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DANKBAAR VIR JESUS SE 

HEMELVAART

Deur Benescke Janse van Rensburg

Dit is stil behalwe ’n onderlangse gebrom in 
die vertrek waar die gelowiges agter ’n 
geslote deur bymekaargekom het. Hulle is 
bekommerd. Bang. Onseker oor hulle 
toekoms. Gaan hulle net soos Jesus vervolg 
word? Gaan hulle vermoor word? Hoewel 
niemand dit hardop noem nie, maal Jesus se 
woorde voor sy Hemelvaart deur hulle 
gedagtes: “Dit is goed vir julle dat Ek 
weggaan. As Ek nie weggaan nie, dan sal 
die Helper, die Heilige Gees, nie na julle toe 
kom nie. As Ek weggaan, dan sal Ek Hom 
na julle toe stuur” (Johannes 16:7). Wie of 
wat is hierdie Heilige Gees, die Helper, van 
wie Hy gepraat het? 

Meteens bars ’n harde geluid los wat die 
vertrek soos ’n stormwind vul terwyl vuur 
bokant elke gelowiges se kop verskyn. In ’n 

oogwink word die vrees met vrede vervang. 
Die onsekerheid met selfvertroue. Want met 
hierdie slag het hulle die Heilige Gees van 
God ontvang. Die Trooster, Leidsman en 
Helper wat hulle in staat gestel het om 
sonder vrees uit te gaan, groot wonderwerke 
te doen en selfs bereid te wees om te sterf 
sodat die wêreld die goeie nuus van Jesus 
Christus kon hoor. 

Vandag herdenk ons Jesus se Hemelvaart. 
Hier is drie redes waarom ons Jesus kan 
bedank dat Hy weggegaan het: 

REDE 1: JESUS HET VIR ONS GAAN 

PLEK VOORBEREI

In Johannes 14:2-3 sê Jesus: “In die huis 
van my Vader is daar baie woonplek. As dit 
nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het 
Ek gaan om vir julle plek gereed te maak 
nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek 
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal
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julle na My toe neem, sodat julle ook kan 
wees waar Ek is.” Is jy gereed as Jesus 
vandag sou terugkeer om ons te kom haal?

REDE 2: JESUS TREE VIR ONS IN 

WANNEER ONS NA GOD GAAN

In Romeine 8:34 lees ons: “. . .Christus 
Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit 
die dood opgewek, Hy sit aan die 
regterhand van God, Hy pleit vir ons.” Jesus 
het op aarde dieselfde emosies deurgemaak 
wat ons vandag nog ervaar. Wanneer ons 
dus nie meer woorde het om te midde van ’n 
uitdaging te bid, kan ons vir God vra om 
ons deur sy Heilige Gees te lei met die wete 
dat Jesus terselfdertyd vir ons by Hom pleit. 

REDE 3: JESUS HET VIR ONS DIE 

HEILIGE GEES GESTUUR SODAT 

ONS DIE VADER SE KRAG EN 

LIEFDE AAN DIE WÊRELD KAN 

WYS

Jesus het weggegaan sodat ons die Heilige 
Gees kon ontvang. En meer as dit, in 
Johannes 14:12-13 sê Hy: “Mense wat in 
My glo, sal dieselfde dinge doen wat Ek 
gedoen het, hulle sal meer doen, want Ek 
gaan nou na die Vader toe.” Die Heilige 

Gees doen die werk. Ons kan dus in 
afhanklikheid voor God gaan staan en Hom 
vra om ons as sy instrumente te gebruik om 
hierdie krag aan die wêreld te demonstreer.

Mag ons nooit vergeet waarom God sy Seun 
na die wêreld gestuur het nie. En kom ons 
dank Jesus vandag nuut dat Hy vir ons plek 
voorberei en vir ons intree terwyl ons 
daagliks daarna streef om gehoorsaam te 
wees as die Heilige Gees ons in ’n rigting 
lei. Dit is dalk jou geleentheid om God se 
liefde en krag aan ’n gebroke wêreld te 
demonstreer. Sterkte.

Vader God, baie dankie dat U, u Seun vir 
ons gegee het. Jesus, baie dankie dat U vir 
ons plek voorberei en ook vir ons intree en 
pleit by die Vader. Vader, help ons ook 
asseblief om gehoorsaam te wees deur die 
leiding van u Heilige Gees. Ek vra die in die 
Naam van Jesus Christus. Amen.

1. Verheerliking:

Die Hemelvaart beklemtoon vir ons die 
verheerlikking van Jesus. Jesus se werk hier 
op aarde is nou klaar. Markus sê vir ons in 
hoofstuk 16:19: “Nadat die Here Jesus dit 
vir hulle gesê het, is Hy in die hemel 
opgeneem en het Hy aan die regterhand van 
God gaan sit.” Dié toneel kommunikeer aan 
ons dat Jesus nou in Sy aardse 

vorm/liggaam die aarde verlaat en teruggaan 
na Sy plek van verheerlikking (Johanes 
17:5).

