
Handelinge 2:14-36 

Agtergrond 

Ons lees vanoggend die gedeelte wat vir ons vertel van die eerste gevolge van die uitstorting van die 

Heilige Gees. Dit word weer vir ons vertel deur middel van ’n toespraak wat Petrus lewer. Lukas 

gebruik telkens toesprake as hy ’n nuwe en ingrypende omwenteling in die vroeë kerk wil 

beklemtoon. Die uitstorting van die Heilige Gees was so ’n ingrypende gebeurtenis. 

Inleiding 

Albert Einstein, die briljante wetenskaplike van die Princeton 

Universiteit was by gekleentheid per trein op reis van Princeton af. 

Die kondukteur het met die paadjie afgekom en almal se kaartjies 

gekyk. Einstein kon sy kaartjie nie kry nie. Hy het in sy hempsak, 

broeksakke gesoek. Hy het in sy beursie en  handtas gesoek maar 

kon dit nie kry nie. Die kondukteur was hom genadig: “Moenie 

bekommerd wees nie Dr. Einstein, ek weet wie u is, almal weet wie 

u is en ons vertrou jou. Ons is seker jy het ’n kaartjie gekoop.”  

Terwyl die kondukteur aanbeweeg het hy teruggekyk en Einstein op sy hande en knieë gesien waar 

hy onder die sitplek soek vir sy kaartjie. Die kondukteur het teruggestap en weer vir Einstein gesê: 

“Dr. Einstein,  moenie bekommerd wees nie. Ek weet wie jy is. Jy het nie nodig om jou kaartjie vir my 

te wys nie.” Einstein het regop gekom en geantwoord: “Jongman, ek weet ook wie ek is, maar wat ek 

sonder my kaartjie nie weet nie, is waarheen ek oppad is.”  

Ons ken almal daardie gevoel van “nie weet nie.” Darem nie so erg soos arme Einstein nie – maar die 

gevoel van wonder wat nou aangaan en wat nou gebeur. 

Dit is ook die gevoel wat die Israelite in Handelinge 2 gehad. Hulle het nie geweet wat aangaan nie. 

Vreemde dinge was aan die gebeur. Skielik het mense wat hulle hulle lewe lank geken het, in allerlei 

vreemde tale begin praat. Hulle was verbaas en uit die veld geslaan. Hulle enigste oplossing vir die 

vreemde dinge wat gebeur was: hulle is dronk. 

Gelukkig het Petrus die situasie reg opgesom en dadelik begin verduidelik. Hy vertel vir al die 

omstanders wat aan die gebeur is. Sy begeerte is dat almal moet weet wat aan die gebeur is. Hy rig 

hom spesifiek tot die Israeliete.  

Die kern van sy toespraak kry ons in die laaste vers wat ons saamgelees het: Die hele Israel moet nou 

vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. 

Petrus verduidelik hierdie feit dat Jesus wat gekruisig is, deur God Here en Christus gemaak is deur 

dit wat God gedoen het, te noem. 

1. God het Jesus laat kruisig en opstaan 

In hierdie toespraak van Petrus word voortdurend klem geplaas op wat God gedoen het. God is die 

een wat handel en optree en doen. Ek sal nou meer daaroor vertel. 
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Maar ten spyte van dat God handelend optree, word daar ook baie duidelik gesê wat die Jode 

gedoen het. Hulle het Jesus gekruisig. Hulle het Hom aan die kruis laat spyker en doodgemaak.   

Petrus stel nie dit was God doen en wat die Jode gedoen het, teenoor mekaar nie. Dit is nie asof hy 

wil sê dat die Jode God se handelende optrede in die wiele ry nie. Dit is veel meer dat God hulle 

dade gebruik en inkorporeer in sy handelinge. Dit is nie dat Jesus se kruisdood hulle aksie was wat 

God onkant betrap het nie. Nee, God het hulle toegelaat om Jesus te kruisig en dit gebruik as deel 

van sy handelinge. Eintlik was die kruisiging God se plan! 

Petrus stel dit baie pertinent:  

 God het Jesus aan julle bekend gestel deur kragtige dade, wonders en tekens. 

 God het vooruit al besluit en bepaal dat Jesus aan hulle uitgelwer sou word. 

As ek sê die kruisiging was God se plan, dan moet ons dadelik die res van God se plan raaksien. Dit is 

die opstanding. Petrus stel dit baie duidelik dat God Jesus uit die dood en dood se smarte verlos het 

en Hom opgewek het uit die dood.  Ook met die opstanding is God die een wat handel: Hy laat Jesus 

opstaan uit die dood.  

Petrus se toespraak is gerig op Jode. Hy wil seker maak dat hulle nie met onkunde sit oor wie Jesus is 

en dat Jesus gekruisig is maar opgestaan het nie. Daarom gee hy duidelike bewyse uit die Ou 

Testament. Hierdie Jode het die Ou Testament goed geken. En juis deur die Ou Testament te 

gebruik, wil Petrus die Jode se onkunde in kennis verander. Hy haal uit Psalm 16 aan.  

