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Handelinge is deur Lukas, 'n mediese dokter en 'n 
dissipel van Jesus, geskryf. Hy het voorheen die boek 
wat ons ken as die evangelie van Lukas, geskryf, want hy 
was oortuig dat hy 'n verantwoordelikheid het om die 
gebeure in die vroeë kerk akkuraat aan te teken. Net 
soos sy Evangelie, het Lukas die boek Handelinge aan 
Teofilus gerig. Hy was 'n prominente Romeinse 
amptenaar en het 'n Christen geword kort voordat die 
Lukas evangelie geskryf is. Hy was dus 'n lid van die 
Christelike gemeenskap êrens in die Grieks-Romeinse 
wêreld. Handelinge is nie 'n volledige geskiedenis van 
alles wat gebeur het nie, maar deur die Gees van God 
het Lukas duidelike, fundamentele feite oor die vroeë 
kerk aangeteken. Mense verwys dikwels na die boek as 
die Handelinge van die apostels, maar dit is in 
werklikheid die handelinge van Jesus Christus, deur die 
Heilige Gees. 
 
Wanneer daar 'n nuwe beweging is wat momentum kry, 
word die volgende paar basiese vrae gewoonlik daaroor 
gevra: Hoe het dit begin? Wie is die mense wat daarmee 
betrokke is? Wat is die huidige omstandighede?  Wat is 
die moontlike struikelblokke vir sukses? Wat is die 

INLEIDING 
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einddoel van die beweging? Die vroeë hoofstukke van 
die boek Handelinge beantwoord al hierdie vrae oor die 
kerk van Jesus Christus. 
 
Toe die kerk begin het, was al sy lede Jode. C & W 
Christensen sê dat Lukas vertel hoe die heidene by hulle 
aangesluit het om in hulle gemeenskap te deel. Volgens 
hom beskryf Lukas die kerklike lewe as 'n gemeenskap 
van vreugdevolle gelowiges, deur die Gees bemagtig, 
wat vir die Here en vir mekaar gelewe het en ingesteld 
was om die vreugde met ander te deel en om hul 
onderlinge gemeenskap te versterk. 
 
Namate ons groei in ons reaksie op die teenwoordigheid 
en die werking van die Heilige Gees, ervaar ons 'n nuwe 
gemeenskap met God en met mekaar. Wanneer ons 
ware gemeenskap ervaar, gaan dit oor in aanbidding. 
Namate ons groei in ons aanbidding van Jesus Christus, 
word ons gestuurdheid duidelik. 
 
Mense is vir God belangrik en as ons die hart van 
Christus het, is mense ook vir ons belangrik. Handelinge 
help ons om te sien dat 'n groep volgelinge van Christus, 
aangesteek deur die teenwoordigheid van die Heilige 
Gees, die wêreld werklik kan verander. Kerk is dan nie 
meer net 'n plek waarheen ons gaan of iets wat ons doen 
nie; ons is die kerk! 
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J Ortberg het geskryf:  History shows that when God 
moves in mighty ways, the people of God face life 
together.  They don’t just go to church – they meet, pray 
together, share what they have and invest deeply in each 
other’s lives.  Explosive energy is generated when God’s 
people are together.  Worship and praise erupt and 
cannot be stopped! 
 
As ons na die vroeë kerk, soos opgeteken in Handelinge, 
kyk, sal ons leer om gemeenskap op nuwe en vars 
maniere te beoefen. Hierdie nuwe, groeiende beweging 
wat Lukas beskryf het, het 'n kragtige boodskap gehad, 
maar dit het ook sy probleme gehad. Daarom herinner dit 
ons aan ons wêreld vandag en die behoefte aan 'n 
boodskap van God. Die Heilige Gees is nou net so aktief 
besig soos destyds. Hy versterk en bewaar steeds almal 
wat in Jesus Christus glo. God beweeg steeds tussen 
ons; daarom is ons 'n kerk in aksie! 
 
Ons bid dat jy, terwyl jy hierdie studie doen, sal ontdek 
dat ons nie net die verhaal van die vroeë kerk bestudeer 
nie, maar ook ons verhaal. Ons is die kerk van Jesus 
Christus, ons groei nog, word nog meer volwasse, leer 
nog en ontdek nog wat God wil hê ons moet wees. Mag 
jou plek in die lewe van die gemeenskap van God se 



 10 

mense duidelik word, aangesien die boek Handelinge 
ons help om 'n nuwe kerkgemeenskap te bou.   
 

Soli Deo Gloria! 
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Week 1 

 

 
Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, 
sal julle krag ontvang en oral mense 
eerstehands van My vertel – in Jerusalem, oor 
die hele Judea, in Samaria, en tot in die 
uithoeke van die aarde. 

Handelinge 1:8 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 1:1-11  
 
Lukas herinner Teofilus aan sy vorige boek, die 
Evangelie van Lukas, en die situasie wat hy aan die 
einde van die boek beskryf het. Jesus het gely en gesterf 
en is uit die dood opgewek. Hy het aan die dissipels 
verskyn en aan hulle 'n dramatiese nuwe begrip van die 
Skrif gegee. 
 
Lees Lukas 24:36-49 
 
Hoe sou die profesie in vers 47 vervul word? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die Ou Testament het nie net die Messias en sy lyding 
voorspel nie, maar dit het ook voorspel dat berou vir die 
vergifnis van sondes in Sy naam aan alle nasies 
verkondig sal word. 
 

Dag 1: 
Jesus Leef  
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Jesus het die dissipels daaraan herinner dat hulle die 
vervulling van die Messiaanse profesieë gesien het - en 
hierop impliseer Jesus dat die dissipels betrokke sou 
wees by die vervulling van die Bybelse voorspelling oor 
prediking. 
 
Lees Handelinge 1:3, 8:12, 14:22, 19:8, 20:25, 28:23, 31 
 
Wat het Jesus sy dissipels geleer in die tydperk tussen sy 
opstanding en hemelvaart? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Gedurende die 40 dae na Jesus se opstanding het Hy 
aan Sy dissipels en baie oor die koninkryk van God 
gepraat. Dit was ook die kern van Sy boodskap 
gedurende Sy hele bediening. Tydens Sy verskyning aan 
sy dissipels het Hy die betekenis van die koninkryk 
verduidelik in die lig van sy bediening van versoening. 
 
Die apostels het voortgegaan om die boodskap van die 
koninkryk van God te verkondig. Met hulle prediking het 
hulle, veral vir die Jode, verkondig dat al die beloftes van 
die Ou Testament vervul is. Die koninkryk van God het 
met krag gekom in die persoon van die opgestane Seun 
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van God. Hy het gekom om die wêreld te red van sonde 
en dood. 
 
Jesus het die goeie nuus oor die koninkryk van God 
verkondig. Die boek Handelinge beskryf die verspreiding 
van die goeie nuus deur die getuies, as die voortsetting 
van die werk van Jesus. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 1:6-11 
 
Hoe kon die dissipels vir alle nasies preek? 
_______________________________________________ 
 
Jesus het aan die dissipels gesê om in die stad te bly 
totdat hulle die gawe van God, die Heilige Gees, ontvang 
het. Alhoewel Jesus hulle oor God se koninkryk geleer 
het, was hulle finale vraag aan Jesus oor die koninkryk 
vanuit 'n Joodse perspektief, wat die heidene buite die 
prentjie gelaat. Die dissipels se woordkeuse dui daarop 
dat hulle dit nie in gedagte gehad het om vergifnis aan 
alle nasies te verkondig nie. In plaas daarvan wou hulle 
hê dat die Messias aan die Joodse volk, wat in die land 
Israel woon, eer en mag moet bring. 
 
Jesus het egter nie beplan om die Joodse koninkryk te 
herstel nie; Hy het die hele wêreld in gedagte gehad. 
Daarom herinner Hy sy dissipels om te wag vir die 
Heilige Gees, die gawe van God aan Sy kerk. God sou 
hulle deur die Heilige Gees bemagtig, en die dissipels, 
wat getuies van Jesus se bediening was, moes die 
boodskap, in Sy krag, oor die hele wêreld uitdra. 

Dag 2: 
Heilige Gees – Vader se 

geskenk  
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Hoe sou jy die werk van die Heilige Gees beskryf? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die Heilige Gees is die krag agter die kerk se 
sendingprogram. Die agenda vir die verspreiding van die 
boodskap van verlossing - van Jerusalem na Rome - 
word deur die Heilige Gees bepaal. Die Heilige Gees was 
en is die bron van alle leiding vir God se kinders. 
 
Moet ons wag vir die Heilige Gees? 
_______________________________________________ 
 
Ons het die Heilige Gees ontvang toe ons gered en 
wedergebore is. Dus, in hierdie sin hoef ons nie op die 
Heilige Gees te wag nie. Maar soms moet ons op die 
Heilige Gees wag om God se werk te doen. Ons kan net 
God se werk in God se tyd doen. Maar ons hoef nie te 
wag vir die Heilige Gees om ons te bemagtig nie, want 
ons het reeds die krag van die Heilige Gees ontvang. 
 
Dieselfde Heilige Gees wat tydens Sy doop op Jesus 
neergedaal het, het die vroeë kerk bemagtig sodat hy 
Jesus se werk op aarde kon voortsit; en Hy bemagtig ook 
vir ons om God se werk hier te doen. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 1:8 en Lukas 24:48-49 
 
Wat is die “krag van bo” waarvan Lukas praat? Waarom 
is dit die krag wat noodsaaklik is vir 'n dissipelmakende 
kerk? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die Griekse woord vir mag is dunamis, dit kan vertaal 
word as “sterkte, vermoë, 'n inherente krag, krag wat in 'n 
persoon woon op grond van die aard daarvan”. Die 
Afrikaanse woorde dinamiet en dinamies kom van  
hierdie woord. 
 
Die krag van die Heilige Gees is noodsaaklik om ons in 
staat te stel om getuies te wees. Hierdie spesiale krag is 
noodsaaklik omdat dit krag verg net om 'n Christen te 
word. Maar dit verg 'n ander dimensie van krag om 'n 
getuie van Christus te wees. Die krag kom eers en dan 
sal ons kan getuig. Môre praat ons meer oor die definisie 
van 'n getuie. 

Dag 3: 
Jy sal krag ontvang 
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Lees 1 Tessalonisense 1:5 en 2 Timoteus 1:7-8 
 
Wat dink jy kan hierdie krag in jou en in ons kerk 
oplewer? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Ons het krag nodig, want ons het 'n diep en 
selfversekerde oortuiging nodig as ons oor Christus 
praat. Die krag van die Heilige Gees voorsien ons van 
daardie vertroue. Die Heilige Gees gee ook vir ons moed. 
Ons het Sy krag nodig om moed en vrymoedigheid te hê. 
 
Die Heilige Gees gee ons hemelse, bonatuurlike 
wysheid. Ons het spesiale krag nodig in ons getuienis 
sodat ons wysheid oortuigend en onweerstaanbaar kan 
wees. 
 
Die Heilige Gees bring liefde en selfbeheersing voort. Sy 
liefde is nie net 'n emosionele gevoel nie, maar die krag 
van Sy liefde is 'n diep gevoel van sorg en besorgdheid 
vir ander wat altyd hul belange op die voorgrond stel. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 1:8 en Lukas 24:45-49 
 
Wat beteken dit om 'n getuie te wees? Wat beteken dit 
om 'n getuie vir en van Jesus te wees? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die definisie van 'n getuie is: ''n persoon wat 'n 
gebeurtenis sien” ('n misdaad of ongeluk). Die woord in 
die Griekse taal is martus. Ons kry die Afrikaanse woord 
“martelaar” daaruit. Dit kan vertaal word as “een wat 
getuig”. Die volgelinge van Jesus moet met hul monde en 
hul lewens getuig oor die nuwe lewe wat Jesus deur Sy 
dood en opstanding gebring het. Om net te getuig van 
wat ons van Jesus gehoor het, is hoorsê. Maar wanneer 
ons Jesus as ons Verlosser aanvaar, ontvang ons die 
krag van die Heilige Gees om getuies te wees van wat 
ons persoonlike beleef het, wat Jesus in ons lewens 
gedoen het. Wanneer egter met ons sonde voortgaan, 
word ons getuienis vir die wêreld en die mense rondom 
ons waardeloos. 
 

Dag 4: 
Wees getuies  
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Wanneer Jesus Sy kerk beveel om getuies van Hom te 
wees, praat Hy nie van af en toe ‘n brokkie getuienis aan 
die mense naaste aan ons nie. Hy praat van toenemende 
pogings om al hoe meer tot die verlore wêreld waarin ons 
leef deur te dring. Daarom het Jesus gesê dat spesiale 
krag noodsaaklik is vir 'n groeiende getuienis van Jesus. 
 
Wat dink jy beteken dit om getuies te wees in: 
Jerusalem _____________________________________ 
Judea  ________________________________________ 
Samaria    _____________________________________ 
Die uithoeke van die aarde ________________________ 
 
Die boodskap van verlossing deur Jesus is vir alle 
mense, maar dit is in Jerusalem eerste vertel.  Om te 
getuig in Jerusalem is om te begin by jou eie mense.  Vir 
ons beteken dit om te getuig teenoor die rondom ons, in 
ons stad of omgewing. Judea was hul provinsie. Vir ons 
beteken dit om getuies in ons staat of land te wees. 
Samaria. Die Jode het die Samaritane gehaat. Jesus 
stuur ons ook na die mense van wie ons die minste hou. 
Die mense wat ons vervolg of bespot. Die moeilike 
mense met wie ons die wêreld deel. Uiteindelik sou die 
getuies na die uithoeke van die aarde gaan. Ons word 
ook geroep om die boodskap van verlossing aan mense 
in ander lande, ver van ons af, te bring. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 28:16-20 
 
Wat dink jy het die gesag van Jesus te doen met die 
maak van dissipels? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Niks kan die krag van Hom, wat gesterf en die dood 
oorwin het, weerstaan nie. Nou het Hy hulle die laaste 
opdragte gegee, en Hy verseker hulle dat Hy mag het om 
hulle te stuur, maar ook oor die mense wat Hom sal 
ontvang.  
 
