
Handelinge 7: 55-60; 8:1-4 

Agtergrond 

Handelinge vertel die verhaal van die groei van die Christendom en vroeë kerk. Ons lees aanvanklik 

net van voorspoed – en dan skielik kom daar teenstand en teëspoed. Dit is die verhaal wat ons 

vanoggend gaan lees. Dit is weer een van die toesprake wat Lukas gebruik om aan te dui dat daar ’n 

wending plaasvind. Dit is die langste van al die toesprake wat Lukas weergee. 

Inleiding 

Die ontstaan van die eerste gemeente in Jerusalem lees soos ’n sprokiesverhaal. Hulle het ’n droom 

ontstaan gehad. Die apostels en volgelinge van Jesus het die Heilige Gees ontvang. Daarna het 

Petrus gepreek en kom meer as drie duisend mense tot bekering. Hulle kom gereeld in die tempel en 

huise bymekaar, word onderrig oor die evangelie deur die apsotels, leef in noue verbondenheid met 

mekaar en sorg vir mekaar en vier die Nagmaal. Intussen groei die gemeente. Hulle kies selfs meer 

leiers – die eerste sewe diakens - om die omgee en sorg vir mekaar te hanteer.   

En toe bars die bom. Een van hierdie nuutgekose diakens word op grond van valse beskuldigings in 

hegtenis geneem, verhoor en tereggestel. 

Ek kan my voorstel hoe die gemeente tot in sy fondamente geskud is. Hulle moes verward en 

onseker gewees het. Hulle moes gewonder het oor wat skeef geloop het. Gewonder het oor wat 

vorentoe. Gewonder het oor hulle besluit om deel van die gemeente te word. Dalk selfs begin 

wonder het oor die evangelie boodskap. Dit was immers die godsdienstigeleiers van die Joodse volk 

– die Joodse Raad – wat die vonnis opgelê en die straf uitgevoer het. Dalk het hulle aan God begin 

twyfel. 

Die verdere verhaal van die ontstaan van die gemeente lees ook soos ’n sprokiesverhaal – selfs te 

midde van die krisis wat skielik deel van hulle bestaan geword het. Dit klink dalk vreemd as ek dit sê: 

steeds ’n sprokiesverhaal.  

Die rede hoekom ek dit sê lê in die gemeente se reaksie op die dinge wat skeefgeloop het. Hulle kies 

om nie vas te steek by die teenstand en teëspoed nie. Hulle beweeg voort. Daarom ons tema 

vanoggend: As dinge skeefloop... 

1.    Die krisis in die eerste gemeente 

Die eerste gemeente het aanvanklik hulle christelike geloof gesien as ’n voortsetting van die Joodse 

geloof. Dit was eers later dat daar ’n breuk tussen die christene en sinagoge gekom het. Hulle het 

gereeld in die sinagoge bymekaar gekom en daar aanbid. Hulle is deur die apostels onderrig in die 

evangelie. Verder het hulle elke dag in huise bymekaar gekom en die Nagmaal gebruik. Hulle het 

saam gebid. Hierdie eerste gelowiges was nou aan mekaar verbonde en het intens saamgeleef. Hulle 

het vir mekaar gesorg.  

Ons lees ’n hele paar keer in die eerste ses hoofstukke van Handelinge dat nog mense tot bekering 

gekom het en by die gemeente aangesluit het. Selfs van die priesters indiens van die sinagoges het 

tot bekering gekom. Die Jode was die Christene goedgesind. 



Die omgee bediening in die gemeente het te veeleisend vir die apostels geword en daarom is nog 

sewe leiers – diakens – gekies om dit te behartig. Een van hierdie diakens was Stefanus. Van 

Stefanus lees ons dat hy vol was van die Heilige Gees.  

Die krisis vir die eerste gemeente het rondom Stefanus begin. Hy en ’n groep Jode het 

geargumenteer. Hierdie Jode word beskryf as van die Sinagoge van Vrygelate slawe. Hulle was ook 

bekend as Hellenistiese Jode. Dit was Jode wat van ander lande of provinsies na Jerusalem gekom 

het en Grieksprekend was. Van hulle het uit Noord-Afrika gekom. Hulle het mettertyd ’n groep 

gevorm en blykbaar by dieselfde sinagoge aanbid. Die vermoede bestaan dat Stefanus self een van 

hierdie groep Jode was. 

