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DISSIPELSKAP   LES 28 
 
1 GEBED 

 
 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luistern na sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 
2 DEEL (20 minute)                                         [STILTETYE] 

GENESIS 16:1 – 19:29 
 
Maak beurte en vertel/deel (of lees) kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Genesis 16:1 – 19:29). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder 
ingaan op dit wat hy sê nie.  
 
3 MEMORISERING (20 minute)             [DIE EVANGELIE] 

DIE STRAF VIR DIE SONDE. PREDIKER 12:14 
 

A. MEDITASIE (oor ’n Bybelgedeelte) 
 

Lees Prediker 12:1,5-7,13-14. “Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek 
waarvan jy sal sê: “Ek het daar niks aan nie.”.....    “Dit is die tyd wanneer hy bang is vir ’n hoogte en vir alles op die 
pad skrik, die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die 
kapperkruid nutteloos word, die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en dié wat treur, op die straat 
rondgaan, die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stukkend 
breek en die wiel by die put stukkend val,  die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees 
na God terugkeer wat dit gegee het … Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam sy 
gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die 
geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad.” 
 

Skryf die memoriseringsvers as volg op die bord. Skryf die teksverwysing ook aan die onderkant en agterkant van jou 
memoriseringskaartjie.  
 

(2) Die straf vir die sonde 
Prediker 12:14 

  

  
God sal rekenskap eis oor alles wat 

gedoen word, ook oor wat in die geheim 
gedoen word, of dit goed is of kwaad. 

 
Prediker 12:14 

 Prediker 12:14 
 

 

Daar is twee maniere waarop God sonde straf. 
 

1. God straf sonde deur teenwoordige oordele. 
 

Lees Galasiërs 6:7-8. “Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes. 
Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van 
die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.”  
 

God het wette in sy skepping ingebou. Wanneer hierdie wette oortree word, bring dit straf mee. Bv. as jy die wet van 
swaartekrag ignoreer, kan jy lelik seerkry. God het ook geestelike en morele wette in die mens ingebou. As mens 
hierdie wette oortree, het dit ook lelike gevolge. As mense nie vir die aarde en die natuur sorg nie, laat God toe dat die 
water vuil en die aarde besoedel word en dit het allerlei siektes tot gevolg. As mense lui is en nie wil werk nie, laat God 
toe dat hulle arm word en honger ly. Wanneer mense mekaar haat en met mekaar veg, laat God toe dat hulle mekaar 
vernietig. As mense korrup is in handel en industrie, laat God toe dat hulle saak en die samelewing inmekaar stort. As 
regerings hulle onderdane tiranniseer en onderdruk, laat God toe dat hulle land deur burgeroorlog geteister word. Op 
dergelike maniere haal die gevolge van die sonde die sondaar in. Mense saai sonde en God laat toe dat hulle straf oes. 
God se teenwoordige oordeel is in sy skepping ingebou: sonde word op een of ander manier gestraf. Niemand kan God 
se wette oortree en daarmee wegkom nie. Die straf vir die sonde sal meeste van die tyd die sondaar inhaal!  
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2. God straf sonde deur die laaste oordeel. 
 

Lees Hebreërs 9:27. “’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel.” Die Bybel sê dat die 
dood nie die einde is nie! Na die dood volg die laaste oordeel! Aan die einde van die menslike geskiedenis op hierdie 
aarde sal Jesus Christus weer kom om die aarde en alle mense wat ooit geleef het in die laaste oordeel te oordeel. Dan 
sal Jesus Christus die Christene van die nie-Christene (ongelowiges) skei. 
 

(1) Nie-Christene sal geoordeel word. 
Hulle sal geoordeel word vir hulle tekortkomings (Matteus 25:41-46). Hulle sal geoordeel word vir al die kwaad wat 
hulle gedoen het (Prediker 12:14). Hulle sal geoordeel word vir hulle ongeloof en verwerping van Jesus Christus 
(Johannes 3:18,36). En hulle sal geoordeel word omdat hulle nie die God van die Bybel erken het en die evangelie nie 
gehoorsaam het nie (2 Tessalonisense 1:8-9). Hulle sal vir ewig verstoot word, weg van die Here af. Hulle sal sy 
goedheid en barmhartigheid nie ervaar nie, maar nét sy toorn. Die ewige straf van die hel wag vir hulle (Matteus 25:41; 
Openbaring 21:8).  
 

