Handelinge 6

1. Bedieningskrisisin die jongKerk! Handelinge 6:1-6
Die jong Christelike kerk se aard en werksaamheid was anders as wat die kerk tot op daardie stadium se aard en
optrede tussen die lidmate was. Tot nou toe was die uiterlike vorm waarin die Kerk van die Here op die aarde
bestaan het, een enkele uitverkore volk - die Jode.
•

Dit is inderdaad so dat daar mense bygekom het uit ander volke en tale, bv.:
• Die klomp Egiptenare wat saam met die Israeliete uit Egipte weg is na Kanaän toe.
Daar wasgeenwoordvan alles wat Mosesbeveelhet, wat Josuanie voorgeleeshet voor die hele vergaderingvan Israel,
met die vroueen die kindersen die vreemdelingwat onderhulle saamgetrekhet nie. (Josua 8:35 AFR53)

•
•
•

Josef se nasate – wat half Egipties was.
Moses se nasate wat half Midianities was en half Kusities was.
Daarby was daar voortdurend mense wat uit die heidendom aangesluit het deur proselitering, byvoorbeeld
Doëg die Edomiet.
Maardaar was’n manuit die dienaarsvan Saul wat dieselfdedagopgesluitwasvoor die aangesigvandie HERE,en sy
naamwasDoëg,die Edomiet,die opsigteroor die veewagtersvanSaul. (1 Samuel 21:7 AFR53)
…sê Dawidvir Abjatar:Ek het daardiedagtoe Doëg,die Edomiet,daar was, geweetdat hy dit sekerlikaanSaul souvertel.
Ek is die oorsaakvan die doodvanal die lede van u familie. (1 Samuel 22:22 AFR53)

Die uitstorting van die Heilige Gees is in ’n sekere sin die teëpool van Genesis 11.
•
•

Die verwarring van die mense se taal by die bou van die toring van Babel het juis die ontstaan van volke as
die gevolg daarvan.
Met die uitstorting van die Heilige Gees word die gelowiges uit die verskillende volke weer saamgetrek in
die een kerk van die Here Jesus Christus.

Maar dit het ook sy probleme gehad! Die Satan laat geen enkele steen onaangeroer as hy kan moeilikheid maak
nie.
Vers 1
En in dié dae toe die dissipelsvermeerderhet, het daar ‘n murmureringontstaanvandie GriekssprekendeJodeteendie
Hebreërs,omdathulle weduweesin die daaglikseversorgingoor die hoof gesienis. (Handelinge 6:1 AFR53)
Die Christelike kerk het vinnig gegroei. Aanvanklik het die apostels al die ampswerk self gedoen.
•
•

Die apostels het so goed hulle kon, aandag gegee aan an die armes, maar as gevolg van hulle werkslading
kon hulle nie by almal uitkom nie - en die Griekse weduwees is toe afgeskeep in die daaglikse versorging.
Dadelik het dit aanleiding gegee tot opstandigheid van die twee taalgroepe in die gemeente: Die Grieke
het gevoel die dinge is nie reg nie, want die Hebreërs word versorg, maar nie hulle weduwees nie.

Die stukkie inligting tref hard! Tot nou toe het Lukas geskryf dat dit intern goed gaan met die kerk.
•
•

Daar was wel die ongerymdheid met Ananias en Saffira, maar die gemeente sou dit nie eers geweet het as
die Here dit nie geopenbaar het nie.
Al die aanvalle het tot sover van buite gekom.

Die indruk was dat die binnekant van die gemeente kerngesond was.
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•

Almal was een van geloof.
En die menigtevan die wat gelowiggewordhet, waseenvanhart en siel, en nie een het gesêdat iets vansy besittingssy
eie wasnie, maarhulle het alles in gemeenskapgehad. (Handelinge 4:32 AFR53)

•

Almal van hulle het hulle besittings met mekaar gedeel en niemand het enige nood beleef nie.
En aanelkeenis uitgedeelvolgenswat hy nodiggehadhet. (Handelinge 4:35 AFR53)

•

Die indruk is dat die kerk se lidmate in die gesondste harmonie met mekaar saamgeleef en saamgebid
het.

Daarom is hierdie mededeling so ’n swaar stuk wanklank:
•
•
•

In die kerk was daar dwarstrekkery omdat die liefdesbetoning eensydig geraak het!
Die Griekse weduwees is afgeskeep met daaglikse versorging!
Dadelik is daar ’n gemor en tweespalt - en die duiwel kry lekker!

Die armes is op twee verskillende maniere versorg.
•

Van die geld wat aan die voete van die apostels neergelê is, is aan die armes uitgedeel om aan bepaalde
behoeftes te voorsien. (Handelinge 4:37).
Maar daarby was daar ook die versorging met natuurlike gawes. Dit is die daaglikse bediening genoem

•

Dit was ’n eenvoudige ritueel: Die rykes het in hulle huise (waarskynlik op die beurt af – of soos gereël)
Liefdesmaaltye aangebied.
•
•
•

Dit beteken maar net dat daar genoeg kos gemaak is en die tafel gedek is.
Dan het hulle die armes in die gemeente uitgenooi om daar te kom eet.
Gewoonlik het die armes dan ’n bietjie kos gekry wat hulle kon saamneem na hulle eie huise toe.

Daar was blykbaar onder die mense (soos dit al die eeue tussen mense is?) ’n effense wrywing tussen die
verskillende bevolkingsgroepe.
•

Die weduwees van die Jode is meer uitgenooi en het meer lewensmiddele gekry by die rykes (Jode!) as
wat die heidense weduwees gekry het.
Al die weduwees uit heidense wêreld het Grieks as taal gehad - terwyl die Jode hulle eie taal, Hebreeus,
gepraat het.