Wat beteken dit om dissipels te maak? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Daar word dikwels na hierdie gedeelte verwys as die 
Groot Opdrag. Die mandaat van die Groot Opdrag is om 
te “gaan”. Die woord impliseer aksie! Ons kan nie "gaan" 
as ons stil sit nie. Ons kan nie “gaan” as ons bly waar ons 

Dag 5: 
Maak dissipels  
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is nie. Ons kan nie "gaan" as ons nie beweeg nie. Hierdie 
werkwoord beteken letterlik “soos jy gaan.” Soos ons 
deur hierdie wêreld gaan, moet ons die 
Evangelieboodskap met ons saamdra en dit deel met 
almal wat ons ontmoet. Daar is twee maniere waarop ons 
dit kan doen: 
 
• Deur ons lewenstyl - ons vreugde, ons vrede, ons 

andersheid van die wêreld moet veroorsaak dat hulle 
wil weet hoekom ons anders is. Ons lewens moet 
soos 'n groot lig wees wat op Jesus val.  - As Hy die 
fokus van ons lewe is, sal mense Hom sien. 

• Deur ons getuienis - In Handelinge 1:8 het Jesus 
gesê dat ons Sy getuies sal wees. Hier in Matteus 
28:20 is die opdrag: gaan en leer hulle. Ons behoort 
ons geloof te deel. Ons moet ons storie aan 'n verlore 
wêreld vertel. Die verhaal van ons reis met God, wat 
Jesus vir ons gedoen het toe Hy ons gered het, en 
wat Hy vir hulle kan doen as hulle op Hom sal vertrou, 
soos ons. 

 
Lees Handelinge 1:8  
 
Is "om dissipels te maak" en "getuies te wees" dieselfde 
ding? Verduidelik jou antwoord. 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die opdrag is om “dissipels te maak,” nie bekeerlinge nie. 
En hoe doen ons dit? Deur te getuig, deur mense van 
ons nuwe lewe te vertel en die vrugte daarvan dat ons 'n 
kind van God is te toon. 

 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 

Geheuevers: 
Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle 
krag ontvang en oral mense eerstehands van My vertel – 
in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die 
uithoeke van die aarde. 

Handelinge 1:8 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Lees Handelinge 1:1-11 en Matteus 28:16-20 
 
 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 1:8. Wat is die krag van die Heilige 
Gees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Wat beteken dit om 'n getuie te wees? Hoe kan ons beter 
getuies wees vir Jesus by die werk, by ons vriende en in 
die gemeenskap? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Matteus 28:16-20. Hoe gee die gesag van Christus 
ons vertroue in ons eie lewe en bediening? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is 'n dissipel? Wat moet ons as Sy dissipels doen? 
Wat beteken dit prakties vir ons? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 2 

 

 
Hulle het almal saam aanhou bid. 

Handelinge 1:14a (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Dink jou vir 'n oomblik die situasie in, waarin die apostels 
hulle bevind het. Hulle is pas terug van die Olyfberg, na 
die hemelvaart van Christus. Hulle was deel van Jesus 
se plan om God se mense te vernuwe en te herstel.  
Daar was veronderstel om twaalf apostels te wees, maar 
net elf is oor.  Hoe sou hulle God se plan vir Israel (en 
dus ook vir die wêreld) kon simboliseer as hulle, so te sê, 
een “aartsvader” kort van 'n ware Israel was? Moet hulle 
net so bly, en indien nie, wat moet hulle daaraan doen? 
 
Lees Handelinge 1:12-26 
 
Wat het die apostels gedoen om 'n antwoord te vind? 
Waar het hulle instruksies gesoek? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Gebed het 'n belangrike rol in die vroeë kerk van 
Handelinge gespeel. Die gelowiges het gebid vir leiding 
in die neem van besluite en vir moed om vir Christus te 
getuig. In werklikheid was gebed 'n normale deel van hul 
daaglikse bediening. Korporatiewe gebed is die term wat 

Dag 1: 
Bid saam en bemoedig mekaar  
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gebruik word om gebed saam met ander mense te 
beskryf - in klein groepies of in groter mense. 
 
Lees Handelinge 1:13-15 en Handelinge 4:23-24 
 
Watter verwysing na gesamentlike gebed vind jy in 
hierdie verse? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Lees Matteus 18:19-20 
 
Dink jy dat gesamentlike gebede belangrik is? Hoekom? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Korporatiewe gebed het 'n positiewe invloed op die kerk: 
• Aanmoediging: Om saam met ander te bid bring 

aanmoediging vir die lede van die groep. Terwyl 
mense in gebed bekragtig word, gee die Heilige Gees 
vir hulle aanmoediging en die versekering van Sy 
beloftes. 

• Eensgesindheid: Korporatiewe gebed bind 'n groep 
saam in 'n band van gemeenskap en lof. Terwyl 
mense saam bid, groei hulle liefde en besorgdheid 
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oor ander en toon hulle hul afhanklikheid van God. En 
Jesus erken hul verenigde gebed. 

• Aanbidding: Korporatiewe gebed bring intieme 
gemeenskap met ons Verlosser. 

• Bekering: Terwyl mense bid, bring die Heilige Gees 
oortuiging en lei Hy sy kinders tot bekering. 

 
Gebed is beide die “termometer” en die “termostaat” van 
die plaaslike kerk; want die “geestelike temperatuur” kan 
óf styg óf daal, afhangend van hoe God se mense bid. 
John Bunyan, skrywer van Pilgrim's Progress, het gesê: 
“Prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a 
scourge to Satan.” 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 1:15-26, Psalm 69:6 en Psalm 109:8 
 
Gedurende hierdie periode van gebed en wag op die 
Here, moes die jong Christelike gemeenskap 'n 
wesenlike saak oorweeg - die heropbou van die 
apostoliese kring van twaalf. Petrus het leierskap onder 
die apostels aanvaar en lei die vergadering. Dwarsdeur 
Handelinge sien ons dat Petrus hierdie rol gespeel het. 
Hy was die woordvoerder, die verteenwoordigende 
apostel. Die ander apostels was teenwoordig en aktief, 
maar Petrus was hul spreekbuis. 
 
In verse 21-22 het Petrus die kwalifikasies neergelê vir 
Judas se plaasvervanger.  Wat was die kwalifikasies wat 
nodig was om 'n apostel te wees? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Hierdie hele proses was gebaseer op gebed en die 
Woord. Waarom het hulle dan geloot toe twee kandidate 

Dag 2: 
Stel leiers aan  
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voorgestel word? Beteken dit dat hulle met die element 
van "toeval" gewerk het? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
In die Ou Testament was die beslissing van die lot die 
manier om 'n besluit te neem, en die resultaat was altyd 
deur God bepaal. Dit was waarskynlik die oorweging hier. 
Na Pinkster neem die kerk in Handelinge sy eie besluite 
onder leiding van die Gees. In hierdie geval was dit nog 
belangriker dat die beslissing van die Here sou wees, en 
nie hulle s'n nie. 
 
Hoe stel jou kerk leiers aan? Watter kriteria gebruik julle? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
God 'ken die harte' van mense en Sy plan vir die kerk, 
daarom behoort dit van God af te hang van wie gekies 
word vir 'n rol en 'n taak in die kerk - Sy kerk. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 4:23-30 
 
Die gelowiges was almal saam en het gebid vir die 
vrylating van die twee apostels deur die Sanhedrin. Toe 
Petrus en Johannes vrygelaat is, het hulle na die 
gelowiges teruggekeer en vertel wat gebeur het. Hoe het 
die kerk gereageer op die vrylating van Petrus en 
Johannes? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Wat het die gelowiges gebid? Op watter manier is dit 
verbasend? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die gelowiges haal Psalm 2 aan in hul gebede. Psalm 2 
beskryf die konings van hierdie wêreld wat te staan kom 
teenoor teen die heilige koning van God. God se koning 

Dag 3: 
Ondersteun leiers deur Gebed 
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lag vir die nietigheid van hulle teenstand en waarsku 
hulle om oor te gee voordat dit te laat is. 
 
Op wie pas die gelowiges die aanhalings uit Psalm 2 toe? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Lees Handelinge 4:28-30 
 
Wat het hulle uiteindelik in die laaste deel van hulle 
gebed van God gevra? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Wat vertel hierdie gebed oor hulle geloof in die karakter, 
krag en getrouheid van God? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die kerk moet in elke generasie leer wat dit beteken om 
met selfvertroue te bid. Daar is altyd teenstand teen die 
kerk, maar God weet daarvan. Ons soek nie na 
vervolging nie, maar as dit kom, in watter vorm dan ook, 
moet dit ons terugstuur na die Skrif en ons op God se 
genade en krag werp. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Eenheid is noodsaaklik in die kerk, omdat die kerk die 
“liggaam van Christus” is (1 Korintiërs 12:27), en 'n 
liggaam kan nie in onenigheid of vyandskap met homself 
verkeer nie. As daar onenigheid ontstaan, hou dit in wese 
op om 'n liggaam te wees en word dit 'n 
onsamehangende groep individue. Jesus se plan vir Sy 
kerk is mense wat in die geloof verenig is. 
 
Lees Handelinge 1:14-15 en Handelinge 4:23-24  
 
Hoe sien ons die eenheid in die vroeë kerk weerspieël in 
hierdie verse? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Leiers en medegelowiges het as een gefunksioneer, 
aangesien hul hoofdoel was om te getuig van die 
opstanding van Jesus. 
 
Wat leer die volgende verse ons oor eenheid in die kerk? 

Dag 4: 
Werk saam as een  
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1 Korintiërs 1:10 
 

2 Korintiërs 13:11 
 

Efesiërs 4:1-3 
 

Filippense 2:1-4 
 

 
'n Deel van Christelike gehoorsaamheid was van die 
begin af die roeping om verskillende funksies sonder trots 
en sonder skaamte te verrig. Daar is geen passasiers in 
die koninkryk van God nie, en ook nie ‘groot' en 'klein' 
funksies wat verrig moet word nie. Die verskillende 
funksies en rolle waartoe God ons roep, is Sy besluit, nie 
ons s’n nie. Daarom is eenheid tussen leiers en 
gelowiges van die uiterste belang en moontlik, omdat 
hulle moet fokus op die verspreiding van die Evangelie. 
 
Die kerk is óf die beweging wat God se nuwe skepping 
aankondig en Jesus Christus, die gekruisigde Messias, 
verkondig; óf dit is net 'n ander irrelevante godsdienstige 
sekte wat op hulself gefokus is. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 4:29-31  
 
Wat het die apostels uiteindelik in die laaste gedeelte van 
hulle gebed van God gevra? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die apostels bid nie vir veiligheid nie, maar vir 
vrymoedigheid om die Woord te preek. 
 
Wat het na die gebed gebeur? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Dit verwys nie na 'n tweede uitstorting van die Gees nie, 
maar dit is 'n bewys van God se teenwoordigheid en 
krag. Die krag van God is nie in ons besit nie, maar as 
gevolg van Jesus, sal Hy aanhou werk om rigtingwysers 
op te stel om mense te wys op die nuwe bedeling wat 
deur Hom plaasvind. 

Dag 5: 
Bid in Gees en in Waarheid  
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Lees Johannes 4:23-24 en Johannes 14:6-7 
 
Wat beteken dit om in Gees en in Waarheid te bid? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Ware gebed en aanbidding word bemagtig deur die Gees 
van die waarheid en is in ooreenstemming met die 
Waarheid. Dit kan slegs plaasvind in en deur Jesus, wat 
die waarheid is. God is nie tot een ruimte beperk nie; 
daarom kan mense Hom oral aanbid, in Gees en in 
Waarheid. 
  
In sy boek, Lord, teach us to pray, sê Andrew Murray: 
“Let our attitude in prayer be the deep confession of our 
inability to bring God the worship that is pleasing to Him, 
the childlike teachableness that waits for Him to instruct 
us, and the simple faith that yields itself to the breathing 
of the Spirit.  Above all, let us hold on tightly to this 
blessed reality – the secret of prayer in spirit and truth is 
in the knowledge of the Fatherhood of God, the revelation 
of His infinite fatherliness in our hearts, and the faith in 
His infinite love for us as His children.” 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Hulle het almal saam aanhou bid. 

