23. Die evangelie versprei na die
heidene
Handelinge 9: 32 tot Handelinge 10
Nie-Jode kry deel aan Christus se verlossingswerk
Deur die werking van die Heilige gees versprei die evangelie na die
heidene. Hierdie hoofstuk fokus op:
 Wonderwerke word in die Naam van Jesus gedoen en bevestig God
se almag.
 Almal wat tot geloof kom, kry deel aan die verlossing van Jesus
Christus.
 Die wat tot geloof in Christus kom, ontvang die doop as teken van
verlossing.

Petrus besoek die gemeentes
1i3DXOXVVHEHNHULQJNRPGLHYHUYROJLQJYRRUORSLJWRWƌHLQGHHQZDVGDDU
vrede vir die Christene. Petrus besoek gedurende hierdie tyd van kalmte die
verskillende gemeentes in die Joodse land om hulle op te beur, te vertroos
en om orde te skep.
Waarskynlik het die verskillende gemeentes onafhanklik en apart van
mekaar opgetree. Filippus verkondig die evangelie selfs buite die grense
van Judea. Petrus moes Samaria besoek, vermoedelik om die gemeente op
ƌYDVWHJURQGVODJWHSODDV'LHGRRGYDQ6WHIDQXVHQGLHYHUYROJLQJYDQGLH
Christene deur veral Paulus, het daartoe bygedra dat baie Christene oor die
streke van Judea en Samaria verstrooi is.

Die wonderwerk by Lidda
So het Petrus by Lidda uitgekom. Lidda lê in die ou landstreek van die
Filistyne, nie ver van die Middelandse See nie. Terwyl hy hier by die gelowiges
ZDVKHWK\ƌPDQPHWGLHQDDP(QHDVRQWPRHW+\ZDVDODJWMDDUODQN
bedlêend en verlam. Petrus sê vir hom: “Eneas, Jesus Christus maak jou
gesond; staan op en maak jou bed op!” Eneas het dadelik opgestaan en sy
bed opgemaak.
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Petrus doen die wonderwerk nie uit homself nie, maar in die Naam van
Jesus wat oor die mag beskik om mense gesond te maak169. Petrus doen
dit ook vir die inwoners van hierdie gebied. Die gevolg was dat die inwoners
van Lidda en die landstreek van Saron wat die wonderwerk aanskou het, tot
bekering kom.

Petrus word na Joppe ontbied
'LH VWDGMLH -RSSH DDQ GLH 0LGGHODQGVH 6HH ZDV ƌ KDZH YDQGDJ EHNHQG
DV-DIIDƌYRRUVWDGVXLGYDQ7HO$YLY+LHUKHWƌVHNHUHYURXOLNHGLVVLSHO
met die naam Dorkas (in Aramees is sy Tabita genoem) siek geword en
gesterwe. Die mense het baie goeie dinge van haar vertel. Sy het klere en
geld vir die arm mense gegee.
1D'RUNDVVHGRRGKHWKXOOHKDDUJHZDVHQLQƌERYHUWUHNQHHUJHOr'LH
gerug van die wonderwerk by Lidda, waar Petrus Eneas gesond gemaak
het, het ook tot Joppe versprei. Twee manne gaan na Lidda om Petrus te
smeek om dadelik na Joppe te kom. Petrus gaan en nadat hulle hom in die
ERYHUWUHNJHEULQJKHWZDDU7DELWDQHHUJHOrLVNRPƌDDQWDOZHGXZHHVE\
hom staan en huil en hulle wys vir hom die klere wat sy gemaak het.

