
 

	
	

Die	soen	van	die	lewe	
"The	heart	of	the	Christian	story	 is	an	affirmation	of	spirit	but	not	 in	a	vague	animating	kind	of	way;	the	
Christian	 story	 argues	 that	 that	 creative	 life-giving	 spirit	 that	 fuels	 the	 very	 energy	 of	 the	 universe	 is	
personal	and	relational	at	its	core."		Rob	Bell	

	
Agtergrond:	
Na	 al	 die	 verwoesting,	 lyding	 en	 vernietiging	
waarvan	ons	 lees	 in	 Joël	1	en	2	 reageer	God	
se	volk	op	sy	roepstem,	en	hul	skeur	hul	harte	
in	 berou	 voor	 Hom.	 	 God	 word	 diep	 geraak	
hierdeur	 en	 Hy	 bring	 'n	 belofte	 van	
genade(2:18)	 en	 herstel(2:25)	 "Ek	 sal	 julle	
vergoed	vir	wat	jul	verloor	het...julle	sal	weer	
oorgenoeg	 hê."	 	 	 En	 in	 vandag	 se	 teks	 (Joël	
2:28-32)	 kry	 ons	 die	 eerste	 van	 drie	 gedigte	
waar	 Joël	 vir	 ons	 'n	 hoopvolle	 prentjie	 skets	
van	wat	voorlê:	dat	God	nie	'weg'	is	nie,	maar	
sigbaar	 en	 tasbaar	 teenwoordig	 is	 in	 sy/ons	
wêreld.	 	 En	 dat	 hierdie	 teenwoordigheid	 al	
meer	 sigbaar	 gaan	 raak	 deur	 die	 uitstorting	
van	sy	Gees.	
	
Bewegings	van	die	Gees	
Daar	 is	 hierdie	 beweging	 deur	 die	 Bybel	
wanneer	daar	oor	God	se	Gees	gepraat	word:	
1. Afwagting:	Moses	se	verlange	dat	nie	net	

sommige	nie,	maar	almal,	vervul	kan	word	
deur	 die	 Gees	 (Numeri	 11:29):	 "Ek	 sou	
wou	wens	dat	 die	hele	 volk	 van	die	Here	
profete	 was	 en	 dat	 Hy	 se	Gees	 op	 almal	
mag	lê.	

2. Belofte	 op	 wat	 eendag	 voorlê	 (die	
aangrypende	visie	in	ons	teks	vandag):	die	
Gees	 van	God,	 God	 se	 asem,	wat	 op	 alle	
mense	uitgestort	gaan	word,	jonk	en	oud,	

mans	 en	 vroue,	 slaaf	 en	 vry	 -	 ongeag	 jou	
sosiale	 status,	of	ouderdom,	of	 vermoëns	
(kry	 dieselfde	 gedagte	 in	 Esegiel,	 Jeremia	
&	Jesaja)	

3. Vervulling	 -	 Gees	 word	 uitgestort	
(Handelinge	 2:17-21):	 Petrus	 maak	 die	
groot	 aankondiging	 op	 Pinksterdag:	
Hierdie	 radikale	 nuwe	 gemeenskap	
waaroor	 Joël	 gepraat	 het	 is	 nou	 'n	
realiteit!	En	ons	is	deel	daarvan.	

 
Lewensasem	
In	die	skeppingsverhaal	 in	Genesis	1	 lees	ons	
dat	die	aarde	eers	onbewoonbaar	was,	maar	
die	 Gees	 van	 die	 Here	 oor	 die	 die	 waters	
gesweef	 het.	Die	woord	Gees	 in	Hebreeus	 is	
ruag,	 wat	 ook	 vertaal	 kan	 word	 as	
wind/asem.	 In	 daardie	 oomblik	 het	 al	 die	
natuur-elemente	 bymekaargekom:	 aarde,	
vuur,	wind	en	water.	Dit	is	die	asem	van	God	
wat	in	ons	ingewaai	word.	
	
Van	die	grootste	oomblikke	 in	die	 lewe	word	
beskryf	 deur	 hoe	 dit	 ons	 asemhaling	
beïnvloed:	 die	 eerste	 asemteug	 van	 'n	 pas	
gebore	 babatjie,	 'n	 aangrypend	 mooi	
natuurtoneel,	 die	 ervaring	 van	 'n	 intieme	
oomblik	wat	ek	deel	met	die	persoon	naaste	
aan	my,	en	ons	laaste	asem...		
	



 

Miskien	 is	 dit	 `n	 metafoor	 vir	 die	 lewe:	 dat	
ons	met	elke	asemteug	lewe	ontvang,	en	elke	
uitasem	moet/kan	 ons	 lewe	 gee;	 ontvangers	
en	skenkers	van	lewe.		
	
