Handelinge 1
Handelinge 1:1-11
1 Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en
leer het 2 tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy
uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het; 3 aan wie Hy ook, ná sy lyde,
Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan
hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. 4 En
toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem
weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy
gesê, van My gehoor het. 5 Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle
sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.
6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die
koninkryk vir Israel weer oprig? 7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die
tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; 8 maar
julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies
wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van
die aarde. 9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ŉ
wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk
terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 11 wat sê: Galilése
manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle
opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar
het.
1. Handelinge 1:1-5 – Die voorwoord tot die boek Handelinge
1 Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen
en leer het 2 tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat
Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het; 3 aan wie Hy ook, ná
sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende
veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God
gespreek het. 4 En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee
om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die
Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. 5 Want Johannes het wel
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met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná
hierdie dae nie.
1.1 Vrae by Handelinge 1:1-5
1. Wie is aan die woord? (vers 1-5)
2. Wie was Lukas? (vers 1)
3. Met wie praat hy? (vers 1)
4. Wie was Theofilus? (vers1)
5. Na watter boek verwys Lukas as hy van die eerste verhaal praat? (vers1)
Lukas die skrywer wat deur die Heilige Gees gebruik is, het hierdie boek –
Handelinge – sowel as die eerste verhaal – dit is die boek Lukas – aan Theofilus
geskryf. Lukas was ŉ vriend en reisgenoot van Paulus. Hy is van heidense afkoms
– dit lei ons af uit sy naam. Oor sy bekering tot die Christelike geloof weet ons niks
nie. Lukas was ook ŉ mediese dokter (Kol 4:14). Theofilus was na alle
waarskynlikheid ŉ hooggeplaaste Romeinse amptenaar. Waarskynlik was hy ook ŉ
Christen.
6. Waaroor het dit in die eerste verhaal gehandel? (vers 1)
7. Na watter dinge verwys Lukas wanneer hy praat dat wat Jesus begin doen het?
(vers 1)
In die eerste verhaal het Lukas oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op
die dag dat Hy opgeneem is, geskryf. Wat vir Lukas belangrik is uit die eerste
verhaal is nie die geboorte en koms van die Seun van God in menslike gestalte na
die aarde nie. Maar wat Jesus gedoen en geleer het tot op die dag dat Hy
opgeneem is. Dit gaan dus in besonder oor die prediking van Jesus en die werke
wat Hy gedoen het. Die werke wat Jesus gedoen het, kan na die wonderwerke
verwys, maar uit die res van die sin tot by vers 3 lyk dit of Lukas eerder klem lê op
die verlossingswerk wat Jesus aan die kruis gedoen het en sy sterwe, want Lukas lê
groot klem op die feit dat Jesus Homself lewend vertoon het aan sy dissipels na sy
lyde.
8. Wat wil Lukas met die woord begin vir ons duidelik maak? (vers 1)
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Die woord begin in die eerste vers maak die verband tussen die boeke Lukas en
Handelinge aan ons duidelik. Die eerste verhaal het nog net gegaan oor die begin
van Jesus se leer en werk. Hierdie tweede verhaal vertel die voortgang van Jesus
se leer en werk. Maar daar is ŉ verandering in die wyse waarop Jesus nou verder
leer en werk, want Hy is opgeneem. Die boek Lukas sluit af met die hemelvaart van
Jesus Christus. Dus verhaal die boek Handelinge die werk en onderrig van Jesus
vanuit die hemel. Die vraag wat by ŉ mens opkom, is hoe gaan Jesus verder leer en
werk noudat Hy in die hemel is? Die antwoord op hierdie vraag word van vers 4 af
en verder geantwoord.
In verse 2 en 3 laat Lukas ons nog eers hoor wat Jesus gedoen het voordat Hy in die
hemel opgeneem is:


Hy het deur die Heilige Gees bevele aan sy apostels gegee.



Hy het Hom na sy lyde aan die apostels lewend vertoon deur baie kentekens.



Hy het gedurende veertig dae aan hulle verskyn.



In die veertig dae het Hy ook met hulle oor die dinge van die koninkryk van
God gepraat.

9. Wat word bedoel met deur die Heilige Gees bevele gegee? (vers 2)
10. Wat is die bevele wat Jesus vir sy apostels gegee het? (vers 2)
Jesus se onderrig aan die dissipels het hoorbaar tot hulle gekom. Jesus self het met
hulle gepraat. Maar dit is die Heilige Gees wat hierdie woorde van Jesus aan die
harte van die dissipels vasgemaak het. Hy skryf die Woord van die Here op die
harte van mense. Deur die Heilige Gees se kragtige werk word die woorde van
Jesus deel van ŉ mens om sy lewe daarvolgens te rig.
Hierdie woorde deur die Heilige Gees verwys ook na Jesus se aanhaling uit Jesaja
61:1, 2 toe Hy in Nasaret gepreek het: Die Gees van die Here is op My, omdat Hy
My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring (Lukas 4:18a AFR53).
John Stott sê dat die Heilige Gees al Jesus se onderrig geïnspireer het (1990:36).
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Jesus het dus in die krag van die Heilige Gees sy bevele aan sy apostels gegee (vgl.
Luk 4:1, 14, 18).
Uit die teks is dit nie klinkklaar wat hierdie bevele is wat Jesus aan sy apostels
gegee het. Daar is manuskripte van die boek Handelinge wat ŉ invoeging het, sodat
die teks moet lees: die apostels wat Hy gekies het en beveel het om die evangelie te
verkondig. Uit die konteks wil dit eerder blyk dat die bevele eerder die woorde in
vers 4 is, naamlik dat die apostels in Jerusalem moet bly tot hulle die Heilige Gees
ontvang het. Lukas het hierdie bevel ook in die eerste verhaal opgeneem (vgl. Luk
24:49).
11. Wat bedoel Lukas met die woorde ná sy lyde? (vers 3)
12. Hoe het Jesus Hom deur baie kentekens lewend vertoon? (vers 3)
Die lyde van Jesus waarna Lukas verwys, is al die lyding wat Hy gely het en wat aan
die kruis die dieptepunt bereik. Hierdie lyde van Jesus het uitgeloop op die dood.
Daaroor het Lukas uitvoerig geskryf in die eerste verhaal (Luk 9:44-23:56).
Wat nou egter vir Lukas belangrik is, wat ná die lyde van Jesus gebeur het. Jesus
het nie dood gebly nie. Hy het uit die dood opgestaan, want Hy het Hom deur baie
kentekens lewend vertoon aan sy apostels. Lukas berig in sy eerste verhaal van
Jesus se verskyning en onderrig aan die Emmausgangers (Luk 24:13-35) en ook
van Jesus se verskyning aan sy apostels (Luk 24:36-49). Die baie kentekens
waarvan Lukas praat verwys na Jesus se uitnodiging aan sy apostels om aan Hom
te voel terwyl Hy sy hande en voete aan hulle wys (Luk 24:39-40). Hy het ook ŉ stuk
gebakte vis voor hulle oë geëet (Luk 24:42-43). Jesus het ook hulle verstand
geopen sodat hulle die Skrif kon verstaan dat Hy moes ly en op die derde dag uit die
dood opstaan (Luk 24:45-46).
Daar is nog baie ander kentekens waarvan ons by Matteus, Markus en Johannes
lees wat duidelike bewyse is dat Jesus inderdaad lewend was. Lukas skryf nie self
daaroor nie, maar verwys bloot daarna.
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13. Hoekom sê Lukas weer dat Jesus gedurende veertig dae aan die apostels
verskyn het? (vers 3) Hy het mos nou al gesê dat Jesus Hom lewend vertoon het
aan sy apostels.
Die woorde terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het is nie maar
net ŉ herhaling van die voorafgaande - dat Jesus Hom met baie kentekens lewend
aan sy apostels vertoon het – nie. Hierdie woorde sê eerder vir hoe lank en hoe Hy
Hom met baie kentekens lewend aan hulle vertoon het. Dit het gebeur oor ŉ periode
van veertig dae. Die getal veertig is in die openbaringsgeskiedenis van besondere
betekenis (vgl. Gen 7:4; 8:6; Eks 24:18; 34:28; Num 13:25; 1 Kon 19:8; Matt 4:2).
Veertig dui ŉ lang tyd maar ŉ besliste vaste tydperk aan wat uitloop op iets groots.
Veertig is ook die syfer wat verbind word aan die tydperk van die swangerskap by ŉ
vrou.
Jesus het gedurende hierdie veertig dae Hom deur baie kentekens lewend vertoon
aan die apostels deur aan hulle te verskyn. Die apostels het Hom werklik met hulle
eie oë lewend gesien. Die opstanding van Jesus Christus en die feit dat Hy lewe is
die vaste fondament waarop die Christen se geloof gebou is. Indien Christus nie uit
die dood opgestaan het nie, sou daar nie ŉ boek Handelinge kon wees nie. Voordat
Jesus aan die apostels verskyn het, het hulle nie daaraan gedink om aan iemand
van Jesus en sy werk te vertel nie. Wat sou hulle in elk geval kon vertel? Dit sou
dan inderdaad wees soos wat Paulus sê: Ons sou die bejammerenswaardigste van
alle mense gewees het (1 Kor 15:19).
Die opstanding van Jesus Christus is dryfkrag van die Christelike geloof. Dit is die
troos dat die skuld ten volle vereffen is. Jesus se opstanding is die kwitansie dat ons
toegang tot God verkry het. Jesus moes opstaan uit die dood, sodat Hy na die
hemel kon opvaar en die Heilige Gees aan sy kerk gee.