•

Oor die tafelbediening aan die weduwees het daar in die gemeente ’n geskil ontstaan.
•

Die weduwees wat Grieks gepraat het, het gedink dat hulle minder voorregte by die gemeente (die rykes?)
gekry het as die Joodse weduwees.
Dit wat eers versigtinge ontevredenheid in hulle gemoedere was, het toe uitgebars in ’n ongesluierde
verontwaardiging dat hulle onregverdig behandel word.

•

Vrae:
•
•

Washulle klagtesgegrond? Of wouhulle maarnet meeropeis omdathulle emosieshulle verontreglaat voel het?
Wasdaar (toe al) verdeeldheidop grondvan rasseverskille?

Die Bybel antwoord nie een van die twee vrae nie. Skrifverklaarders het wyd uiteenlopende verklarings hieroor. Al
wat ons weet, is dat die Here die geleentheid/toestand gebruik om die dienswerk in die gemeente uit te brei.
Vers 2.
En die twaalf het die menigtevan die dissipelsbyeengeroepen gesê:Dit is nie reg dat ons die woordvanGodnalaatom
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die tafels te bediennie. (Handelinge 6:2 AFR53)
Die gebeurtenis was baie gevaarlik, want sulke verdeeldheid in die kerk, het dadelik die eer van God en die wese
van sy koninkryk aangetas. Rassehaat oorheers maklik die eenheid en die liefde wat daar in die Here Jesus
Christus is.
Die oplossing word gesoek en gevind in ’n gemeentevergadering waar die probleem bespreek word.
•
•

Die fout was nie net in die hart van die weduwees nie.
Dit was ook in die organisasie van die kerk.

Die apostels het die Woordverkondiging behartig, maar die organisasie om die res van die gemeente te
organiseer en leiding te gee in die praktiese en sosiale lewe het ontbreek.
Die feit dat die gelowiges almal saamgeroep is in ’n gemeentevergadering, bewys dat die leiers hulle nie as ’n
aparte of hoër groep in die kerk gesien het nie.
•
•

Toegepas: Die dominee, ouderlinge en diakens is nie meer of iets anders as die gemeente nie!
Al is hulle die gevolmagdigdes wat aangestel is oor die gemeente, raadpleeghulle die gemeente in
belangrike sake.
• Waarom?Omdat die Heilige Gees die gemeente tot selfstandigheid lei!
Wantjulle het nie ontvang’n geesvanslawernyom weerte vreesnie, maarjulle het ontvangdie Geesvan aannemingtot
kinders,deur wie ons roep:Abba,Vader!(Romeine 8:15 AFR53)

•
•

Hierdie kinders word deur die Gees van hulle Vader gelei dat hulle ’n koninklike priesterdom kan wees.
Die kerk van die Here kan en mag nie demokraties of outokraties regeer word nie. God alleen regeer en
gee die opdragte en stel die eise. Die kerk word dus Teokraties regeer!
En Jesushet nadergekomen met hulle gespreeken gesê:AanMy is gegeealle magin die hemelen op aarde. (Matteus
28:18 AFR53)

Omdat die Woordbediening so uiters belangrik is, was die uitkoms van die vergadering die volgende:
•
•

Die apostels dit moet aanhou om te preek en die Woord te bedien. Daarmee staan of val die kerk. Dit is
inderdaad wat die Here Jesus hulle beveel het om te doen.
Daar moet net meer/ander mense gekies word wat die tafelbediening kan behartig.

Vers 3, 4
Kyk dan uit, broeders,na sewemanneuit julle, vangoeiegetuienis,vol vandie HeiligeGeesen wysheid,wat onsoor
hierdienodigesaakkanaanstel; maarons sal volhardin die gebeden die bedieningvan die woord.(Handelinge 6:3-4
AFR53)
Is daar iets soos ‘n commonjoppie in die kerk van die Here? Byvoorbeeld iets soos om te kyk dat daar aan die
verskillende bevolkingsgroepe se weduwees ewe veel aandag en ewe veel lewensmiddele gegee word.
Die antwoord is: Nee!
•

•
•

Elke taak in die Kerk van die Here is belangrik en word deur God die Heilige Gees bestuur.
• Hy bepaal die nodige orde.
• Hy gee die nodige wysheid.
Hulle moet manne uitsoek wat vol van die HeiligeGeesen wysheidis. Dit is dus ’n baie duidelike voorvereiste
en kwalifikasie.
Manne wat hieraan voldoen, sal geskik wees dat hulle hulle oor hierdienodigesaakkanaanstel.

Die apostels het voorgestel dat hulle sewemannemoet kies.
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Waarom sewe? Ons weet nie.
•
•
•
•

Miskien het die getal ‘n simboliese betekenis wat ons nog nie mooi kon agterkom wat dit is nie
Miskien het hulle prakties sewe bedieningspunte gehad waar daar toesig nodig was.
Dalk was die bedoeling dat daar een persoon elke dag van die week moes toesig hou?
Die feit is: Ons weet glad nie.

Die merkwaardige van die verkiesing lê nie in die getal nie, maar in die feit dat die gemeente self die manne
moes verkies onder die leiding van die Heilige Gees.
Die beginselis dus:
•
•
•

Die gemeentemoet die menseaanwyswat in die dienstemoet staan.
Die gemeentemoet dit biddenddoenonderdie leidingvan Goddie HeiligeGees.
Hier staanletterlik dat hulle moet kyk, speurwerkdoen, ondersoek,uitvindwie is die bekwameswat moet leidingneemen toesig
hou

Wie moet hulle kies?
Die Here gee duidelike voorskrifte:
•
•
•

Hulle moet goeie getuienis hê.
Hulle moet vol wees van die Heilige Gees.
Hulle moet wysheid hê.

Daar is ‘n verskil tussen wysheiden slim wees!
•
•

Die een grond in God en die ander een in homself.
Die een wat wysheid het, onderwerp hom totaal aan die leiding en die insigte van God die Heilige Gees.