In die argument was Stefanus die ander oor – as gevolg van die Heilige Gees wat hy gehad het. Die 

ander Jode het hom toe valslik beskuldig van laster en hy is in hegtenis geneem. Daarna is hy na die 

Joodse Raad geneem en voor hulle aangekla. Tydens die verhoor gebruik Stefanus sy kans, en 

geïnspireer deur die Heilige Gees, verkondig hy die evangelie. Ons lees dat Stefanus se gesig by die 

verskyning voor die Joodse Raad soos die van ’n engel gelyk het. 

Sy toespraak word deur Lukas vir ons aangestip. En getrou aan Lukas, gebruik hy hierdie toespraak 

om aan te dui dat dit ’n wending in die vroeë kerk se geskiedenis inlui. Hier begin die gemeente se 

krisis.  

Stefanus praat met die Joodse Raad. Dit is die leiers en hy gee ’n kort verduideliking van die pad wat 

God met die Jode gestap het dwarsdeur die Ou Testament. Hy begin by Abraham, die vader van die 

Jode. Vertel van Isak en Jakob en Jakob se seuns – veral van Josef. Hy vertel van die uittog uit Egipte 

onder leiding van Moses, die trek deur die woestyn. Hy vertel van Joshua en Dawid. 

Ek is seker die Joodse Raad moes hiervan gehou het. Dit is immers hulle volksgeskiedenis. Maar die 

goue draad wat Stefanus deur die verhaal laat loop is die dom-astrante ongehoorsaamheid van die 

Jode. Hy gebruik juis die verhaal van die goue kalf om dit te illustreer. OH Stock beskryf hierdie Jode 

as “stiff-necked and disobedient people.”  

En soos enige goeie preek, trek Stefanus die verhaal deur na die mense van sy tyd. Hy beskryf die 

Joodse Raad as hardkoppiges – presies soos wat die Jode altyd was. Dit is sekerlik ’n ernstige 

beskuldiging. Die Joodse Raad het nie daarvan gehou nie. Hulle kners op hulle tande van woede. 

Maar Stefanus gee sy redes vir die beskuldiging: Hulle is heidens in hulle harte.  

Hulle is doof vir die woord van God.  

Hulle weerstaan die Heilige Gees.  

 

En dan gaan Stefanus verder. Hy vertel van sy ervaringe: Hy sien die hemel geopen en die opgestane 

Jesus aan die regterhand van God staan. Hy is juis valslik van laster aangekla. En vir die Jode was die 

getuienis verdere laster. Vir hulle was dit onaanvaarbaar dat iemand God in die hemel sou sien en 

om dan nog selfs te beweer dat Jesus, wat hulle laat doodmaak het, aan sy regterhand staan. 

Daarom hulle reaksie.  

 

 



Al skreeuend storm hulle op hom af, sleep hom uit die stad 

en stenig hom. Dit was eintlik niks anders as “mob justice” 

nie. Hulle het as onderdane in die Romeinse Ryk nie die 

reg gehad om iemand ter dood te veroordeel nie. Uit Jesus 

se kruisiging weet ons dat die goewerneur soos Pilatus dit 

alleen kon doen.  Maar hulle woede oor die godslasterlike 

dinge wat Stefanus volgens hulle gesê het, het hulle kop 

laat verloor.  

Hierdie verhaal vertel vir ons van die wending in die vroeë kerk se bestaan. Skielik is hulle nie meer 

gewild onder die Jode nie. Skielik word hulle uit die sinagoges verban. En van daardie dag af bars 

daar ’n vervolging los. Die gemeente word uit mekaar gejaag en verstrooi. ’n Ene Saulus verskyn op 

die toneel en hy maak dit sy roeping om die gelowiges te vervolg. 

Beslis ’n krisis. 

2. Die reaksie en gevolg van die krisis 

Skielik kan die gelowiges nie meer elke dag van huis tot huis bymekaar kom en onderrig word nie. 

Hulle kon nie meer in die sinagoges bymekaar kom nie. Hulle moet vlug.  

En tog gebeur net die teenoorgestelde van wat ’n mens sou verwag. Die kerk word nie uitgeroei nie. 

Die kerk groei. Ten spyte van die krisis, ten spyte van al Saulus se intensies, versprei die evangelie. 

Sover as wat die gelowiges vlug verkondig hulle die boodskap. 

