
Handelinge 10:34-43 

Vooraf 

Vrydag het ons gefokus op Jesus se kruisiging.  Dit was ’n stil stemmige diens. Selfs die liturgiese 

ruimte het ons hartseer en gebrokenheid gedemonstreer. 

Vanoggend is dit heeltemal anders. Ons juig. Ons vier fees. Ons is opgewonde. Die liturgiese ruimte 

is vol blomme. Christus het opgestaan.    

Agtergrond 

Handelinge is geskryf deur Lukas. Dit is dieselfde Lukas wat die evangelie geskryf het. In die 

evangelie skryf hy oor Jesus se lewe op aarde. In Handelinge skryf hy oor die ontstaan en groei van 

die kerk na Jesus se hemelvaart. 

Lukas gebruik ’n interessante tegniek in Handelinge. Hy gebruik toesprake om hoogtepunte en 

spesifieke wendings in die verhaal te beklemtoon. Elkee keer as ons so ’n toespraak in Handelinge 

lees, moet ons weet dat Lukas hiermee iets spesifieks wil beklemtoon.  

Ons gaan vanoggend en van die toesprake lees. Die van Petrus by Kornelius. Hy beklemtoon Lukas ’n 

dramatiese wending in die groei van die kerk. 

Inleiding 

In 1666 het die Groot Londense brand groot dele van Londen in 

puin gelê. Die katedraal waar die huidige St. Paulus-katedraal 

staan is ook verwoes. Sir Christopher Wren is gevra om as 

argitek ’n nuwe katedraal te ontwerp.  

In sy Memorials vertel hy ’n aangrypende verhaal. Hy vertel dat 

hy en die hoofmesselaar met die aanvang van die bouwerk op 

die terein was. Hulle moes bepaal waar die sentrale punt van 

die hele gebou sou wees. Die honderd en agt meter hoë koepel 

sou daar kom. Toe hulle die kernpunt noukeurig vasgestel het, 

het hulle ’n werker gestuur om ’n klip van die rommel van die 

ou afgebrande katedraal te bring om die spesifieke plek te merk. 

Die werk het die eerste en beste klip wat hy in die hande kon kry, opgetel en gebring en op die plek 

neergesit. Toe hulle die klip neersit, het al drie mans ’n inskripsie wat op die klip ingekerf is gesien. 

Dit was die woord: Resurgam. Dit beteken: Ek sal opstaan. 

En so het die bouwerk begin aan die indrukwekkende katedraal rondom die klip wat verwys na die 

opstanding wat toevallig daar beland het. 

Die verhaal is ’n stuk simboliek wat die kern van die Christelike kerk mooi illustreer: Die kern van die 

kerk is die opstanding van Christus. En juis as ons vanoggend die opstanding fokus, word ons weer 

daaraan herinner. Ons tema vanoggend: Die Heer het opgestaan. 

1. Die evangelie in ’n neutedop 



Handelinge 10 vertel vir ons die hele verhaal van Petrus en Kornelius. Kornelius was ’n kaptein in die 

Italiaanse regiment en was in Searea gestasioneer. Hy moes ’n Romeinse burger gewees het en ook 

welaf as gevolg van sy amp. Ons lees verder van Kornelius dat hy godsdienstig en godvresend was. Sy 

godsdiens het in sy daaglikse lewe gestalte gekry. Hy het baie gedoen om arm Jode te help. Hy het 

gereeld gebid. 

God het in ’n gesig aan hom verskyn en aan hom die opdrag gegee om Petrus in Joppe, sowat vyftig 

kilometer vandaar, te gaan haal. Kornelius het hierdie opdrag gehoorsaam en twee van sy bediendes 

en ’n lyfwag gestuur om Petrus te gaan haal. 

Terselfdertyd het God aan Petrus verskyn. In die gesig wat Petrus sien word hy genooi om allerlei 

onreine kos te eet. Uiteraard maak Petrus beswaar. Hy is immers ’n Jood en wat weet wat hy mag en 

nie mag eet nie. ’n Sten reageer op Petrus se beswaar met die woorde: Wat God rein verklaar, mag 

jy nie onrein ag nie. 

Die afloop van hierdie storie is dat die manne wat Petrus kom haal en Petrus bymekaar kom en dat 

Petrus saam met hulle gaan.  

Wat opvallend is in hierdie gebeure is die rol wat God hierin speel. As mens die verhaal lees kom jou 

gou agter dat God in beheer is en deur sy Gees lei. Daarmee saam is die gehoorsame navolg van 

waar en hoe God lei opmerklik. Petrus en Kornelius gehoorsaam God se werk in hulle. 

Om die verhaal te verstaan moet ons besef dat die kerk maar hier in sy kinderskoene was. Dit was 

nie lank na die hemelvaart nie. Ons moet verder onthou dat tot op hierdie stadium het die kerk 

gegroei uit Jode wat Jesus as Verlosser aanvaar het. Die heidene – met ander woorde nie Jode – was 

uitgesluit van die kerk. 

Die verhaal vertel ons van die eerste keer wat die evangelie van Jesus aan heidene vertel word. Dit is 

’n groot wending in die kerk se jong geskiedenis. En Lukas beklemtoon die wending deur vir ons 

Petrus se toespraak weer te gee. Hierdie toespraak is terselfdertyd sy bekeringspreek aan die 

heidense Kornelius. Hy vat die evangelie vir hom in ’n neutedop saam. 