2. Die einde van Jesus se bedienning op 
aarde in die vorm van ‘n mens:

Jesus se Hemelvaart het ‘n einde gebring 
aan Sy bedienning as “God as ‘n mens”, en 
dit het die begin ingelui as die tyd van Sy 
bedienning as “God in die mens”. Voortaan 
sal Jesus/God dan nou Sy bedienning 
voortsit deur Sy Woord en Sy ampsdraers in 
die Kerk. Die Kerk wat dan die liggaam van 
Christus op aarde word (Efesiers 5:30); 
4:15-16).

Die hemelvaart word dan verder die punt 
van voortsetting tussen “alles wat Jesus 
gedoen en geleer het, van die begin af tot op 
die dag van Sy hemelvaart” (Handelinge 
1:1), en wat die Apostels en die Kerk 
voortgegaan het om te leer en oor te vertel 
na Sy Hemelvaart....

3. Jesus neem Sy plek in as Hoë Priester vir 
ewig

‘n Verdere kernwaarheid van die 
Hemelvaart is dat Hy ... “in elke opsig aan 
Sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n 
barmhartige en getroue Hoëpriester voor 
God kon wees om die sondes van die volk 
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van Israel se sondes, het Jesus dit ook nou 
eenkeer gedoen...om vir eens en vir altyd 
ons Voorspraak te wees.

“En as Hoëpriester dien Hy nou in die 
Verbondstent wat groter en volmaakter is en 
nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê, nie 
tot hierdie wêreld behoort nie. Met Sy eie 
bloed en nie met die van bokke en kalwers 
nie, het Hy net eenmaal die heiligdom 
binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot 
stand gebring.”(Hebreërs 9:11-12).

Nadat Hy dan ewige vergifnis en vryspraak 
gekry het vir almal wat in Hom glo, het hy 
gaan sit op Sy plek langs die Vader. Hy het 
uiteindelik Sy plek opgeneem as die 
Gesagvolle, wie se genade troon ons ook 
nou vanaand kan nader met 
“vrymoedigheid, sodat ons barmhartigheid 
en genade ontvang en so op die regte tyd 
gered kan word...” (Hebreërs 4:16).

‘n Nuwe verbond het nou tot stand gekom 
tussen God en die mens, verseël met die 
bloed van die Regverdige, God se eie lam....

4. Die belofte van die Heilige Gees

Sy Hemelvaart het beteken dat Hy Sy 
Heilige Gees sal stuur om op te maak vir die 
verlies van Sy liggaamlike teenwoordigheid. 
“Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle 

bly; en wanneer die Vader in My Naam die 
Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy 
julle alles leer en julle herhinder aan alles 
wat Ek vir julle gesê het”(Johannes 11:25). 
Jesus leef dis nou voort in die harte van die 
gelowiges en Sy Gees sit die werk van God 
voort in ons en deur ons!

5. Die belofte van Jesus se terugkeer om ons 
te kom haal

Jesus se verdwyning in die wolke het dan 
ook die belofte gebring van Sy wonderlike 
terugkeer na ons toe. Lukas sê so mooi in 
Handelinge 1:11: “Galileërs, waarom staan 
julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus 
wat van julle af na die hemel toe opgeneem 
is, sal netso ook terugkom soos julle Hom 
na die Hemel toe sien opgaan het.” Paulus 
verduidelik weer in 1 Tessalonisense 4:16-
17: “Wanneer die bevel gegee word en die 
stem van die aartsengel en die trompet van 
God weerklink, sal die Here self uit die 
hemel neerdaal. Allereers sal die wat in 
Christus gesterf het, uit die dood uit 
opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam 
met hulle op die wolke weggevoer word, die 
lug in, die Here tegemoet. En so sal ons by 
die Here wees...”

Hierdie geprofeteerde gebeurtenis, ook 
bekend as die wegraping, sê vir ons, dat ons 
liggame, ook sal verander om “soos Sy 

verheerlikte liggaam te wees”. (Filippense 
4: 21).

6. Intussen moet ons strewe om meer soos 
Jesus te word totdat Hy ons kom haal sodat 
ons soos Jesus sal wees wanneer Hy ons 
kom haal.