Die wonderwerk in Joppe
Petrus is diep geraak. Hy stuur almal uit, kniel neer en bid. Anders as in die
geval van Eneas is dit nie nodig dat die skare die wonderwerk moet sien nie.
Daarop sê Petrus: “Tabita staan op!” Sy maak haar oë oop en sit regop. Hy
laat haar opstaan en neem haar na die weduwees en ander gelowiges wat
daar was. Ons kan aanneem dat almal die Naam van die Here geloof het.
Hier by Joppe het Petrus Christus verheerlik. Toe die wonderwerk bekend
word, het baie in Jesus begin glo. Die Christene se geloof is versterk en die
NRQLQNU\NYDQ*RGEUHLXLW,Q-RSSHEO\3HWUXVYLUƌJHUXLPHW\GE\6LPRQ
ƌOHHUORRLHU
9LUGLH-RGHLVGLHZHUNYDQƌOHHUORRLHUHLQWOLNDVRQUHLQEHVNRX'LWZ\V
dat Petrus nie meer ten alle koste aan die voorskrifte van “rein” en “onrein”
vasgehou het nie.
169 Mark. 2: 10 en 11 Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die
aarde sondes te vergewe - sê Hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou:
Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe.
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Cornelius se gebed
&RUQHOLXVZDVƌNDSWHLQYDQGLH,WDOLDDQVHOHsUDIGHOLQJLQGLHJURRWKDZHVWDG
Cesarea, noord van vandag se Tel Aviv. Hierdie stad is deur die Romeine
gebou en is vernoem na keiser Augustus. Cornelius was vermoedelik net
soos die kaptein van Kapernaum bekend met die Joodse godsdiens en het
nie meer Romeinse gode aanbid nie. Hy, met sy hele huis, was vroom,
godvresend en het arm mense gehelp. Hy het sekerlik van Jesus gehoor,
maar nie geweet dat Hy die Saligmaker en Verlosser is nie.
,Q ƌ JHVLJ VLHQ K\ ƌ HQJHO YDQ *RG ZDW YLU KRP Vr ³&RUQHOLXV *RG KHW
jou gebede en aalmoese raakgesien”. God beveel hom deur die engel
om manne na Joppe te stuur en Petrus te versoek om na Cesarea te kom.
&RUQHOLXVVWXXUWZHHYDQV\KXLVEHGLHQGHVHQƌYURRPVROGDDWQD-RSSHRP
Petrus te gaan haal.
Petrus het geweet dat God ook onder die heidene met sy genademiddele
begin het, maar hy meen dat die heidene net deur die besnydenis deel aan
GLH HYDQJHOLH NDQ Kr  +\ PRHW ORVNRP YDQ GLH YRRURRUGHHO GDW ƌ KHLGHQ
HHUVWRWGLH-RGHGRPPRHWRRUJDDQYRRUGDWK\ƌ&KULVWHQNDQZRUG+LHULQ
Joppe besef Petrus dat hy geen mens as onrein mag beskou nie.

Gesig van Petrus op die dak
Om twaalf uur klim Petrus in Joppe op die plat dak om te gaan bid. Sy oë
gaan oor die see en daar sien hy die Romeins-Griekse galeie. Op die dak
VLHQ3DXOXVƌJHVLJ+\VLHQGLHKHPHOJHRSHQHQƌYRRUZHUSVRRVƌODNHQ
aan die vier hoeke vasgebind en neergelaat. Daarin was al die wilde en
kruipende diere en voëls.
7RHKRRUK\ƌVWHPZDWVr³6WDDQRS3HWUXVVODJHQHHW´3HWUXVDQWZRRUG
“Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs en onreins geëet nie.”
9ROJHQVGLHVS\VZHWWHYDQ0RVHVPDJƌ-RRGVOHJVYLHUYRHWLJHGLHUHHHW
wat gesplete kloue het en wat herkou170. Al die ander diere was onrein.
Petrus wil gehoorsaam wees aan die wet van Moses. Maar die Here
antwoord: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.” Drie maal
hoor Petrus hierdie stem. Petrus leer hieruit dat hy die heidene wat God
geheilig het, nie onrein mag ag nie.
170 Lev. 11: 2 en 3 Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet
van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere
gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou dit mag
julle eet.
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Petrus gaan na Cornelius
Terwyl Petrus oor die gesig nadink, staan drie manne voor die huis van
Simon, die leerlooier. Hulle is deur Cornelius gestuur. Die Heilige Gees
beveel Petrus om af te klim en saam met die manne te gaan. Na hulle
die doel van hulle besoek aan Petrus vertel het, besef Petrus dat hy na
die heidene moet gaan om aan hulle die boodskap van die saligheid te
verkondig. Hy mag hulle nie langer as onrein beskou nie. Die volgende
dag pak hulle saam met enkele broeders van Joppe die terugreis na
Cesarea aan.
Cornelius glo vas dat Petrus sal kom. Daarom het hy sy familie en
vriende uitgenooi om sy koms af te wag. As Petrus arriveer, is Cornelius
so bly dat hy hom bygelowig hulde wil bring deur aan sy voete neer te
YDO3HWUXVYHUPDDQKRPRPGLWQLHWHGRHQQLHRPGDWK\QHWƌJHZRQH
mens is.
9LU3HWUXVLVGLWƌJURRWWRHWV$V-RRGZDVK\QRJQRRLWRRUGLHGUXPSHO
YDQƌKHLGHQQLH+\HUNHQHJWHUGDW*RGDDQKRPJHWRRQKHWRPJHHQ
mens onheilig of onrein te noem nie. Cornelius verduidelik ook waarom
hy die drie manne gestuur het, terwyl Petrus vertel wat hy op die dak
ervaar het. Hy gebruik dit as aanknopingpunt vir die verkondiging van die
evangelie. Petrus besef nou dat God nie net gebonde is aan een volk nie,
maar dat Hy almal aanneem wat in Hom glo.