Vers 5
En die woordhet byval gevindby die hele menigte;en hulle het gekies:Stéfanus,‘n manvol van geloofen vandie Heilige
Gees,en Filippusen Próchorusen Nikánoren Timonen Pármenasen Nikoláüs,‘n Jodegenootuit Antiochíë, (Handelinge
6:5 AFR53)
Bybel openbaar niks van ‘n bespreking van die apostels se voorstel nie. Dit het blykbaar by almal byval gevind.
En die woordhet byval gevindby die hele menigte;
Vraag: Het die apostelsook gekies(gestem)?
Daar is Skrifverklaarders wat beweer dat die apostels nie aan die verkiesing deelgeneem het nie. Hierin sou die
selfstandigheid van die gemeente dan juis na vore gekom het - hulle en die Heilige Gees verkies selfstandig die
manne wat in die gemeente die werk van die Here moet doen.
NB: In die verkiesing van die manne wat aan die weduwees moes aandag gee, is daar natuurlik ook
versoening bewerk tussen die twee stelle ontevredenes.
Van die sewe wat verkies is, is daar twee bekendes.
•
•

Die een is Stephanus - hy was die eerste martelaar.
Die ander een is Filippus - Ons lees van hom in Handelinge 8.
Toesê die Geesvir Filippus:Gaandaarheenen bly by daardiewa. En Filippushet daarheengehardloopen homdie
profeetJesajahoorlees; en hy sê: Verstaanu wel wat u lees? En hy antwoord:Hoekan ek tog as niemandmy die weg
wysnie?Toe vra hy Filippusomop te klimen by homte komsit. En die gedeeltevan die Skrif wat hy besigwasomte
lees, wasdít: Soos’n skaapis Hy gelei om geslagte word,en soos’n lamwat stomis voor die eenwat homskeer, so
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maakHy sy mondnie oopnie. In sy vernederingis sy oordeelweggeneem,en wie sal sy geslagbeskrywe?Wantsy lewe
wordvan die aardeweggeneem. En die hofdienaarantwoorden sê vir Filippus:Ek bid u, vanwie sê die profeetdit, van
homselfof vaniemandanders? En Filippushet sy mondgeopenen van hierdieSkrif af beginen die evangelievanJesus
aan homverkondig. En terwylhulle voortreisop die pad, komhulle by water;en die hofdienaarsê vir hom:Daaris water;
wat verhindermy om gedoopte word? Toe sê Filippus:As u glo met u hele hart, is dit geoorloof.En hy antwoorden sê:
Ek glo dat JesusChristusdie Seunvan Godis. En hy het beveeldat die wa moesstilhou;en hulle het altweein die water
afgeklim,Filippusen die hofdienaar;en hy het homgedoop. (Handelinge 8:29-38 AFR53)
Wat opvallend is, is dat die sewe manne wat verkies is, almal Griekse name gehad het.
•

Die belang hiervan is dat die vroeê Kerk haar nie aan volkeverskille gesteur het nie, want die gemeente
was oorwegend Palestyns Joods, maar kies al die diakens met heidense (Griekse heidendom) agtergrond

Vers 6
wat hulle voor die apostelsgestel het; en hulle het gebiden hulle die handeopgelê. (Handelinge 6:6 AFR53)
Die stuk kokende ellende in die Kerk word afgesluit met die bevestiging van die manne.
•
•
•

In die Naam van die Here Jesus word die manne voor die apostels gestel.
Dit beteken dat dit tydens ‘n erediens gebeur het
Die verkiesing deur die gemeente word dus afgerond wanneer die gekiesdes hulle teenoor die Here moet
verantwoord oor hoe hulle die pad vorentoe gaan - wat gaan hulle met hulle roeping maak?

Tydens die bevestiging het die apostels hulle hande op die manne wat bevestig word, gelê.
•

Dis ‘n simboliese handeling dat die Gees van die Here wat in die apostels is (die wat bevestig) oorvloei in
die wat bevestig word.
Toesê die HEREaanMoses:Neemvir jou Josua,die seunvan Nun, ‘n manin wie die Geesis; en lê homdie handop, en
stel homvoor die priesterEleásaren voor die hele vergadering,en gee hom‘n opdragvoor hulle oë; en lê op homvanjou
hoogheid,sodatdie hele vergaderingvandie kindersvanIsrael na homkan luister. En hy moetvoor die priesterEleásar
staan, dat dié vir homdie beslissingvandie Urimkanvra voor die aangesigvandie HERE;volgenssy uitspraakmoet
hulle uittreken volgenssy uitspraakmoethulle intrek, hy en al die kindersvanIsrael saammet homen die hele
vergadering.(Numeri 27:18-21 AFR53)
Hulle het hul toe die handeopgelê,en hulle het die HeiligeGeesontvang.(Handelinge 8:17 AFR53)

2. Die eerstemartelaar! Handelinge 6:7-15
Vers 7
En die woordvan Godhet toegeneem,en die getal vandie dissipelshet in Jerusalembaie vermeerder,en ’n grootmenigte
van priestershet gehoorsaamgewordaan die geloof. (Handelinge 6:7 AFR53)
Die veldslae in die lewe van die kerk verloop ietwat anders as die veldslae/oorloë wat tussen mense/volke gevoer
word.
•
•

In enige oorlog kom twee volke swakker anderkant uit – al is een die oorwinnaar.
Al twee verloor altyd belangrike ondersteunende bronne.