Daarom sien ons met verwagting uit na Sy 
verskyning, Sy koms, terwyl ons ons lewens 
al hoe meer leef soos wat Syne was, na Sy 
voorbeeld toe, sodat ons “soos Hy sal wees” 
met Sy weerkoms. Ons hou met ons hele 
lewe vas aan Jesus se eie woorde van 
Johannes 14:3 : “En as Ek gegaan het en vir 
julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug 
en sal julle na My toe neem, sodat julle ook 
kan wees waar Ek is.”
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Projekte

WORS / MAALVLEIS

Wors en maalvleis kan die volgende dae 
gekoop word:

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Helena Kriel: 083 235 9349 of
Maarten Olivier: 083 204 3839 

Kontak Besonderhede:

Gemeente E-pos adres:

bergsignhk@gmail.com

Kantoor Ure:

Woensdae: 07:30 - 12:00
17:00 - 18:00

Vrydae: 07:30 - 12:00

Begrafnisse:

Kontakpersoon:

Diaken Tina vd Schyff
Sel Nr:  078 682 7093

Sameroeptster:

Diaken San Faber
Tel Nr:  012 379 8544

Indien U enige bydrae het vir die Bergsig 
Lantern, e-pos dit gerus na die gemeente se e-pos 
adres:  bergsignhk@gmail.com.

CHARCOAL

Charcoal is te koop teen R30.00 per sak. 

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:

Jack vd Schyff: 072 468 7839

KAAS

Cheddar en Goude te koop teen R65.00 
per kologram.

Mozzarella te koop teen R70.00 per 
kilogram.

Sondae na die erediens
Donderdae van 16:00 - 17:00

Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus via whatsapp of sms vir:

Celia v Tonder: 072 330 4642

Gebeure

Donderdag 4 Mei - Hemelvaart
Vrydag 6 Mei - Kategese Vetkoek en Maalvleis verkope 16:00
Vrydag 13 Mei - Jeug Byeenkoms



Nuus

Gholf dag - 8 April 2016



Beplanning Kwartaal 2

1 Mei   Geen Kategese - Lang naweek
8 Mei  10:00 Kategese
15 Mei  10:00 Kategese
22 Mei  10:00 Kategese
29 Mei  Nagmaal - Geen kategese
3 Junie  16:00 - 18:00  Hamburgerverkope
5 Junie  10:00 Evaluering
12 Junie 10:00  Kategese
19 Junie  Geen Kategese - Lang naweek
24 Junie  Skool sluit

Bywoning en evaluering

Kategese moet gereeld by die Kategese wees.  
Vir alle gr. 9, 10, en 11 kategese word ‘n 
minimum van 60% bywoning per jaar vereis 
en alle evaluering in gr. 9, 10 en 11 moet 
gedoen wees om belydenis van geloof te kan 
aflê.

Evaluering vir gr. 4 – 11 sal elke tweede laaste 
Sondag van ‘n kwartaal plaasvind.  Kategese 
wie nie die evaluering voltooi nie, asook 
kategese wie se bywoning nie na wense is nie 
sal deur die ouderlinge met die kategees se 
ouers opgevolg word.  Graad 1, 2 en 3 word 
deurlopend elke Sondag geevalueer.

Briewe/SMS/E-pos

Alle briewe sal elektronies na u as ouer 
uitgaan.  Indien u nog nie die onderstaande 
vorm ingevul het nie, voltooi asb. en stuur so 
gou moontlik terug na Lynette van Tonder 
deur dit Sondae by haar in te handig of per e-
pos na vantonder.lynette@yahoo.com.  Indien 
u nie ‘n e-pos adres het nie, sal daar ook harde 
kopieë van die briewe beskikbaar wees.

Vetkoek en maalvleis

Vrydag 6 Mei en 3 Junie het ons vetkoek en 
maalvleis te koop teen R 25 per vetkoek.  
Bestellings kan by Lynette van Tonder per 
sms geplaas word 084 499 9660.  
Bestellings kan tussen 16:00 en 18:00 by die 
kerk afgehaal word.  Ons vra dat alle 
kategese waar moontlik, sal kom help met 
die fondsinsamelings.  Hoe meer hande, hoe 
meer gees!  

Kategese kamp

Hierdie jaar hou ons weer kategese kamp by 
Die Hoekie vanaf 23-25 September 2016. 
Ons sien vreeslik uit!  Die kampe beloop R 
300 - 00 per kategees en kan in paaiemente  
of eenmalig betaal word.  Maak jou gereed 
om in September-maand 'n FEES te hê!

•Navrae:
Lynette van Tonder 084 499 9660

Facebookblad

Sluit aan by ons facebookblad om op hoogte 
te bly met wat in die kategese aangaan, 
asook om terugvoer te kry.  As jy die 
kategese se blad wil “join” stuur ‘n “friend 
request”aan NHK Bergsig Kategese en ons 
“accept” jou.

Vetkoek en Maalvleis - 

(Kategese fondsinsameling)

Wanneer:  Vrydag 6 Mei 2016
Tyd: 16:00 – 18:00
Waar:  Kerk
Prys: R 25

Plaas bestellings voor of op 4 Mei 2016 per 
sms by:
Lynette 084 499 9660 /
Roelien 084 499 9659
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