Handelinge 1:14a (NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Lees Handelinge 1:12-26 en Handelinge 4:23-31 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Bespreek die belangrikheid van gesamentlike gebed in 
die kerk. Dink jy dat jou kerk dit genoeg doen? Wat kan 
gedoen word om dit te verander? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Evalueer die leierskap in jou gemeente. Stem jy saam dat 
die leiers deur God gekies word? Hoe gereeld bid jy vir 
die leierskap in jou kerk? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe funksioneer jou kerk? Is eenheid sigbaar tussen 
leierskap en lede? Dink jy dat die verspreiding van die 
Evangelie die middelpunt is van al die aksies in die kerk? 
Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 3 

 

 
Almal is toe met die Heilige Gees vervul…  

Handelinge 2:4a (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:1-13 
 
“Pinkster” kom van die Griekse woord pentekostos, wat 
“vyftigste” beteken. Dit was die enigste Ou-
Testamentiese fees wat bepaal is deur dagtelling. Op die 
dag na die Sabbat van die Pasga, het die antieke 
Israeliete 'n gerf van die eerste graan wat in die lente 
geoes is as 'n offergawe geneem, en die priester het dit 
“in die teenwoordigheid van die Here” opgelig (verwys na 
Levitikus 23:11-12). Pinksterdag is op die 50ste dag 
hierna gevier. Aangesien sewe weke verloop het tussen 
die dag van die eerste graanoffer en die begin van 
Pinkster, noem die Jode hierdie tydperk die Fees van die 
Weke. (verwys na Eksodus 34:22; Levitikus 23:15; 
Numeri 28:26 en Deuteronomium 16:9-12.) 
 

Vir die Jode was Pinkster ook die herdenking van die 
ontvangs van die Wet op Sinai, vyftig dae na die Pasga 
met die uittog uit Egipte.  Lukas sien dit ook as 'n 
Christelike vervulling in die uitstorting van die Gees, vyftig 
dae na Jesus se laaste Pasga, die Kruisiging en die 
Opstanding. 

Dag 1: 
Die betekenis van Pinkster  
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Waarom dink jy was die dissipels almal op een plek 
saam? 
_______________________________________________ 
 

Hulle was bymekaar omdat hulle dieselfde hart deel, 
dieselfde liefde vir God en dieselfde vertroue in Sy 
belofte. Christus het aan die apostels die herinnering en 
die lering van die Heilige Gees belowe.  Pinkster het vir 
hulle gebring wat hulle nodig het om hulle spesiale rol te 
vervul. 
 

Beskryf volledig (in jou eie woorde, asof jy 'n 
verslaggewer is) wat op Pinksterdag gebeur het. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

John Stott, sê in sy boek Seeing the Spirit at Work: 
Pentecost was the inauguration of the new era of the 
Spirit.  Although his coming was a unique and 
unrepeatable historical event, all the people of God can 
now always and everywhere benefit from His ministry.   
 

Die volheid van die Gees in God se mense is om hulle te 
bemagtig tot ‘n getuie vir al die nasies. Pinkster beteken 
dus dat God Sy kerk toerus met die krag van Sy Gees, 
sodat Hy onder die nasies verheerlik sal word. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:2-4 
 
Wat het die apostels gehoor en gesien? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
In die Skrif word verskillende simbole gebruik om die 
Heilige Gees te beskryf. 
  
Lees Esegiël 37:9 en Johannes 3:8 
 
Wat is die betekenis van die geweldige wind? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

Beide die Hebreeuse en Griekse woorde wat vir “Gees” 
gebruik word, kan ook “wind” of “asem” beteken. Die 
geluid van die geweldige wind uit die hemel is die geluid 
van die Heilige Gees wat op die apostels uitgestort word. 
 

Lees Eksodus 3:2, Jesaja 4:4 en Matteus 3:11 
   
Wat is die betekenis van die vuur? 
_______________________________________________ 

Dag 2: 
Die Heilige Gees is sigbaar 

teenwoordig  
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_______________________________________________ 
 
Vuur simboliseer God se teenwoordigheid. Johannes die 
Doper het voorspel dat die Messias met “die Heilige 
Gees en vuur” sou doop. Die idee agter die simbool van 
vuur is gewoonlik suiwering, soos 'n goudsmid vuur 
gebruik om goud te suiwer. Of vuur kan dit wat tydelik is, 
verbrand, en dit wat oorbly sal bly bestaan. Dit is 'n 
uitstekende illustrasie van die beginsel dat om met die 
Heilige Gees vervul te word, nie net vir krag is nie, maar 
ook vir suiwerheid. 
 
In die Ou Testament het die Heilige Gees op God se 
mense gerus as 'n volk, dit wil sê op Israel. Maar onder 
die nuwe bedeling, rus die Heilige Gees op God se 
mense as individue - die tonge van vuur het op elkeen 
gesit. Vuur verteenwoordig God se krag en Sy 
teenwoordigheid. Sy krag in ons is inwaards omdat Hy 
ons reinig en uitwaards omdat Hy ons Sy krag en passie 
of ywer gee om Sy getuies te wees. 
 
Terwyl dit verkeerd sou wees om te verwag dat daar 
vandag 'n sterk wind of tonge van vuur teenwoordig sal 
wees wanneer die Heilige Gees uitgestort word; word 
ons, net soos die apostels, vervul word met die Heilige 
Gees.    

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:2-4, Joël 2:28-32 en Efesiërs 1:13 
 
Wie ontvang die Heilige Gees volgens hierdie verse? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Hoewel die Gees voorheen aan konings, profete, 
priesters en ander gegee is om hulle in staat te stel om in 
God se naam te dien, sien ons in Joël 2 dat God die 
Gees nou aan alle mense belowe. 
 
Wanneer Bybelse profesie vervul word, word dit gedoen 
deur die dinamiese krag van God. Toe Jesus gebore is, 
het die herders engele hoor sing (Lukas 2). Toe Jesus Sy 
laaste asem uitblaas, het die aarde geskud van 'n 
aardbewing en die lug het verduister (Matteus 27:45-53). 
So ook op die Pinksterdag, toe die profesie van die 
uitstorting van die Heilige Gees vervul is, was dit op 
dramatiese wyse. Niemand kan die krag van God en die 
vervulling van profesie ontken nie. 
 

Dag 3: 
Vervul met die Gees 
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Lees Johannes 14:15-18 en Handelinge 1:4-5 
 
Waarom was hierdie gebeurtenis so belangrik vir die 
dissipels? En vir die Kerk? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Toe Jesus in Johannes 14 met die dissipels gepraat het, 
het Hy gesê dat Hy by hulle sal wees, en nou ervaar die 
dissipels dat Jesus by hulle is deur die Heilige Gees. 
Weereens het hulle Sy teenwoordigheid ervaar, hulle 
onthou Sy stem, Sy liefde, Sy leiding en Sy krag. Hulle 
het besef dat hulle alles het wat hulle nodig het om die 
evangelie te verkondig en dissipels te maak, naamlik die 
Heilige Gees. 
 
Glo jy en ervaar jy dat die Heilige Gees ál is wat jy nodig 
het om dissipels te maak? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die Gees woon in die gelowiges - daarom het ons alles 
wat ons nodig het om die waarheid oor Jesus te 
kommunikeer, Jesus wat die waarheid is. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 2:5-11, Handelinge 1:8 en Matteus 
28:19 
 
Watter spesiale, bonatuurlike vermoë het die Heilige 
Gees aan hierdie gelowiges gegee? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
In watter verskillende tale het die dissipels gepraat? 
Bestaande tale wat hulle self nog nooit vantevore geleer 
het nie. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Toe Lukas noem dat daar ‘n kosmopolitiese skare 
teenwoordig is, het hy gepraat oor die Grieks-Romeinse 
wêreld van daardie tyd - 'n wêreld geleë rondom die 
Middellandse See. In elk van hierdie lande was daar 
Jode woonagtig. 

Dag 4: 
God verheerlik deur die 

Kerk  
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Wat het die groot kosmopolitiese skare bymekaar gebring 
voor die plek waar die gelowiges gebid het? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Mense uit verskillende nasies het die boodskap van 
Jesus in hul eie moedertaal gehoor – tale wat die 
dissipels nooit geleer het nie. John Stott het gesê:  This 
symbolized a new unity in the Spirit, transcending racial, 
national and linguistic barriers.    
 
Wat was die algemene onderwerp van al die boodskappe 
in die verskillende tale wat die mense gehoor het? Watter 
“wonders van God” het die sprekers gesien? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die mense het die boodskap van Jesus gehoor. Die 
spreek in bestaande tale is gegee sodat God verheerlik 
kan word deur die boodskap van Jesus en om geen 
ander rede nie. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:12-13 en 1 Korintiërs 14:23 
 
Wat was die verskillende reaksies op die gebeure op 
Pinksterdag? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Die skare was stomgeslaan. Hulle was verbaas en was 
verwonderd omdat hulle nie kon glo wat hulle ore hoor 
nie. 
 
Alhoewel God groot werk deur die krag van die Gees 
gedoen het, was daar nog steeds sommige wat hulle 
gespot het en geweier het om te glo. 
 
Waarom dink jy reageer sommige mense positief op die 
teenwoordigheid en die werk van die Gees en ander bly 
hardvogtig en weerstandig teen die Evangelie? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
                                                                                        
Het jy al gesien hoe God deur die Gees werk, maar 

Dag 5: 
Effek op die samelewing 
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sommige mense weier nog steeds om te glo? Beskryf 
wat gebeur het. 
_______________________________________________ 
 
Wat is die betekenis en werklike impak wat die Gees op 
individue, die kerk en die samelewing moet hê? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Jesus het na die aarde gekom om Sy Vader te verheerlik 
en ons van die ewige dood te verlos. Hy het volgens die 
waarhede van God geleef en die waarhede van God 
bekend gemaak. Die Heilige Gees is die Gees van die 
waarheid wat ons bemagtig om getuies te wees van die 
waarheid en liefde van God, in eenheid met alle nasies 
terwyl ons die eer aan God bring. 
 
As die Gees in 'n volgeling van Christus aan die werk is, 
vind daar verandering plaas! Dit kan stadig en geleidelik 
of skielik en radikaal gebeur, maar verandering vind altyd 
plaas. Ons moet ons lewens oopstel vir die leiding en 
leierskap van die Heilige Gees. Ons moet Sy 
teenwoordigheid erken en Sy krag verwelkom om ons 
meer en meer na die beeld van Jesus te verander. God 
stort Sy Gees op mense uit en ons maak onsself oop om 
Hom te ontvang, hoofsaaklik deur gebed en oorgawe. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Almal is toe met die Heilige Gees vervul…  

Handelinge 2:4a (NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Lees Handelinge 2:1-13 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 2:2-4 en Efesiërs 1:13. Wie ontvang die 
Heilige Gees volgens hierdie verse? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Wat is die betekenis van die gebeurtenis in Handelinge 2: 
1-13 en wat moet die werklike impak van die Heilige 
Gees op die gelowige en die kerk wees? Ervaar jy dit in 
jou lewe? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Deel met mekaar oor 'n tyd toe die Gees Homself aan jou 
geopenbaar het en jou na 'n plek van diep toewyding en 
oorgawe aan Jesus gebring het. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 4 

 

 
Toe staan Petrus saam met die elf ander 
apostels op. Hy het die skare met ‘n harde stem 
toegespreek … 

Handelinge 2:14a (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
John MacArthur sê: “Preaching is characteristic of 
Christianity. Nothing supplants the preaching of the 
Bible,”  en verwys na ‘n aanhaling van die teoloog 
Broadus: “No other religion has ever made the regular 
and frequent assembling of the masses of men to hear 
religious instruction and exhortation an integral part of 
divine worship except Christianity. It is the genius of 
Christianity as so designed by the Holy Spirit. Others 
have copied it because of its power.”  
 
Die Bybel sê dat Jesus gekom het om God se boodskap 
te verkondig (Matteus 4:17). En in Handelinge 2 lees ons 
die eerste aktiwiteit van die kerk was die preek wat 
Petrus, gerugsteun deur die apostels, gelewer het - wat 
gelei het tot die bekering van meer as 3 000 mense. 
 
Lees Handelinge 2:14-16, 22a en 36-37 
 
Waarom, dink jy, is die aanhoorders “diep geraak”? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 1: 
Die eerste preek in die kerk!  
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Dit is belangrik dat, toe die Gees van God hulle vervul, 
die dissipels opgestaan het en die Woord met 
vrymoedigheid verkondig het. 
 
Die Gees van God het die geleentheid perfek hiervoor 
voorberei. As gevolg van die geluid van die wind wat 
hulle almal gehoor het, en toe die dissipels wat in al hulle 
tale begin praat het, was die mense verbaas en geskok, 
vol verwondering. Hulle kon nie verstaan hoe hierdie 
Galileërs al hierdie verskillende tale kon praat nie. Hulle 
kon nie verstaan wat aangaan nie. Die geleentheid was 
reg vir iemand wat nie verward was nie, om na vore kom 
om die verwarring op te klaar. 
 
Petrus, gedring deur die Gees, het die aanhoorders 
toegespreek - deur die Skrif uit te lê. Hy het die Evangelie 
aan hulle verduidelik op 'n manier wat hulle vir altyd 
verander het. Wat was die resultaat van Petrus se 
toespraak - verwys na verse 37, 40-41? 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 21:15-17 
 
Waarom dink jy was Petrus op daardie dag die 
woordvoerder? 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:14-21 
 
Petrus verduidelik die verskynsel wat in verse 6-11 
beskryf word. Wat dink die skare het gebeur? Wat het 
regtig gebeur? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Petrus besef wat God doen, en gryp die geleentheid aan 
om die verwarde godsdienstige besoekers van oor die 
hele wêreld, in te lig. Hy vra hulle aandag en verduidelik 
dat die vreugdevolle aanbidding van die gelowiges nie 
die gevolg was van te veel wyn nie; dit was die bewys 
van die koms van God se Heilige Gees om in Sy mense 
te woon. 
 