Maar met die kerk is dit anders:
•
•

Die lidmate van die kerk wen altyd aan die ewige lewe.
Wanneer (tyd/geleentheid) en hoe (aanvalle/moord/vervolging/onderdrukking) die antichris die kerk van die
Here aanval, gaan nie ’n verskil aan die eindproduk maak nie.
• Die kerk van die Here kom altyd suiwerder en ryker anderkant uit.
• Die kerk kry die ewige lewe by Hom wat hulle van ewigheid af liefgehad het.
5

Wiesal ons skei vandie liefdevan Christusverdrukkingof benoudheidof vervolgingof hongerof naaktheidof gevaarof
swaard?Soosgeskryweis: OmU ontwil wordonsdie hele daggedood,ons is gerekenas slagskape.Maarin al hierdie
dingeis ons meeras oorwinnaarsdeur Homwat ons liefgehadhet. Wantek is versekerddat geendoodof leweof engele
of owerhedeof magteof teenwoordigeof toekomendedingeof hoogteof diepteof enigeanderskepselons sal kanskei
van die liefdevanGodwat daar in ChristusJesus,onseHere, is nie. (Romeine 8:35-39 AFR53)
Die stelling dat die Kerk innerlik groei as sy onder spanning en vervolging kom, word duidelik gemaak deur alles
wat die Kerk tot in daardie stadium oorgekom het en hoe die Kerk daarop gereageer het!
•

Na die eerste konflik met die Sanhedrin sou mens verwag dat daar ’n demper op die aktiwiteite en die groei
van die kerk sou wees.
• Ons lees in Handelinge 4:31 egter die volgende:
En toe hulle gebidhet, is die plek geskudwaarhulle saamwas, en hulle is almalvervulmet die HeiligeGeesen het die
woordvan Godmet vrymoedigheidgespreek.(Handelinge 4:31 AFR53)

•

Daarna gebeur die ding van Ananías en Saffíra. Dis was ’n aanval waarin die antichris die leuen gebruik
het.
• Ons leer die uitkoms van die saak in Handelinge 5:11, 13:
En ’n grootvreeshet oor die hele gemeentegekomen oor almalwat dit gehoorhet. (Handelinge 5:11 AFR53)
En daar wasniemandvandie anderwat dit gewaaghet om homby hulle te voegnie, maardie volk het hulle baie geëer.
(Handelinge 5:13 AFR53)

•

Daarna was dit die tronk-episode. Hoe sou die uitkoms wees? Die antwoord is in Handelinge 5:41, 44:
Hulle het toe van die Raadaf weggegaan,bly dat hulle waardiggeagwasomvir sy Naamoneerte ly. En hulle het nie
opgehouom elke dag in die tempelen vanhuis tot huis te leer nie, en die evangeliete verkondigdat Jesusdie Christusis.
(Handelinge 5:41-42 AFR53)

•

Die Satan is ’n nimmereinder. Hy is te sondig om op te hou om God se eiendom te breek.. Dis waarom
daar twis tussen die Griekse en Hebreeuse weduwees was.
• Hieruit het die Kerk ook sterker gekom, want die dienste in die Kerk het as gevolg daarvan in plek
gekom. Die masjinerie van die Kerk het in beweging gekom!

Die effek hiervan is onmiddellik sigbaar:
•
•
•

Die woord van God het toegeneem – met ander woorde die verlossing deur die Here Jesus is nog meer
verkondig en het al wyer inslag gevind.
Die gevolg is fisies daarin sigbaar dat die getal van die lidmate (dissipels) in Jerusalem baie vermeerder.
Die Kerk brei dus uit!
Die Here se Gees gaan haal sy kinders uit alle lae van die volk. Dit is nie net die mense op die straat wat
tot bekering kom nie. ’n Groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof (Handelinge
6:7 AFR53). Uit die groep kerkleiers kom daar ook heelwat mense tot bekering!

So laat die Here deur sy Gees se werking ’n sigbare openbaring kom van wie almal sy eiendom is!
Die woordvan Godhet toegeneembeteken dat daar uit die Woord van God self krag uitgegaan het om meer mense tot
bekering te laat kom.
•
•

Dis waar dat mense die Woord moet versprei en dat hulle moet preek en evangelisasiewerk doen.
Maar die inwendige groei gebeur deur God se eie handewerk.

Vraag
Was daar met die gebeurtenis breedtegroei of dieptegroei in die Kerk van die Here? Of dalk al twee?
Let op dat daar spesiaal gesê word op watter plek die evangelie so sterk uitgebrei het: Jerusalem.
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•
•
•

Paulus en Lukas wou uiteindelik in Rome wees om die evangelie daar te gaan verkondig.
Die openbaring van die Here vertel dus dat die evangelie in Jerusalem wyd en diep gevestig het.
Dit was die gemeente waarvandaan die sendingwerk bedryf is wat reg oor die destydse wêreld sou gaan.

Die vers onderstreep dit ook hoe magtig die Here werk met sy Gees. Hy beheer en bekeer alle soorte mense:
•
•
•

Die armes (mense uit Nasaret!).
Maar ook mense wat ryk en vooraanstaandes is in die samelewing – soos Saggeüs en Nikodemus.
Maar daar is ook ander! Juis die wat die heftigste teen die evangelie van verlossing deur die Here Jesus
was – die priesters – word deur die kragtige werking van God die Heilige Gees bekeer.
En terwylhulle besigwasommet die volk te spreek,het die priestersen die hoofmanvandie tempelen die Sadduseërsop
hulle afgekom,(Handelinge 4:1 AFR53)
En die hoëpriesterhet opgestaanen almal wat saammet homwas– dit is die party van die Sadduseërs– en hulle wasmet
nydigheidvervul, (Handelinge 5:17 AFR53)

. . . ’n grootmenigtevanpriestershet gehoorsaamgewordaandie geloof
Skokkend! Mens sou verwag dat die kerkleiers juis gehoorsaam is!
•
•
•
•

Nee, hulle is ook nie sonder sondes nie – daarom moet hulle gehoorsaam word.
Dit beteken dat God hulle gehoorsaam maak.
Die Heilige Gees laat hulle tot bekering kom!
Dit bewys dat die Here se Woord baie kragtiger is as die verharding van ons mense se sondes!