14. Wat word bedoel met die koninkryk van God? (vers 3)
Die koninkryk van God is ŉ sentrale tema in die prediking van Jesus gewees voor
sy kruyisiging (vgl. Matt 4:23; Luk 4:43; 8:1). Die begrip koninkryk van God spreek
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van die heerskappy van God as die ewige Koning. Sy ryk is nie ŉ land nie, maar
mense wat deur die Heilige Gees tot onderdanigheid aan God gebring is. Dit is die
mense wat hulle lewe buite hulleself in Jesus Christus soek omdat Hy hulle enigste
en volkome Verlosser is. In die Woord van die Here vind die mense die wil van God
vir sy koninkryk. En onderleiding van die Heilige Gees onderwerp die mense hulle
hoe langer hoe meer aan hierdie wil van God.
15. Wat bedoel Lukas met die apostels wat Hy uitverkies het? (vers 3)
Hierdie woorde praat nie eerste van die uitverkiesing tot die ewige lewe nie. Dit
verwys na die roeping van die apostels. Jesus het self elkeen van sy apostels
persoonlik na Hom geroep. Dit is manne wat die Here afgesonder het vir die
besondere werk om apostels – gestuurdes of ambasadeurs – van Hom te wees.
Hierdie manne het hulleself nie aangemeld of aangestel nie. Jesus het hulle gekies
en aangestel. Selfs die twee apostels - Mattias en Paulus – wat by die elf gekom
het nadat Judas Iskariot Jesus verraai het, is deur Jesus persoonlik uitverkies.
Daarom kan iemand homself nie vandag nog met hierdie naam self verheerlik nie.
Christene kan alleen apostels genoem word in die sin dat hulle almal gestuurdes van
Christus is, maar dit is hoe ver dit kan gaan.
16. Wanneer het Jesus die apostels beveel om in Jerusalem te wag? (vers 4)
17. Hoekom moes Jesus hulle beveel om nie uit Jerusalem weg te gaan nie? (vers
4)
18. Wat is die belofte waarop die apostels moes wag? (vers 4)
19. Lê daar nog iets meer in die woord wag? (vers 4)
Toe Jesus nog saam met hulle was het Hy hulle beveel om nie van Jerusalem af
weg te gaan nie. Dit wil sê dit was gedurende daardie veertig dae wat Hy nog aan
hulle verskyn het dat hulle die bevel gekry het.
Dit was nodig dat Jesus hierdie bevel aan hulle gee, want sy hemelvaart was op
hande. Die hemelvaart sou binnekort plaasvind. Waarskynlik het Jesus die apostels
weer herinner aan die onderrig wat Hy in daardie aand voor die kruisiging aan hulle
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gegee het in verband met sy hemelvaart (Joh 14:1-6). Die noodsaaklikheid van die
bevel moet ook in die omstandighede na die hemelvaart raakgesien word.
Gedurende die veertig dae was Jesus nog by hulle en hulle hoor nog sy stem en
word deur sy teenwoordigheid vertroos. Maar wat sal na Jesus se hemelvaart
gebeur. Dan is hulle alleen en die Jode se gevoelens aangaande Jesus het
verseker nie in hierdie amper veertig dae verander nie. As hulle nie meer vir Jesus
iets kan aandoen nie, sal hulle hulle wrewel teen die apostels uithaal. Daarom moes
Jesus hulle beveel om nie van Jerusalem weg te gaan nie.
Hulle moes in Jerusalem bly om te wag op die belofte. Lukas beklemtoon dat
Jesus self aan die apostels die belofte gegee het deur Jesus se woorde in die
direkte rede neer te skryf. Die belofte kom van die Vader af. Dit is eers in vers 5 dat
Lukas duidelik maak na watter belofte Jesus verwys – dit is die koms van die Heilige
Gees – wat Jesus self aan hulle belowe het in die aand voordat Hy gevange geneem
is (Joh 16:6-15).
Die feit dat die apostels sou moes wag en hulle weet nie vir hoe lank nie, was ook ŉ
toets vir hulle geloof in Jesus Christus. Wag beteken dat jy niks self kan doen om
die tyd te verhaas of die belofte kan gryp nie. Hulle hoor maar net dat die belofte
sal kom nie lank ná hierdie dae. Dit beteken dat die apostels hulle volle vertroue in
Jesus Christrus nou sal moet stel. Die belofte sal kom, al weet hulle nie presies
wanneer nie. En wat die vyandigheid van die Joodse volk betref, daarvoor moet
hulle ook vertrou dat Jesus hulle sal beskerm. Hy het hulle immers uitverkies vir ŉ
besondere taak, daarom moet hulle nie oor hulle eie veiligheid bekommerd wees nie.
20. Moet ons met die woord maar in vers 5 verstaan dat Johannes se doop teenoor
die doop met die Heilige Gees staan?
21. Wat word bedoel met die woorde met die Heilige Gees gedoop? (vers 5)
Die woord maar wil nie ŉ teenstelling maak tussen Johannes se doop en die doop
met die Heilige Gees nie. Johannes het met water gedoop as ŉ uiterlike teken van
die bekering van sondes waarmee die mense hulle vereenselwig het. Die doop met
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water is die uiterlike bevestiging van die innerlike reiniging deur sondebelydenis van
ŉ boetvaardige mens. Die doop met die Heilige Gees is die vervulling en volledig
making van die doop van Johannes.
Van nou af sal die Heilige Gees permanent in die gelowige woon en werk. Hy sal
die apostels in staat stel om die opdrag wat Jesus aan hulle gee om sy getuies te
wees (Hand 1:8) uit te voer. Sonder die kragtige werk van die Heilige Gees sou dit
onmoontlik te wees om getuies te wees van Jesus Christus.
Doop met die Heilige Gees beteken dan dat die Heilige Gees sy intrek in die
gelowige neem. Hy bring die weergeboorte te weeg in die mens omdat Hy die
verstand, hart en wil van die mens verander en nuut maak. Vir die gelowige beteken
dit dat Hy dit wat Christus aan die kruis verwerf het eiendom van die gelowige maak
deur die geloof. Dit beteken ook dat die gelowige nou onder die beheer van die
Heilige Gees ŉ instrument word om van Jesus Christus te getuig in lewe en in
woorde.
1.2 Samevatting
In die eerste vyf verse maak Lukas aan Theofilus duidelik dat Jesus na sy
opstanding vir nog veertig dae aan sy apostels verskyn het om aan hulle
onteenseglik te toon dat Hy werklik lewend is. Die opstanding van Jesus Christus is
immers die fondament vir die werk wat Jesus Christus deur sy apostels gaan voortsit
na sy hemelvaart.
ŉ Verdere deel van die fondament van die apostels se toerusting is die doop met die
Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees sal dit onmoontlik wees om die getuies van
Jesus Christus te wees. Die Heilige Gees sal hulle immers herinner aan die woorde
van Jesus en hulle verder toerus vir hulle werk as apostels.
Theofilus word ook verseker dat die apostels uitverkies is deur Jesus. Hy het hulle
in besonder aangestel vir die werk wat hulle moet doen. Daarby het Jesus
gedurende die veertig dae met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Soos wat
die koninkryk van God die prediking van Jesus gerig het, so moet die koninkryk van
God ook hulle prediking rig.
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2. Handelinge 1:6-8 – Die bevel tot getuies
6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd
die koninkryk vir Israel weer oprig? 7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie
toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het
nie; 8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en
julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría
en tot aan die uiterste van die aarde.

2.1 Vrae by Handelinge 1:6-8
1. Wie is aan die woord? (vers 6-8)
2. Met wie word gepraat? (vers 6-8)
In vers 6 is dit die wat bymekaar gekom het wat aan Jesus ŉ vraag stel. In verse 7
en 8 is dit Jesus wat die vraagstellers antwoord. Uit die bewoording in vers 6 – die
wat bymekaargekom het – is dit nie heeltemal duidelik of dit net die elf apostels
was of die ander gelowiges (vgl. Hand 1:14, 15) saam met die elf wat aan Jesus die
vraag stel nie.
Lukas het inderdaad in die voorwoord gesê dat Jesus na sy opstanding oor ŉ
tydperk van veertig dae bevele aan sy apostels gegee het. En onder die naam
apostels verstaan ons dat dit in hierdie stadium net die elf was. In verse 7 en 8 praat
Jesus van die ontvangs van die Heilige Gees en dat hulle getuies sal wees van
Jesus. Uit Handelinge 2 – wanneer die uitstorting van die Heilige Gees dan
plaasvind – wil dit voorkom of al honderd en twintig gelowiges op daardie dag
bymekaar was, want dit was die eerste dag van die week waarop die dissipels van
Jesus graag saam gekom het.
Dus wil dit voorkom of die vraag van vers 6 nie net die vraag van die elf apostels
was nie. Dit kon ook die vraag wees wat in die ander dissipels se gemoed geleef het
en gevra is.
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3. Wat bedoel die dissipels met die woord in hierdie tyd? (vers 6)
4. Wat bedoel die dissipels met die oprig van die koninkryk? (vers 6)
5. Wat is die koninkryk vir Israel? (vers 6)
6. Hoekom sou die dissipels hierdie vraag vra? (vers 6)
Die woorde in hierdie tyd in die vraag maak dit duidelik dat die dissipels ten volle
oortuig was dat Jesus werklik lewend voor hulle staan. Hy is die Here – hulle spreek
Hom ook so aan. Met die woorde in hierdie tyd word dit duidelik dat die dissipels
nou die verwagting het dat daar iets groots moet gebeur. Jesus het immers gesterf,
maar nou staan Hy lewend voor hulle. Hy het die dood oorwin. Watter ander groot
dinge sal Hy nie nou kan doen nie? Sal Hy selfs nou die koninkryk vir Israel weer
oprig?