(2) Die Christene sal ook geoordeel word. 
Hulle sal geoordeel word oor hoe hulle geleef het (2 Korintiërs 5:10; 1 Korintiërs 3:10-15). Maar hulle word nie tot die 
ewige verdoemenis veroordeel nie, omdat hulle deur hulle geloof in Jesus Christus al van die dood na die lewe  
oorgegaan het (Johannes 5:24). “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie” (Romeine 8:1).  
  

B. MEMORISERING EN HERHALING 
 

1. Skryf. 
Skryf die Bybelvers op ‘n kaartjie of op ‘n bladsy van ‘n notaboekie.  
2. Leer.  
Leer die Bybelvers op die korrekte manier uit jou kop uit. (2) Die straf vir die sonde. Prediker 12:14. 
3. Repeteer.  
Verdeel in groepies van twee en gaan mekaar se laaste gememoriseerde Bybelvers na.  
 
4 BYBELSTUDIE (70 minute)           [GEMEENTE / KERK] 

DIE EVANGELISASIETAAK VAN DIE GEMEENTE. HANDELINGE 5:12-42 
 
Gebruik die vyf stappe metode en doen saam Bybelstudie uit Handelinge 5:12-42. 
 

STAP 1. LEES.      GODS SE WOORD 
Lees. Ons gaan Handelinge 5:12-42 saam bestudeer.  
Laat elke lid van die groep om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees tot die gedeelte deurgelees is.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  
Of: WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY EMOSIE/HART? 
Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in die Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou gedagtes 
neer in jou Bybelstudienotaboek.  
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring 
beurte maak om te vertel wat hulle ontdek het.  
Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

Ontdekking 1. Hoe God ’n baie moeilike situasie verander in ’n oorwinning vir die evangelie.  
 

Let op die woorde “maar” in die Bybelgedeelte.  
 

(1) Maar God maak geslote deure oop (Handelinge 5:12-20). 
In Handelinge 5:12-20 lees ons dat die vyande de apostels in die gevangenis gooi. Dit lyk dan of die apostels nie meer 
die evangelie kan verkondig nie.  
 

Maar in vers 19 lees ons hoe God ‘n baie moeilike situasie omkeer in ’n oorwinning vir die evangelie. “Maar (Grieks: 
de) ’n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak en die apostels uitgelei.” Die vyande kon die 
apostels nie keer om die evangelie te verkondig nie! Wat ’n teenstelling en kontras! Die vyande gooi die Christene in 
die gevangenis, maar God open die deure van gevangenisse!  
“Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid  
het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie: Ek weet 
alles wat julle doen. Kyk, Ek het ’n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle 
min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en My nie verloën nie  (Openbaring 3:7-8)! 
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(2) Maar God stuur hulle terug om die evangelie te verkondig (Handelinge 5:21-26),  
In Handelinge 5:21-26 lees ons dat die vyande ondertussen hulle gereedgemaak het om die apostels te verhoor. Hulle 
roep die hoogste hof in godsdienstige sake byeen, die Joodse Raad, net soos dit met Jesus gedoen is. Die Joodse Raad 
kon oortreders baie swaar straf. Dit het gelyk of die Joodse Raad op daardie dag met die apostels gaan klaarspeel.  
 

Maar in vers 22 lees ons hoe God hierdie moeilike situasie in ’n oorwinning vir die evangelie omkeer. “Maar (Grieks: 
de) toe die dienaars daar kom, het hulle hul nie in die gevangenis gekry nie.” Hulle gaan terug na die Raad om verslag 
te doen, dat die deure van die gevangenis gesluit was en die wagte buite op wag staan. Maar die apostels was nie in die 
gevangenis nie! Hulle kon hulle nie voor die gereg sleep nie. Die Joodse Raad was baie verleë oor die situasie totdat 
iemand berig bring dat dieselfde apostels besig is om mense in die tempel te leer! Wat ‘n teenstelling! Die vyande berei 
’n regsproses teen die Christene voor, maar die Christene gaan voort om mense die Woord van God op die mees 
openbare plek te leer!  
 