Vers 8
En Stéfanus,vol van geloofen krag, het grootwondersen tekensonderdie volk gedoen. (Handelinge 6:8 AFR53)
Stéfanusbeteken letterlik: lourierkrans.
’n Lourierkrans was die simbool van oorwinning.
•
•
•

Die Olimpiese Spele was in dié tyd al jare lank bekend.
Elke atleet wat in ’n bepaalde item gewen het, het ’n lourierkrans gekry.
Die lourierkrans was die eerste prys vir die wenner!

Hy het die prys vir sy geloof gekry – in sy naam. Hy word die eerste Christenmartelaar.
•
•

Hy word deur die Heilige Gees beskryf as ’n man wat vol is van die Heilige Gees.
Weer beskryf die Here hom as ’n man vol van geloof en van krag!
• Hierdie beskrywing teken hom as ’n mens wat versier was met die genadegawes wat op Pinkster
uitgestort is.
• Omdat hy so nou met die Here saamgeleef het, was hy vol van krag – sodat hy groot wonders en
tekens onder die volk gedoen het.
• Watse tekens en watse soort wonders? Ons weet nie. Dit is nie belangrik om te weet wat hy alles
gedoen het nie. Dis belangrik om te weet dat sy geloof so sterk was dat hy dit kon doen.

Letterlik staan daar nie in die grondteks dat hy vol geloof was nie. Daar staan dat hy vol genade ( χαριτας) was.
Let op hoe laat die Here ons hierdie geloofsheld onthou:
•
•
•

Die Here noem niks van sy familie of sy werk/beroep of van sy gesin nie.
Was hy ryk of geleerd? Die Here lewer niks daarvan oor nie.
Daar is niks wat enige verwaandheid kan impliseer nie.
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Vers 9
En daar het sommigevan die sogenaamdesinagogevandie Libertyneopgestaan,en van die Cirenéërsen Alexandryne,en
van die mensevan Cilíciëen Asië, en hulle het met Stéfanusgeredetwis. (Handelinge 6:9 AFR53)
Daar kom die moeilikheid vir die Kerk toe weer in die blom!
•
•

Let op: Nie van buite af nie! Van die binnekant van die kerkmure af!
Verder ook dat die opstand teen die Here die atmosfeer van revolusie suggereer.

Die duiwel kan nou maar net nie hierdie damp van ellendes ontgroei nie. Soos wat hy aan die begin was, so sal hy
wees tot in alle ewigheid. Sy aanvalle op die gelowiges loop soos ’n refrein deur die openbaringsgeskiedenis:
•

Eerste in die Paradys:
Maardie slangwaslistigeras al die dierevan die veld wat die HereGodgemaakhet. En hy sê vir die vrou:Is dit ook so dat
Godgesêhet: Julle magnie eet vanal die bomevan die tuin nie?(Genesis 3:1 AFR53)
’n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. (3:2) o Here, hoe het myteëstandersvermenigvuldig!
Baie staanteenmy op. (3:3) Baiesê vanmy: Daaris geenheil vir homby Godnie. Sela. (Psalms 3:1-2 AFR53)
En sommigehet opgestaanen vals teenHom(Jesus)getuigen gesê: (Markus 14:57 AFR53)
En die hoëpriesterhet opgestaanen almal wat saammet homwas– dit is die party van die Sadduseërs– en hulle wasmet
nydigheidvervul, (Handelinge 5:17 AFR53)

Die mag agter elke opstand teen die Here en sy Kerk is altyd dieselfde – want die dryfveer is dieselfde!
Na die Ballingskap is daar in elke klein dorpie ’n sinagoge gebou. Sinagoge beteken letterlik: samekoms. Met
ander woorde: saamkomplek. (Dit is inderdaad snaaks dat die Jode die gebou ’n Griekse naam gegee het!)
Dit was in die Here Jesus se tyd nog so dat elke klein plekkie sy eie sinagoge gehad het.
•
•

Die sinagoge was ’n gebou waar almal saamgekom het.
Hulle het om verskillende redes daar saamgekom – onder andere om te aanbid.

By so ’n sinagoge was daar ’n hoofman (episkopos) wat met ’n personeel van oudstes/ouderlinge (presbyteroi) en
dienaars (diakonoi) die plek bestuur het.
•
•

Hierdie personeel het dan gesorg dat die volk op die Sabbat daar saamgekom het om die Wet en die
Profete te lees.
Verder het hierdie mense ook gesorg dat daar allerhande studie (navorsing?) gedoen is oor die Wetboeke
van die Here.
• Hulle het ook allerhande seremoniële en morele wette opgestel wat die volk moes nakom.
• Die bedoeling was dat die volk nie die Wet sou oortree het as hulle die fyner wette en reëls wat in
die sinagoge opgestel was, onderhou het nie.

Die bestuur van die sinagoge se taak was soos volg:
•
•
•

Hulle het baie streng toesig gehou oor die leer en die lewe van die volk.
Hulle het hulleself as die korps van geleerdheid beskou – die gesagsliggaam na wie die volk moes opsien.
Hulle het regsinnigheid gehandhaaf deur die tug en die ban oor die volk uit te oefen.

Die Joodse Talmud beweer dat daar in die tyd van die apostels 480 sinagoges in Jerusalem was!
Lukas meld dat daar vyf Griekse (Hellenistiese) sinagoges was:
•

Die sinagoge van die Libertyne
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Die sinagoge is waarskynlik so genoem omdat die Jode wat vroeër slawe was, maar wat deur keiser Tiberius
vrygestel is, daar saamgekom het. (Moontlik moes dit Libië gewees het? Want twee van die ander name is dié van
plekke in Noord-Afrika.)
•

Die sinagoge van die Cirenéërs

Dit was dus ’n saamkomplek van mense uit Noord-Afrika wat van Cirene af gekom het (Was Simon wat die kruis
gedra het, een van hulle?).
•

Die sinagoge van die Alexandryne

Dit was mense wat van Alexandrië in Noord-Afrika af saamgekom het.
•

Die sinagoge van die mense van Cilícië

Hier het waarskynlik ’n groep Asiate saamgekom.

