiliege Gees. Ons vra daarvoor en ons laat toe dat God Sy Gees sonder mate vir ons gee.  

 

Baie dankie dat julle deel was van die Kleingroep .  Onthou om saam te bid vir mekaar.  