(3) Maar God gee hulle die vrymoedigheid om van Jesus Christus te getuig (Handelinge 5:27-32).  
In Handelingen 5:27-32 lees ons dat die Joodse Raad die apostels daarop wys dat hulle al vroeër verbied is om die 
evangelie oor Jesus Christus te verkondig en dat hulle die apostels daarvan beskuldig dat hulle hul wet oortree. Hulle 
beskuldig die Christene dat hulle die leiers in Israël in ’n slegte lig stel in die oë van die volk. 
  

Maar in vers 29 lees ons hoe God ’n baie moeilike situasie weer in ’n oorwinning vir die evangelie verander. “Maar 
(Grieks: de) Petrus en die ander apostels het geantwoord, “Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die 
mense!” God het hulle beveel  om die evangelie aan alle mense te verkondig en geen regering of geregtelike hof het die 
reg of gesag om God se bevel teen te staan nie! Daarom verkondig die apostels die evangelie selfs aan die Joodse Raad! 
Hulle verkondig aan hulle die dood en opstanding van Jesus Christus en die noodsaaklikheid om hulle te bekeer en 
vergewing van sondes te ontvang. En hulle sê dat die persoon wat aan God gehoorsaam sou word, die Heilige Gees sou 
ontvang. Wat ‘n kontras! Die vyande beskuldig en dreig die Christene, maar God gee die Christene nog groter moed en 
vrymoedigheid om die evangelie selfs aan hulle vyande en regters te verkondig! 
 

(4) Maar God maak dat selfs ‘n vyand hulle kant kies (Handelinge 5:33-39).  
In Handelinge5:33-39 lees ons dat sommige van hulle vyande baie kwaad is en die apostels wil doodmaak. Dit lyk byna 
of hulle die apostels gaan stenig.  
 

Maar weer lees ons in vers 34 hoe God ‘n baie moeilike situasie in ’n oorwinning vir die evangelie verander. “Maar 
(Grieks: de) een van die Fariseërs in die Raad, ’n man met die naam Gamaliël, wat as leermeester van die wet van 
Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels ’n rukkie buitentoe gevat moet 
word.” God maak dat een van die vyande tussenbei tree. Gamaliël was één van die regters en hy waarsku die ander 
regters dat hulle nie oorhaastig moet optree nie, want dit sou wel kon blyk dat hulle teen God geveg het! Wat ’n 
kontras! Die vyande maak planne om die christene dood te maak, maar God gebruik een van dié vyande om hulle bose 
plan te stop. “As die Here tevrede is met ’n mens se lewe, laat Hy selfs so ’n mens se vyande in vrede met hom lewe 
(Spreuke 16:7)!  
 

(5) Maar God se mense gaan voort om God te gehoorsaam (Handelinge 5:40-42).  
In Handelinge 5:40-42 lees ons dat die vyande die apostels martel deur hulle met ‘n sweep 39 houe op die rug te gee. 
Aan de punte van die sweep was steentjies en metaal vasgemaak om die rug van die een wat geslaan word oop te ruk. 
Die vyande beveel die apostels weer ’n keer om nie in die naam van Jesus te praat nie. Weereens lyk dit of die regering 
die apostels deur marteling kon stop om die evangelie te verkondig.  
 

Maar in vers 41 en 42  lees ons die uiteinde hoe God ’n baie moeilike situasie in ‘n oorwinning vir die evangelie 
verander. “Maar (Grieks men) hulle het (NV: hulle het toe) van die Raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was 
om vir sy Naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die 
evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is.” Die apostels het die marteling deur hulle vyande met blydskap verdra, 
omdat hulle deel gekry het aan die lyding van Jesus Christus. Die apostel Paulus sê, “Nou verbly ek my in my lyding vir 
julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente (kerk) 
is” (Kolossense 1:24)! Wat ’n teenstelling! Die vyande gebruik brutale geweld en marteling om die christene stil te 
maak, maar die Christene gaan voort om God meer gehooraam te wees as die korrupte owerhede van mense! Die 
vyande gaan voort met verdrukking en vervolging van Christene, maar die Christene volhard in die verkondiging van 
die evangelie op elke plek!  
 
 

5:29 
Ontdekking 2. God het die hoogste gesag. 
 

“Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense!” Wat is die hoogste gesag in hierdie wêreld? Die 
owerhede het gesag (Romeine 13:1-7), maar die owerhede kan ook korrup en vyandig wees (Openbaring 13:1-10). 
Handelinge 5:29 leer duidelik dat die God van die Bybel die hoogste gesag in die heelal is en dat mense die God van die 
Bybel i.p.v. die gode van ander godsdienste en vyandige regerings van lande moet gehoorsaam! Niks en niemand mag 
Christene verhinder om die evangelie aan alle mense te verkondig nie!  
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STAP 3. VRAAG.           UITLEG 
Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 
Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Handelinge 5:12-42 te begryp en vrae te stel oor wat ons nog nie 
begryp nie.  
Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 
hoe?) en jou vraag in jou notaboekte skryf. 
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle in 
die kring beurte maak om hulle vraag te lees.  
Bespreek. Bespreek so veel as moontlik van hierdie vrae met mekaar.  
Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording vergemaklik. 
 

5:16 
Vraag 1. Hoe moet ek die skaduwee van Petrus wat genesing bring interpreteer? 
 

Aantekeninge. Handelinge 5:14-16 vertel, “Tog is baie mensen wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, 
algaande by hulle getal gevoeg. Die mensen het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens 
neergesit sodat, as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie 
mensen van die dorpe in die omgewing van Jerusalem af gekom en siekes gebring en mense wat onder onreine geeste 
gely het. Hulle is almal gesond gemaak.”    
  

Hierdie beskrywing het niks met bygeloof te make nie! Dit is ‘n historiese beskrywing van die geloof van christene in  
die Here Jeus Christus en Sy vermoë om mense te genees. Dit was nie die wonder van genesing wat tot hulle geloof  
gelei het nie, maar hulle geloof wat tot die wonder van genesing gelei het! Die christene het in geloof opgetree!  
 

Soortgelyke gebeurtenisse vind in die Evangelies plaas. ’n Vrou raak die kleed van Jesus aan en word van haar 
ongeneeslike siekte genees (Markus 5:27-30). In Gennesaret lê mense hulle siekes neer by die mark “en smeek Hom 
om, al was dit maar die soom van sy kleed, aan te raak; en almal wat Hom aangeraak het, het gesond geword” (Markus 
6:55-56 ). ’n Offisier het geglo dat Jesus sy slaaf kon genees sonder dat Jesus hom aanraak en selfs sonder dat hy by is 
en Jesus het hom genees (Matteus 8:8-10). Hierdie historiese gebeurtenisse is ’n kragtige bewys van die geloof van 
mense in Jesus Christus en sy vermoë om mense te genees.  
 

Net so gebeur dit ook hier. Dit was God se wil dat die skaduwee van  Petrus (Handelinge 5:16) dieselfde uitwerking sou 
hê om ’n wonder te laat gebeur as die woorde en gebare van die apostels op ander geleenthede (Handelinge 3:6). Dit 
was ook God se wil dat as die doeke of voorskote wat die apostel Paulus aangehad het op die siekes gelê word, hulle 
siektes verdwyn en bose geeste uitgedryf word (Handelinge 19:11-12). Hierdie voorbeelde is histories neergepen en is 
dus geen onderrig oor hoe siek mense genees moet word nie.  
 

Die wonders van die apostels was eerder die gevolg van hulle geloof as die oorsaak van hulle geloof! Die mense het in 
Jesus Christus geglo asook die boodskap wat die apostels verkondig het. Daarom het hulle ook die geloof gehad om 
hulle siekes na die apostels te bring om genees te mag word. Die middel waardeur God hulle genees is nie vir Jesus 
Christus belangrik nie: of dit deur die gesproke woord is, of deur ’n handgebaar, of deur doeke of skaduwees, of deur 
aanraking of géén aanraking nie. Alle mag (gesag) in die hemel en op die aarde behoort aan Hóm.  
 
 

5:29 
Vraag 2. Wat is die grens vir alle menslike gesag?  
 