•

• NB: Hulle kom van dieselfde land as die apostel Paulus.
Die sinagoge van die mense uit Asië

Ons weet uit die Romeine se geskrifte dat hulle die plek Asia proconsularis genoem het. Die plekke Mysië/Misië en
Lydië/Lidië en Karië was ingesluit in die gebied.
Saamgevat: Hierdie sinagoges het die (teologies) wetenskaplike élite van die Jodedom verteenwoordig. Hierdie
groep het die volgende verteenwoordig en verkondig:
•
•
•

Die Rabbynse geleerdheid
Asook die wysgere van daardie tyd se standpunte
En die estetiese vorming deur die Romeinse kultuur

Hierdie groepe het mekaar baie venynig behandel en dikwels geweldig baklei oor hulle standpunte. Maar teenoor
die Here Jesus het hulle saamgestaan en vriende geword – soos Herodes en Pilatus!
En Pilatusen Herodeshet op daardiedaggoeievriendegeword,wanthulle wasvantevorein vyandskapteenoormekaar.
(Lukas 23:12 AFR53)
Teen dié agtergrond is dit verstaanbaar dat dit hierdie groep was wat Stefanus aangevat het oor sy geloof en sy
prediking.
Die woord wat ons vertaal met twis, beteken inderdaad saam soek/saam naspeur.
Die bedoeling van die woord is dat mense oor ’n saak debatteer totdat hulle by die waarheid uitkom.
In die praktyk het hierdie debatvoering in die openbaar gebeur.
•
•

Die mense het dan rondom die verhoog gestaan en luister.
Die redenaar wat die meeste applous gekry het het, was dan die oorwinnaar.

Vers 10
Maarhulle kondie wysheiden die Geeswaardeurhy gespreekhet, nie weerstaannie. (Handelinge 6:10 AFR53)
Dis duidelik dat die argumenteerders hulle vasgeloop het teen Stefanus.
Uit die gebeurtenis kom ons agter dat die Here Jesus aan die werk is, en dat Hy sy belofte aan die apostels nakom.
WantEk sal aan julle woordeen wysheidgee wat al julle teëstandersnie sal kan teëspreekof weerstaannie. (Lukas
21:15 AFR53)
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Dood kon nog nooit teen lewe die mas opkom nie. Dit gebeur ook hier.
•

Die redenaars van die verskillende sinagoges redeneer met geskoolde filosofieë – soos wat hulle by die
Rabbynse skool en die Griekse filosowe geleer het.
Stefanus redeneer met die wysheid wat deur die Lewende God – die Heilige Gees – aan hom voorgesê
word.

•

Dink aan die verleentheid van die groepie uit die vyf sinagoges. Hulle almal saam kan nie veg teen die
lewendmakende Gees nie.
Wantons kan niks doenteendie waarheidnie, maarwel vír die waarheid.(2 Korintiërs 13:8 AFR53)
Vers11
Toehet hulle manneopgestookom te sê: Onshet homlasterlikedingehoorpraatteenMosesen God. (Handelinge 6:11
AFR53)
Waarheen loop die gebeurtenis?
Die sinagogespannetjie het begin opkook in woede.
•
•

Toe hulle nie met die waarheid iewers kon kom nie, val hulle terug op die styl van die duiwel – oneerlikheid.
Die duiwel was nog nooit daarvoor bekend dat hy of sy trawante met die waarheid ’n blywende verbond
gesluit het nie.

Die sinagogiete huur dus mense om te lieg. Die rede? Hulle moet die openbare opinie geswaai kry sodat dit in hulle
guns kan kom!
•

Hulle verdedig dus hulle dwaalleer met leuens en geweld!

Die verloop van die saak is duidelik:
•
•
•

As hulle Stefanus sou aankla, sou die publiek hulle van wraak kon beskuldig – want hulle was in die
openbaar die verloorders.
Daarom voer hulle nuwe getuies in.
Hierdie nuwe getuies beweer dat hulle hierdie groot redenaar gehoor het waar hy lasterlike dinge teen
Moses en teen God gesê het.

Die naam Moseswas vir die Jode ’n baie belangrike naam.
•
•
•

Hulle het hierdie naam feitlik meer as enige ander naam (behalwe die Here se Name) gerespekteer.
Moses was die vader van hulle vaderland. Hy is die man aan wie hulle hulle bestaan te danke gehad het.
Daarom het die valse beskuldigings dat Stefanus teen Moses gelaster het, die volk se opinie dadelik
omgeswaai.

Vers 12
En hulle het die volk en die ouderlingeen die skrifgeleerdesin beweginggebringen op homafgekomen homgegrypen
voor die Raadgebring.(Handelinge 6:12 AFR53)
Die feit is dat die Joodse Raad die laaste paar dae heeltemal magteloos gestaan en toekyk het hoe die
Christendom groei.
•

Hulle kon niks aan die apostels doen nie, want die volk was aan hulle kant.

Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle
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gestenig sou word. (Handelinge 5:26 AFR53)
Nou is daar meteens ’n wending wat baie belangrik is!
•
•
•

Die volk is teen een van die kragtigste predikers – Stefanus!
Die satan is maar altyd ’n lafaard. Hy glo (anders as die Here!) dat daar krag en gesag lê in getalle!
Daarom mobiliseer hy elke moontlike persoon waartoe hy in staat is:
• Die volk,
• die ouderlinge,
• die skrifgeleerdes, en
• die Joodse Raad.

