21. Die wel en wee van die vroeë kerk
Handelinge 5: 17 tot Handelinge 7
God hou sy kerk in stand
Na Christus se kruisiging hou die kerk nie op bestaan soos baie mense
verwag het nie. Die Here bewaar sy kerk. Hierdie hoofstuk fokus op die
volgende:
 God bewaar sy kerk deur alle eeue.
 Die gelowige word geroep om te midde van moeilike omstandighede
aan God gehoorsaam te bly en Hom alleen te dien.
 Die gelowige moet besef dat hy ter wille van sy geloof in Christus
vervolg en selfs gedood sal word.

Afguns en nyd van die Joodse Raad
'LHRSWUHGHYDQGLHDSRVWHOVYLQGZHHUNODQNE\ƌJURRWGHHOYDQGLH-RRGVH
volk en, veral in Jerusalem. Die gebeure by die tempel bereik ook die ore
van die Joodse Raad. Hulle is vervul met nydigheid en afguns. Hulle besef
dat die volk se simpatie by die apostels lê. Hulle afguns en haat blyk duidelik
uit die verbod van die hoëpriester om in die Naam van Jesus te leer. Tog het
die apostels daarmee voortgegaan.
Die Raad is bang vir die volk wat die apostels se kant gekies het. Dit is vir
die raadslede duidelik dat hulle teen die apostels moet optree.

Die apostels word gevange geneem
Die hoëpriester en die Sadduseërs sit die apostels in die gevangenis.
Volgens Lukas lyk dit of nie al twaalf die apostels betrokke was nie, maar
net Petrus en Johannes wat as predikers opgetree het. In die gevangenis
word hulle saam met rowers en moordenaars toegesluit. Geen voorlopige
verhoor vind plaas soos die Romeinse wet vereis het nie.
'LH6DGGXVHsUVKHWQLHDDQGLHEHVWDDQYDQHQJHOHJHJORQLHPDDUƌHQJHO
van die Here maak in die nag die deure van die gevangenis oop en lei hulle
uit. Die bedoeling is nie dat hulle moet vlug en wegkruip nie. Inteendeel,
hulle kry opdrag om na die tempel te gaan en aan die volk die woord van die
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ewige lewe te verkondig. Die Joodse Raad moet besef dat hierdie apostels
nie net grootpraters is nie maar mense wat doelbewus in opdrag van Jesus
en die Heilige Gees werk155.

God moet gehoorsaam word
Die volgende oggend sluit die oudstes van Israel hulle by die Joodse Raad
aan om hulle te ondersteun. Hulle laat haal die apostels uit die gevangenis,
PDDUGLHGLHQDDUVNRPWHUXJPHWƌPHUNZDDUGLJHYHUKDDO+XOOHYHUWHOGDW
die wagte op hul pos was en die deure behoorlik gesluit, maar toe hulle die
deure oopmaak was die apostels nie daar nie. Die hoëpriester, die hoofman
van die tempelwag en die owerpriesters, wat vir die gevangeneming
verantwoordelik was, was baie verleë toe hulle dit hoor.
Terselfdertyd kom vertel iemand dat die apostels besig is om die volk in
die tempel te leer. Die hoofman en sy dienaars word gestuur om hulle in
hegtenis te neem. Maar hulle is bang om die apostels met geweld gevange
te neem omdat die skare dit dalk nie gaan toelaat nie. Die apostels verset
hulle egter nie, maar gaan gewillig saam met die hoofman.
Weer voor die Joodse Raad word hulle daaraan herinner dat hulle uitdruklik
verbied is om in die Naam van Jesus te leer. Vreesloos antwood Petrus: “Ons
moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. ” Hy herinner
ook die Raad daaraan dat dit hulle is wat verantwoordelik is vir Jesus se
kruisdood, maar dat Hy die dood oorwin het omdat Hy die Verlosser is. By
die aanhoor van hierdie woorde is hulle so woedend dat hulle die apostels
wil doodmaak.