Gelei deur die Gees, pas Petrus dan die profesie van 
Joël op die kerk toe. Hy het gesê: “Dit is dieselfde Heilige 
Gees waaroor Joël geskryf het. Hy is hier!" So 'n 
aankondiging sou vir die Jode ongelooflik gelyk het, 
omdat hulle gemeen het dat die Gees van God slegs aan 
enkele uitgesoekte mense gegee is (sien Numeri 11:28-
29). Maar hier het 120 van hul mede-Jode, mans en 

Dag 2: 
Die gawe van die Gees lei  'n              

nuwe era in  
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vrouens, die seën van dieselfde Heilige Gees geniet wat 
Moses, Dawid en die profete bemagtig het.  Dit was 
inderdaad die aanbreek van 'n nuwe tyd, die “laaste dae” 
waarin God Sy verlossingsplan vir die mensdom sou 
voltooi. Jesus was klaar met die groot verlossingswerk en 
niks hoef meer gedoen te word, behalwe om die Goeie 
Nuus met die wêreld te deel nie.  En dit begin met die 
volk van Israel. 
 
Watter uitnodiging word aan alle mense in elke generasie 
gerig? Verwys na Handelinge 2:21? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Handelinge 1:8 en vergelyk dit met Handelinge 
2: 17b-18 
 
Is daar iemand in hierdie kerk wat nie die roeping het om 
die Evangelie te versprei nie? 
_____________________________________________ 
 
Vra die Here om jou ‘n dringendheid te gee om die 
Evangelie te deel. Begin om Hom te vertrou om jou te 
help om iemand, wat nie glo nie, te lei om ‘n Christen 
word.  Want: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, 
sal gered word (Handelinge 2:21). 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 2:13-41, met spesiale aandag aan 
verse 14-16, 22a en 36-37 
 

Dieselfde Petrus wat Jesus drie keer verloën het, vertel 
nou met vrymoedigheid van die Verlosser. Was die 
inhoud van Petrus se preek sy eie slim persoonlike 
gedagtes, of was dit 'n verduideliking van die boodskap 
van die Bybel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Petrus het sy gehoor in die alledaagse Aramees, wat 
hulle verstaan het, toegespreek. Die boodskap is deur 'n 
Jood aan Jode gegee, op 'n Joodse heilige dag, oor die 
opstanding van die Joodse Messias wat hulle volk 
gekruisig het. Die heidene wat daar was, was bekend 
met die Joodse godsdiens en sou ook verstaan wat hy 
gesê het. Hy het die aanhoorders gekonfronteer met hoe 
verkeerd hulle idee was oor wat hier gebeur het: Jode 
sou nie drink voordat hulle geëet het nie - en hulle het 
nooit voor 9 uur die oggend geëet nie. Daarom het hy 
hulle na die Skrif verwys om hulle te wys wat regtig 
gebeur het - God het nog een van Sy beloftes vervul!  En 

Dag 3: 
Die preek wat die kerk begin het 
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toe lei Petrus hulle deur die Skrif om die gesag van Jesus 
te bevestig en die verlossing wat Hy gebring het - en 
konfronteer hulle met hulle skuld voor God. 
 
Sy preek is die patroon en grondslag van apostoliese 
prediking. Die prediking van die kruis, deur Handelinge, 
deur die sendbriewe het, en ons moet selfs vandag nog 
hierdie patroon volg. Die boek Handelinge gee 'n 
voorbeeld van apostoliese prediking. 
 
Lees die volgende verse en dui aan hoe prediking 'n 
prioriteit in die vroeë kerk was: 

Handelinge 3:12  

Handelinge 4:2  

Handelinge 5:42  

Handelinge 8:5   

Handelinge 9:20  

 
In die bediening van die kerk is Bybelstudies belangrik. 
Dit is belangrik om kleingroepe te hê, en dit is belangrik 
om Sondagskool te hê. Niks vervang egter die 
verkondiging van die Woord nie. Die verkondiging van die 
Woord was en is die prioriteit in die kerk. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 2:22-24, 31-32 en 36 
 
Wie was die kern van Petrus se boodskap? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die kern van die Bybelse prediking is dat Jesus die 
boodskap en die vervulling van God se beloftes is. 
 
Die boodskap van Petrus het uit die Skrif bewys dat 
Jesus die beloofde Messias was, dat Hy opgestaan het 
en lewend is en regeer! Petrus het hulle vier bewyse 
gegee van die opstanding van Jesus Christus uit 
Nasaret, en daarna het hy hulle opgeroep om in Christus 
te glo en gered te word. 
 
Lys die vier bewyse wat Petrus uit die Skrif gegee het: 
Eerste bewys 
(verse 22-24) 

 

Dag 4: 
JESUS is die boodskap!  
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Tweede bewys  
(verse 25-31) 

 

Derde bewys 
(vers 33) 

 

Vierde bewys 
(verse 33-35) 

 

 
Die Heilige Gees het die boodskap van Petrus gebruik 
om die harte van die hoorders aan te raak, en Petrus het 
vertel hoe hulle gered moes word. Hulle moes hul sondes 
bely en in Jesus Christus glo en gedoop word in die 
Naam van Jesus. 
 
Lees Handelinge 2:36 
 
Watter twee feite oor Jesus moet alle mense bo enige 
twyfel weet? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
God het Jesus verhef om te sit aan Sy regterhand. Die 
Messias regeer nou as Here van almal. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.



 67 

 
 
 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees 2 Timoteus 4:2 
 
Wat beteken dit om die Woord te verkondig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In sy laaste brief vertel Paulus vir Timoteus hoe hy die 
kerk moet opbou waar hy bedien. Hy gee instruksies wat 
van toepassing is op alle leraars en uiteindelik vir alle 
gelowiges. Die belangrikste ding wat Paulus vir Timoteus 
wil beklemtoon, is sy plig om “die woord te verkondig”, of 
dit maklik en produktief is of nie, selfs te midde van 
teenkanting. 
   
Lees Romeine 10:13-15 
 
Vergelyk hierdie verse met 2 Timoteus 4:2. Hoeveel 
voorkeur moet verkondiging hê in 'n Christus-
gesentreerde, Woord-gebaseerde, Gees-vervulde, 
dissipelmakende kerk? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 5: 
Die kern van die verkondiging van 

die Woord 
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Die woord wat in beide Romeine 10:14-15 en 2 Timoteus 
4:2 vertaal word as “verkondig”, is die Griekse woord 
keyroxon, wat bloot “bekendmaak of uitroep” beteken. 
Wanneer Paulus vir Timoteus en die Roomse Kerk sê om 
die Woord te verkondig, is die idee van 'n formele opset 
agter 'n preekstoel of in 'n kerkdiens nie aanwesig nie. Dit 
beteken ook nie 'n sekere styl van praat nie (prediking vs. 
onderrig vs normale gesprek). Enige aanbieding van die 
waarheid van die Woord van God is “verkondiging”. 
Daarom kan en behoort elke Christen dit te doen. 
 
Om "die Woord te verkondig" beteken bloot om die 
waarheid van God se Woord te kommunikeer. Ons moet 
gereed wees om dit te doen wanneer dit gerieflik is en 
wanneer dit nie so gerieflik is nie. Miskien is een van die 
gemaklikste tye wanneer getroue lidmate vergader om 
hul predikant te hoor “preek”. Een van die ongemaklikste 
tye is miskien wanneer 'n groep medewerkers rondom die 
koffiemasjien bymekaarkom. Al is dit ongerieflik, moet 
ons die Woord met “groot geduld en geduldige onderrig” 
verkondig, selfs as die situasie teregwysing vra. Alle 
gelowiges word geroep om die Woord te verkondig, om 
die goeie nuus te verkondig van God se ingryping in 
Christus ter wille van alle mense. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op. Hy 
het die skare met ‘n harde stem toegespreek … 

Handelinge 2:14a 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Matteus 4:17, Matteus 5:3, 17-20 en 1 Korintiërs 2:1-5 en 
Efesiërs 6:19-20 
 
 
 
 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Matteus 4:17, 5:3, 17-20. Hier vind ons 'n 
herhalende term. Wat sou jy sê was Jesus se 
belangrikste boodskap? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 2:22, 24, 32, 36. Wat sou jy sê was die 
belangrikste boodskap van Petrus? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees 1 Korintiërs 2:1-5. Wat sou jy sê was die 
belangrikste boodskap van Paulus? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Efesiërs 6:19-20. Die fokus van die onderrig van die 
kerk moet Jesus wees - Sy lewe, bediening, opdragte, 
sending (die koms van die Koninkryk) en verlossing. Bid 
vir jou predikant(e). Vra elke lid om 'n dag van die week 
te kies om vir die predikant(e) te bid om die Evangelie 
suiwer te verkondig. 

Sluit af met gebed 
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Week 5 

 

 
Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van 
die apostels, aan die versorging van mekaar, 
aan die gemeenskaplike maaltye, en aan 
gebede. 

Handelinge 2:42 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:38-47 
 
In vers 38 gee Petrus duidelike instruksies oor wat jy 
moet doen om deel te word van die kerk van Christus. 
Skryf sy instruksies in jou eie woorde. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lukas gebruik graag die woord toegewy as hy praat van 
die nuwe gemeenskap van God se mense, die kerk. 
 
Hoe sou jy die woord toegewy definieer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Toegewy gee duidelik die gevoel van 'n bindende belofte 
of 'n eed, iets soortgelyk aan huweliksbeloftes. Dit 
beteken dat jy gebonde is aan daardie belofte of eed, al 
is dit hoe  moeilik. 
 
Lees weer Handelinge 2:42   
 

Dag 1: 
Toegewy aan die Woord  
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Noem die vier dinge waaraan die gelowiges toegewy 
was: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat word bedoel met die leer van die apostels? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die apostels het slegs die Ou-Testamentiese geskrifte en 
hul persoonlike ervarings met Christus en Sy leringe, as 
riglyne gehad. Die mense vir wie hulle onderrig het, was 
van verskillende plekke en agtergronde. Terwyl die 
meeste van hulle 'n Bybelse agtergrond gehad het, was 
hulle onkundig oor die persoon en bediening van die 
Here Jesus. Die apostels het 'n reuse taak gehad om 
hierdie mense in hul nuwe geloof te begrond, voordat 
hulle na hulle eie dorpe teruggekeer het. Hulle het met 
hierdie mense gedoen wat Jesus met hulle gedoen het: 
hulle het vanaf Moses en al die profete begin, en hulle 
het die dinge aangaande Jesus in die hele Skrif aan hulle 
verduidelik (sien Lukas 24:27). 
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Kerke sukkel dikwels om getrou te wees aan die 
apostoliese evangelie as hulle dit probeer vertel op 'n 
manier wat by vandag se gehoor aanklank vind. 
 
Dink jy dat die lering in jou gemeente 'n gesonde leer is? 
Verduidelik. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Stel die lering in jou gemeente jou in staat om te 
verander? Verduidelik jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As kerk het ons die verantwoordelikheid om daaraan 
toegewy te wees om die verlossingsverhaal van Jesus te 
vertel. Leringe wat nie lei tot nuwe lewe nie, kan 
vernietigend wees, maar die nuwe lewe sonder gesonde 
leerstellings is net so skadelik.  
 
Ons het die Bybel geredelik beskikbaar, en daarom is dit 
in die kerk van uiterste belang dat ons die volle omvang 
van God se Woord leer en sodoende die gelowiges 
toerus vir die lewe. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:42, 44 en 46 
 
Hoe sou jy die woord gemeenskap definieer? 
_____________________________________________ 
 
Die Griekse woord vir gemeenskap, koinõnia beteken om 
saam deel te neem aan 'n gemeenskaplike doel. 
Gemeenskap kan dus gedefinieer word as 'n gevoel van 
vriendskap, verwantskap of kontak tussen mense. Dit is 
'n gemeenskap van gelykes. 
 
Lees Johannes 17:21 en Efesiërs 2:11-18 
 
Wat het Jesus en Paulus vir alle gelowiges gebid? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Beskryf die soort eenheid wat Christus verlang dat Sy 
mense sal ervaar. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 2: 
Toegewy aan gemeenskap 

van gelowiges  
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Ware eenheid is die teken van 'n Bybels-funksionerende 
kerk. God het ons geskep vir eenheid, vir gemeenskap. 
  
Lees Efesiërs 4:3,13,16 en Hebreërs 10:24-25 
 
Daar is twee vlakke van eenheid: 
• Eenheid van die gees (Efesiërs 4:3) wat Paulus ons 

beveel om te bewaar aangesien dit reeds bestaan.	
• Eenheid van die geloof, wat ons verkry as ons 'n 

dieper kennis van Christus bekom en groei tot 
geestelike volwassenheid (Efesiërs 4:13 en 16). 
	

Die vroeë kerk het geweet hoe belangrik dit is om in 
gemeenskap met broers en susters in Christus te bly, 
want hulle het besef dat daar tussen gelowiges 'n band 
bestaan wat dieper is as bloed. Ons in die kerk het 
mekaar in ons lewens nodig. Dikwels dink ons dat ons 
almal alleen in ons stryd is en dat niemand anders kan 
verstaan wat ons deurgaan nie.  Maar terwyl ons 
gemeenskap met broers en susters in Christus ervaar, 
begin ons besef dat ons almal met dieselfde tipe 
probleme sukkel. Om toegewyd te wees aan 
gemeenskap is 'n verbintenis om saam met 
medegelowiges wat by die huisgesin van God aangesluit 
het toe hulle gered is, te groei. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 2:42c, 46c, Handelinge 20:7  
 

Waarna verwys die uitdrukking breking van die brood/ 
gemeenskaplike maaltyd? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hierdie uitdrukking verwys waarskynlik na die feit dat die 
gelowiges saam etes geniet en nagmaal gevier het. In 
ooreenstemming met die Grieks-Romeinse praktyk het 
hulle laatmiddag die hoofmaaltyd van die dag geëet. 
Hierdie maaltyd het bestaan uit veelvuldige geregte, en 
die etes van die vroeë kerk was blykbaar georganiseer as 
‘n liefdesmaal - waar almal kos gebring het om te deel. 
 