Wanneer die dissipels vra of Jesus nou weer die koninkryk vir Israel gaan oprig het
hulle na alle waarskynlikheid die herstel van Israel in gedagte. Die herstel van Israel
is deur die Here belowe (Jer 23:1-8; Eseg 36:16-30; 37:21-28). Sedert die
ballingskap verby is, was die koninkryk nog nooit weer herstel soos wat hulle uit die
belofte van die Here kon aflei nie. Israel het nog nooit weer sy eie grondgebied self
regeer nie. En in daardie belofte oor die herstel van die koninkryk word daar ook
van die een koning gepraat. Vir die dissipels moet die Here Jesus dan hierdie
Koning wees wat die Here in die belofte bedoel het.
Oprig beteken dus dat die volk Israel weer terugkeer na die beloofde land. Hulle sal
uit al die nasies waarheen hulle verstrooi is terugkeer om dan onder die een koning
te leef. Die dissipels het dus verwag dat die Here nou dadelik gaan begin om die
koninkryk vir Israel – ŉ politiese en nasionale koninkryk – vir die Jode weer gaan
oprig. God se koninkryk is egter nie ŉ politiese en nasionale koninkryk nie. Dit is nie
ŉ koninkryk wat net die nageslag van Abraham omvat nie.
Die dissipels het hierdie vraag gevra omdat hulle die profesieë oor die herstel van
Israel geken het. In die afgelope veertig dae het daar groot dinge gebeur. Jesus is
gekruisig en Pilatus het Hom die Koning van die Jode genoem. Jesus het nou uit die
dood opgestaan en Hy praat met hulle oor die dinge van die koninkryk van God.
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Daarom het die dissipels die verbintenis gemaak tussen die koninkryk van God en
die profesieë oor die herstel van Israel en die vraag gevra.
7. Wat wil Jesus met die eerste deel van die antwoord aan die dissipels sê? (vers
7)
8. Na watter tye en geleenthede verwys Jesus? (vers 7)
Die begin van Jesus se antwoord is nie ŉ vermaning nie. Hy wys hulle bloot daarop
dat hulle nou dinge vra wat hulle nie nodig het om te weet nie. Die tye en
geleenthede waarna Jesus verwys is die tyd wanneer die Here die koninkryk vir
Israel weer gaan herstel. Hierdie tye en geleenthede wys op die einde van die
wêreld, soos wat die twaalf nog destyds vir Jesus gevra het toe Hy die laaste keer uit
die tempel uitgestap het (Matt 24; Mark 13).
Die profesieë waarna die dissipels verwys wat vertel van die herstel van die
koninkryk vir Israel sien juis op die volmaakte koninkryk van God wat eers aan die
einde van die dae sal aanbreek met die wederkoms van Jesus. Daardie tye en
geleenthede het die Vader deur sy eie mag bepaal. Met hierdie woorde hoor ons
dat die opgestane Jesus Homself steeds aan sy Vader onderwerp. Net die Vader
weet wanneer daardie tye en geleenthede sal aanbreek.
9. Hoekom kom dit die dissipels nie toe om die tye en geleenthede te weet nie?
(vers 7)
Jesus maak nie bekend wat nog alles moet gebeur voordat hierdie tye en
geleenthede gaan aanbreek nie. Aan die een kant, dit is nie waarop die dissipels se
fokus alleen moet wees nie. Aan die ander kant sou die bekendmaking van die tye
en geleenthede wat vir hulle nog oor twee duisend jaar sou strek hulle net ontmoedig
het vir die taak waarop hulle tans moes fokus.
In die tweede deel van die antwoord wys Jesus waarop die dissipels se aandag in
die onmiddellike toekoms gevestig moet wees. Hulle moet Jesus se getuies wees
wanneer hulle die krag ontvang. Die koninkryk van God moet deur hulle verkondig
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word. Die koms van God se koninkryk is die Here se werk alleen. Mense kan nie
die koninkryk van God laat kom nie en hulle kan ook nie die koms van God se
koninkryk verhaas nie. Mense kan hulle maar alleen deur die kragtige werk van die
Heilige Gees onderwerp aan die koningskap van die Here en dit is wat die dissipels
self nou moet doen.
10. Beteken Jesus se antwoord dat die dissipels glad nie oor die wederkoms moet
praat nie? (vers 7)
Jesus wil met sy antwoord die dissipels nie verbied om oor die wederkoms van
Jesus te dink of te praat nie. Jesus het immers self in sy antwoord van destyds
bekend gemaak dat Hy gaan terugkom om die mense te oordeel (vgl. Matt 24 en
25). Die wederkoms moet verkondig word. Mense moet weet dat Jesus terugkom
om te oordeel. Vir gelowiges is dit ŉ troos, maar vir die ongelowiges is dit ŉ dag van
afrekening. Gelowiges moet egter nie spekuleer oor wanneer hierdie dag sal
aanbreek nie.
11. Watter krag sal die dissipels ontvang? (vers 8)
12. Wat is die gevolg van hierdie krag wat hulle gaan ontvang? (vers 8)
Die krag wat die dissipels gaan ontvang is die kragtige werk van die Heilige Gees
wanneer Hy oor hulle kom. Die Heilige Gees sal die dissipels bemagtig soos wat
Jesus belowe het in daardie nag voordat Hy verraai is (vgl. Joh 14:12-31; 16:5-15).
Die krag beteken ook dat die dissipels hulle eie vrese vir mense sal oorwin – die
vrese wat hulle in daardie dae van Jesus se dood beleef het.
Hulle sal die krag ontvang. Die Heilige Gees sal dit aan hulle gee. Hulle werk nie
om hierdie krag te kry nie. En omdat die Heilige Gees die krag gee, kan die
dissipels ook aanhoudend vra dat die Heilige Gees hierdie krag in hulle sal werk.
Die gevolg van die ontvang van die krag is dat die dissipels getuies van Jesus sal
wees. Om getuies van Jesus te wees, is nie opsioneel vir die dissipels nie. Dit is die
spontane gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. Dit sal vir die dissipels
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onvermydelik wees om getuies van Jesus te wees. Dit sal nie iets wees wat hulle
kan keer nie. Dit is die afleiding wat ŉ mens maak uit die feite wat Jesus stel – julle
sal krag ontvang en julle sal my getuies wees.
13. Waar oral sal die dissipels getuies van Jesus wees? (vers 8)
Die dissipels sal getuies van Jesus wees in Jerusalem, in die hele Judea en
Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Hierdie geografiese gebiede dui dan
ook die program van die dissipels se werk aan en gee die agenda van die res van
die boek Handelinge. Handelinge 1 tot 7 is die verhaling van die getuies in
Jerusalem. Handelinge 8 tot 12 is die verhaling van die getuies in die hele Judea en
Samaria. En Handelinge 13 tot 28 is dan die vertelling van die getuies se werk tot
aan die uiterste van die aarde.
Afgesien daarvan dat die name geografiese gebiede aandui, dui die name op nog
meer. Jerusalem was in daardie dae vyandig teenoor Jesus en sy volgelinge. Vyftig
dae gelede het die mense in Jerusalem woedend geskree dat Jesus gekruisig moet
word. Uit vrees het die dissipels weggekruip. Nou sal die dissipels juis onder hierdie
mense getuies van Jesus wees.
Judea het die verkondiging van Jesus verwerp. Nou sal die dissipels juis onder hulle
weer die koninkryk van God gaan verkondig. Samaria is beskou as ŉ plek waar ŉ
mens niks regtig kan uitrig of waarvan jy iets goeds kan verwag nie. Dit is ŉ klomp
basters wat daar woon. Ook hulle moet hoor van Jesus en die koninkryk van God.
Die uiterste van die aarde is die woonplek van volbloed heidene en in die oë van
baie Jode in daardie tyd was hulle net goed genoeg om in die hel te beland nie om
die evangelie van Jesus Christus te hoor nie. Dus sou daar natuurlike wys ŉ hele
klomp teen argumente wees waarom die getuienis aangaande Jesus nie in hierdie
plekke verkondig moet word nie.
Vanuit ŉ godsdienstige oogpunt sou ŉ mens die volgende oor elkeen van hierdie
plekke kon sê. Wanneer die dissipels getuies is onder die Jode in Jerusalem en
Judea is hulle getuies onder mense wat die ware godsdiens het, maar ŉ valse begrip
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daarvan het. Om getuies te wees in Samaria beteken dat hulle getuies is onder
mense wat ŉ gemengde godsdiens gehad – gedeeltelik waar en gedeeltelik vals. En
om getuies te wees tot aan die uiterste van die aarde, is om getuies te wees onder
mense wat nie ŉ egte en lewende godsdiens het nie.
14. Wat sal die dissipels getuig? (vers 8)
Die dissipels sal getuies van Jesus wees. Dus sal hulle aangaande Jesus se
Persoon en werk getuig. Verder sal hulle ook getuig aangaande die koninkryk van
God waarin Jesus en sy werk ŉ sentrale deel vorm.

2.2 Samevatting
Eie aan mense se geaardheid wil die dissipels weet wanneer die Here die koninkryk
vir Israel weer gaan oprig. Sal dit nou gebeur, want die opstanding is die
onteenseglike bewys dat Jesus werklik die Here is.
Jesus vermaan die dissipels nie oor hulle vraag nie, maar stel hulle fokus reg. Oor
die spesifieke tydstip van die herstel van die koninkryk moet hulle nie bekommerd
wees of daaroor spekuleer nie. Die Vader het dit alles in sy mag. Hulle fokus is om
nou getuies van Jesus te wees vanuit Jerusalem tot aan die einde van die aarde.
Alle mense moet die evangelie van God se genade in Jesus Christus hoor.
3. Handelinge 1:9-11 – Die hemelvaart van Jesus
9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ŉ wolk het
Hom voor hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk
terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 11 wat sê:
Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat
van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die
hemel sien wegvaar het.