Hoe lyk die evangelie: 

 God het sy woord aan die Jode gegee 

 Jesus Christus het dit gebring 

 H het in Galilea begin op tree  

 God het Hom gesalf met sy Gees en toegerus met krag 

 Hy het rondgegaan en mense gesondgemaak, van bose geeste bevry en goeie dinge gedoen 

 Hy is deur sy mense doodgemaak aan ’n kruis 

 God het Hom opgewek  

 Hy het aan mense verskyn 

 

In hierdie kort samevatting verwys Petrus ’n paar keer na die feit dat almal bewus is van hierdie 

gebeure. Dit is historiese feite. Dit het gebeur. Hy beklemtoon juis die opstanding as feit: Hulle het 

Jesus gesien. Hulle het saam met Hom geeet en gedrink. Hulle was getuies van al die gebeure. 

 



Die kern van hierdie evangelie is die dood en opstanding van Jesus. Dit is wat hy aan Kornelius 

voorhou. Miskien moet ek eerder sê: Dit is wie hy aan Kornelius voorhou: Jesus wat dood was maar 

opgestaan het. Jesus die Verlosser. 

En dit is juis op hierdie kernfeit waarop die kerk gebou is. Net soos die klip met die woorde 

Resurgam in Londen. Dit is wat ons glo en wat ons vanoggend vier. Jesus het opgestaan. Dit is 

hoekom ons kerk is – Chrisrus het opgestaan. 

 

2. Die opdrag om die evangelie te verkondig 

 

Petrus vertel ook vir Kornelius dat Jesus hulle wat ooggetuies was van sy dood en opstanding die 

opdrag gegee het om dit te vertel. Hulle moes dit verkondig. Hulle moes vertel dat Jesus die Seun 

van God is. Hy is die Een van wie die profete getuig en wat hulle voorspel het.  

 

Hulle moet verkondig dat elkeen wat in Jesus glo, vergewing van sondes sal ontvang.  

 

Vir hierdie opdrag deins Petrus nie terug nie. Dit is wat hy doen. Dit is hoekom hy met heidene – nie-

Jode - soos Kornelius praat. Petrus self is gegryp deur hierdie evangelie en dit verkondig hy. Hy is 

gehoorsaam aan God se opdrag.    

 

Die kern van die kerk is die opstanding. Dit vier ons. Maar dit wil ons ook verkondig. Ons groet 

vanoggend – die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan – is maar net deel van ons 

getuienis. Dit is maar net deel van hoe ons die opdrag om Jesus se dood en opstanding te verkondig, 

wil uitdra. Ons is kerk omdat ons glo in Jesus se opstanding en ons is kerk om te verkondig dat Jesus 

opgestaan het.  

Ons is kerk, hier, vanoggend. Maar ons is ook kerk buite hierdie gebou, al die ander dae van die 

week. En dit is ook waar en wanneer ons wil verkondig: Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik 

opgestaan. 

3. Die effek van die opstanding –’n nuwe orde 

Die effek van die opstanding kan gesien word in die bestaan van die kerk.  Die kerk is iets nuuts 

gewees. Totaal vreemd aan die destydse aanvaarde. 

Hoekom? Skielik word grense oorgesteek. Jode en nie-Jode aanbid saam. Hulle word broer en 

susters. Eienaars en slawe aanbid saam. Mense wat hulleself as rein en ander as onrein beskou het 

word een gemeenskap van God. Dit is wat Petrus en Kornelius leer.  Geen wonder dat Lukas hierdie 

ontdekking wat Petrus en Kornelius maak beklemtoon nie. Beslis ’n wending. ’n Dramatiese wending 

en verandering.  

Petrus verklaar aan Kornelius dat God nie onderskeid maak nie. Hy neem mense uit alle volke aan. 

Jode en Romeine. 

Die vroeë kerk sou baie daarmee sukkel. Joodse christene wou Joodse wette op ander Christene 

afdwing. Ironies genoeg, sukkel die kerk nog vandag daarmee. So maklik dink ons in terme van ons 

en hulle – terwyl daar by God net ’n ons is. 



Jaco Strydom het hierdie week treffend in die beeld geskryf: “Eintlik moet elke kerk ’n groot bord 

na die straat hê wat sê: “Dwelmverslaafdes, prostitute, misdadigers, gomsnuiwers, losbandiges, 

rassiste, dobbelaars, haweloses, daggarokers, vlugtelinge, kwaadpraters, skynheiliges, ateïste, 

materialiste, straatkinders, werkloses, moeilikheidmakers, moedeloses . . . sondaars, eensames, 

siekes, verdruktes welkom!” 

En as ons sê dat die kern van die kerk teruggaan na die opstanding van Christus, dan trek ons baie 

keer met ons selfgemaakte grense ’n streep deur Jesus se dood en opstanding. Ons maak dit 

betekenis en kragteloos. Ons verwyder die kern van kerkwees en probeer kerk wees sonder die kern. 

 Slot 

’n Klip, toevallig gekies in Londen verkondig die kern van kerkwees is Jesus se opstanding. Die kern 

van kerkwees is Jesus het opgestaan.  

 Dit is wat ons bely.  

 Dit is wat ons vandag vier.  

 Dit is wat ons wil verkondig.  

 Dit is wat ons wil leef.  

 Dit is wat ons is en wil wees. 

Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. 

 