Psalm 16 was ’n lied van vetroue waarin die digter sy vertroue op God stel. Hy bely dat hy veilig is by 

God. Petrus maak dit wat die Psalmdigter sê, direk op Jesus van toepassing. Hy gebruik die woorde 

om aan te dui dat Jesus opgesaan het. God het Hom opgewek. Hy was nie in die doderyk nie en  sy 

liggaam het ook nie vergaan nie.   

Petrus gaan ook verder deur die opstanding as feit voor te hou deur te wys op getuies. Hy en die 

ander dissipels is die getuies. Hulle het Jesus lewend gesien. Hy het opgestaan uit die dood. 

In kort: Petrus leer aan Jode wat nie weet nie, dat Jesus die Christus is. God het Hom Christus 

gemaak. God het Hom laat kruisig en laat opstaan. 

Petrus leer dit ook vir ons. Ons weet dit dalk maar te goed – maar kom ons hoor dit weer: God het 

Christus gestuur – Hom laat kruisig en laat opstaan. 

2. God verhoog Jesus aan regterhand van God 

Na Jesus se kruisdood en opstanding het God Jesus verhoog. Hy sit aan die regterhand van God.  

Petrus sluit ook hier aan by die Ou Tetsament. Hy haal ’n enkele vers uit Ps 110 aan. Ps 110 is ’n wat 

oor die koning gaan.  

Om aan die regterhand van iemand te sit dui op twee sake. Die een is dat dit ’n posisie van mag is en 

die ander dat dit ’n posisie van vertroue is. Die mag – mens sou ook kon sê: die reg om te regeer – 

kom van die een aan wie se regterhand jy sit.  Dit is juis die vertrouensverhouding wat lei tot die 

mag.  



Ook in hierdie geval is dit God wat doen. God is die handelende persoon. Hy verhef Jesus tot aan sy 

regterhand. Hy gee aan Jesus die mag en reg om te regeer. Net soos wat God die handelende 

persoon was wat Jesus laat kruisig en opstaan het, doen Hy dit ook met die verheerliking. 

Dit is ook vir ons die aanduiding dat Jesus se offer vir God aanvaarbaar was. Die feit dat Jesus verhef 

word tot God se regterhand bevestig Jesus se laatse kruiswoord toe Hy uitgeroep het: Dit is volbring. 

Hy het gedoen wat God van Hom gevra het. Hy het sy roeping suksesvol afgehandel. 

Ons dink baie keer dat Jesus slegs as God en Seun van God verhoog is na God’s regterhand. Ons 

plaas die klem op die godheid van Jesus. Ons moet onthou dat Hy juis as mens ook verhoog is na 

God se regterhand. As mens sit Jesus aan die regterhand van God. 

Dit is vir ons ’n wonderlike troos. Ons het Jesus die mens as ons voorspraak by God die Vader. 

3. God skenk die Heilige Gees 

Maar so van ’n voorspraak gepraat. Jesus het beloof dat as Hy weggaan – verhoog word – sal God 

die Vader vir ons ’n ander voorspraak stuur. En dit het God gedoen. Hy het sy Gees gestuur – 

uitgestort – om in mense te kom woon. 

Dit is juis die gebeure wat die verwarring en onkunde by die Jode veroorsaak het en Petrus genoop 

het om sy toespraak te hou. Dit was die gevolg en effek van wat die Gees in Jesus se volgelinge se 

lewens gedoen het wat die verwarring veroorsaak het. 

Ook as Petrus die uitstorting van die Gees aan die Jode verduidelik, gebruik hy die Ou Testament 

daarvoor. Hy haal ’n gedeelte aan uit die profeet Joël. In die gedeelte word voorspel dat God sy Gees 

sal uitstort en dat die mense wat die Gees ontvang as profete sal optree.  

Hierdie Gees is uitgetort en daarom die volgelinge wat in allerlei tale verkondig dat Jesus die Here is. 

Dit is nie as gevolg van dronkenskap nie. Nee dit is die Gees wat Jesus aan die wêreld kom 

bekendstel. Dit is die Gees wat wêreldwyd kom verkondig dat Jesus gesterf het en opgestaan het en 

verhoog is na die regterhand van God. 

En soos in die vorige twee gevalle, is dit God wat die Gees gegee het. Weereens is Hy die handelende 

God.  

Ons moet ook vanoggend verstaan dat die Gees ook vir ons gegee is en in ons woon. Die Gees maak 

ons kinders van God en laat leef ons as kinders van God. Dit is die Gees wat ons Jesus se sterwe en 

opstanding laat glo en ons deel laat kry daaraan. Dit is die Gees wat ons as kinders van God laat leef. 

Slot 

Einstein wat nie weet waarheen hy oppad is nie, ’n klomp Jode wat nie weet wat aangaan nie – 

gelukkig weet ons presies: God het Jesus, wat deur mense gekruisig is, Here en Christus gemaak.  

 Hy het dit gedoen deur Jesus aan die kruis te laat sterf en te laat opstaan.  

 Hy het dit gedoen deur Jesus te verhoog tot aan die regterhand van God 

 Hy het dit gedoen deur die Heilige Gees uit te strot. 



En die belangrikste wat ons weet is dat God dit alles gedoen het uit liefde vir ons. God het Christus, 

wat deur mense gekruisig is, Here en Christus gemaak vir ons.  

 