Lees 1 Korintiërs 11:20-22 
 
Waarom is Paulus volgens sy brief aan die Korintiërs, 
omgekrap met die gelowiges? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die probleem was dat die ryk gelowiges nie hul maaltye 
met die arme gelowiges gedeel het nie. Paulus waarsku 

Dag 3: 
Intensionele sosiale 

interaksie! 
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hulle om hul gedrag te verander, want dit was nie die 
manier waarop hulle die nagmaal moes vier nie. 
 
Hoe sien jy die Nagmaal? Is dit iets persoonlik of is dit 'n 
geleentheid om met alle gelowiges te deel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Een aspek van die gemeenskap met mekaar, was 
rondom die nagmaalstafel, wat ingestel is om hulle te 
herinner aan Christus se sterwe aan die kruis. Dit is so 'n 
kritieke aspek van die kerklike lewe, want as ons die 
nagmaal saam vier, bring ons almal bymekaar aan die 
voet van die kruis.  Dit is net op daardie plek dat die 
grond werklik gelyk is, want dit is waar ons besef dat ons 
almal sondaars is wat gered is deur God se genade. 
 
Deur maaltye en die Nagmaal met mekaar te deel, beleef 
gelowiges 'n liefdevolle eenheid op grond van hul 
onderlinge verhouding met Christus. As 'n spontane 
handeling van eenheid, sorg hulle vir mekaar en deel 
hulle besittings. Dit is een van die kragtigste getuienisse 
wat uit 'n gemeente kan kom!     
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 2:42d en Handelinge 12:5  
 
Wat is gebed en waarom bid ons? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Waarom dink jy het die gelowiges hulself aan gebed 
gewy? (Verwys na vers 42d) 
_____________________________________________ 
 
Die Eerste Christelike Kerk van Jerusalem was 'n 
biddende kerk.  Gebed was 'n lewenswyse by hierdie 
vroeë Christene, want hulle het besef dat dit die 
lewensbloed van die kerk is. 
 
Dink jy dat jou kerk - en jy persoonlik - genoeg tyd gee 
aan gebed? Verduidelik. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In jou persoonlike en gesinslewe behoort gebed 'n 
normale, gereelde reaksie te wees as daar 'n persoonlike 

Dag 4: 
Toegewy aan gesprek met 

God  
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probleem opduik, of wanneer jy van iemand praat wat 'n 
probleem het. Gebed erken ons totale afhanklikheid van 
die lewende Here. 
 
Lees Handelinge 2:47a, Handelinge 16:25 en Efesiërs 
5:19.     
 
Op watter manier is aanbidding en sang gesprek met 
God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lof en sang is 'n manier om ons waardering vir God uit te 
spreek. Lukas skryf dat die mense in die vroeë kerk “God 
voortdurend geprys” het. Hulle het besef dat hulle die 
Here moet dank vir alles in hul lewens. 
 
Dink jy dat jou kerk - en jy persoonlik - genoeg tyd 
spandeer om God te prys? Verduidelik. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
'n Hart wat God prys, is 'n hart vol dankbaarheid teenoor 
God. Gebed en lof en aanbidding is maniere waarop ons 
met die lewende God kan kommunikeer en dit behoort 
deel te wees van wie ons is en hoe ons leef. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 43a, 47b en Handelinge 4:33 
 

Wat was die mense se reaksie op die gedrag van 
gelowiges en wat hulle in die kerk sien gebeur? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

In die gemeenskap van Jerusalem was daar 'n gevoel 
van ontsag en verwondering oor wat God onder die 
mense wat Christus gevolg het, doen. 
 

God het Sy heiligheid in die kerk deur die leiers gevestig 
en die volk het eerbied vir God gehad. 
 

Lees Handelinge 5:1-11 
 

In hierdie gedeelte vind ons die eerste negatiewe insident 
in die vroeë kerk. Wat was die fout wat Ananias en 
Saffira gemaak het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Waarom het dit so 'n sterk reaksie van die kerkleiers 
uitgelok? 

Dag 5: 
God se heiligheid is sigbaar in die 

kerk  
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ananias en Saffira word ernstig deur God beoordeel. 
Hulle sonde is nie dat hulle die volle koopsom van hulle 
eindom vir die kerk gegee het nie, maar die feit dat hulle 
voorgegee het dat hulle alles gegee het. Om vir die 
Heilige Gees te lieg (vers 9), beteken jy lieg vir God. In 
die kerk is ons gedurig in die teenwoordigheid van die 
heilige God. Dit is Sy kerk wat Hy gekoop het met die 
bloed van Sy Seun en gevul het met Sy Gees. God 
bewaar Sy heiligheid kragtig. 
 
Lees Levitikus 11:44-45 en 1 Petrus 1:16 
 
Watter opdrag gee God aan Sy kinders/Sy kerk in hierdie 
verse? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hierdie oproep tot heiligheid beteken dat die Kerk (en 
gelowiges) hulself moet onderskei van die gebruike en 
waardes van die wêreld en moet leef volgens die karakter 
en standaarde van Jesus. God se heiligheid moet 
duidelik sigbaar wees in die kerk - dan sal mense in God 
glo. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 



 84 

 
 
 
 

 
Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die 
apostels, aan die versorging van mekaar, aan die 
gemeenskaplike maaltye, en aan gebede. 

Handelinge 2:42 (NLV) 
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Handelinge 2:42-47, Handelinge 5:1-11 en 1 Petrus 1:16 
 
 
 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 2:42. Watter ingesteldheid en optrede 
het die hartklop van die vroeë kerk gekenmerk? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 5:1-11 en 1 Petrus 1:16. Waarom is die 
heiligheid van die kerk so belangrik? Word die heiligheid 
van God in jou kerk gesien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe vergelyk jou gemeente met die kenmerke van die 
vroeë kerk? Hoe kan jy verander of aanpas? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 

Sluit af met gebed 
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Week 6 

 

 
Dink julle God wil hê dat ons eerder aan júlle 
gehoorsaam moet wees as aan Hom? Ons kan 
nie anders as om te praat oor die wonderlike 
dinge wat ons gesien en gehoor het nie.  

Handeling 4:19b-20 (NLV) 
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 89 

 
 
 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 3:1-10 
 
Die dissipels het hul Joodse lewenswyse voortgesit. Jode 
het drie keer per dag by die tempel gebid - om 9:00vm, 
12:00nm, en 3:00nm. Die besondere kenmerk van die 
eerste en laaste gebedstyd was die bring van die 
oggend- en aandoffers. Johannes en Petrus was op pad 
na die tempel vir die middaggebed. 
 
Wat dink jy vertoon die genesing van die bedelaar van 
die Heilige Gees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Heilige Gees het deur Petrus en Johannes gewerk 
om die bedelaar in Jesus se naam te genees. Die Gees 
van die opgestane Christus was by Petrus, en toe hy die 
naam van Jesus aanroep, het God die man genees. 
 
God se kerk in aksie kan dit nie alleen doen nie, die kerk 
funksioneer altyd in die krag van die Heilige Gees en in 

Dag 1: 
'n Kreupel bedelaar word 

genees  



 90 

die Naam van Jesus as Sy verteenwoordiger, Sy kerk op 
aarde. 
 
Beskryf die reaksie van die skare? Hoe het God hierdie 
wonderwerk tot Sy eer gebruik? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die mense wat die genesing van die bedelaar gesien het, 
het God geprys en was vervul met verwondering. Toe die 
apostels die kreupel bedelaar genees, het die mense  
gesien dat hulle dieselfde geestelike gesag en mag as 
Jesus het. 
 
Ons kan maklik opgewonde wees oor wonderwerke, 
maar reddende geloof kom nie as gevolg van die sien of 
hoor van wonderwerke nie. Geloof kom eerder deur die 
Woord van God te hoor. 
 
Die kreupel man wou geld hê; maar God wou hom iets 
veel groter gee. Die Joodse volk het die Messias in 'n 
sekere vorm verwag, maar God wou hulle iets veel groter 
gee. Dit is vir ons belangrik om die regte dinge van God 
te verwag. Hy het baie meer vir ons in gedagte as wat 
ons kan dink of droom. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 3:11-16 
 
Wat is die kern van Petrus se boodskap aan die skare? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Terwyl die skare saamkom in die Pilaargang van Salomo, 
het Petrus die geleentheid gehad om die evangelie aan 
hulle te verkondig. Die buitenste voorhof van die tempel, 
genaamd die voorhof van die heidene, was omring deur 
pilaargange. Die pilaargang van Salomo loop langs die 
oostelike deel van die buitenste voorhof. Die pilaargange 
was besige plekke. Godsdienstige leermeester het daar 
gedebatteer en hul leerlinge daar geleer. 
 

Petrus fokus op die verkondiging van Jesus Christus as 
Verlosser. Hy het die rol van Jesus as die Lydende Kneg 
en die 'profeet wat sou kom', wat Israel moes 
gehoorsaam, benadruk. 
 

Petrus gaan voort en beskryf Jesus as die Heilige en 
Regverdige, die Leidsman na die lewe. Hy het voorts 
gesê dat die Jode Jesus verloën en die Leidsman na die 

Dag 2: 
Jesus, die Leidsman na die lewe  
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lewe doodgemaak het, maar dat God Hom uit die dood 
opgewek het. 
 

Lees Handelinge 3:15 en Hebreërs 2:10 
 

Wat dink jy beteken die beskrywing “Leidsman na die 
lewe” en “Leidsman tot die verlossing”? 
_____________________________________________ 
 
Die Griekse woord wat as “Leidsman”' vertaal is, het 'n 
verskeidenheid betekenisse, waaronder skrywer (outeur), 
leier, stigter, oorsaak, oorsprong, pionier. Jesus is die 
outeur van die lewe. Deur Hom, uit niks, het die lewe 
begin. Dit was Sy idee; Hy was die Skepper en is die 
Onderhouer daarvan. Die asem wat ons inasem is van 
Hom af. 
 
Hy het ook vir ons die weg gebaan deur die eerste te 
wees wat opgewek is.  Hy belowe die opstanding aan die 
kinders van God. Deur Jesus, die Skepper, het God die 
lewe in die mens geblaas toe Hy hom uit die stof van die 
aarde geskape het. Die belangrikste is dat Jesus, die 
outeur van die ewige lewe, op die dag van die finale 
opstanding die ewige lewe in ons dooie liggame sal 
inblaas, omdat Hy die ewige lewe gee aan die wat in 
Hom glo. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 3:17-26 
 
Wat beteken “bekeer julle en kom tot inkeer”? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Gedurende sy hele preek het Petrus daarop aangedring 
dat Jesus die Verlosser is. Hy het gely, volgens die plan 
van God, soos die profete voorspel het. Petrus en die 
apostels is getuies van Jesus se dood en opstanding. 
 
Die meeste van die skare het gehoor hoe Jesus onderrig 
het en sou gesien het hoe Hy die siekes genees het en 
het Hom gesien sterf aan die kruis. Daarom sê Petrus dat 
die gepaste reaksie moet wees dat die mense hul bekeer 
en tot God terugkeer, sodat hulle sondes uitgewis kan 
word. 
 
Petrus het meestal met toegewyde Jode gepraat wat in 
die tempel aanbid en die wet onderhou het. Alhoewel 
hulle volgens die voorskrifte van die wet geleef het, moes 

Dag 3: 
Bekeer jou en keer terug na 

God 
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hulle verstaan en aanvaar dat selfs hulle gesondig het en 
aan die heerlikheid van God ontbreek. 
 
Alle mense moet hulle tot God wend, selfs die wat die 
Heilige Skrif verstaan en probeer volg. Om versoening 
met God te ervaar, het almal vergifnis, berou en die 
Heilige Gees nodig. 
 
Vir hulle en vir ons beteken “bekering” om ons tot God te 
wend en Jesus as Here en as die Verlosser van die 
wêreld van sonde en dood, aan te neem. 
 
Wat beteken “tye van verkwikking” in vers 20 vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Petrus het die vergewing van sondes geassosieer met 
die “tye van verkwikking”. Die aanvaarding van Jesus as 
Verlosser is die begin van 'n nuwe era in die gelowige se 
lewe. Die Woord praat oor 'n “herstel” of 
“wedergeboorte”. Dit alles gee die gelowiges 'n nuwe 
verhouding met God, wat verfrissend is. Dit is duidelik dat 
die “tye van verkwikking” waaroor Petrus gepraat het, ook 
sal voorkom by Jesus se terugkeer. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 4:1-21 
 
Waarom is Petrus en Johannes gearresteer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die arrestasie van die apostels was ironies. Petrus en 
Johannes is nie gearresteer omdat hulle oor Jesus se 
opstanding onderrig gegee het nie, maar hulle is 
ondervra oor die genesing van die bedelaar. Die 
Sanhedrin wou nie die opstanding van Jesus bespreek 
nie, deels omdat Fariseërs 'n beduidende minderheid in 
die Sanhedrin was en geglo het in 'n opstanding. 
Alhoewel hulle nie geglo het dat Jesus opgewek is nie, 
kon hulle dit nie weerlê nie. Te veel vreemde gebeure 
rondom Jesus se lewe en dood - waaronder die leë graf - 
sou geopper word as hulle hierdie bespreking sou voer. 
 