Aantekeninge. Petrus sê, “'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” Hoe ver moet Christene dan  
die wêreldse owerhede gehoorsaam? In die Bybel is daar sewe herkenbare verhoudings van gesag en onderwerping.  
Christene moet hulle aan hierdie sewe gesagsdraers onderwerp. Geen enkele gesag op aarde is absoluut of onbeperk  
nie! Alleen die God van die Bybel het absolute en onbeperkte gesag! God het ‘n deel van sy gesag aan ses ander leiers 
hier op die aarde gedelegeer. Hierdie leiers is verantwoordelik teenoor God oor die uitvoering van hulle regeertaak. En  
hierdie leiers is verantwoording aan God verskuldig oor hoe hulle hul taak uitgevoer het en hulle gesag gebruik het. Die  
sewe verhoudings van gesag en onderwerping is die volgende  
 

(1) God het gesag oor die mens.  
God het die allerhoogste en absolute gesag oor alle mense en alles in die skepping. Jakobus 4:7 sê, “Onderwerp julle 
dan aan God.” Alle mense, of hulle Christene of nie-Christene is, moet hulle onderwerp aan die God wat Hom in die 
Bybel (in die profete, in Jesus Christus en in die apostels) geopenbaar het. Ook alle ander leiers wat hier onder genoem 
word, moet hulle aan God onderwerp en dus ook onderwerp aan die onderwysings, bevele en gebooie in die Bybel! God 
het die mens “tot sy eer” gemaak (Jesaja 43:7) en om vir Jesus Christus te leef (Kolossense 1:15-16). God roep alle 
mense op die aarde om Hom te ken, lief te hê, te gehoorsaam en te dien. Die hoogste doel vir alle mense op aarde is om 
tot eer van die God van die Bybel te leef! 
 

(2) Die mens het gesag oor die skepping.  
God het aan die mens beperkte gesag oor die natuur en die skepping gegee. Psalm 8:5-7 sê, “Wat is die mens dan dat U  
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aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ’n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en 
hom met aansien en eer gekroon, U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp.” God het 
die mens die verantwoordelikheid gegee om vir sy skepping te sorg. Maar die gesag van mense m.b.t. die aarde is 
beperk. Die mense mag nie met die natuur maak wat hulle wil nie! Deuteronomium 20:19 sê, “Wanneer jy ’n stad ’n 
lang ruk beleër terwyl jy daarteen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, ..” En 
Esegiël 34:18-19 sê, “Party van julle het die beste gras afgewei en boonop wat oorgebly het, vertrap. Julle het skoon 
water gedrink en wat oorgebly het, vuil gemaak.  My ander skape moes die gras vreet wat deur julle vertrap is en die 
water drink wat deur julle vuil gemaak is.” Die mens mag nie God se skepping vernietig of verontreinig nie!  
 

(3) Die man het gesag oor die vrou in die christelike huwelik en in die christelike gemeente.  
God het aan beide die man en die vrou beperkte gesag gegee! Hulle het gesag gekry om mekaar te dien! Maar die 
manier waarop hulle mekaar moet dien, verskil: die man moet sy vrou dien deur haar te lei, en die vrou moet die man 
dien deur haar aan sy leierskap te onderwerp. Kolossense 3:18 sê, “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit 
pas by mense wat in die Here glo.”  
 

Maar die gesag van die man en die vrou is beperk. Kolossense 3:19 sê, “Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie 
die lewe vir hulle bitter maak nie.” En Efesiërs 5:33 sê, “Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ’n 
vrou moet aan haar man eerbied betoon.” ’n Man mag sy leierskap in die huweliksverhouding alleen in liefde  uitoefen  
met teerheid en ordentlikheid. En die vrou moet haar onderworpenheid toon met ontsag en respek vir haar man. God het  
die man en die vrou geskep soos hulle is en Hy het ook die huwelik ingestel. Daarom het Hy alleen die reg om te bepaal  
hoe hulle verhouding moet wees! Moderne menings oor die rol van mans en vrouens mag nie in stryd wees met God se  
voorskrifte en reëlings in die Bybel nie!  
 

In die Christelike Gemeente het God die leiding toevertrou aan manne (Handelinge 20:17,28; 1 Timoteüs 3:2). Die 
apostel Paulus laat nie toe dat vroue (in die offisiële byeenkomste van die gemeente) manne onderrig nie of oor manne 
gesag uitoefen nie1 (1 Timoteüs 2:11-12; 1 Korintiërs 14:33-37; zie Titus 2:4). Op wêreldse terreine maak die Bybel 
geen uitspaak nie.  
 

(4) Die ouers het gesag oor hulle kinders.  
God het beperkte gesag aan ouers oor hulle kinders gegee. Kolossense 3:20 sê, “Kinders, wees in alles aan julle ouers 
gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in Hom glo.” Maar ook die gesag van ouers is beperk, want 
Kolossense 3:21 sê, “Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie.” Ouers moet dus 
hulle gesag oor hulle kinders só uitoefen dat die kinders bemoedig word as dit nodig is, maar ook om hulle te tug as dít 
nodig is (Spreuke 13:24). God gee aan ouers kinders (Psalm 128:3-4) en Hý bepaal die verhouding tussen ouers en 
kinders. Moderne menings oor die rol van ouers en kinders mag nie in stryd wees met God se riglyne in die Bybel nie!  
 