Petrus se preek
+LHURSEHJLQ3HWUXVPHWV\HHUVWHSUHHNDDQƌJHKRRUYDQPHQVHXLWGLH
heidene. As tema kondig hy aan: Jesus Christus is die Here van almal.
Hy vertel van die lewe en werk van Jesus vanaf die doop van Johannes
die Doper tot aan die kruisiging en opstanding uit die dode. Hy vertel
van die verskynings van die Here. Hy wys daarop dat Jesus nie aan
almal, sy vyande inkluis, verskyn het nie, maar uitsluitlik aan diegene wat
sy getuies sou wees. Hulle moes getuig voor alle volke dat God Jesus
Christus bestem het as Regter van die lewendes en die dooies, maar dat
daar ook vergifnis van sonde is vir almal wat in Hom glo.
Petrus is nog besig om te praat, toe daal die Heilige Gees skielik op die
DDQGDJWLJHKRRUGHUVQHHU'LWLVQLHƌQXZHXLWVWRUWLQJYDQGLH*HHVQLH
PDDUƌNUDJWLJHEHWXLJLQJYDQGLHWHHQZRRUGLJKHLGHQZHUNLQJYDQGLH*HHV
in die hoorders. Hulle is aangegryp en praat in tale en prys God.
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Hierdie praat in tale is anders as dié op die Pinksterdag. Dit is die uiting van
ekstatiese geluide en is deur niemand verstaan nie. Indien iemand aanwesig
was wat van die Gees die gawe ontvang het om tale te praat lê, sou hy wel
kon uitlê wat gesê is171.

Bekeerdes in Cesarea word gedoop
Die Jode wat saam met Petrus van Joppe gekom het, was verbaas om te
sien dat die gawe van die Heilige Gees ook aan die heidene gegee is. Ook
3HWUXVZDWUHHGVLQ6DPDULDƌVRRUWJHO\NHJHEHXUWHQLVEHOHHIKHWKHWZHHU
GLHSRQGHUGLHLQGUXNJHNRP1DƌW\GMLHLV3HWUXVZHHUDDQGLHZRRUGHQ
sê: “Niemand kan tog keer dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige
Gees ontvang het, gedoop word?” Daarop gee hy opdrag dat die mense
gedoop moet word in die Naam van die Here.
Net soos Paulus172 het Petrus ook nie self die doop bedien nie, maar dit
deur sy medewerkers laat doen. Waarskynlik wou hulle voorkom dat mense
PHHUZDDUGHKHJDDQGLHGRRSGHXUƌDSRVWHODVDDQGLHGRRSZDWGHXUGLH
helpers bedien word. Die Drie-enige God in wie se Naam die doop bedien
word, verleen daaraan sy krag en nie die persoon wat die doop bedien nie.

Betekenis van gebeure in Cesarea
+LHUGLH LQVLJ YDQ 3HWUXV LV ƌ EHODQJULNH VWDS LQ GLH YRRUWJDQJ YDQ GLH
evangelie. Tot dusver het die apostels en die gelowiges in die algemeen
hulle beperk tot die prediking aan Jode. Daar was wel die opdrag van die
Here om uit te gaan na alle nasies, maar die gelowiges het nog steeds net
gedink aan die Jode wat onder alle nasies in die verstrooiing gewoon het.
'LH 6DPDULWDQH RQGHU ZLH )LOLSSXV VR ƌ JURRW ZHUN JHGRHQ KHW ZDV QLH
werklik heidene nie aangesien hulle van Joodse afkoms was. Die Ethiopiër
ZDWGHXU)LOLSSXVJHGRRSLVLVDVƌXLWVRQGHULQJEHVNRX2RNHOGHUVLQGLH
heidense gebied waar gemeentes ontstaan het, was die prediking nie direk
vir die heidene bedoel nie. Maar nou kom Petrus in Cesarea tot die insig
dat God sy uitverkorenes onder alle volke het en dat die evangelie aan die
heidene gerig moet word.
171 1 Kor. 12: 10 

DDQƌDQGHUZHUNLQJHYDQNUDJWHDDQƌDQGHUSURIHVLHDDQƌDQGHU
RQGHUVNHLGLQJYDQGLHJHHVWHDDQƌDQGHUDOOHUKDQGHWDOHDDQƌDQGHU
uitleg van tale.
172 1 Kor. 1: 14 en 15 Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus
en Gajus, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie.
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