
Handelinge 3:12-19 

Vooraf 

Die tweede Sondag van Paastyd staan bekend as  Misericordias Domini – “Die troue liefde van die 

Here” 

’n Russiese professor, ŉ lid van die Kommunistiese Party, het een April-oggend voor ’n vol saal ŉ lesing 

gegee. Sy doel was om die idee dat Jesus Christus eeue gelede uit die dood opgestaan het, as belaglik 

en uiters naïef af te maak. Dit was ’n lang lesing en toe hy gaan sit, het hy nie, soos gewoonlik, 

geleentheid vir repliek toegelaat nie. Hy was seker dat hy die gehoor van sy standpunt oortuig het. 

“Toe staan ŉ priester van die Russies-Ortodokse Kerk uit die gehoor op en vra of hy kortliks op die 

betoog mag reageer. Ongeduldig en enigsins neerbuigend stem die professor in. ‘Maar niks langer as 

vyf minute nie!’ waarsku hy. ‘Vyf sekondes sal genoeg wees,’ antwoord die priester. Toe draai hy na 

die gehoor en gee die pragtige Paasgroet van die Oosterse Kerke: ‘Christos anesté!’ - Christus het 

opgestaan! En soos uit een mond kom die antwoord uit die volgepakte saal: ‘Aléthos anesté!’ - Hy het 

waarlik opgestaan! 

Agtergrond 

In die boek Handelinge kry ons die verhaal van die vroeë kerk.  Ons lees hoe die dissipels en volgelinge 

van Jesus na die opstanding en hemelvaart in Jerusalem bymekaar was en saam gebid het. Daarna is 

die Heilige gees uitgestort en het hulle die Evangelie verkondig. Sommer vinnig het die boodskap 

versprei en het verskeie gemeentetjies ontstaan.   

Inleiding 

Max Lucado vertel ’n interessante storie. Net na die dood van Pous Johannes 

Paulus II op 2 April 2005, het Rogers Cadenhead die internet domeinnaam 

www.BenedictXVI.com geregistreer. Cadenhead beskryf homself as 'n geharde 

domeinversamelaar.  Hy kon nie anders nie, hy moes die kans vat. Cadenhead het 

die naam geregistreer nog voordat Rome geweet het hulle mag dit nodig kry. 

Die regte domeinnaam kan 'n goeie belegging wees.  'n Soortgelyke naam, PopeBenedictXVI.com het 

$16,000 (sowat R130,000) tydens 'n eBay-veiling behaal.  Maatskappye betaal dikwels goeie geld om 

'n domein by die eienaar te koop, as dit hulle besigheid kan bevoordeel. 

Caldenhead wou egter nie geld vir sy naam hê nie.  Self 'n Katoliek, was hy doodtevrede dat die kerk 

eienaarskap van sy domein kry.  "Ek gaan nie die risiko loop om 1,1 biljoen Katolieke, waaronder my 

ouma, kwaad te maak nie," het hy gespot.  

Caldenhead wou egter wel 'n paar dinge in ruil hê vir 

sy domeinnaam: 

1. 'n Hoed, soos die pous s'n; 

2. Gratis verblyf in die Vatikaanhotel, en 

3. Volledige vergifnis en absolusie (sónder dat enige 

vrae gevra word) vir alles wat hy in die derde week van 

Maart 1987 gedoen het. 

http://www.benedictxvi.com/


Mens wonder nogal wat Caldenhead alles daardie paar dae aangevang het. Maar voor ons nou te veel 

wonder oor Caldenhead se week, moet ons dalk wonder oor sekere weke in ons eie lewens. Dit mag 

dalk wees dat ons ook so ’n week - of dalk meer - in ons lewe het waarvoor ons regtig, ten diepste, die 

Here se volle vergifnis nodig het.  ’n Week waar ons dalk om dit reguit te stel, droog gemaak het. 

 

In Handelinge 3 lees ons van so ’n week waarin die Jode in Jerusalem drooggemaak het. Hulle het die 

Seun van God, die Verlosser van die wêreld onskuldig laat doodmaak en ’n moordenaar vrygespreek. 

Sekere die ergste week in die geskiedenis van die wêreld. Vir daardie week se sonde sou hulle meer 

as net een domeinnaam van ’n webwerf moes opdok. Of dalk nie...? 

 

Petrus preek vir die klomp Jode in Jerusalem wat so drooggemaak het. Ek dink nie hy het al ’n idee 

gehad van domeine name en webwerwe nie. Maar hy sê dit is nie nodig nie. Al wat nodig is bekeer en 

inkeer. Hy preek vir hierdie klomp aartssondaars dat hulle hulle moet bekeer en tot inkeer kom. Hy 

preek vir Caldenhead, hy preek vir ons. Sy preek is kort en kragtig. Bekeer julle en God wis julle sondes 

uit. 

 

1. ’n Wonderwerk by die tempel 

 

Ons teks speel in die voorhof van die tempel, in die bekende Pilaargang van Salomo af. Verbaasde 

mense stroom soontoe om te kyk na die bekende lam man wat skielik kan loop en spring. Oomblikke 

tevore, om drie-uur, op pad na die tempel toe, loop Petrus en Johannes die bekende lam man raak.  

Sy familie het hom daar kom neersit om vir aalmoese te vra. 

Op hierdie dag gebeur iets nuuts.  Mens kan jou net indink hoeveel keer Petrus en Johannes die man 

al moes gesien het. Nou is daar 'n verskil. Hulle pad het met Jesus van Nasaret gekruis. Jesus is 

gekruisig, het gesterf, en is begrawe. Maar Jesus is ook opgewek uit die dood, en het opgevaar na die 

hemel vanwaar Hy aan die regterhand van die Vader sit en oor die hele wêreld regeer. Saam met die 

Vader het hierdie Jesus die Gees uitgegiet. 