Hoe stabiel is die kerkvolk?
Dit lyk nie asof kerkmense werklik stabiel is nie, want
•
•
•

dieselfde klomp mense wat met die Here Jesus se intog geskreeu het: Hosanna!
het saam geskreeu: Kruisig Hom!
Hulle was dié wat so erg was oor die apostels dat die owerhede te bang was om iets aan die apostels te
doen, maar hulle is ook dieselfde mense wat nou deur die gehuurde leuenaars omgeswaai is in hulle opinie
van Stefanus!

Niemand uit die skare het een hand uitgesteek om Stefanus te help nie!
Al sy goeie werke word tot niet gemaak deur die leuen dat hy ’n misdaad teen Moses gepleeg het.
Vers 13
En hulle het valsegetuieslaat optreeom te sê: Dié manhounie op om lasterlikedingete praatteenhierdieheiligeplek en
die wet nie. (Handelinge 6:13 AFR53)
Die Sanhedrin is weer in sitting. Dink net wat het al alles in daardie vergadersaal gebeur!:
•
•
•

Dit is presies die plek waar die Here Jesus gestaan het.
Die apostels het almal daar gestaan.
Nou staan daar ’n proseliet (bekeerling) van die Christelike kerk.

Hoe het die Sanhedrin Stefanus gesien?
•
•

Hulle het hom gesien as iemand wat uit die sinagogale kring uit oorgegaan het na die sekte toe wat ’n Man
met die Naam Jesus as Verlosser en God aanbid het.
Die man is nie ’n ongeleerde Galileër nie.
• Hy is ’n beskaafde Griek.
• Hy is iemand wat intellektueel onderrig is in die Joodse wette en kultuur.

Daarom beplan hulle die saak dié keer met akademiese presiesheid.
•
•
•

So ’n sterk man kan nie aangepak raak sonder om die Rabbynse wette tot in die fynste toe te pas nie.
Daarom pak hulle die saak anders aan as wat hulle teen die apostels gedoen het.
Die Rabbynse wet het vereis dat daar minstens twee getuies moet wees – dan kan hulle volgens die wet ’n
beslissing maak.
Op die verklaringvan tweegetuiesof drie getuiesmoetdie veroordeeldegedoodword;hy magnie gedoodwordop die
verklaringvan een getuienie. Die handvandie getuiesmoeteersteteenhomweesomhomdoodte maak,en daarnadie
handvan die hele volk. So moetjy dan die kwaaduit jou middeuitroei. (Deuteronomium 17:6-7 AFR53)
Eengetuiemagnie teeniemandoptreeinsakeenigemisdaadof enigesonde,by enigemisstapwat hy begaannie; op die
verklaringvan tweegetuiesof op die verklaringvan drie getuiessal ’n saakvankragwees. (Deuteronomium 19:15
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AFR53)
maaras hy nie luister nie, neemnogeen of tweemet jou saam,sodatin die mondvan tweeof drie getuieselke woordkan
vasstaan. (Matteus 18:16 AFR53)
Dit is die derdekeer dat ek na julle toe kom.In die mondvan tweeof drie getuiessal elke woordvasstaan. (2 Korintiërs
13:1 AFR53)
Moenie’n beskuldigingteen’n ouderlingaanneemnie, behalweop die getuienisvantweeof drie. (1 Timoteus 5:19
AFR53)
As iemanddie wet vanMosesverwerphet, sterf hy sonderontfermingop die getuienisvan tweeof drie; (Hebreërs 10:28
AFR53)
Die probleem is heeltemal hanteerbaar, want die getuies hoef nie die waarheid te praat nie! Hulle moet net getuig!
Daarom stel hulle getuies aan!
•
•

Net soos met die verhoor van die Here Jesus word professionele leuenaars gehuur (– en betaal!) om teen
Stefanus te getuig.
Belangrik is die stygende lyn:
• Dié manhounie op (met ander woorde verharding word gekonstateer)
• om lasterlikedingete praat
• teenhierdieheiligeplek en die wet nie.

Leuens verskil altyd as dit oorvertel word. Daarom is dit belangrik om te let op die verskil tussen vers 11 en vers
13:
Toehet hulle manneopgestookom te sê: Onshet homlasterlikedingehoorpraatteenMosesen God. (Handelinge 6:11
AFR53)
En hulle het valsegetuieslaat optreeom te sê: Dié manhounie op om lasterlikedingete praatteenhierdieheiligeplek en
die wet nie. (Handelinge 6:13 AFR53)
Vers11

Vers13

Toe het hulle manne opgestook
Ons het hom lasterlike dinge hoor
praat
teen Moses en God

En hulle het valse getuies laat optree
Dié man hou nie op om lasterlike dinge te
praat
teen hierdie heilige plek en die wet nie

Eers was die klag redelik algemeen:
•

Ons het die man gehoor waar hy lasterlike dinge praat.

Nou word dit:
•

Hy hou nie op om lasterlike dinge te sê nie.

Die inhoud van die klag was aanvanklik ook redelik wyd:
•
•

Teen Moses en teen God
Belangrik is die volgorde:
• Eers word Moses genoem.
• Die menslike en die eiebelang kom dus eerste.
• Eie politiek en kultuur staan voorop.
• Tweede word God genoem.
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•
•

Hoe dikwels gebeur dit nie dat die saak en die eer van die Here nie maar net gebruik word
as ’n sousie wat oor die pap gegooi word nie?
Die eintlike saak is dié van die eie ek.

Daarna word dit meer toegespits:
•

Die man praat teen die heilige plek en teen die wet.

Vraag:
Wasdie meeromlyndegetuienisomdathulle beter voorgesêwas?
Voor die reg van die Here sal hierdie klag nie veel water dra nie,
•
•

want die inhoud mis die eer van God heeltemal.
Dit mis ook die welsyn van die kerk (gelowiges).