Drome	en	soene	
Ook	 wanneer	 ons	 slaap	 -	 onbewus	 van	 ons	
asemhaling	 -	 gee	die	Gees	drome.	 En	drome	
hou	ons	wakker	al	slaap	ons.		Daar	is	iets	te	sê	
oor	wat	met	ons	gees	gebeur	as	jy	werklik	lief	
is	vir	iemand	-	dat	selfs	wanneer	jy	slaap	is	jy	
steeds	 wakker.	 Dit	 is	 in	 die	 boek	 Hooglied	
waar	 ons	 lees	 van	 hierdie	 mooi	
liefdesverhaal(5:2):	 “Ek	 het	 geslaap	maar	my	
hart	het	wakker	gebly…”		
En	 ek	 wonder	 of	 ware	 lewe	 net	 moontlik	 is	
daar	waar	daar	liefde	is…	
	
Wat	ons	bring	by	 `n	baie	 intieme	beskrywing	
van	hierdie	beeld	van	God	–	dat	 in	 `n	sekere	
sin	 is	 die	 asem/Gees	 van	 God	 soos	 die	 heel	
eerste	soen.		Die	beskrywing	in	Gen	2:7	is	dat	
God	 die	 mens	 gemaak	 het	 uit	 stof,	 en	 dat	
selfs	na	ons	gevorm	 is	deur	God	ons	nog	nie	
`n	 lewende	 wese	 was	 nie…totdat	 God	
lewensasem	 in	 ons	 inblaas.	 	 Dit	 is	 God	 wat	
fisies	mond-tot-mond	asemhaling	 toepas	 op	
ons.	 God	 wat	 sy	 lewe	 in	 ons	 loslaat	 en	 ons	
inspireer	om	sy	Gees	'uit	te	deel'	aan	mekaar.	
(Foto:	 Pullitzer	 pryswenner	 Rocco	 Morabito	
"Kiss	 of	 Life"	 J.D.	 Thompson	 gee	 mond	 tot	
mond	 asemhaling	 vir	 Randall	 Champion,	
bewusteloos	 omdat	 geskok	 is	 deur	
hoogspanningslyn)		
	
Ons	 is	bang	dat	mense	sal	dink	die	Gees	van	
God	 laat	 mense	 opspring	 en	 hande	 klap	 en	
weird	 goed	 doen.	 Maar	 vir	 ons	 wat	 glo	 die	
Gees	 van	God	woon	 in	ons,	beteken	dit	 veel	
meer	as	dit.	Dit	beteken	dat	ons	begeesterd	is	
om	 in	 'n	 liefdesverhouding	 met	 God	 en	 sy	
hele	 skepping	 te	 staan,	en	dit	 te	versorg.	Dit	
beteken	 ook	 dat	 ons	 drome	 droom	 en	
visioene	sien	oor	God	se	(moontlike)	toekoms	
en	 help	 bou	 aan	 sy	 nuwe	 wêreld	 met	 ons	
keuses.		
	

Ons	 is	 nie	 net	 'n	 trop	 mense	 wat	 doelloos	
ronddobber	met	 die	 gevaarlike	 behoefte	 om	
te	 oorlewe,	 kom	 wat	 wil	 nie.	 Ons	 is	 mense	
met	God	 se	Gees	 in	ons.	Want	die	Gees	 van	
God	oortuig	ons	dat	God	 vir	 ons	omgee.	Die	
Gees	 sê:	 "Ek	het	wat	 jy	 nodig	het	 -	wanneer	
gaan	 jy	my	vra?"	Dat	ons	kan	vra	(soos	Jesus	
ons	geleer	het),	Hom	kan	aanroep;	dat	Hy	ons	
Versorger	 is.	 	 Ons	 word	 geroep	 om	 God	 se	
nie-angstige	teenwoordigheid	in	die	wêreld	te	
wees.		

	
	
Kleingroepe:	
1. Lees	 die	 gedeelte	 saam	 en	 deel	 gedagtes	

wat	 julle	 uit	 die	 teks	 of	 die	 preek	 geraak	
het.	

2. Lees	 die	 eerste	 aanhaling	 (bo	 aan	 bl	 1)	
deur,	 asook	 die	 aanhaling	 hierbo.	 	 Wat	
maak	dit	in	jou	los?	

3. Hoe	praat	die	foto	met	jou?	Hoe	ervaar	jy	
God	se	Gees	as	die	soen	van	die	lewe?	

	

"To	 say	 that	God	 is	 Spirit	 is	 to	 say	 that	
life	does	care,	that	the	life-giving	power	
that	 life	 itself	 comes	 from	 is	 not	
indifferent	 as	 to	 whether	 we	 sink	 or	
swim.	It	wants	us	to	swim."	F	Buechner 


