
Handelinge 2:42-47 

Vooraf 

Vanoggend is die vierde Sondag van Paastyd. Dit staan bekend  as Goeie Herder Sondag. Ons fokus 

op God as die goeie Herder. Dit is vir ons almal ’n bekende tema in die Bybel. 

Vandag is ook Moedersdag.  

Agtergrond 

Die verse wat ons vanoggend lees vertel vir vir ons van die gevolge van die uitstorting van die Heilige 

Gees en Petrus se preek daarna. Ons lees van die eerste gemeente en hulle lewenswyse. 

Inleiding 

Sy hare was wild, sy T-hemp en jeans half stukkend en hy loop kaalvoet. So het hy regdeur sy vier 

jaar op universiteit gelyk. Akademies was hy briljant, maar oor die saak van geloof was hy nog aan 

die wonder. 

Oorkant die straat van die kampusgebou waar hy die meeste van sy klasse loop, is die kerkgebou van 

’n redelik konserwatiewe, goedgeklede gemeente. Hulle wou graag uitreik na die studente, maar het 

nie mooi geweet hoe nie.  

Willem het van hulle belangstelling gehoor en eendag besluit om, weens sy 

geestelike soektog, ook by hulle te gaan inloer. Dit was op ’n Sondag en die 

erediens het vroeër begin as wat hy gedink het. Toe stap hy daar in met sy 

wilde hare, T-hemp, jeans en kaalvoete. Hy kry nêrens agterlangs plek nie 

en toe stap Willem in die paadjie af op soek na ’n oop plek. Die kerk is stampvol en die dominee is al 

aan die woord. Die gemeente het ongemaklik rondgekyk na die vreemde verskynsel in hulle midde. 

Die dominee het effens gehuiwer en toe maar voortgegaan. Willem kom al hoe nader aan die 

preelstoel, en toe hy sien daar is geen plek nie, gaan sit hy kruisbeen op die mat. 

In die universiteit se lesingsale sou so iets geen wenkbrou laat lig het nie, maar hierdie gemeente het 

nog nooit so iets gesien nie. Die atmosfeer het voelbaar kouer geword. 

Toe die dominee sien een van sy waardige ouderlinge staan op en stap in Willem se rigting, het hy 

verwag hier kom moeilikheid. Maar hy kon nie dink hoe om die situasie te hanteer nie. 

Die omie van in die tagtig, met grys hare en ’n driestukpak stap waardig en elegant met sy kierie oor 

die liturgiese ruimte tot waar die jongman kruisbeen sit. Almal dink by hulleself dat hy maar moet 

doen wat nodig is. Hy is tog deel van die kerk se leierskorps. Die dominee self is ook maar bly dat 

hyself nie iets hoef te doen nie.  

Dit neem die oom ’n rukkie om by Willem uit te kom. Die kerk is doodstil behalwe vir die klikgeluid 

van die kierie. Almal kyk na hom. Die dominee voel hy kan nie met sy preek aangaan voor die nodige 

nie gedoen is nie.  



Toe sien almal hoe die oom sy kierie op die grond laat val, 

na die jongman se skouer gryp en met groot moeite langs 

Willem op die mat neersak. In die doodse stilte hoor hulle 

hom hard fluister: “Sodat jy darem nie so alleen voel hier 

voor nie, my kind.”  

“Yes, my ou!” stem Willem saam en sit sy arm om die 

oom se skouer. 

Coenie Burger verduidelik ’n kerk of gemeente soos volg: “Die kerk of gemeente is ’n versameling 

van gelowiges wat voor God en hul medemens in waarheid en liefde en geregtigheid wil leef; mense 

wat bereid is om diensknegte vir ander te wees; mense wat nie omgee om op te offer vir ander nie.” 

Dit is presies wat die oom aan Willem gedemonstreer het. Dit is wat ons as kerk en gemeente, as 

gemeenskap van gelowiges, wil wees. 

Dit is wat ons vanoggend gelees het van die eerste gemeente: Hulle het hulle heelhartig toegelê op 

die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die 

gebede.  

Kom ons soek vanoggend na die kenmerke van ’n lewende gemeente. 

1. Die leer van die apostels 

Die apostels was die dissipels. Hulle het vir drie jaar saam met Jesus geleef en Hy het hulle geleer en 

toegerus. Na sy hemelvaart was hulle die leiers in die vroeë kerk. Hulle het met die uitstorting van 

die Heilige Gees die Gees ontvang. 

Met die ontstaan van hierdie eerste gemeente het hulle die taak gehad om die gemeente te leer en 

toe te rus. Hulle moes hulle skool in die boodskap van verlossing en kerk-wees. Hulle moes dit was 

Jesus aan hulle geleer en geopenbaar het oordra. Die eerste gemeente se gelowiges het elke dag 

getrou by die tempel bymekaar gekom vir hierdie onderig. Ons lees dat hierdie apostels baie 

wonders en tekens gedoen het en dat almal met diep ontsag vervul was. 

’n Gemeente – selfs vandag nog – moet gerig wees op die leer van die apstels. In die eerste 

gemeente het hulle die leer mondelings ontvang. Die leer was nog nie op skrif gestel nie. Vandag het 

ons die Bybel. Die leer van die apostels op skrif. Daarom moet ons vandag steeds besig wees met 

God se Woord. Ons moet mekaar onderrig. Ons moet onsself onderrig. In enige lewende gemeente 

moet die Woord van God ’n groot rol speel.     