(5) Die owerheid het gesag oor die onderdane.  
God het aan politieke en juridiese leiers beperkte gesag oor die onderdane gegee. 1 Petrus 2:13-14 sê, “Omdat die Here  
dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is of die 
goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen, moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys.” Christene 
moet die owerheid van die land gehoorsaam in alles wat reg en goed is. Maar die gesag van alle owerhede is beperk, 
omdat Handelinge 5:29 sê, “ ’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” Wanneer ’n gesagsdraer 
van die owerheid iets van ’n Christen eis wat in stryd is met dit wat God openbaar in die Bybel, dan moet die Christen 
sy eis vriendelik, maar beslis teenstaan.  
 

(6) Die werkgewer het gesag oor die werknemer.  
God het beperkte gesag aan werkgewers oor hulle werknemers gegee. Kolossense 3:22 sê, “Slawe, wees in alles 
gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns 
te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here.” Maar hierdie gesag van aardse werkgewers is ook 
beperk, omdat Kolossense 4:1 sê, “Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand 
staan, onder die Here in die hemel.” Elke werkgewer moet rekening daarmee hou dat God sý Werkgewer is en dat God 
hom eenmaal sal beloon of straf op dieselfde manier as wat hy met sy werknemers doen. Maar as ’n aardse werknemer 
iets van ’n christen eis wat in stryd is met wat God in die Bybel openbaar, dan moet die Christen sy eis ook vriendelik, 
maar beslis, teenstaan.  
 

(7) Die ouderlinge het gesag oor die gemeentelede.  
God het die ouderlinge van die gemeente beperkte gesag gegee oor die gemeentelede, of dit persone is wie se name in  
registers staan of persone wat net die gemeente bywoon. 1 Tessalonisense 5:12 sê, “Erken die mense wat so hard  
onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys.” Maar ook die gesag van die leiers in die gemeente 
(kerk) is beperk, omdat Matteus 20:25-28 en 1 Petrus 5:2-3 sê dat die leiers in die gemeente nie moet baas speel oor die 
mense wat God aan hulle toevertrou het nie. Alle leiers moet leiding gee, maar nie op ‘n outoritêre wyse nie, maar deur 
hulle persoonlike voorbeeld en diensbaarheid. Leierskap in die Bybel is altyd “gedeelde leierskap” en “dienende 
leierskap”.  
 

                                                           
1 Grieks: didaskein de gunaiki ouk epitrefó oude authentein andros 
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5:32 
Vraag 3. Waarvan getuig die apostels?  
 

Aantekeninge. Die apostels is spesiaal deur Jesus Christus geroep om die getuies van Jesus Christus op aarde te wees 
(Handelinge 1:8). Hulle is nie geroep om getuies te wees van een of ander leier, of van een of ander kerkgenootskap, of 
van een of ander christelike organisasie, of selfs nie van een of ander christelike leerstelling of van een of ander 
geestelike ervaring nie! Deur die hele Kerkgeskiedenis heen het die duiwel probeer om die inhoud van die christelike 
boodskap te verander en mense weg van Jesus Christus af te trek agter een of ander selfsugtige doel of ambisie van een 
of ander mens wat ’n leier wil wees. Wees op jou hoede vir vals profete, vals apostels, vals leraars, vals biskoppe en 
vals getuies!  
 

Die apostels van Jesus Christus het behoort tot die eerste groep dissipels wat Jesus van die begin van sy bediening op 
aarde af tot by sy dood, opstanding en hemelvaart gevolg het. Daarom is hulle ook die beste oor- en ooggetuies van 
Jesus Christus se lewe, dood en opstanding (Handelinge 1:21-22). Hulle was ware getuies van die geregtelike prosesse 
van die Joodse en Romeinse owerhede teen Jesus. Hulle was ware getuies hoe die Joodse Raad Jesus ter dood 
veroordeel het. Hulle was ware getuies hoe die Romeinse owerheid Jesus gekruisig het (Handelinge 2:23; Handelinge 
5:30). Hulle was getuies hoe Jesus Christus uit die dood opgestaan het (Handelinge 2:32). En hulle was ware getuies 
hoe Hy by sy hemelvaart verhoog is tot die regterhand van God (Handelinge 5:31). Ook die Heilige Gees wat in 
Christene woon, getuig oor Jesus Christus en verheerlik Hom in die midde van elke groep Christene (Johannes 16:14). 
 