Op ’n manier weerspieël die woorde van Stefanus net voor hy sterf “Here, moet hulle tog nie hierdie 

sonde toereken nie” die gesindheid van die vlugtende gemeente. Hulle word sendelinge. Die krisis 

maak vir die gemeente nuwe deure oop. Hulle verleentheid word ’n geleentheid. Die bekende 

kerkvader, Tertullianus het gesê: "Die bloed van die martelare is die saad van die evangelie.” 

Natuurlik moet ons in alles God se hand sien. Hy was in beheer. Hy het beskik en bestier. Hy het die 

gelowiges die kans gegee om te volhard. 

Hierdie reaksie van die vervolgde gemeente is die rede waarom ek vroeë gesê het dat selfs na die 

krisis lees die ontstaansverhaal van die kerk soos ’n sprokiesverhaal. ’n Mens wil half sê: Onmoontlik, 

te goed om waar te wees.  

3. As dinge skeef loop... vir ons 

Ek glo nie die christene van die eerste gemeente het in daardie krisistyd die situasie opgesom soos 

wat ons dit vandag doen nie. Hulle sou nie die breë prentjie soos ons dit sien, kon sien nie. Vir hulle 

was dit net ’n geval van oorlewing.  Ons kry so ietsie van hulle gemoedstoestand as ons lees hulle het 

vir Stefanus begrawe en baie oor hom gerou. Dit kon beslis nie vir hulle maklik gewees het nie. 

Tog het hulle volhard. 

En dit is waar die boodskap vir ons opgesluit lê. Volhard ... as dinge skeef loop.  

Ons kan volhard as ons in krisistye ’n paar dinge onthou.  



 Ons moet onthou dat God in beheer is. Al het dit dalk nie so gelyk en gevoel vir hierdie 

eerste gemeente nie, was dit so. Dit was nie God wat beheer verloor het, of die noodlot wat 

hulle ’n slegte streep getrek het nie. God was in beheer. 

 Ons moet onthou dat die slegte dinge wat gebeur nie God se werk of doel was nie. God wil 

vir sy kinders net die beste. Die slegte goed kom van Satan af. Op ’n manier wat ons nie 

verstaan nie, laat God dit toe. 

 Ons moet onthou dat God steeds vir ons sorg in krisisse. Hy sal nooit sy liefde wegneem van 

ons nie. Hy sal ons nooit alleen laat nie. God sorg. Ons sien dit uit Stefanus se woord wat hy 

bid net voor hy sterf. 

 Ons moet onthou dat God hierdie slegte goed wat gebeur, gebruik. Hy het die krisis en 

teenstand van die Jode gebruik om die kerk nog steeds te laat groei. Selfs die dood van 

Stefanus word deur God gebruik. 

Dinge kan skeef loop in ons kerk-wees. Die kerk is voortdurend in die spervuur. Sommige lande word 

gelowiges vervolg vir hulle geloof. Ons is gelukkig – by ons is dit nie die geval nie. Ons word 

voortdurend deur ongelowiges afgemaak as belaglik. Dit wat ons doen word gekritiseer. Ons 

uitdaging is om te volhard en te onthou... God is in beheer... slegte goed kom nie van God af nie... 

God sorg... God gebruik... 

Dinge kan in ons eie persoonlike lewe skeefloop. Daarvan is ek seker hoef ek julle nie te vertel nie. 

Daar is mos maar voordurend krisisse: siekte, dood, verhoudingsprobleme in die huwelik of gesin, 

wekrsprobleme, finansiële probleme. Bly volhard.  Onthou... God is in beheer... slegte goed kom nie 

van God af nie... God sorg... God gebruik... Sien die breë prentjie raak. 

En hier moet ons mekaar herinner dat selfs die dood – dalk selfs ons eie dood – deel is van God se 

meesterplan. Stefanus se dood is deur God gebruik. Dit is nie vir ons maklik om hieroor te dink nie. 

Ons moet steeds die waarheid onthou dat hierdie lewe nie ons eintlike lewe is nie. Daar is ’n ewige 

lewe wat wag. Ook rakende ons eie dood moet ons iets van God wat in beheer is en die breë prentjie 

raaksien.    

Slot 

Ons elkeen se lewensverhaal lees, soos die eerste gemeente s’n, soos ’n sprokiesverhaal. Hoekom?  

 Omdat God in beheer is  

 Omdat God sorg 

 Omdat God gebruik 

Dit is waar as dit goed gaan. Dit is waar is dinge skeefloop... 

 

  

 

 