3.1 Vrae by Handelinge 1:9-11
1. Wie is hier aan die woord? (vers 9-11)
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2. Met wie word gepraat? (vers 9-11)
3. Hoe lank na die vorige gebeure in verse 6 tot 8 het hierdie gebeure plaasgevind?
In hierdie drie verse is Lukas as die skrywer hoofsaaklik aan die woord. Hy vertel
aan Theofilus wat gebeur het na die afloop van die veertig dae waartydens Jesus
aan sy dissipels verskyn en met hulle gepraat het. In sy vertelling haal hy ook die
woorde aan wat die twee manne in wit klere met die apostels gepraat het.
Die woord nadat maak nie duidelik hoe lank dit was na die gebeure waarvan ons in
verse 6 tot 8 lees nie. Dit kon op dieselfde dag gewees het of dit kon enkele dae
voor die tyd gewees het.
4. Hoe het Jesus opgevaar na die hemel? (vers 9)
5. Hoekom beklemtoon Lukas dat die apostels gesien het dat Jesus na die hemel
opvaar? In hierdie drie verse word tot vyf keer gesê dat hulle gekyk of gesien
het.
6. Wat is die betekenis van die wolk wat Hom voor hulle oë weggeneem het? (vers
9)
Die handeling wat hier plaasvind tydens Jesus se hemelvaart staan in die passief
geskryf – Hy is opgeneem. Jesus het dus self niks gedoen om op te vaar nie. Dit is
God die Vader wat sy Seun opneem (vgl. Efes 1:20). Terwyl die apostels na Jesus
gekyk het, is Hy opgeneem. Hulle het gesien hoe Hy van die aarde af opgelig word
sonder dat hulle kon sien waarop Hy opgelig word al verder en verder van hulle af.
Uit hierdie woorde kan ons nie aflei dat Jesus op ŉ wolk opgevaar het nie.
Lukas beklemtoon die feit dat die apostels gesien het dat Jesus opgeneem word. In
die afgelope veertig dae het Jesus skielik aan hulle verskyn en skielik van hulle af
weggegaan (Luk 24:31). In hierdie veertig dae het die apostels nie gesien hoe
Jesus weggaan nie – Hy het net uit hulle sig verdwyn. Maar nou moet hulle sien dat
Jesus weggaan deur opgeneem te word in die hemel, sodat hulle kan weet dat Hy
nie gou weer gaan verskyn nie. Hy het nou vir ŉ tyd lank van hulle af weggegaan.
Die apostels moes dit sien, want hulle moes getuies wees van Jesus se hemelvaart.
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Die hemelvaart van Jesus het dan ook een van die pilare geword in die Christelike
geloof.
In aansluiting by die woorde van Jesus net voor die hemelvaart, naamlik dat hulle die
belofte van die Vader sal ontvang – die Heilige Gees – sowel as Jesus se woorde in
Johannes 16:7 – Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie
weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek
Hom na julle stuur – het nou vir die apostels meer werklik geword. Jesus het gesê
dat Hy moet weggaan, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Hy het vir hulle
gesê om in Jerusalem te wag totdat hulle die Heilige Gees ontvang het. En nou sien
hulle opgeneem word. Dus kan hulle nou met vertroue wag dat die belofte van die
Heilige Gees waar sal word.
Terwyl Jesus opgeneem is en die apostels dit gesien het, het hulle ook gesien hoe ŉ
wolk Hom voor hulle oë wegneem. In die Ou sowel as in die Nuwe Testament is ŉ
wolk teken van die heerlike teenwoordigheid van God (Eks 40:34; Matt 17:5; Mark
1:11; 9:7). Jesus is as’t ware met die wolk toegevou – toegevou met die heerlike
teenwoordigheid van sy Vader. Jesus is dus deur sy Vader ontvang en dit bevestig
dat Hy sy Seun se werk op aarde goedkeur. Jesus het sy Vader verheerlik en nou
verheerlik die Vader sy Seun, soos Jesus ook in sy gebed gevra het (Joh 17:1-5).
7. Hoekom het die apostels stip na die hemel bly kyk? (vers 10)
8. Wie is die twee manne in wit klere? (vers 10)
9. Waar het hulle vandaan gekom? (vers 10)
Die apostels het in verwondering stip na die hemel gekyk terwyl Jesus weggaan.
Hulle aandag was deur die gebeure wat voor hulle plaasvind vasgenael. Afgesien
die van die vyf woorde in die drie verse wat na kyk verwys en beklemtoon dat die
apostels regtig vir Jesus sien opvaar het, beklemtoon hierdie begrip stip kyk dat hulle
werklik Jesus sien opvaar het na die hemel. Daar is geen twyfel aan wat hulle
gesien het nie. Daarom is die getuienis wat hulle van Jesus se hemelvaart gegee
het ook betroubaar.
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Die woord hemel kom in vers 10 en 11 vier keer voor. Daar is dus geen twyfel oor
waar Jesus liggaamlik teenwoordig is nie. Hy is in die hemel en nie meer op die
aarde nie. Dit is vanuit die hemel waar Jesus die werk waarmee Hy begin het gaan
voortsit. Die wyse waarop Hy vanuit die hemel die werk gaan voortsit word weldra
duidelik uit dit wat gaan volg in die boek Handelinge.
Die twee manne in wit klere word glad nie verder beskryf nie. Vergelyk ŉ mens
hierdie beskrywing met die beskrywing van die twee manne in blink klere in Lukas
24:1-7 kan ŉ mens veilig die afleiding maak dat hierdie twee manne ook engele van
die Here was. Dat hulle engele was lei ŉ mens ook af uit die boodskap wat hulle aan
die apostels oordra – hulle bring ŉ profetiese boodskap oor die wederkoms van
Jesus.
Die apostels se aandag was so vasgenael op Jesus terwyl van hulle af weggaan dat
hulle nie die koms van die twee manne sou opgemerk het nie. Maar soos wat Lukas
dit beskryf, kan ŉ mens hoor dat hulle skielik daar by hulle gestaan het, net soos wat
die twee manne in blink klere ook skielik by die dissipels by die oop graf gestaan het
(Luk 24:1-7). Daar is egter net een plek waar die twee manne – die twee engele –
vandaan kon kom en dit is vanuit die hemel. God het hulle gestuur om hierdie
profetiese boodskap oor Jesus se wederkoms aan hulle te bring.
10. Hoekom spreek die manne die apostels as Galilese manne aan? (vers 11)
11. Hoekom vra hulle die vraag aan die apostels? (vers 11)
12. Hoekom gee die twee manne die apostels nie kans om te antwoord nie? (vers
11)
13. Wat bedoel die manne met die profetiese woorde aangaande Jesus se
wederkoms? (vers 11)
Die twee engele het die apostels as Galilese manne aangespreek, want al elf van
hulle was uit Galilea afkomstig. Dit is net Judas Iskariot wat nie uit Galilea afkomstig
was nie. Hy was uit Judea afkomstig, soos wat sy naam ook sê. Iskariot is die
samevoeging van die Hebreeuse woorde wat vertaal kan word met man van Kiriot.
Kiriot was ŉ dorpie sowat agtien kilometer suid van Hebron.
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Die twee manne het die vraag aan die apostels gevra omdat hulle so vasgenael na
die Jesus bly kyk het terwyl Hy van hulle weggaan. Met hierdie vraag moet die
apostels self hoor waarop hulle hulle aandag nou gevestig gehad het – op die
hemelvaart van Jesus. Dit is inderdaad belangrik dat hulle getuies van Jesus se
hemelvaart moes wees. Maar hulle kan nie nou hierby stilstaan nie. Daar was
bevele wat Jesus vir hulle gegee het en hulle moet hierdie bevele gaan uitvoer. Die
een bevel wat dadelik uitgevoer moes word, is dat hulle in Jerusalem moet gaan wag
totdat hulle die belofte van die Heilige Gees ontvang het. Daarna moet ons hulle
begin om die ander bevele uit te voer. Hulle moet getuies van Jesus wees tot aan
die uiterste van die aarde.
Die twee manne gee die apostels nie geleentheid om die vraag te antwoord nie,
want hulle is nie gestuur om ŉ diskussie met die apostels te voer nie. Engele tree
net op volgens die bevel wat God aan hulle gegee het. Hulle opdrag was om met
die profetiese woorde aangaande Jesus se wederkoms die apostels se aandag op
die onmiddellike opdrag te fokus, want God wil sy koninkryk laat kom in Jerusalem,
Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, sodat sy Seun kan terugkeer
as die ewige Koning.
Met die profetiese woorde – Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die
hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het – maak
die engele ŉ paar dinge aan die apostels bekend.
Hierdie Jesus – sê dat hierdie selfde Jesus wat hulle nou vir drie jaar al ken, sal
terugkeer. Daar is nie ŉ ander Jesus nie behalwe hierdie Een. Hierdie Jesus wat
met soveel sorg en ontferming en liefde hier op aarde opgetree het, is dieselfde
Jesus wat aan die regterhand van God gaan sit het. Met dieselfde sorg, ontferming,
liefde en regverdigheid as wat Hy hier op aarde opgetree het, sal Hy aan die
regterhand van sy Vader optree. En wanneer Hy terugkom as Regter om oor die
lewendes en die dooies te oordeel, sal Hy steeds met sorg, liefde, ontferming en
regverdigheid optree.
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Wat van julle opgeneem is in die hemel – sê waar Jesus Hom nou liggaamlik
bevind omdat die apostels Hom nie meer sien nie. Hy is in die hemel by sy Vader.
Hy het gaan sit aan die regterhand van sy Vader vanwaar Hy die werk waarmee Hy
op die aarde begin het, gaan voortsit. Hy sit as Koning aan die regterhand van sy
Vader, want Hy regeer. Hy sit as Hoëpriester aan die regterhand van sy Vader waar
Hy vir die gelowiges biddend intree. Hy sit as Profeet aan die regterhand van sy
Vader, want deur sy Gees en Woord leer Hy die apostels verder.
Sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het – sê dat die
wederkoms van Jesus presies so sal gebeur soos wat sy hemelvaart gebeur het. Hy
self sal liggaamlik uit die hemel terugkom. Die apostels het Hom gesien toe Hy
opgeneem is in die hemel. Jesus sal net so sigbaar terugkeer uit die hemel. Hy is
van die Olyfberg af opgeneem in die hemel. Hy sal weer op die Olyfberg terugkeer
uit die hemel. Hy is in die teenwoordigheid van sy dissipels opgeneem in die hemel.
Hy sal weer in die teenwoordigheid van sy volgelinge terugkeer uit die hemel. Hy
is opgeneem terwyl Hy die apostels geseën het. Wanneer Hy terugkeer uit die
hemel sal Hy tot seën van sy kerk terugkeer.
Die woorde van die engele kom ook met besliste sekerheid – Jesus sal terugkeer.
Daaroor mag die apostels nie twyfel nie, alhoewel die tydstip van sy wederkoms nie
gegee word nie. Dit is hierdie besliste sekerheid van Jesus se wederkoms wat moed
en durf gee om die opdragte van Jesus te gaan uitvoer.
3.2 Samevatting
Net soos die opstanding waarvan die apostels getuies moes wees, net so moet hulle
van die hemelvaart van Jesus getuies wees. Lukas het die feit dat Jesus lewend
was na die opstanding baie duidelik beklemtoon in die verse vooraf. Nou
beklemtoon hy die hemelvaart van Jesus met net soveel erns.
Alhoewel die hemelvaart van Jesus ŉ baie belangrike saak is, kan en mag die die
apostels nie daarby stilstaan nie. Hulle het opdragte om uit te voer, daarom moet
hulle aandag nou op daardie opdragte gefokus wees.
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Oor die wederkoms hoef die apostelks ook nie te twyfel nie. Jesus sal beslis
terugkeer uit die hemel. Wanneer dit sal gebeur word nie gesê nie. Die belangrike
is nou dat daar werk is wat gedoen moet word en dit moet gedoen word voordat
Jesus terugkeer.

20

Handelinge 1:12-26
12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg,
wat naby Jerusalem is, ŉ sabbatsreis ver. 13 En toe hulle daar kom, gaan hulle na
die bo-vertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik: Petrus en Jakobus
en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus,
die seun van Alféüs, en Simon, die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 14
Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ŉ aantal vroue
en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.
15 En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan – die skare van
persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig – en gesê: 16 Broeders,
hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van
Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17 want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening
verkry.
18 Hy het dan ŉ stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor
geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort; 19 en dit het bekend geword
aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal
Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.
20 Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms: Laat sy woonplek woes
word, en laat daar geen inwoner in wees nie! En: Laat ŉ ander een sy
opsienersamp neem.
21 Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here
Jesus by ons in- en uitgegaan het, 22 van die doop van Johannes af tot op die dag
dat Hy van ons opgeneem is – van hulle moet daar een saam met ons getuie word
van sy opstanding.
23 En hulle het twee voorgestel: Josef wat genoem is Bársabas, met die bynaam
van Justus, en Matthías. 24 En hulle het gebid en gesê: U, Here, wat die harte van
almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het 25 om die lot van
hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te
gaan na sy eie plek.
26 Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam
met die elf apostels te wees.
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4. Handelinge 1:12-26 – Jesus wys die twaalfde apostel aan
4.1 Handelinge 1:12-14 – Die apostels se geestelike voorbereiding
12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word
Olyfberg, wat naby Jerusalem is, ŉ sabbatsreis ver. 13 En toe hulle daar kom,
gaan hulle na die bo-vertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik:
Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas,
Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus, die seun van Alféüs, en Simon, die
Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 14 Hulle almal het eendragtig
volhard in gebed en smeking, saam met ŉ aantal vroue en Maria, die moeder
van Jesus, en met sy broers.
4.1.1 Vrae by Handelinge 1:12-14
1. Wie is hier aan die woord? (vers 12-14)
2. Wanneer het die apostels na Jerusalem teruggekeer? (vers 12)
3. Waar het die hemelvaart van Jesus plaasgevind? (vers 12)
4. Hoe ver was dit van Jerusalem af? (vers 12)
Lukas gaan voort om aan Theofilus te vertel wat gebeur het nadat die twee manne in
wit klere die profetiese woorde aangaande Jesus se wederkoms aan die apostels
verkondig het.
Die woord daarop maak dit duidelik dat die apostels dadelik na Jerusalem
teruggekeer het nadat die twee manne in wit klere met hulle gepraat het. Dit wil sê,
dit was nog op dieselfde Donderdag as waarop Jesus na die hemel opgevaar het. In
hierdie optrede van die apostels sien ons dat hulle die Here steeds gehoorsaam. Hy
het vir hulle gesê dat hulle in Jerusalem moet wag totdat hulle die gawe van die
Vader ontvang het – die Heilige Gees (Hand 1:4).
Jesus het van die Olyfberg af na die hemel opgevaar. In aansluiting by die woorde
van die twee manne in wit klere beteken dit dat Jesus met sy wederkoms ook weer
na die aarde sal terugkom op die Olyfberg. Die Olyfberg was ŉ sabbatsreis ver van
Jerusalem af. In ons taal was dit omtrent ŉ kilometer ver.
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5. Waar in Jerusalem het die apostels bymekaar gekom? (vers 13)
6. Na watter bo-vertrek verwys Lukas? (vers 13)
7. Wie was almal bymekaar in die bo-vertrek? (vers 13)
Toe die apostels in Jerusalem aankom het hulle na die bo-vertrek gegaan. Lukas
sê dat dit die bo-vertrek is waar hulle gewoond was om te vertoef. Die eerste bovertrek waaraan ŉ mens dink, is die een waar die apostels saam met Jesus was toe
Hy die nagmaal ingestel het. Maar Lukas gebruik ŉ ander woord in Lukas 22:12 om
daardie bo-vertrek te benoem. Hier noem hy die bo-vertrek waar hulle gewoond
was om te vertoef. Uit hierdie woorde lei ŉ mens af dit was ŉ bo-vertrek in ŉ huis
waar die apostels tuis gegaan het gedurende die tyd wat hulle in Jerusalem besoek
afgelê het.
In vers 13 noem Lukas eers al elf die apostels se name wat in die bo-vertrek
bymekaar was. Hulle was Petrus, Jakobus, Johannes, Andréas, Filippus,
Thomas, Bartholoméüs, Matthéüs, Jakobus, die seun van Alféüs, Simon, die
Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. Lukas noem Petrus, Jakobus en
Johannes se name eerste, want hulle was die drie wat saam met Jesus op die berg
was toe Hy verheerlik is. En die aand toe Jesus in die tuin van Getsemane gaan bid
het – die aand voor sy kruisiging – het hulle drie ook dieper die tuin ingegaan saam
met Jesus as die ander apostels.
Afgesien van die elf apostels vertel Lukas dat Maria die moeder van Jesus en sy
broers saam met die elf apostels in die bo-vetrek bymekaar gekom het. Jesus se
broers was Jakobus, Joses, Simon en Judas (Matt 13:55). Aanvanklik het hulle ook
nie in Jesus geglo nie (Joh 7:5). Hulle het eers later in Jesus se bediening tot geloof
in Hom gekom of gedurende die tyd van die kruisiging en opstanding (vgl. 1 Kor
15:7). Daar was ook nog ŉ aantal vroue saam hulle. Onder hierdie vroue sou seker
Maria Magdalena en Johanna an Maria die ma van Jakobus gewees het (Luk 24:10).
Altesaam was hulle omtrent honderd en twintig dissipels van Jesus wat in die bovertrek bymekaar gekom het (Hand 1:14).
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8. Hoekom sê Lukas dat hulle eendragtig volhard het in gebed? (vers 14)
9. Waarvoor sou hulle gebid het? (vers 14)
Lukas gebruik die woord eendragtig tot ses keer in die eerste agt hoofstukke van
die boek Handelinge (Hand 2:1, 46; 4:24; 5:12; 8:6). Eenheid onder die apostels en
die onder al die gelowiges gesamentlik was een van die kenmerke van die kerk in
Jerusalem.
In die evangelie kry ŉ mens dikwels dat die dissipels onder mekaar geredekawel het.
By meer as een geleentheid was daar geargumenteer oor wie van hulle belangriker
as die ander sal wees in die koninkryk van God. Wat sou dan die verandering in
hulle gesindheid veroorsaak het? Dit blyk dat die opstanding van Jesus, sy
hemelvaart en die opdragte wat hulle van Hom gekry het sowel as die profetiese
woorde van die twee manne in wit klere hulle fokus van hulleself afgehaal het. Hulle
almal was nou gefokus op die opdrag om in Jerusalem te wag en wat daarna sal
gebeur wanneer hulle as getuies van Jesus gaan optree. In wese was al die
apostels nog steeds dieselfde mense – Petrus was steeds die een wat Jesus verloën
het, Matteus was steeds die tollenaar van voorheen, Simon was steeds ŉ Seloot.
Later in die Nuwe Testament hoor ons dat dit die Heilige Gees is wat die eenheid
tussen gelowiges smee (Efes 4:1). Dit is natuurlik ŉ eenheid in die geloof. Hierdie
eenheid en eendragtigheid van die apostels is dan ook die begin van Jesus se
gebed in Johannes 17 wat deur die Vader beantwoord word – die gelowiges moet
een wees soos wat die Vader en die Seun een is.