Daarom moet Christene altyd gereed wees om getuies van Jesus Christus te wees!  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 
CHRISTENE? 
Deel en skryf neer. Kom ons hou ’n dinkskrum en maak ’n kort lysie van moontlike toepassings uit  
Handelinge 5:12-42.  
Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK MOET MAAK?  
Skryf neer. As jy ‘n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 
vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie?  
(Let wel dat ’n waarheid dieselfde bly, alhoewel daar ’n hele aantal verskillende toepassings van dieselfde waarheid 
moontlik is. Hier volg ’n lys moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Handelinge 5:12-42.  
 

5:12. Kom saam as gelowiges bymekaar in julle omgewing/buurt.  
5:18. Verwag dat jy ook gearresteer en in die gevangenis gegooi kan word. 
5:19. Verwag dat God ook die deur van jou gevangenis kan oopmaak.  
5:20. Verkondig aan mense die volledige boodskap van die evangelie: “Ek het nie nagelaat om die heilsplan van  

God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie” (Handelinge 20:27). 
5:28-29. As die owerhede jou beveel om nie oor Jesus Christus te praat nie, dan moet jy tog God gehoorsaam en  
 ook vir hulle van Jesus Christus vertel. Ook hulle moet en sal dit hoor (Matteus 10:17-20).  
5:40. Verwag dat jy ook gemartel kan word omdat jy oor Jesus getuig. 
5:41. Wees bly as jy vir Jesus Christus mag ly.  
5:42. Moenie ophou om die boodskap van die Bybel in die openbaar en in die huise van mense te verkondig en te  
 leer nie. 
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Handelinge 5:12-42. 
 

Ek wil die sewe verhoudings van gesag en onderwerping onthou. Daarom leer ek hulle uit my kop uit. Dit is belangrik 
om te onthou dat alle verhoudings van menslike gesag en onderwerping in die Bybel beperk is. Ek wil ‘n christenleier 
wees wat mense lei d.m.v. my voorbeeld, deur hulle te dien en nooit oor hulle te heers nie.  
 

Ek is beïndruk met die moed en vrymoedigheid van die apostels, maar nog meer met die soewereine almag van God! 
Telkens wanneer die vyande die verkondiging van die evangelie wil stop/keer, kom God tussenbeide en help Hy hulle 
om moedig en vrymoedig te getuig! Niks in hierdie hele wêreld kan of sal Christene kan stop om die evangelie aan alle 
volke in die wêreld te verkondig nie. God het dit beveel. God veg vir hulle. En God het beloof dat dit sal gebeur 
(Matteus 24:14)!  
 

STAP 5. BID.                    REAKSIE  
MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 
Handelinge 5:12-42.  
(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 
of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal verskillende dinge bid.) 
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5 GEBED (8 minute)                                      [VOORBIDDING] 
BID VIR ANDERE 

 
As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie mense. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  
(Romeine 15:30-31; Kolossense 4:12).  
 
6 VOORBEREIDING (2 minute)            [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 
 

Deel die voorbereiding vir die volgende keer uit, of laat die goeplede dit afskryf. 
1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om ’n dissipel te wees en dissipels te maak. Verkondig, leer en bestudeer die  
    Bybelstudie van Handelinge 5:12-42  met iemand anders of met ’n klein groepie mense.  
2. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Genesis 20:1 – 23:20.  
    Maak gebruik van jou gekose Bybelvers of gunstelingwaarheid metode.  
3. Memorisering. Overdink en leer uit jou kop. (2) Die straf vir die sonde. Prediker 12:14.  
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  
4. Gebed. Bid vir iemand of iets hierdie week en sien uit na wat God doe (Psalm 5:4). 
5. Hou jou notas op datum. Hierdie keer oor stiltetyd, memorisering, Bybelstudie en hierdie opdrag.  
    
 


	A. MEDITASIE (oor ’n Bybelgedeelte)

