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HANDELINGE 1: 1 - 8

1

My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en
geleer het, van die begin af

2

tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het
Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels
uitgekies het.

3

Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat
Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle
verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.

4

Terwyl Hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie
van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader
belowe het, soos julle van My gehoor het.

5

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die
Heilige Gees gedoop word.”

6

Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit
nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7

Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te
weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.

8

Maar
julle
sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor
julle kom,
en julle sal my getuies wees
in Jerusalem sowel as
in die hele Judea
en in Samaria
en tot in die uithoeke
van die wêreld.”

9

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het
Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.

1. LEES DIE HELE GEDEELTE WAT LUKAS (wat ook die evangelie van Lukas geskryf het) HIER
SKRYF.
2. DEEL MET MEKAAR: wat staan vir jou uit/wat spreek tot jou/wat verstaan jy nie?
3. STAAN STIL BY VERS 8: BY ELKEEN VAN DIE DELE IN DIE VERS, bv wie is die “julle”, watse
‘krag” sal hulle verniet ontvang, waar dink julle is “Jerusalem” vandag, en Samaria? Staan so
by elke stukkie van die vers stil
4. BID SAAM vir ons gemeente se sendelinge en Sendinggebiede