Uit die konteks en na aanleiding van die opdrag van Jesus dat die apostels in
Jerusalem moet wag, kan ŉ mens aflei dat hulle gebid het vir die koms van die
belofte van die Vader – die koms van die Heilige Gees. En uit dit wat onmiddellik
hierop volg – die verkiesing van die twaalfde apostel – kan ŉ mens aanvaar dat hulle
ook ernstig hieroor by die Here leiding sou gevra het.
4.1.2 Samevatting
In die onmiddellike optrede van die apostels en ander dissipels na die hemelvaart
van Jesus, sien ons die onvoorwaardelike gehoorsaamheid wat hulle het vir die
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woorde van die Here. Hulle het teruggegaan na Jerusalem om te wag op die koms
van die belofte van die Vader.
Tweedens merk ŉ mens ook die eenheid tussen die gelowiges op. Onder hulle was
daar verskille wat voorheen tot argumente gelei het, maar nou het hulle fokus van
hulleself na die opdrag van die Here verskuif. Die onderskeie agtergronde en wat
hulle gevoelens voorheen oor Jesus was, maak nou nie meer saak nie. Deur die
geloof in Jesus Christus het die eenheid onder hulle sigbaar geword.
Derdens sien ŉ mens die dat hulle in gebed verenig was. Nou wag hulle nog op die
belofte wat moet kom en hulle bid daarvoor, want Jesus het nie gesê wanneer die
belofte sal kom nie behalwe dat dit binne hierdie dae sou gebeur. Gebed is die wyse
waarop die gelowiges self afhanklik bly van die Here.
4.2 Handelinge 1:15-22 – Petrus se voorstel om die twaalfde apostel te kies
15 En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan – die
skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig – en gesê:
16 Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het
deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat
Jesus gevange geneem het; 17 want hy is saam met ons getal gereken en het
die lot van hierdie bediening verkry.
18 Hy het dan ŉ stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het
vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort; 19 en dit het
bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond
in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.
20 Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms: Laat sy woonplek
woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie! En: Laat ŉ ander een sy
opsienersamp neem.
21 Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die
Here Jesus by ons in- en uitgegaan het, 22 van die doop van Johannes af tot
op die dag dat Hy van ons opgeneem is – van hulle moet daar een saam met
ons getuie word van sy opstanding.
4.2.1 Vrae by Handelinge 1:15-22
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1. Wie is hier aan die woord? (vers 15-22)
2. Wie word aangespreek? (vers 15-22)
3. Wanneer het Petrus hierdie woorde gespreek? (vers 15)
In hierdie verse is Petrus aan die woord, soos Lukas dit aan Theofilus vertel. Soos
sovele kere ook in die evangelie neem Petrus ook nou die voortou om leiding aan
die dissipels te gee. Afgesien daarvan dat Petrus vinnig van geaardheid was – so
leer ons hom in die evangelie ken – moet ŉ mens aanneem dat die Here aan Petrus
die gawes gegee het om leiding te kan neem. Daarom doen hy dit ook nou hier,
selfs na sy eie droewige val toe hy die Here Jesus verloën het. Uit sy optrede hier,
kan ŉ mens dan aflei dat die ander apostels onvoorwaardelik aanvaar het dat Jesus
vir Petrus in sy amp as apostel herstel het (Joh 21:15-19). Hulle was immers
teenwoordig toe Jesus dit gedoen het.
Dit wil voorkom of die woorde in verse 18 en 19 nie noodwendig van Petrus was nie,
maar eerder kommentaar van Lukas. Hy vertel wat Judas met die geld gedoen het
wat hy by die hoëpriester en skrifgeleerdes gekry het om Jesus te verraai. Verder
gee Lukas ook ŉ verduideliking van die naam Akeldama – ŉ Aramese naam – aan
Theofilus wat self ook nie ŉ Jood was nie.
Die mense wat Petrus aanhoor, is al die gelowiges wat in daardie stadium
bymekaar was. Dit is die ander tien apostels sowel as die ander gelowiges in
Jerusalem. In hierdie stadium is hulle altesaam nog maar net honderd en twintig.
Lukas skryf dat Petrus in dié dae opgestaan het en met die ander gelowiges gepraat
het. Met hierdie tydsaanduiding sê Lukas dat dit gebeur in die dae tussen Jesus se
hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Daar word nie ŉ spesifieke dag
aangedui nie. Die afleiding wat ŉ mens maak uit die voorafgaande drie verse is dat
die gelowiges waarskynlik daagliks bymekaar gekom het om te volhard in gebed en
smeking terwyl hulle op die belofte van die Heilige Gees gewag het.
4. Watter Skrif moes vervul word volgens Petrus? (vers 16)
5. Waarom sê Petrus dat die Skrif vervul moes word? (vers 16)
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6. Watter verband lê Petrus tussen die Heilige Gees en Dawid? (vers 16)
7. Hoe het Petrus geweet dat Dawid se woorde ŉ voorspelling aangaande Judas
is? (vers 16)
8. Hoe kon Dawid oor Judas iets sê terwyl hulle soveel eeue na mekaar gelewe
het? (vers 16)
Die Skrif waarna Petrus verwys wat vervul moes word, is die woorde van Dawid in
twee van die Psalms wat hy geskryf het en wat vir ons hier in vers 20 aangehaal
word. Dit is aanhalings uit Psalm 69:26 en 109:8. In hierdie twee Psalms kla Dawid
by die Here oor die vyande wat hom beledig en verkleineer. Dit is mense vir wie hy
nog altyd omgegee het wat hom nou so behandel.
Dit is juis in tye waarin daar dinge gebeur wat onverstaanbaar is dat gelowiges na
antwoorde soek. In die afgelope twee maande het daar baie dinge gebeur wat die
apostels aanvanklik nie kon begryp nie. Jesus wat nog altyd net goed gedoen het
en God se Woord verkondig het in woorde en dade is geweldadig weggeruk en soos
ŉ gewone misdadiger aan ŉ kruis vasgespyker. In hierdie stadium weet die apostels
en die ander gelowiges dat Jesus regtig die Here is, die Seun van die lewende God.
Jesus moes op hierdie geweldadige manier sterf omdat God dit beskik het as die
enigste regverdige betaling vir die sondes van mense. Jesus het egter uit die dood
opgestaan. Die apostels het Hom lewend gesien en hulle het gesien toe Hy
opgevaar het na die hemel. Die afloop van al die hartseer en deurmekaar gebeure
is tog goed gewees.
Dit is nou na die tyd dat die apostels dan ook sien hoe die Skrif vervul is selfs in die
dinge wat vir hulle onverklaarbaar was. Hoe kon Judas die Here Jesus verraai? Dit
is so deur God bepaal. Hoe kon iemand van Jesus se eie verkose dissipels is so ŉ
laakbare ding doen? Dit was deur God beskik.
Vir Petrus is daar geen twyfel dat die woorde wat Dawid in die Psalms geskryf het,
woorde is wat hy deur die Heilige Gees ingegee is. Dawid se mond is deur die
Heilige Gees gebruik om die woorde te spreek wat hy in die Psalms neergeskryf
het. Die Heilige Gees het Dawid se woorde wat hy geskryf het in sy omstandighede
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so laat skryf dat dit nie tydgebonde is nie, maar tydgerig. Dit wat daar geskryf was,
slaan dus nie uitsluitlik op die tyd waarin Dawid gelewe het nie, maar het nog
verdere vervulling in Jesus se omstandighede gevind.
Dit was deur die verligting van die Heilige Gees dat Petrus raakgesien het dat die
woorde van Dawid ook op Judas van betrekking is. Wat Petrus raakgesien het in die
Psalms was dus ook antwoord op hulle gebede. Hulle gebede was om die koms van
die belofte van die Here te vra, maar hulle sou ook gebid het om begrip te kry oor die
dinge wat vir hulle so onverklaarbaar gebly het in die afgelope twee maande. Uit die
aanhaling van Psalm 109:8 en wat daarna onder die gelowiges in Jerusalem gebeur
het, kan ŉ mens ook aflei dat hulle waarskynlik gebid het oor die plek wat Judas
gelaat het. Moet daar iemand in sy plek verkies word, aangesien Jesus spesifiek
twaalf manne verkies het en ook by geleentheid na die twaalf verwys het.
Dawid self het die twee Psalms nie geskryf met iemand anders ingedagte nie. Hy
het by die Here gekla oor wat met homself gebeur het. Maar aangesien die Psalms
nie Dawid se werk alleen is maar die Heilige Gees wat deur Dawid gewerk het, het
die Heilige Gees die woorde in die Psalms op Dawid se omstandighede betrek. En
deur die verloop van die geskiedenis sou die Psalms ook in die omstandighede van
Jesus vervul word. Dawid is immers in die voorgeslag van Jesus, hy is die man na
God se hart en die Here het besondere beloftes van ewige koningskap aan Dawid
gemaak. Daarom was dit ook natuurlik om na die Psalms te gaan om antwoorde te
soek op die onverklaarbare dinge die afgelope twee maande in die lewens van die
apostels.
9. Van watter Judas praat Petrus? (vers 16)
10. Hoe was Judas die leier van die wat Jesus gevange geneem het? (vers 16)
11. Wat bedoel Petrus as hy sê hy is saam met ons getal gereken en het die lot van
hierdie bediening gekry? (vers 17)
Daar was aanvanklik twee dissipels met die naam Judas. Daar was Judas die seun
van Jakobus wat nog deel van die elf apostels was en heel laaste in die lys van elf
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genoem word (Hand 1:13). Dan was daar ook Judas met die bynaam Iskariot. Vir
die verklaring van die naam Iskariot sien die beskrywing hierbo (p. 17).
Judas word die leier genoem van die wat Jesus gevange geneem het omdat hy die
klomp mense wat daar by die tuin van Getsemane aangekom het, gelei het (Luk
22:47). Hy het geweet waar Jesus daardie nag sou wees en hy het met die priesters
en owerstes ooreengekom om Jesus aan die tempelpolisie uit te wys sodat hulle
Hom gevange kan neem. In hierdie opsig was Judas dan die leier van die wat Jesus
gevange geneem het.