Dit maak 'n verskil: 

 Petrus en Johannes sien die verlamde man asof vir die eerste keer - hulle sien hom regtig as 

mens raak; 

 Hulle het iets om vir hom te bied - in die Naam van Jesus. 

 Hulle het vrymoedigheid en hulle het geloof. 

Skielik word die man se voete en enkels sterk en hy kon loop. Dis die gebedsuur. Lopend, springend 

en juigend stap hy die tempel binne. Self verbaas, is almal ook verbaas wat hom sien. Dit laat die 

mense vol verbasing en verwondering saamstroom in die Pilaargang van Salomo. Wat het hier gebeur? 

2. ’n Preek in die tempel 

Vervul met die Heilige Gees, gryp Petrus die kans aan om die Evangelie te verkondig.  Hy verduidelik 

dat hierdie wonderwerk nie deur sy eie of Johannes se toedoen is nie. Dit is die werk van God. Petrus 

gebruik hierdie preek om die boodskap van verlossing aan die Jode te bring. En dit lyk vir my asof sy 

preek, soos enige goeie preek drie punte het. 

 



In punt 1 verduidelik Petrus die Evangelie: 

 Petrus identifiseer die God wat hy verkondig en in wie se naam hy die wonderwerk geden het: 

Dit is die God van hulle voorgeslagte. Dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. 

 Die God het aan Jesus goddelike eer gegee. Al was hierdie Jesus heilig en opreg, het die Jode 

hom aan Pilatus oorgegee om gekruisig te word. Hulle het die kans gehad om Jesus vry te laat 

maar het in stede daarvan ’n moordenaar laat vrykom. So het hulle vir Jesus laat kruisig.   

 Maar God het Hom laat opstaan uit die dood. 

In punt 2 vra Petrus vir reaksie. Hy roep die Jode wat uit nuuskierigheid om hom saamdring na die 

wonderwerk tot inkeer en bekering. Hulle moet nie maar net getuies wees van die wonderwerk nie. 

Hulle moet reageer daarop. Hulle moet tot bekering kom. 

Hierdie twee woorde wat ons met bekeer en inkeer vertaal, dui op verandering. Die een op 

verandering van gesindheid en denke en die ander op die verandering van leefwyse en optrede. Ons 

sou kon sê dat Petrus se bedoeling ’n totale ommekeer en transformasie van iemand se lewe behels. 

Wat Petrus vra is dat hierdie Jode wat in onkunde Jesus gekruisig het, heeltemal moet verander. Hulle 

moet ’n omkeer maak. Wegdraai van hulle ou weë en ’n nuwe weg vind. 

In punt drie van sy preek gee Petrus aan die Jode die voordele van bekering: God sal hulle sondes 

uitwis. Met hierdie sondes verwys hy natuurlik na die feit dat hulle in hulle onkunde vir Jesus laat 

kruisig het. Juis dit, sal God wegneem. 

’n Mens sou ook kon sê dat Petrus hier ook na hulle ander sondes verwys. God sal al hulle sondes 

wegneem. Geen sonde is te groot vir God om weg te neem nie. 

3. Die preek in Linden se kerk 

Wat beteken Petrus se preek aan die Jode in die Pilaargang van Salomo vir ons, vandag? Ook vir ons 

drie punte: 

1. Die kern van die verlossingsboodskap is Jesus Christus, die Seun van God wat gesterf het, 

begrawe is en opgestaan het uit die dood. Na al die jare is dit nog steeds die enigste boodskap. 

Dit is die boodskap waarop die ganse kerk geanker is. Dit is die boodskap wat ons glo en 

waaraan ons vashou. Deur dit te glo, word ons gered. Dit is die boodskap wat ons elke dag 

leef en verkondig.  

2. Op hierdie boodskap moet ons reageer. Ons moet tot bekering kom, ons moet tot inkeer kom. 

Ons moet verander – onsgesindheid en ons lewenswyse. Hierdie reaksie, hierdie inkeer en 

bekeer moet begin met ’n eerste besluit om te verander en dan opgevolg word met 

voortdurende verandering. Bekering begin met ’n keuse vir God en dan ’n voortdurende keuse 

vir God.   

Vanoggend nooi die Woord ons weer om seker te maak dat ons daardie keuse vir God gemaak 

het. Die Woord nooi ons om seker te maak dat ons elke dag getrou bly aan daardie eerste 

keuse deur voortdurend weer die keuse te maak. 

3. Ons kry vanoggend die versekering dat God ons sonde wegneem. As ons glo in die kern 

boodskap van Jesus wat vir ons gesterf het, as ons met bekering reageer op daardie boodskap, 

dan kan ons weet: Ons sondes is vergewe. 



Alle sonde, ons daaglikse sonde, die sonde wat ons in die derde week van Maart 1987 

gedoen het. Geen sonde is te groot om nie vergewe te word nie. Die Jode kon hoor 

dat selfs al het hulle Jesus laat kruisig, is dit ook weggeneem. 

Juis die wete dat ons sonde vergewe is, moet ons aanmoedig om minder te sondig. 

Ons reaksie op vergifnis moet wees om al meer verander te word. Om in ons 

gesindheid en lewe al minder te sondig.  

Slot 

Caldenhead se storie is eintlik lagwekkend.  Om te dink dat jy met ’n 

domeinnaam van webwerf die kerk kan omkoop om jou te vergewe. 

Ons word vanoggend weer herinner aan God se genade. Sy genade 

deur sy Seun Jesus Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het. Ons 

word uitgenooi om ons tot Hom – vir die eerste keer of by herhaling – te bekeer. Ons word 

verseker: Julle sonde is vergewe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