Dit is veral opvallend dat die owerhede nie van mening 
was dat dit belangrik was om die sentrale getuienis van 
die apostels - die opstanding van Jesus - te weerlê nie. 
Die liggaam van Jesus het so volkome verdwyn dat hulle 

Dag 4: 
Ons kan nie stilgemaak 

word nie  
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dit met al die hulpbronne tot hulle beskikking nie kon 
opspoor nie. Die verdwyning van Sy liggaam was sekerlik 
nie 'n bewys van Sy opstanding nie, maar hulle sou dit 
kon weerlê as hulle Sy liggaam kon vind. 
 
Lees Handelinge 4:18-20 
 
Waarom kon Petrus en Johannes nie stilbly oor wat hulle 
gesien en gehoor het nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Griekse woord "dunamai" wat hier gebruik word, 
beteken letterlik "ons kan absoluut nie stilbly nie." 
Almal van ons moet die voorbeeld van Petrus volg en ons 
besluite neem op grond van wat reg is in die oë van God 
en nie op wat gewild of veilig is nie. Ons moet egter seker 
wees dat ons die duidelike leer van die Woord van God 
verstaan, voordat ons standpunt inneem teen mense en 
owerhede. Petrus het geweet wat die Here die gelowiges 
beveel het om te doen, en hy sou Hom ten alle koste 
gehoorsaam. 
 
Om te praat van wat hulle gesien en gehoor het, is 'n 
uitstekende beskrywing van 'n getuie. 'n Getuie kan net 
vertel wat hulle gesien en gehoor het. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 4:23-31 
 
Hoe hanteer jy moeilike situasies? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Mense reageer verskillend in moeilike situasies. 
Sommige is paniekbevange, ander is depressief, ander ly 
in stilte. Die reaksie van die gelowiges in Jerusalem in die 
eerste eeu, was om oor die krisis te bid. Hulle het die 
gevaar vir hulself en hul opdrag om die evangelie te 
versprei, besef. Hulle het besef dat hulle nie die mag van 
die Sanhedrin alleen in die gesig kon staar nie. Hulle 
vertrou dus op God as die Soewereine Heer en die 
Skepper van almal. Die dissipels doen 'n beroep op Sy 
mag om die kerk te verlos. 
 
Lees Handelinge 4:25 
 

Ons glo dat die Skrif geïnspireer is deur die Heilige Gees. 
Let daarop dat dit presies is wat ons ook hier lees. Lukas 
verwys na Psalm 2:1-2 en sê dat God dit gesê het “deur 
die Heilige Gees deur die mond van Dawid”. Dawid het 

Dag 5: 
Die gelowiges in gebed  
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miskien die woorde geskryf, maar hulle is deur die Heilige 
Gees gerig. 
 

Lees Handelinge 4:24-30 
 

Watter soort versoeke het die dissipels in hul gebed 
ingesluit? Wat leer jy oor gebed uit hierdie verse? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hulle begin deur die “Skepper van die hemel en die 
aarde” te prys en volg dit op met die aanbidding van die 
God van Openbaring, die Heilige Gees.  Hulle erken dat 
God se Gees die geskrewe Woord geïnspireer het. 
 
As jy of ons as kerk wil sien dat God kragtige dinge doen, 
moet ons erken dat die Skrif deur God geïnspireer is en 
Sy Woord is. Gebed is ons wat met God praat en die 
Skrif is God wat met ons praat. As ons God se Woord 
biddend bestudeer kan ons as gehoorsame kinders van 
God verwag dat ons kragtige dinge in Sy kerk en deur 
ons lewens gaan sien gebeur. 
 
Hulle gebed het 'n onselfsugtige aspek. Hulle vra nie om 
verligting van vervolging of vonnis teen hul verdrukkers 
nie. Inteendeel, die kerk wil die geleentheid hê om die 
evangelie met vrymoedigheid te verkondig. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Gebed 
 
 

Geheuevers: 
“Dink julle God wil hê dat ons eerder aan júlle 
gehoorsaam moet wees as aan Hom? Ons kan nie 
anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons 
gesien en gehoor het nie.”  

Handelinge 4:19b-20 (NLV) 
  

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Handelinge 3:11-26 en 4:1-31 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 3:11-16. Wat dink jy beteken “die 
Leidsman tot die lewe”? Bespreek die belangrikheid 
daarvan vir jou. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 3:17-23. Bespreek “bekering”. Wat 
beteken “tye van verkwikking” en hoe lyk dit in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 4:1-21. Hoe dink jy kan jy ongelowiges 
om jou beïnvloed deur jou getuienis? Hoe kan jy jou 
moed versterk om 'n Christen in jou werkplek te wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 4:24-30. Bespreek hierdie gebed. Hoe 
kan gebed jou help om met vrymoedigheid met ander 
mense oor Jesus te praat? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit af met gebed 
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Week 7 

 

 
Al die gelowiges was in hart en siel één. 
Niemand het opgetree asof sy besittings net sy 
eie was nie, hulle het alles gedeel wat hulle 
gehad het. 

Handelinge 4:32 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
'n Christus-gesentreerde kerk kan nie anders as om vir 
mense om te gee nie. Ons volg immers die Een wat Sy 
lewe vir ander mense gegee het. Daarom moet ons 
harte, hande en beursies oop wees. 
 
Lees Handelinge 4:32-35 
 
Watter voorbeelde van omgee sien jy in hierdie gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
'n Tweede keer in Handelinge (sien ook 2:37–41) som 
Lukas die leefstyl van die Jerusalem-gemeente kortliks 
op: hulle het regtig omgegee vir mekaar. Almal deel een 
en dieselfde hartklop. Daarom het hulle mekaar in hul 
harte gedra. As 'n gelowige honger was, het ander vir 
hom kos gebring. Diegene wat besittings en grond gehad 
het, het dit verkoop en die geld na die apostels gebring 
om dit onder die armes te versprei (4:34). 
 

Dag 1: 
Om te behoort is om te deel  
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Ons moenie dink dat elke gelowige al sy goed verkoop 
en die geld na die apostels gebring het nie. Handelinge 
4:34 dui aan dat sommige van die lede “van tyd tot tyd” 
verskillende goedere verkoop het en aan die 
gemeenskaplike tesourie geskenk is. Wanneer daar 'n 
behoefte was, het die Gees iemand opdrag gegee om 
iets te verkoop en in die behoefte te voorsien. 
 
Dit word natuurlik nie van ons verwag om al ons 
besittings weg te gee nie. Nee, dit gaan eerder daaroor 
om nuwe harte te hê waarin daar baie ruimte is vir ander 
mense se smart en lyding. 
 
Lees 2 Korintiërs 8:10-15 en 9:6-15 
 
‘n Bewys van die eenheid van die kerk was die manier 
waarop hulle opgeoffer en met mekaar gedeel het. 
Watter beginsels van Christelike vrygewigheid 
(offervaardigheid) vind ons in 2 Korintiërs 8  en 9? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat die gelowiges gedoen het, was bloot vrywillig en is 
deur liefde gemotiveer. Ongetwyfeld was baie van die 
nuwe gelowiges besoekers in Jerusalem wat na die 
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feeste gekom het; en hulle moes op hul Christelike 
vriende staatmaak om in hul daaglikse behoeftes te 
voorsien. 
 
Mag die volgende getuienis (van W. Wiersbe - The Bible 
Exposition Commentary) jou aanmoedig in jou bestuur 
van die werk van die Here: 
 
A lady sent a gift to a ministry and explained that it was 
money she had saved because she had turned off the hot 
water tank in her house. She also did without a daily 
paper so that she might have more to give to the Lord’s 
work. When she took a bath, she heated the water on the 
stove, “just the way we did it when we were kids.” The 
Lord may not call all of us to this kind of sacrifice, but her 
example is worthy of respect.  
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Spreuke 3:9-10 en Efesiërs 4:28b 
 
Die Bybel leer nie dat die besit van materiële dinge 
verkeerd of sleg is nie. Dit leer egter dat God materiële 
goedere voorsien, nie vir selfsugtige persoonlike gebruik 
nie, maar dat ons ander kan help wat in nood is. 
 
Lees Maleagi 3:10; Handelinge 4:35, 37b, Handelinge 
5:2b en Handelinge 11:30 
 
Wat glo jy? Het die kerk 'n rol te speel in die 
administrasie en verspreiding van jou geldelike offer vir 
die Here? Verduidelik jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Gelowiges vertrou die kerk met die bestuur van hul 
tiendes en offers volgens God se wil. Watter les is hier vir 
die rentmeesterskap van kerk bestuur en- leiers? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 2: 
Die rol van die gemeente in 

onderlinge versorging  
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Die woordeboek definieer rentmeesterskap as die 
verantwoordelike toesig oor en beskerming van iets wat 
die moeite werd is om te versorg en te bewaar. Om 'n 
goeie rentmeester te wees, is soos om 'n ambassadeur 
te wees. Soos 'n ambassadeur, verteenwoordig en tree 'n 
goeie rentmeester op namens God. God seën Sy kerk 
met baie bronne (mense, tyd en geld) en Hy verwag dat 
ons goeie rentmeesters sal wees van wat Hy voorsien. 
 
Lees Matteus 25:34-36, 40 en Jakobus 2:14-16   

 
Wat wys hierdie verse vir jou oor omgee en deel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Iemand wat Jesus met sy hele hart volg, sal altyd iets 
daaraan doen of betrokke raak by die verligting van die 
ellende van mense in nood. 'n Teken van ware geloof is 
dat dit jou aanspoor om te help en om te gee, ongeag die 
koste. 
 
Om ander te help in hul nood is 'n manier om ons liefde 
vir God en ons dankbaarheid teenoor Hom uit te spreek. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 4:36-5:10 
 
Tot dusver het die jong kerk slegs van buite (via die 
Joodse leiers) weerstand en aanvalle teen hulle ervaar. 
Hoe het sonde die kerk van binne aangeval deur die 
skenking van een paartjie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Josef, 'n Leviet aan wie die apostels die bynaam 
Barnabas gegee het, wat “iemand wat mense moed 
inpraat,” beteken, was 'n persoon wat die greep van 
selfsug en die sieklike strewe na besittings afgeskud het 
en God se lig in hierdie donker wêreld laat skyn het. Hy 
het sy al sy grond verkoop en die opbrengs vir die 
apostels gegee. Hulle het dit weer aan die armes 
uitgedeel. 
 
Klaarblyklik het sy offer Ananias en Saffira met afguns 
gevul, sodat hulle probeer het om die kerk te beïndruk 
met wat hulle gee: hulle het 'n deel van die geld wat hulle 
ontvang het vir die verkoop van hul grond weerhou terwyl 

Dag 3: 
Skynheiligheid is sonde 
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hulle die indruk geskep het dat hulle alles aan die 
apostels gegee het. Hierdie egpaar se gedrag was so 
anders as die onbaatsugtige gedrag van Barnabas en die 
res van die gelowiges. Hulle wou die indruk van 
godsdienstigheid skep deur voor te gee dat hulle vreeslik 
vrygewig met hul geld was. God het egter hul 
skynheiligheid ontmasker en hulle op die plek laat sterf. 
 
Skynheiligheid gaan teen die grein van die evangelie in. 
God wys hier dat Hy dit nie duld nie. Net soos die res van 
die Jerusalem-gemeente, moet ons ook groot eerbied vir 
God hê, veral as ons sien hoe ernstig Hy oor sonde is en 
hoe streng Hy daarteen optree. 
 
Lees 2 Korintiërs 9:6-8 
 
Verduidelik die Bybelse manier van offergawe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Om te gee is 'n daad van geloof wat ons help om ons 
prioriteite reg te hou. Dit is 'n simbool van jou 
gehoorsaamheid en erken dat God ons versorger is. 
Daarom gee jy altyd omdat jy wil - nie omdat jy moet nie. 
Wat jy gee is tussen jou en God. 
  

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 11:19-26 
 

Na die dood van Stefanus het die gelowiges oral in Asië 
versprei en het hulle in Antiogië, die derde grootste stad 
in die Romeinse Ryk, beland. Die hoofstraat was meer as 
sewe kilometer lank, met marmer geplavei en aan 
weerskante omring deur marmer kolonnades. Dit was die 
enigste stad in die antieke wêreld in daardie tyd wat sy 
strate snags verlig het. Dit het ongeveer 500 000 
inwoners gehad, van wie ongeveer 50 000 Jode was, en 
ons kan aanvaar dat daar baie sinagoges was. 
 
Toe die vervolgde gelowiges in Antiogië aankom, was die 
Woord van God op hulle lippe en was die hand van God 
besig om te getuig, en 'n groot aantal sondaars het berou 
gekry en geglo. Dit was 'n mooi voorbeeld van God se 
wonderlike genade. 
 

Lees Handelinge 8:14 and 11:22 
 
Wat het die kerk in Jerusalem gedoen toe hulle bewus 
geword het van nuwe kerke wat in Asië geplant is? 
_____________________________________________ 

Dag 4: 
Kerke versorg mekaar 

geestelik  
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Die kerkleiers in Jerusalem het die verantwoordelikheid 
gehad om die verstrooide kudde herderlik te versorg, wat 
heidense gemeentes tot so ver as Sirië ingesluit het. Dit 
blyk dat die apostels op daardie tydstip nie in Jerusalem 
bedien het nie, en die ouderlinge het dus een van hul 
gewone leiers, Barnabas, opdrag gegee om na Antiogië 
te gaan om uit te vind wat onder die heidene aangaan. 
Dit was 'n wyse keuse, want Barnabas het sy bynaam, 
“seun van bemoediging,” gestand gedoen. 
 