Met die woorde hy is saam met ons getal gereken maak Petrus dit duidelik dat
Judas een van die twaalf was wat Jesus gekies het as sy dissipels. Alhoewel Jesus
geweet het wat Judas uiteindelik sou doen – Hom verraai – was dit aan die ander
dissipels onbekend. Hulle het hom tussen hulle aanvaar en hom ook vertrou. Hy
het selfs die beursie van die dissipels hanteer. Dit is eers later dat die dissipels
agtergekom het dat Judas nie heeltemal so eerlik was met die geld wat hy moes
beheer nie (Joh 12:6). Maar in die drie jaar wat die twaalf saam met Jesus was, is
Judas sonder twyfel as een van die twaalf dissipels gereken en erken.
Deurdat Jesus self Judas as een van sy twaalf dissipels gekies het en hy ook deur
Jesus toegerus is soos die ander elf om die evangelie van die koninkryk te
verkondig, het Judas die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dus in die drie
jaar deel gehad aan die werk van die ander elf dissipels. Hy was in die bediening
van ŉ apostel.
12. Wie is dit wat die stuk grond gekoop het? (vers 18)
13. Wat bedoel Lukas met die woorde die loon van ongeregtigheid? (vers 18)
14. Hoe het Judas volgens Lukas gesterf? (vers 18)
15. Weet ons uit ŉ ander Skrifgedeelte iets van Judas se dood? (vers 18)
16. Hoe kan ŉ mens die verskillende beskrywings van Judas se dood verklaar?
(vers 18)
Hierbo (sien p. 25) is opgemerk dat verse 18 en 19 nie Petrus se woorde aan die
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gelowiges is nie, maar Lukas se vertelling van gebeure wat nie bekend is aan ŉ nieJoodse gehoor. Dit is veral die verklaring van die naam Akeldama waarin ŉ mens
sien dat dit Lukas se tussenwerpsel is tussen Petrus se woorde aan die gelowiges
wat bymekaar gekom het.
Hy aan die begin van vers 18 verwys na Judas Iskariot wat ŉ stuk grond gekoop het.
Die grond is betaal met die loon van ongeregtigheid – dit wil sê, met die loon wat
hy ontvang het van die priesters om Jesus te verraai, naamlik dertig
silwermunstukke.
Volgens Lukas het Judas op die stuk grond wat hy gekoop het vooroor geval en
oopgebars en al sy ingewande het uitgestort wat tot sy dood gelei het. Matteus wat
aan ŉ Joodse gehoor geskryf het, vertel dat Judas spyt gekry het toe hy sien dat
Jesus ter dood veroordeel word. Daarop het hy teruggegaan na die priesters en
familiehoofde om die dertig silwermuntstukke aan hulle terug te gee. Die priesters
en familiehoofde was glad nie gepla oor Judas se spyt nie. Sy belydenis dat hy
sonde gedoen het, het hulle glad nie geraak nie. Omdat hulle nie die geld terug wou
ontvang nie, het Judas dit in die tempel ingegooi en weggeloop en homself gaan
ophang (Matt 27:3-5).
Matteus vertel verder dat dit die priesters is wat die stuk grond van die pottebakker
daar naby gaan koop het. Hulle wou die geld nie in die skatkis van die tempel gooi
nie, want dit is “bloedgeld” – geld wat betaal is om Jesus te verraai en uiteindelik ter
dood veroordeel te kry. Die stuk grond is aangekoop as ŉ begraafplaas vir
vreemdelinge (Matt 27:6-7).
Die verskillende beskrywings van Judas se dood weerspreek mekaar nie. Ons
aanvaar dat die hele Skrif deur die Heilige Gees geïnspireer is. Aangesien die Skrif
uit sy mond kom, is daar nie weerspreking nie. Wat presies gebeur het met Judas
moet ons tot ŉ groot mate maar aflei uit die twee beskrywings. Judas het die geld
teruggeneem, maar die priesters wou dit nie aanvaar nie. Hulle wou dit ook nie in
die skatkis gooi nie, aangesien dit bloedgeld was. Judas het homself gaan ophang.
Nou kon daar een van twee dinge gebeur het. Die poging om homself op te hang
het misluk deurdat die tak gebreek het waaraan hy hom wou ophang. En toe hy val
het hy so geval dat hy letterlik oopgebars het en gesterf het. Of hy het homself
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opgehang en so gesterf en toe die mense sy lyk sien het hulle die tou gesny en sy
lyk het geval en oopgebars.
17. Wie het die stuk grond Akeldama genoem? (vers 19)
18. Hoekom het hulle die stuk grond so genoem? (vers 19)
Lukas sê dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem. Uit hierdie
woorde kan ŉ mens uit die konteks aflei dat Judas se verskriklike dood aan die
mense in Jerusalem bekend geword het en daarom het hulle die stuk grond
Akeldama genoem. Dit is dus ŉ bynaam wat in die volksmond ontstaan het.
Natuurlik kon die stuk grond ook so genoem gewees het omdat dit met die bloedgeld
aangekoop is. Judas het indirek die stuk grond gekoop toe hy die geld aan die
priesters gaan teruggee het en hulle die stuk grond aangekoop het as ŉ
begraafplaas vir vreemdelinge.
19. Uit watter Psalms is hierdie twee aanhalings in vers 20?
20. Hoe het Petrus dit reggekry om hierdie twee aanhalings aan die gebeure rondom
Jesus te verbind? (vers 20)
21. Hoe het die eerste aanhaling betrekking op Judas? (vers 20)
22. Hoe het die tweede aanhaling betrekking op Judas en die nuwe apostel? (vers
20)
23. Hoekom was Petrus oortuig dat iemand in Judas se plek apostel moes wees?
(vers 20)
Die eerste aanhaling kom uit Psalm 69:26 en die tweede aanhaling uit Psalm 109:8.
In die duidelike en bekende Messiaanse profesieë kry ŉ mens nie verwysings na die
een deur wie Jesus verraai is nie. Dit is alleen die Heilige Gees wat gelowiges
gelydelik dieper in die waarhede van die Woord inlei om raak te sien wat nog
aangaande Jesus verkondig word.
In albei die Psalms is dit mense wat vir Dawid onregverdig vervolg en teengestaan
het. Psalm 69 is vroeër op Jesus al betrek (Joh 2:17; 15:25). Die feit dat Dawid ook
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soms ŉ tipe van Christus is, is dit verstaanbaar dat daar in die Psalms eerste gesoek
sal word na antwoorde op dinge wat aanvanklik so onverstaanbaar was – soos hoe
kon Judas die Here verraai het. In die dae toe Dawid vir Saul gevlug het, het Doëg
hom verraai. Doëg se verraad het die dood van baie onskuldige mense veroorsaak
(1 Sam 21-22). Die eerste aanhaling uit Psalm 69 is dus geskryf met die oog op die
een wat Dawid verraai het. Aangesien Jesus uit die nageslag van Dawid kom en Hy
ook verraai is deur Judas word die oordeel oor Dawid se verraaier op Judas van
toepassing gemaak. Sy plek het leeg word, want hy het selfmoord gepleeg.
In Psalm 109 het Dawid gevra dat die een wat hom verraai het se plek deur iemand
anders gevul moet word. Aangesien Judas nou dood is, verstaan Petrus dat iemand
anders in die plek van Judas as apostel verkies moet word.
Petrus het natuurlik ook die woorde van Jesus onthou dat hulle twaalf apostels op
trone sal sit om te oordeel oor die stamme van Israel (Matt 19:28; Luk 22:30). Na
die dood van Judas was hulle net elf. Dus moes daar iemand anders in die plek van
Judas ŉ apostels word.
24. Uit watter mense moes daar iemand verkies word? (vers 21)
25. Aan watter vereistes moet so een voldoen? (vers 21-22)
26. Waarvan moet hy dan in besonder getuie wees? (vers 22)
Petrus versoek dat daar van die manne wat saam met hulle rondgegaan het
aangewys moet word. Dit is nie heeltemal duidelik na wie Petrus met ons verwys
nie. Ons kan net na die elf apostels verwys. Maar dan moet ons ook onthou dat
Jesus weinig kere net met sy apostels rondgegaan het. Die meeste van die kere
was daar ander mense wat saam met Jesus en sy apostels rondgegaan het.
Daarom lyk dit beter om te verstaan dat daar uit die honderd en twintig gelowiges
wat nou daar bymekaar was manne was wat saam met die apostels en Jesus
rondgegaan het.
Petrus kwalifiseer verder die tydperk wanneer hierdie manne saam met hulle moes
rondgegaan het. Dit moet manne wees wat al die tyd waarin die Here Jesus by
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ons in- en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat Hy
van ons opgeneem is saam met hulle rondgegaan het. Die manne wat kan
kwalifiseer uit wie die twaalfde apostels dan aangewys moet word, moes saam met
Jesus gewees het tydens sy hele openbare optrede – van die doop van Johannes af
tot op die dag dat Jesus in die hemel opgeneem is. Hierdie manne moet Jesus dus
ken soos die ander apostels Hom ken uit sy woorde en werke.
Die enigste vereiste waaraan so iemand moet voldoen is dat hy ŉ getuie van Jesus
se opstanding moet wees. Hulle moet dus van die mense wees wat Jesus lewend
gesien het na sy opstanding uit die dood. Dit is immers wat apostels in besonder
getuie van moet wees – Jesus Christus lewe tot in ewigheid. Veral na Jesus se
hemelvaart is dit belangrik dat die twaalfde apostels ook iemand is wat kan getuig
dat Jesus regtig lewend uit die dood opgestaan het.