Gamaliël se optrede
Die Fariseër, Gamaliël, neem die woord. Hy raai die raad aan om versigtig te
ZHHV+\LVƌ)DULVHsUHQƌUDEELYDQKRsDDQVLHQEHKRUHQGHWRWGLHVNRRO
van Hillel. Hy het baie leerlinge, waaronder Saulus van Tarsus.
Hy wys daarop dat opstandelinge soos Theudas en Judas, die Galileër, wat
nuwe leerstellings verkondig het, nie in hul doel geslaag het nie. (Gedurende
KLHUGLHW\GSHUNKHWGLH-RGHHUQVWLJJHVRHNQDƌOHLHURPKXOOHWHYHUORVYDQ
die Romeinse oorheersing. Theudas en Judas het opgetree as leiers en het
155 Matt. 28: 19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te
onderhou wat Ek julle beveel het.
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ƌDDQWDOYROJHOLQJHJHNU\PDDUYDQDOEHLEHZHJLQJVKHWQLNVJHNRPQLH 
Hy vermaan die Joodse Raad om hierdie manne, die apostels, nie te hinder
nie. As hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word net soos die geval
was met Theudas en Judas. Maar as dit uit God is, sê hy, kan julle dit nie
vernietig nie.
Die Joodse Raad luister na Gamaliël en nadat die apostels lyfstraf ontvang
het en hulle weer belet is om in die Naam van Jesus te spreek, is hulle
vrygelaat.
'LW NOLQN RQJHORRÀLN GDW GLH -RRGVH 5DDG GLH UHJ LQ HLH KDQGH QHHP KHW
maar goewerneur Pilatus wat reg moes gespreek het, wou die guns van die
Jode wen en het hulle hul gang laat gaan.
'LHDSRVWHOVEHVNRXGLWDVƌHHUEHVNRXGDWKXOOHZDDUGLJJHDJLVRPYLUGLH
1DDPYDQ-HVXVRQHHUWHO\'LWZDVYLUKXOOHQLHƌVNDQGHQLHPDDUƌJURRW
eer. Dit was vir hulle duidelik dat dit die Here is wat hulle bewaar. Net so
bewaar die Here ons vandag nog156.

Diakens gekies
Die apostels, met Jesus se voorbeeld in gedagte, ontferm hulle oor die
armes, siekes en die oues. Hulle moet die woord van die Here verkondig en
die liefdesmaaltye behartig.
Toe die getal gemeentelede baie word, het die werk vir die apostels te veel
geword. Van die Griekssprekende Jode begin kla dat hulle weduwees in
die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die apostels roep die
dissipels byeen en vra dat manne gekies moet word om te help met die
versorging van die behoeftiges in die gemeente.
Die apostels verklaar dat dit manne moet wees van goeie getuienis,
vol van die Heilige Gees en wysheid. Hulle is daarna met groot erns en
sorgvuldigheid verkies, soos blyk uit die feit dat vir hulle gebid is en hulle die
hande opgelê is. Hulle was waarskynlik die eerste ‘diakens’, want hulle het
dieselfde dienste verrig as vandag se diakens. Die woord ‘diaken’ is afgelei
van die Griekse woord ‘diakonos’ wat dienaar beteken.

156 1 Pet. 5: 7

Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

163

Hierdie ampsdraers was dienaars van God157, en daarna ook van die
gemeente158. Die betekenis word duideliker wanneer die woord ‘diaken’
JHEUXLN ZRUG YLU GLH PDQQH ZDW VSHVL¿HN GHXU *RG JHURHS ZRUG RP PHW
waardigheid op te tree in hul versorging van die armes159.

Stefanus word gevange geneem
Stèfanus is een van sewe manne wat gekies is om die weduwees van die
*ULHNVVSUHNHQGH-RGHLQ-HUXVDOHPLQKXOQRRGWHKHOS+\LVƌPDQYROYDQ
geloof en die Heilige Gees. Hy verrig barmhartigheidswerk as diaken en tree
ook op as evangelis. Sy optrede veroorsaak heftige vyandskap, veral van
die kant van sekere Jode.
Waarskynlik het hy vir die Griekssprekende Jode gepreek. Uit sy naam
blyk dat hy van Griekse afkoms was. Daarom kan die Griekssprekende
Jode hom beter verstaan as die Jode (Hebreërs). Dit mag ook wees dat die
Griekssprekende Jode wat die Christelike leer bely het en ook diegene wat
QRJQLHGLH&KULVWHOLNHJHORRIDDQJHQHHPKHWQLHQLHVRƌVXLZHURSYDWWLQJ
van die nuwe leer gehad het as die gewone Jode nie.
Stefanus is beskuldig deur mense afkomstig van Asië, Afrika en Europa.
Hulle twis met hom, maar is nie opgewasse teen die wysheid en die Gees
waarmee hy praat nie.
Sy teenstanders gebruik daarom die ou bekende tegniek om woorde te
verdraai. Hulle steek manne op om te sê dat hulle hom lasterlike dinge teen
Moses en God hoor sê het. Toe gryp hulle hom en bring hom voor die Joodse
Raad (Sanhedrin) en beskuldig hom daarvan dat hy die tempel oorbodig ag
en dat hy die wette van Moses wil afskaf.