Lees Handelinge 11:23-24 
 
Wat leer jy uit Barnabas se teenwoordigheid in die jong 
gemeente? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Nuwe Christene en nuwe kerke het mense soos 
Barnabas nodig om hulle aan te moedig in hul groei en 
bediening. Barnabas was verheug oor wat hy gesien het, 
en hy soek nie na dinge om te kritiseer nie. Dit was die 
werk van God, en Barnabas het dank gegee vir die 
genade van God. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 11:27-30 
 
Armoede was gedurende die eerste eeu 'n groot 
probleem, en daarom was 'n hongersnood of 'n groot 
droogte altyd 'n krisis. In sulke tye het baie mense 
gewoonlik van honger gesterf. Lukas vertel van 'n 
Christelike profeet genaamd Agabus (sien ook 21:10-11) 
wat uit Jerusalem in Antiogië aangekom het en hulle 
gewaarsku het dat 'n hongersnood binnekort die hele 
wêreld sou tref (11:27). 
 

Wat was die reaksie van die dissipels op die woord van 
God wat deur die profeet uit Jerusalem aan hulle 
geopenbaar is? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Profesie is 'n gawe van die Gees soos die gawe om in 
tale te praat (sien 1 Korintiërs 14). Aangesien Christene 
in hierdie tyd slegs die Ou-Testamentiese Skrifte as 
heilige boeke gehad het, het Christen profete Sy wil 
geopenbaar onder die inspirasie van God se Gees. 
Hierdie profete was nie voorspellers van die toekoms 

Dag 5: 
Kerke versorg mekaar materieel  
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omdat hulle bloudrukke van die wêreldgeskiedenis aan 
gelowiges gekommunikeer het nie. Hulle het net 
geopenbaar wat God wou deel. Die doel van ware 
profesie is nie om ons nuuskierigheid oor die toekoms te 
bevredig nie, maar om ons harte te roer om die wil van 
God te doen. Die gelowiges in Antiogië was vasberade 
om hul mede-Christene in Judea te help. Hulle kon nie 
keer dat die hongersnood kom nie, maar hulle kon 
verligting bring vir diegene in nood. 
 

Lees Galasiërs 6:6  
 

Watter belangrike geestelike beginsel (soos geïllustreer 
deur die kerk in Antiogië) vind ons hier? 
_____________________________________________ 
 
As mense 'n geestelike seën vir ons was, moet ons hulle 
dien vanuit ons materiële besittings. Die Joodse 
gelowiges in Jerusalem het Barnabas gestuur om die 
nuwe gelowiges aan te moedig. Die gelowiges in Antiogië 
het  materiële hulp aan hul Joodse broers en susters in 
Judea gestuur. Die feit dat die kerk Barnabas en Saulus 
gekies het om die offer na Jerusalem te neem, is 'n 
bewys dat hulle vertroue in hulle gehad het. Hulle het 
saamgewerk om te onderrig in die Woord, en nou het 
hulle hande gevat in die praktiese bediening om die 
behoeftes van die gelowiges in Jerusalem te verlig. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Gebed 
 
 
 

Geheuevers: 
Al die gelowiges was in hart en siel één. Niemand het 
opgetree asof sy besittings net sy eie was nie, hulle het 
alles gedeel wat hulle gehad het. 

Handelinge 4:32 (NLV) 
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Efesiërs 4:28b, 1 Timoteus 5:8, Deuteronomium 26:12-
13a, Spreuke 3:9, 1 Korintiërs 16:2, 2 Korintiërs 9:6-10, 
Matteus 25:34-36, 40 en Jakobus 2:14-16    

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Efesiërs 4:28b en 1 Timoteus 5:8. Waar begin 
rentmeesterskap? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Deuteronomium 26:12-13a, Spreuke 3:9, 1 
Korintiërs 16:2 en 2 Korintiërs 9:6-10. Bespreek die 
beginsels wat jy hier vind oor offergawes en die kerk as 
instrument vir versorging. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Matteus 25:34-36, 40 en Jakobus 2:14-16. Wat leer 
hierdie verse vir ons oor omgee en deel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Hoe vervul jou gemeente hul plig ten opsigte van deel en 
omgee? Hoe kan jy deel word hiervan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit af met gebed 
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Week 8 

 

 
Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en 
Samaria vrede gehad. Die gelowiges is opgebou 
en het in ontsag vir die Here geleef, en hulle is 
deur die Heilige Gees versterk. Op hierdie 
manier het hulle getalle aangegroei. 

Handeling 9:31 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Die toenemende vyandigheid teenoor die gelowiges, 
soos ons in Handelinge opgemerk het, het uiteindelik tot 
‘n punt gekom toe Stefanus voor die Sanhedrin gebring 
word. Stefanus se toespraak is die langste toespraak in 
Handelinge, maar Lukas het dit duidelik belangrik geag, 
daarom het hy 'n volledige weergawe van die toespraak 
in Handelinge 7:1-53 weergegee. Ons kan 'n bietjie in die 
detail verdwaal, maar die belangrikste punt wat Stefanus 
maak, is dat die koms van Jesus die vervulling van God 
se beloftes in die Ou Testament is. Die belangrikste klag 
teen Stefanus was dat hy teen Moses en die wet was, 
maar Stephen wys hulle daarop dat hulle verkeerd en 
ongehoorsaam aan God is. Jesus, die opgestane 
Christus, is die vervulling van die Ou Testament. 
 
Lees Handelinge 7:51 - 8:3 
 
Wat het die Sanhedrin van Stefanus se boodskap 
gedink? Wat het hulle aan Stefanus gedoen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 1: 
Teenkanting teen die kerk en 

die Evangelie  



 120 

Hoe het hulle reaksie die waarheid van Stefanus se 
aanklag in Handelinge 7:51-53 bewys? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat het Stefanus tydens hierdie krisis versterk? 
_____________________________________________ 
 
Wat was die positiewe gevolg van Stefanus se dood? 
(verwys na Handelinge 8:1b) 
_____________________________________________ 
 
Wie het gesien hoe Stefanus gemartel is, en hoe het hy 
daaroor gevoel 
_____________________________________________ 
 
Alles wat ons van Stefanus weet, is beperk tot 
Handelinge 6 en 7. Stefanus verskyn vlugtig, skyn 'n 
oomblik helder en dan is hy weg. Hy was egter 'n vlam in 
'n groter vuur, die vuur van die Gees van die opgestane 
Christus. Hierdie vuur kan nie geblus word nie en dit 
brand vandag nog deur die harte en gedagtes van mans, 
vroue en kinders. Stefanus se martelaarskap lei die begin 
van 'n nuwe en vernietigende vlaag van vervolging in, 
maar God gebruik dit om Sy evangelie te bevorder. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Selfs tydens vervolging groei die kerk van Christus 
steeds. Die verspreiding van die Christene, as gevolg van 
hierdie vervolging, het tot gevolg dat die evangelie nog 
verder versprei! 
  
Lees Handelinge 8:4-8 
 
Wat het die gelowiges wat gevlug het gedoen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Handelinge 6:3-5 
 
Wie was Filippus? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Soos Stefanus, was Filippus ook deel van die sewe wat 
aangestel is om die versorging van behoeftiges in die 
kerk te hanteer. 
 
Lees Lukas 9:52-56   

Dag 2: 
Reik uit na die buitestaanders  
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Waarom is dit betekenisvol dat Filippus, 'n Jood, na 'n 
stad in Samaria vertrek en die Messias daar verkondig 
het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Jode het die Samaritane gehaat as 'n gemengde ras 
en as ketters, maar vir Lukas is hulle voorbeelde van 
buitestaanders vir wie die evangelie goeie nuus is. 
 
Wat was die mense se reaksie op Filippus se 
verkondiging? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die “tekens” wat Filippus gedoen het, herhaal Jesus se 
wonderwerke en toon dus die teenwoordigheid en krag 
van die koninkryk van God. Die Samaritane het die 
Evangelie aangeneem en hulle is in die kerk opgeneem. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 8:26-40 
 
Volgens vers 26 is Filippus deur 'n engel opdrag gegee 
om die woestynpad te volg. Hoe dink jy sou dit vir 
Filippus gevoel het om 'n plek verlaat waar soveel 
opwindende dinge gebeur om in 'n woestynpad af te 
loop? Wat wys sy optrede oor sy geloof? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Watter inligting oor die Etiopiër ontdek ons in vers 27b en 
vers 28? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Heilige Gees het hierdie twee mans bymekaar 
gebring. Wat het die Etiopiër nodig gehad en hoe kon 
Filippus in die behoefte voorsien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 3: 
Volg die leiding van die Gees 
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Watter rol het die Skrif gespeel in die bekering van die 
hofdienaar? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Etiopië was die uiterste grens van die bewoonbare 
wêreld in die warm suide. Op watter manier was die 
bediening van Filippus aan die hofdienaar die begin van 
“bedien tot aan die uithoeke van die aarde”? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Mense verwys na verskillende soorte evangelisasie, soos 
deur-tot-deur, vriendskap, massa en traktaat 
evangelisasie. Watter soort evangelisasie neem jy waar 
in hierdie gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Filippus het die goeie nuus met mense van verskillende 
rasse, sosiale groepe en gelowe gedeel. Ondanks hul 
verskille, het Filippus dieselfde goeie nuus oor Jesus aan 
hulle voorgehou. Gedurende Filippus se sending sien ons 
die bewyse van God se leidende hand. God se Gees het 
hom gelei en bemagtig om sy roeping te vervul. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 9:1-19 
 
Hoe beskryf verse 1 en 2 Saulus? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lukas het Saulus al drie vorige kere in Handelinge 
genoem, telkens as 'n bitter teenstander van Christus en 
Sy kerk (Handelinge 7:58 en Handeling 8:1,3). In hierdie 
verse het Saulus steeds dieselfde geestelike 
ingesteldheid van haat en vyandigheid. 
 
Beskryf die ervaring van Saulus op die pad na Damaskus 
in jou eie woorde. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Op watter maniere toon die bekering van Saulus die 
wonderlike genade van God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 4: 
Saulus se wonderbaarlike 

bekering  
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As ons vra wat die bekering van Saulus veroorsaak het, 
is slegs een antwoord moontlik: Dit is die soewereine 
genade van God deur Jesus Christus. Saulus het nie 
besluit om te verander en God te volg nie - nee, hy het 
Christus nog vervolg. Dit was Christus wat hom geroep 
en in sy lewe ingegryp het.  Soewereine genade is 
geleidelike en sagte genade. Geleidelik en sonder 
geweld het Jesus die gedagtes en gewete van Saulus 
geraak, en toe openbaar Hy Homself op 'n manier wat dit 
moontlik gemaak het vir Saulus om vrylik te reageer. 
  
Wat is die betekenis van Ananias se bediening aan 
Paulus? Waarom het hy gehuiwer om te doen wat God 
aan hom opgedra het? Hoe het sy gehoorsaamheid sy 
geloof uitgebeeld? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die herstel van Saulus se sig demonstreer die 
genesende krag van die koninkryk van God en 
simboliseer die ommekeer van Saulus, van geestelike 
duisternis tot geestelike lig. Saulus, die vervolger van die 
kerk, het nou Paulus, die apostel vir die heidene, geword. 
Die man wat vasbeslote was om die Woord van Christus 
te stop, gaan nou deur Christus gebruik word om Sy werk 
voort te sit.    

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 9:19b - 31 
 
Kontrasteer Saulus in Handelinge 9:1 met Saulus in 
Handelinge 9:20-22 en 27. Is daar 'n verskil, en wat het 
die verskil gemaak? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In vers 20 beskryf Saulus Jesus aan die mense. Hoe sou 
sy kennis van die Ou Testament hom help? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Net soos in Damaskus, was die gelowiges in Jerusalem 
bang vir Saulus. Wat leer Barnabas ons oor nuwe 
Christene? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Volgens Paulus se getuienis (Handelinge 26:16) het 
Jesus hom op pad na Damaskus aangestel as ''n dienaar 

Dag 5: 
Uitdra van die Evangelie  
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en 'n getuie”. Hoe toon Paulus sy verantwoordelikheid 
teenoor die wêreld in Handelinge 9:19-31? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees die opsomming van die kerk in vers 31. Kontrasteer 
dit met Handelinge 8:1. Hoe suksesvol was die vyande 
van die kerk om die Christendom uit te wis? Hoe kan 
hierdie verhaal Christene wat vandag vervolg word 
weens hul geloof, aanmoedig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die verhaal van die bekering van Saulus in Handelinge 9 
begin met sy vertrek uit Jerusalem met 'n amptelike 
mandaat om vlugtende Christene te arresteer, en dit  
eindig met hom wat Jerusalem as 'n vervolgde Christen 
verlaat. Die grootste teenstander van die kerk is nou sy 
grootste voorstander. Toe hy Jerusalem verlaat, het 'n 
gevoel van ontsag en eerbied vir die magtige krag van 
God mense gelei tot aanbidding en groei. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Gebed 
 
 
 

Geheuevers: 
Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en Samaria 
vrede gehad. Die gelowiges is opgebou en het in ontsag 
vir die Here geleef, en hulle is deur die Heilige Gees 
versterk. Op hierdie manier het hulle getalle aangegroei. 