4.2.2 Samevatting
Die Here het aan Petrus die gawes van leierskap gegee, daarom het hy ook tydens
die tien dae tussen hemelvaart en Pinkster die leiding geneem. Deur die verligting
van die Heilige Gees kon Petrus raaksien dat die Skrif ook spreek van die een wat
Jesus verraai het en wat moet gebeur noudat hy nie meer een van die apostels is
nie.
Vir die apostels en die gelowiges was dit nie vreemd om die woorde wat destyds
deur Dawid geskryf is van toepassing te maak op die gebeure van hulle tyd nie.
Daaruit leer ons dat die Skrif nie tydgebonde is nie, maar tydgerig. Verder leer ons
ook dat ŉ gelowige antwoorde by die Here in sy Woord gaan soek wanneer daar
dinge gebeur wat ŉ mens aanvanklik nie begryp nie. Belangrik is om op te let dat
die Woord biddend gelees word. Net die Heilige Gees kan die verligting gee om die
Skrif te verstaan en toe te pas.
Die kommentaar van Lukas in verse 18 en 19 maak dit duidelik dat Theofilus aan wie
Lukas die boek eerste geskryf het nie ŉ Jood is nie en ook nie die Aramese taal ken
nie. Uit die kommentaar van Lukas leer ons nog iets meer aangaande Judas se
dood. Lukas se beskrywing hier is dus nie ŉ weerspreking van wat Matteus geskryf
het nie, maar ŉ uitbreiding daarop.
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Onder die ander honderd en nege gelowiges wat saam met die elf apostels vergader
het, moes daar iemand gekry word wat saam met die elf die getal twaalf weer sal
volmaak. Die kwalifikasie vir iemand wat as apostel moet dien, is dat hy ook soos
die elf deur Jesus onderrig moes wees. Dit moes dus iemand wees wat saam met
die elf by Jesus was tydens sy hele opanbare optrede. Die vereiste is dat hy in
besonder ŉ getuie moet wees dat Jesus werklik lewend is en dat Hy in die hemel
opgeneem is.
Hierdie kwalifikasie en vereiste maak dit dus onmoontlik dat daar vandag nog
iemand kan wees met die amp van apostel. Die dienswerk van apostels duur egter
nog voort in die sin dat elke gelowige ŉ gestuurde van die Here is, want die naam
apostel is afgelei van die werkwoord wat vertaal word met gestuur.
4.3 Handeling 1:23-26 – Die verkiesing van die twaalfde apostel
23 En hulle het twee voorgestel: Josef wat genoem is Bársabas, met die
bynaam van Justus, en Matthías. 24 En hulle het gebid en gesê: U, Here, wat
die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het
25 om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas
afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek.
26 Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om
saam met die elf apostels te wees.
4.3.1 Vrae by Handelinge 1:23-26
1. Hoeveel manne uit die wat teenwoordig was het aan die kwalifikasies en vereiste
voldoen en wie was hulle? (vers 23)
2. Wie het die manne voorgestel? (vers 23)
3. Wat het die gelowiges gedoen nadat die manne geïdentifiseer is? (vers 24)
4. Hoekom het hulle gebid? (vers 24)
Onder die honderd en nege gelowiges – dit is nou die elf apostels uitgesluit – wat
almal saam teenwoordig was toe Petrus hierdie woorde gespreek het, was daar
twee manne, naamlik Barsabas en Matthias wat aan die kwalifikasie en vereiste
voldoen het. Hierdie twee manne was dus onder die honderd en nege gelowiges die
34

enigste twee wat saam met die ander apostels saam met Jesus rondgegaan het van
sy doop af tot sy hemelvaart. Hulle het ook die Here Jesus lewend gesien.
Vanuit die Skrif het Petrus aangedui waarom dit nodig was dat daar iemand in die
plek van Judas moet wees om saam as apostels op te tree. Hy het die kwalifikasie
en vereiste genoem. Nadat die gelowiges onder mekaar rondgevra het, het hulle toe
die twee manne geïdentifiseer en hulle aan die apostels en die hele vergadering van
gelowiges voorgestel. Die voorstel van die twee manne het dus uit die gelowiges
self gekom.
Nadat die twee manne aan die vergadering voorgestel is, het die gelowiges almal
saam in gebed verenig. Lukas noem nie die naam van die persoon wat die
gelowiges in die gebed voorgegaan het nie. Uit die hele gedeelte vanaf vers 15 kan
ŉ mens aanneem dat Petrus die leiding ook in die gebed geneem het of ten minste
een van die ander apostels.
Uit die honderd en nege ander gelowiges is daar twee manne geïdentifiseer wat
gelykelik gekwalifiseerd is om as apostel saam met die ander elf te dien. Maar
watter een van die twee moet nou eindelik apostel wees, is nie moontlik om vanuit
menslike oogpunt te sê nie. Daarom was dit nodig dat hulle bid. Die Here Jesus
het self die ander elf gekies, daarom kan net Hy weet watter een van die twee moet
as apostels dien. Wanneer die gelowiges bid om so ŉ gewigtige saak te wete te
kom, volg hulle inderwaarheid die Here Jesus ook in sy voetspore. Voordat Hy die
twaalf dissipels destyds gekies het, het Hy ook eers tot sy Vader gebid (Luk 6:12).
5. Wie het eintlik die twaalfde apostels verkies? (vers 24)
6. Watter doel noem die gelowiges in die gebed hoekom daar ŉ twaalfde apostels
moet wees? (vers 25)
7. Na aanleiding waarvan noem hulle hierdie doel? (vers 25)
8. Wat bedoel die gelowiges wanneer hulle sê waarvan Judas afgewyk het om
heen te gaan na sy eie plek? (vers 25)
Deur te bid erken die gelowiges dat hulle nie op grond van dit wat hulle van hierdie
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twee manne ken, weet wie die eintlike een is wat as apostels moet dien nie. In die
gebed erken hulle ook hulle eie onvermoë. Hulle ken nie die harte van hierdie twee
manne nie. Die Here is die enigste Een wat die harte van almal ken. Net Hy alleen
weet wie van hierdie twee manne sy verkose apostel is. Die Here kies dus self sy
apostel en Hy moet hom vir die gelowiges aanwys.
Die gelowiges noem in hulle gebed die doel van die aanwys van die twaalfde
apostel. Die Here moet die verkose apostel aanwys om die lot van hierdie
bediening en apostelskap te verkry. Die man wat verkies word, moet uiteindelik
die plek inneem in die bediening en apostelskap wat ontruim is nadat Judas afvallig
geword het. Al die gelowiges is dus oortuig dat die getal van die apostels nie
volledig is nie, as daar net elf apostels is. Die gelowiges noem hierdie doel omdat
Judas afgewyk het. Hy het afvallig geword.
Judas het afgewyk van die bediening wat die Here vir die apostels gegee het.
Apostels moet die Jesus verkondig as die Verlosser en Koning in God se koninkryk.
In plaas daarvan dat Judas hierdie opdrag uitgevoer het en die Here Jesus
verheerlik het, het hy deur sy verraad van Jesus bygedra tot die verskriklike
vernedering wat Jesus moes ondergaan. Sy bedoeling was om teen die Here te
werk en nie saam met die Here nie. Om na sy eie plek te gaan wil duidelik maak
dat dit nie dieselfde plek is as die van die ander elf apostels nie. Dit blyk dat hierdie
bewoording ŉ sagter manier is om te sê dat Judas na die plek van verdoemenis
gegaan het. Dit is die plek wat hyself vir hom gekies het.
9. Hoekom het die gelowiges die lot gewerp selfs nadat hulle gebid het? (vers 26)
10. Wie is uiteindelik as die twaalfde apostel aangewys? (vers 26)
Deur die lot te werp nadat hulle gebid het, het die gelowiges hulleself voluit in die
hand van die Here geplaas. Deur die gelowiges wys die Here die man aan wat Hy
verkies het om as twaalfde apostel in die plek van Judas te dien. ŉ Mens moenie die
werp van die lot sien as terugkeer na ŉ wêreldse manier om iemand te verkies nadat
hulle ŉ geestelike manier probeer het nie. Die hele gebeure vandat Petrus vanuit die
Skrif aangetoon het dat daar iemand in die plek van Judas moes kom tot by die
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uiteindelike werping van die lot, is deur die Here gerig en bestier. Die werp van die
lot, net soos die maak van ŉ kruisie agter ŉ persoon se naam, is seker nie die
volmaakte manier nie, maar dit is die manier wat bekend is. Dit is nie dat die
geestelike sake nou maar oorgelaat word aan die willekeur van die mens nie (vgl.
Spr 16:33).
Deur biddend te werk te gaan en hulle geheel en al in die hand van die Here te
plaas, het die Here deur die lot vir Matthias aangewys as die twaalfde apostel. Hy
is gekies nie deur die gelowiges self nie, maar deur die Here wat hom deur middel
van die lot aangewys het. Van daardie stadium af is Matthias saam met die elf
apostels as apostel getel.
4.3.2 Samevatting
Die voorstel van Barsabas en Matthias het uit die gelowiges self gekom. Gelowiges
moet self die manne wat aan die vereistes van die Here voldoen om in besondere
dienste te werk identifiseer en voorstel. Wie uiteindelik moet dien as apostel word
nie aan die mense oorgelaat om te besluit nie. Die Here kies self sy diensknegte,
want net Hy ken die harte van mense. Daarom onderwerp die gelowiges hulleself in
gebed aan die Here en smeek by Hom om aan te wys wie Hy verkies het.
In daardie tyd was dit bekend om deur middel van die lot iemand aan te wys. Die
Here gebruik dit dan ook in hierdie geval om sy twaalfde apostel aan te wys.
Uiteindelik is Matthias aangewys omdat die Here hom verkies het. Vcan daardie
oomblik af is hy saam met die getal van die apostels gereken.
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