Daarom is die erediens, Bybelstudies, selgroepe rondom die Woord, kategese so belangrik. Dit is 

waar ons die evangelie kry. Daarom is persoonlike omgang met God se Woord so belangrik. 

Hier is nog ’n element wat uitgelig moet word. Dit is die apostels se bereidheid om te onderig en die 

gemeente ase bereidheid om onderig te word. Dit gaan oor die gesindheid van leer en geleer word. 

Dit lyk vir my asof dit ’n kenmerk van elke lewende gemeente moet wees. Ons moet bereid wees om 

onderig te word. Ons moet bereid wees om mekaar te onderig. 

2. Onderlinge verbondenheid 



’n Tweede kenmerk waarvan ons lees is die onderlinge verbondenheid in hierdie eerste gemeente. 

Hulle het mekaar lief gehad en in liefde saam geleef. Hulle was een gemeente wat saam geleef het. 

Hulle word beskryf as eensgesind. Hulle het hule besittings verkoop en met mekaar gedeel. Daar was 

nie sommiges wat gebrek gehad het terwyl ander welaf was nie. Hulle het met blydskap en in 

eenvoud geleef. Hulle het daagliks in huise bymekaar gekom en geeet. 

Ook hierdie eienskap moet tekenend wees van hedendaagse gemeentes.  

 Ons moet as gelowiges eensgesind wees. Dit beteken sekerlik nie dat ons oor alles hoef 

saam te stem nie. Ons kan immers in liefde saam leef en mekaar se standpunte respekteer. 

 Ons moet mekaar versorg. Ons liefde vir God en vir mekaar moet maak dat ons mekaar se 

nood raak sien en verlig. 

 Ons moet in blydskap saam leef.  

In die eerste gemeente was hierdie onderlinge verbondenheid juis die kenmerk wat die res van die 

gemeenskap positief gestem het. Ons lees dat die gemeenskap hulle beleef het en positief gereageer 

het op hulle daar-wees. Dit het gemaak dat al meer en meer mense tot bekering gekom het en hulle 

by die kerk geskaar het. Hulle het die mense gelok na die kerk met hulle egte liefde vir mekaar. 

Sheldon Vanauken skryf dat “die beste argument vir die Christendom is Christene – hulle vreugde, 

hulle sekerheid, hulle opvallende ervaring van lewensvervulling.” Hy skryf verder: “Maar die sterkste 

argument teen die Christelike geloof is ook Christene, wanneer hulle somber en vreugdeloos lyk, 

wanneer hulle selftevrede en eiegeregtig en en onderdrukkend optree.” 

Ook ons het die uitdaging om met ons onderlinge verbondenheid ander mense na God te lok. Hulle 

moet iets in ons liefde en optrede teenoor mekaar sien wat hulle na God toe trek.  Iets soos die 

ouderling se uitreik na Willem. 

3. Gemeenskaplike maaltyd 

Deel van die onderlinge verbondenheid in die eerste gemeente was huylle gemeenskaplike maaltyd. 

Hulle het in huise bymekaar gekom en saam geëet. Daar is nie sekerheid of hierdie gemeenskaplike 

maaltyd die nagmaal was of nie. Dit lyk wel asof dat daar saam geeet is en dat die nagmaal deel van 

hierdie ete uitgemaak het. 

Ook hieruit kan ons sien dat die onderlinge verbondenheid eg was. Dit was vir die gelowiges 

aangenaam om saam te wees. Daarmee saam het hulle met die nagmaal hulle verlossing gevier. 

Ook hierdie kenmerk behoort vandag nog deel van kerk en gemeentewees te wees. Dit is immers 

waarom ons vanoggend weer nagmaal vier. Ons vier ons verlossing. Ons vier ons saamwees met God 

en met mekaar. 

4. Gebed 

Die eerste gemeente se gelowiges het hulle heelhartig toegelê op gebed. Na die hemelvaart van 

Jesus het die apostels en volgelinge gebid. Na tien  dae is die Heilige Gees uitgestort en het die 

eerste gemeente ontstaan. En steeds het hulle gebid. 



Gebed is steeds een van die kenmerke van die hedendaagse gemeentes. Gebed en kerkwees is 

sinoniem. Elke gemeente moet ’n biddende gemeente wees.  Elke gelowige moet ’n bidder wees. 

Slot 

Die eerste gemeente se kenmerke was die gevolg van die Gees wat uitgestort is. Die Gees het hulle 

kerk en gemeente gemaak. Die Gees het daardie kenmerke by hulle gevestig. Dit was die vrug van 

hulle bekering. 

Deur die eeue was dit die kenmerke van kerk- en gemeente-wees. Die Woord, onderlinge liefde en 

saanwees, die sakramente en gebed. Dit is steeds die gevolg van die Gees se werking en die vrug van 

ons bekering. 

Aan die eenkant moet ons vanoggend weer hoor: dit is wat ons is. Ons is dit. Ons het die kenmerke. 

God het dit vir ons gegee. 

Aan die ander kant moet ons hoor: dit is wat ons moet wees. Ons moet die kenmerke koester en 

najaag. Ons moet dit doen. 

Dit is hoe ’n lewende gemeente lyk. Dit is wat ’n ouderling van ouer as tagtig verstaan het en aan 

Willem kon demonstreer.   

 