Handelinge 9:31 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Handelinge 9:1-31, 1 Korintiërs 15:3-11 en Galasiërs 
1:11-24 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 9:1-19. Op watter manier sien ons die 
soewereiniteit van God werk? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees 1 Korintiërs 15:3-11 en Galasiërs 1:11-24. Paulus 
skryf dikwels in sy briewe oor sy bekering. Watter 
waardevolle lesse put Paulus uit sy bekering? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

In Handelinge word bekerings dikwels geassosieer met 
blydskap en vreugde. Vanuit ons ervaring, lyk dit asof 
hierdie aanvanklike vreugde mettertyd afneem. Waarom 
dink jy gebeur dit en hoe kan ons mekaar help om dit te 
voorkom?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Op watter manier moedig die bekering en bediening van 
Paulus jou aan om te onthou dat daar geen perke aan 
God se genade is nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Sluit af met gebed 
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Week 9 

 

 
Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en 
doop hulle in die Naam van die Vader en die 
Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te 
gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En 
weet vir seker: Ek is altyd by julle, tot aan die 
einde van die wêreldgeskiedenis. 

Matteus 28:19-20 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Die Kerk is nie 'n doel op sigself nie. God het 'n sending 
wat verder strek as die Kerk, wat die Koninkryk insluit.   
 

Lees Handelinge 13-15 
 

Hoe sou jy die woord missionêr definieer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Mark Driscoll sê: “Missional living is the embodiment of 
the mission of Jesus in the world by incarnating the 
gospel. It is imperative that Christians be like Jesus, by 
living freely within the culture as missionaries who are as 
faithful to the Father and his gospel as Jesus was in his 
own time and place.”  Om missionêr te wees, is om die 
houding, die denke, gedragspatrone en praktyke van 'n 
sendeling aan te gryp, ten einde ander met die boodskap 
van die evangelie te bereik, in. 
 

Lees Matteus 28:19-20 en Johannes 20:21   
 

Watter opdrag het Jesus aan Sy volgelinge gegee? 
_____________________________________________ 
Jesus was die eerste apostel. Hy is deur Sy Vader 
gestuur. Hy het op Sy beurt Sy dissipels gestuur. Hulle 

Dag 1: 
Gestuur deur Jesus Christus  
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het na mense gegaan wat die evangelie na die res van 
die wêreld sou neem. Wie dit ontvang het, sou verstaan 
dat ook hulle gestuur is. Soos die evangelie is, is die kerk 
as draer van die evangelie verplig om apostolies te wees. 
Die kerk het 'n sending omdat Jesus 'n sending gehad 
het. 
 

Baie kerke klassifiseer hulself as “emerging”, 
evangelisties (soeker-sensitief) of aantrekkend. Hoe sou 
jy die verskillende soorte kerke definieer? 
 

“Emerging” Kerk 
	

Evangelistiese / 
soeker-sensitiewe 
kerk 

	

Aantrekkende Kerk 
	

 

Die “emerging” kerk is hoofsaaklik 'n 
vernuwingsbeweging wat poog om die Christendom vir 'n 
postmoderne generasie te kontekstualiseer. Die soeker-
sensitiewe kerk probeer uitreik na die ongeredde persoon 
deur die kerk ervaring so gemaklik, uitnodigend en nie-
bedreigend as moontlik te maak. Die hoop is dat die 
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persoon in die evangelie sal glo. Die 'aantreklike' kerk 
verwag dat mense na hulle sal kom as gevolg van wat 
hulle aanbied. 
 

Alhoewel baie kerke missie verklarings het of praat oor 
die belangrikheid van 'n missie, is missionêre kerke 
anders as gevolg van hul houding teenoor die wêreld. 'n 
Missionêre kerk beskou hul sending opdrag as sowel die 
oorsprong van hul bestaan (bestaansrede) as die manier 
waarop hulle funksioneer (bestaanswyse).   
 

Alle gelowiges en daarom alle kerke moet missionêr 
wees. Om missionêr te wees beteken 'n belangrike 
verskuiwing in die manier waarop 'n mens oor die kerk 
dink. Dit beteken dat ons die wêreld moet bereik soos 
Jesus gedoen het - deur na mense uit te reik eerder as 
om net te verwag dat hulle na jou sal kom om die 
Evangelie te hoor. 
 

Om missionêr te wees is van toepassing op elke 
gelowige se lewe. Elke dissipel van Christus moet daarna 
strewe om 'n agent of 'n verteenwoordiger van die 
koninkryk van God te wees; en elke volgeling moet 
probeer om die opdrag van God in elke sfeer van sy lewe 
uit te voer. Ons is almal sendelinge wat na die wêreld 
gestuur word. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Lukas 19:10 en Johannes 3:16-17  
 
Waarom het Jesus aarde toe gekom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus het verlossing deur die kruis bewerk. Deur aan die 
kruis te sterf, het Hy die straf vir sonde betaal en aan 
God se toorn voldoen. Volgens die Skrif is daar sonder 
die kruis geen verlossing, geen vergifnis en geen hoop 
nie. As gevolg van die kruis is daar die ewige lewe. 
 
Wat leer die volgende verse oor die kruis? 
 

1 Korintiërs 1:18 
 

Efesiërs 2:16 
 

Kolossense 2:14 
 

Dag 2: 
Gestuur met die boodskap van 

die Kruis  
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1 Petrus 2:24 
 

 
Ons hoor gereeld mense sê dat hulle nie dissipels kan 
wees nie, of dat hulle nie uitreik of sending kan doen nie, 
omdat hulle voel dat hulle nie toegerus is om dit te doen 
nie. 
 
Ons het nie opleiding of spesiale toerusting nodig nie. 
Ons hoef net die verlossing wat Jesus aan die kruis vir 
ons verkry het, te aanvaar, dit ons eie te maak en die 
wonder daarvan te deel met elke persoon wat ons 
ontmoet. God self oorreed sondaars om tot geloof in 
Jesus te kom en gered te word soos die nuus van Jesus, 
die gekruisigde Verlosser, verkondig word. 
 
As 'n missionêre kerk is ons verplig om die boodskap van 
die Kruis met ander te deel. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Jesus het die Kerk lief en Hy het Sy lewe gegee om die 
Kerk te verlos. Die Kerk is nou 'n nuwe gemeenskap.     
 
Lees Handelinge 2:42, 44-46 en Handelinge 4:32-33 
 
Hoe het hierdie nuwe Gemeenskap gefunksioneer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Christene moet mekaar aanmoedig en versorg en die 
evangelie aan die res van die mense bring. 
 
Lees Matteus 5:13-16, Matteus 20:28 en Handelinge 
5:42 
 
Hoe moet gelowiges die wêreld beïnvloed? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus se eie sending was selfopofferend en nie selfsugtig 
nie. Gelowiges moet dus 'n positiewe invloed op die 
wêreld hê.  Hulle moet nie hulself van ander mense 

Dag 3: 
In die Gemeenskap ingestuur 
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afsonder nie, maar te midde van 'n gevalle wêreld, 'n 
lewende verhouding met Christus hê en ander red. 
 
Lees 2 Korintiërs 5:14-18 
 
Wat leer Paulus ons oor hoe ons ander mense moet sien 
en hoe ons hulle moet bedien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
God is van plan om die gevalle wêreld te herstel; Hy het 
hierdie (sending)aksie dramaties deur Jesus geloods. 
Alan Hirsch sê: "Missional church is a community of 
God’s people that defines itself, and organizes its life 
around, its real purpose of being an agent of God’s 
mission to the world. In other words, the church’s true 
and authentic organizing principle is mission. When the 
church is in mission, it is the true church.” 
 
Die wat aan Jesus behoort, word hier en nou, in die krag 
van die Gees, geroep om deel te word van daardie 
opdrag. As iemand 'n Christen word, verander God hul 
lewens totaal. God verander die manier waarop hulle 
dink, voel, optree en hul hele wese. Hulle word deel van 
die nuwe gemeenskap van gelowiges en wil dat ander 
mense dieselfde moet ervaar. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 17:22-34 
 
Wat was dit wat Paulus so benoud laat voel het toe hy 
die afgode sien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Beskryf in jou eie woorde wat in hierdie gedeelte gebeur 
het. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees 1 Korintiërs 9:19-23  
 
Op watter manier word Paulus se benadering as 
sendeling bepaal deur die manier waarop sy luisteraars 
leef? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Dag 4: 
Gestuur na elke kultuur  
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Beteken dit dat hy sy egtheid verloor het en dat sy 
boodskap verkeerd was? Verduidelik jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
George Peters skryf: “If man is to be reached, he must be 
reached within his own culture.”  Hierdie beginsel word 
gesien toe God 'n mens geword het in die vorm van 
Jesus, na die aarde gekom en die evangelie te laat vlees 
word het. As sendelinge deur Jesus gestuur, moet elke 
Christen leer om hul omliggende te bereik deur die taal, 
waardes en idees van die kultuur te verstaan. Met behulp 
van hierdie inligting neem hulle stappe om mense binne 
die konteks van die omliggende kultuur, met die 
evangelieboodskap te bereik. 
 
Lees Openbaring 5:9 en Openbaring 7:9-10 
 
Watter herhalende tema vind ons hier? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus se offerdood het verlossing vir alle mense verkry. 
God se universele kerk oorskry etniese, taal, kulturele en 
landsgrense. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Handelinge 28:23-31 
 

Paulus was besig om in Rome te onderrig. Volgens verse 
23 en 31 het hy onderrig gegee oor die Koninkryk van 
God. Wat is die Koninkryk van God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Matteus 13:31-33 en Openbaring 11:15   
 

Hoe word die Koninkryk in hierdie verse beskryf? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Oor die algemeen beteken die koninkryk van God die 
heerskappy van 'n ewige, soewereine God oor die hele 
heelal. Die koninkryk van God verwys meer spesifiek na 
'n geestelike heerskappy oor die harte en lewens van 
diegene wat hulle gewillig aan God se gesag onderwerp. 
‘n Mens kan die koninkryk van God slegs deur die 
wedergeboorte binnegaan. 
 

Die boek Handelinge eindig met Paulus, wat in Rome in 
hegtenis geneem is. “Hy het verkondig dat God as koning 

Dag 5: 
Gestuur om Sy Koninkryk te 

verkondig  
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regeer………..Hy het dit ongehinderd en met die grootste 
vrymoedigheid gedoen” (Handeling 28:31). Dit is 
universeel en sluit alle gelowiges in.     
 

Lees Lukas 4:43 
 

Wat het Jesus as Sy roeping gesien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Matteus 10:6-7 
 

Verduidelik in jou eie woorde waarom dit belangrik is dat 
die Kerk die evangelie van die Koninkryk verkondig, 
sodat ander die Koninkryk van God kan binnegaan. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Christene word gestuur om die evangelie van die 
koninkryk te verkondig, sodat ander die koninkryk kan 
binnegaan. Die wat God se gesag verontagsaam en 
weier om aan Hom te onderwerp, is nie deel van die 
koninkryk van God nie.  Daarenteen, die wat die 
heerskappy van Christus erken en met oorgawe aan die 
heerskappy van God oorgee, is in hul harte deel van die 
koninkryk van God. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Gebed 
 
 
 

Geheuevers: 
Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan 
julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is altyd by julle, 
tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. 

Matteus 28:19-20 (NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
 Johannes 20:21, Handelinge 13:1-3, Handelinge 14:21b-
28 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 20:21. Stem jy saam met die stelling: Alle 
gelowiges en daarom alle kerke moet missionêr wees? 
Verduidelik jou antwoord.    
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 13:1-3. Wat leer ons by hierdie kerk oor 
die rol van die leierskap in die bereiking van die 
verlorenes? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Handelinge 14:21b–28. Dink jy dat dit belangrik is 
vir die mense wat deur 'n kerk ‘n missie gegee word om 
kontak met hul sturende gemeente te behou? Hoekom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dink jy dat jou gemeente 'n missionêre kerk is? Wat kan 
jy/jou groep doen om verandering te bevorder? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Sluit af met gebed 
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Week 1 

 
Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle 

krag ontvang en oral mense eerstehands van My vertel – 
in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die 

uithoeke van die aarde. 
Handelinge 1:8 (NLV) 

 
 

Week 2 
 

Hulle het almal saam aanhou bid. 
Handelinge 1:14a (NLV) 

 
 

Week 3 
 

Almal is toe met die Heilige Gees vervul…  
Handelinge 2:4a (NLV) 

 
 
 
 

Geheueverse 
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Week 4 
 

Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op. Hy 
het die skare met ‘n harde stem toegespreek … 

Handelinge 2:14a (NLV) 
 

 
Week 5 

 
Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die 
apostels, aan die versorging van mekaar, aan die 

gemeenskaplike maaltye, en aan gebede. 
Handelinge 2:42 (NLV) 

 
 

Week 6 
 

Dink julle God wil hê dat ons eerder aan júlle 
gehoorsaam moet wees as aan Hom? Ons kan nie 

anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons 
gesien en gehoor het nie. 
Handeling 4:19b-20 (NLV) 

 
 
 
 



 149 

Week 7 
 

Al die gelowiges was in hart en siel één. Niemand het 
opgetree asof sy besittings net sy eie was nie, hulle het 

alles gedeel wat hulle gehad het. 
Handelinge 4:32 (NLV) 

 
 

Week 8 
 

Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en Samaria 
vrede gehad. Die gelowiges is opgebou en het in ontsag 

vir die Here geleef, en hulle is deur die Heilige Gees 
versterk. Op hierdie manier het hulle getalle aangegroei. 

Handeling 9:31 (NLV) 
 
 

Week 9 
 

Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan 

julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is altyd by julle, 
tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. 

Matteus 28:19-20 (NLV) 
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