Stefanus se verhoor
Die Joodse owerpriesters is net begaan oor die erediens in die tempel en die
baie seremonies wat daar plaas vind. Stefanus wil egter aan hulle verduidelik
GDWGLHVHUHPRQLsOHWHPSHOGLHQVYHUYDQJPRHWZRUGGHXUƌGLHQVJHZ\DDQ
157 2 Kor. 6: 4

maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in
verdrukkinge, in node, in benoudhede;
158 Gal. 6: 10 Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die
meeste aan die huisgenote van die geloof.
159 1 Tim. 3: 8 Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie
verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie,
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God in Gees en waarheid 160. Hy wys op die treffende ooreenkoms tussen
0RVHVHQ-HVXVLV'LHYURHsUHRSHQEDULQJHYDQ*RGKHWVOHJVƌW\GHOLNH
karakter gedra en het heengewys na die vervulling in Jesus Christus. Die
diens van God is nie net tot die tempel beperk nie.
Hy wys die owerpriesters daarop dat hulle nie alleen die profete doodgemaak
het nie, maar dat hulle ook die verraaiers en moordenaars van Jesus is.
Hulle het wel die wette van die engele ontvang, maar dit tog nie onderhou
nie.
Die owerpriesters is woedend. Maar Stefanus hef sy oë op na die hemel en
sien die heerlikheid van God. Hy sê dat hy die hemele geopen sien en dat
die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Hy noem die
Messias die “Seun van die mens”, waarskynlik om die Raad te herinner aan
die woorde van Jesus toe Hy voor hulle regbank gestaan het161. Nou ken
hulle woede geen perke nie. Soos een man storm hulle op hom af, sleep
hom tot buitekant die stad en stenig hom.

Stefanus gestenig
Die getuies, wat die beskuldigings teen hom ingebring het en nou die eerste
NOLSSHPRHWJRRLVLWKXONOHUHQHHUDDQGLHYRHWHYDQƌMRQJPDQ6DXOXV
Toe die eerste klippe hom tref, bid Stefanus: “Here Jesus, ontvang my gees.”
'DDUQDYDOK\RSV\NQLHsHQURHSPHWƌJURRWVWHPXLW³+HUHUHNHQKXOOH
hierdie sonde nie toe nie!” Met daardie woorde sterf hy.
Die twee bedes wat Stefanus uitspreek, is byna dieselfde as dié van Jesus
aan die kruis162. In sy sterwe het Stefanus dus Jesus aan die kruis in gedagte,
en is hy bereid om as troue navolger sy lewe neer te lê.
Sy vriende kom en begrawe hom. Hierdie moord op Stèfanus is in alle haas
uitgevoer om te verhoed dat die goewerneur, Pilatus, ingryp omdat alleen hy
die bevoegdheid het om reg te spreek.
160 Joh. 4: 23 

0DDUGDDUNRPƌXXUHQGLWLVQRXZDQQHHUGLHZDUHDDQELGGHUVGLH9DGHU
in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom
só aanbid.
161 Matt. 26: 64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal
u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God
en kom op die wolke van die hemel.
162 Luk. 23: 46 (Q-HVXVKHWPHWƌJURRWVWHPXLWJHURHSHQJHVr9DGHULQXKDQGHJHH(N
my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit.
Luk. 23: 34 En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En
hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
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Jesus se woorde aan sy dissipels dat elkeen wat hulle doodmaak, sal dink
GDWK\ƌGLHQVDDQ*RGEHZ\VLVQRXEHZDDUKHLG163. Dit was ook die begin
YDQƌJURRWYHUYROJLQJWHHQGLH&KULVWHQHLQ-HUXVDOHP+XOOHYOXJXLWGLH
stad en raak verstrooid in die omliggende gebiede. Daardeur kan hulle die
evangelie buitekant Jerusalem verkondig.
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