Maar vir die Jode was hierdie saak die ernstigste sonde wat ’n Jood kon doen – omdat hulle godsdiens heeltemal
veruiterlik het!!
NB: Dis ’n gevaar vir alle tye! Ook vir ons!!
•
•

Die sonde teen die tempel en die wet was vir die Jode ’n doodsonde.
Daarom eis hulle sonder enige genade die doodstraf.

Vers 14
Wantons het homhoorsê: HierdieJesus,die Nasaréner,sal hierdieplek afbreeken die sedeswat Mosesaanons
oorgelewerhet, verander.(Handelinge 6:14 AFR53)
Uiteraard sal so ’n swaar klag – ter wille van die wet en die eis vir die doodstraf – goed gemotiveer moet word. Die
getuies moet dus nadere toeligting gee oor wat hulle gehoor het.
•

Die Heilige Gees laat die getuienis neerskryf sodat die Kerk in die toekoms kan weet dat die satan en sy
magte die Woord van God en ook die woorde van sy getuies baie kunstig gaan verdraai!

Wat is die waarheid? Die Here Jesus het vir Kajafas gesê:
Jesusantwoordhom:U het dit gesê. MaarEk sê vir u almal:Vannouaf sal u die Seunvandie menssien sit aandie
regterhandvan die kragvanGoden komop die wolkevandie hemel. (Matteus 26:64 AFR53)
•
•
•

Hierdie mense se oordeel het dus toe al begin!
Dis wat die Here Jesus aankondig!
Die verskriklike ellende is dat hulle dit nie (wil) besef nie.

Die Jode het gedink dat hulle net twee dinge nodig het om as volk van God gewaarmerk te wees:
•
•

Die feit dat Abraham se bloed in hulle are loop.
Die tweede ding is hulle band met die tempel en die seremonies wat daaraan verbind is.

Dit was vir hulle heeltemal genoeg vir hulle godsdiens.
Wat het die Here self hiervan gedink?
Hulle antwoorden sê vir Hom:Onsvaderis Abraham.Jesussê vir hulle: As julle die kindersvan Abrahamwas, sou julle
die werkevan Abrahamdoen; (Johannes 8:39 AFR53)
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Lukas het in sy navorsing reeds in sy eerste boek neergeskryf wat die skare die Here Jesus hieroor hoor sê het:
Dra danvrugtewat by die bekeringpas, en moenieby julleselfbeginsê: Onshet Abrahamas vadernie; wantek sê vir julle
dat Godmaghet om uit hierdieklippekindersvir Abrahamte verwek. (Lukas 3:8 AFR53)
Matteus is ook deur die Heilige Gees gelei om dieselfde ding neer te pen:
En moeniedink om by julleselfte sê: ons het Abrahamas vadernie; wantek sê vir julle dat Godmaghet om uit hierdie
klippekindersvir Abrahamop te wek. (Matteus 3:9 AFR53)
Van die tempel sê die Here die volgende:
En Jesussê vir hulle: Sienjulle al hierdiedinge?VoorwaarEk sê vir julle, daar sal hier sekerliknie eenklip op die ander
gelaat word,wat nie afgebreeksal wordnie. (Matteus 24:2 AFR53)
Julle verstaandandat die wat uit die geloofis, hulle is kindersvanAbraham. (Galasiërs 3:7 AFR53)
Stefanus het hom teen hulle verdedig deur die Ou Testament self aan te haal – weereens sonder dat hulle dit
agtergekom het!
Maardie Allerhoogstewoonnie in tempelswat met handegemaakis nie, soosdie profeetsê: (Handelinge 7:48 AFR53)
Natuurlik haal hy Salomo se woorde aan toe die tempel in gebruik geneem is:
Maarsou Godwerklikop die aardewoon?Kyk, die hemel,ja, die hoogstehemelkanU nie bevatnie, hoeveelminder
hierdiehuis wat ek gebouhet. (1 Konings 8:27 AFR53)
Dit was natuurlik laster wat deur die getuies kwytgeraak is toe hulle getuig het dat Jesusdie Nasarener, volgens
Stefanus se getuienis, hierdieplek sal afbreek.
Dit was dieselfde klag waarmee hulle die Here Jesus tot die dood wou veroordeel.
Maaroplaaskomdaar tweevalsegetuiesen sê: Hierdiemanhet gesê:Ek kandie tempelvan Godafbreeken dit in drie dae
opbou.(Matteus 26:61 AFR53)
Wat het hulle nie gesien nie?
•
•

Die eerste is dat die Here Jesus na sy eie liggaam verwys het wat hulle sou kruisig, maar wat op die derde
dag weer uit die dood sou opstaan.
Wat hulle ook misgekyk het, was dat dit hulleself was wat die tempel wat in Jerusalem gestaan het in sy
ware betekenis afgebreek het.
• Hulle het van die tempel ’n markplein en ’n besigheidsentrum gemaak deur
• geldwisselaars (bankwese) daar te vestig
• en allerhande diere (beeste en duiwe) daar te smous
• Alles onder die vaandel daarvan dat dit die offers en aanbidding van die volk vergemaklik.

Stefanus het nie gereageer teen Moses nie.
•
•
•

Hy het wel gereageer teen die misbruik wat die rabbi’s van Moses gemaak het.
Hulle het allerhande vetergatsielige reëls en instellings gemaak en dan het hulle die goed verskuil agter die
gesag van Moses.
Inderdaad was dit niks van Moses nie – dit was hulle eie kleinsielige uitdinksels.
Maartevergeefsvereerhulle My deur leringete leer wat gebooievan menseis. (Matteus 15:9 AFR53)

Stefanus se leer was dieselfde as dié van die Here Jesus Christus. Die Here het die volgende dinge geleer:
Moeniedink dat Ek gekomhet om die wet of die profetete ontbindnie. Ek het nie gekomom te ontbindnie, maarom te
14

vervul. (Matteus 5:17 AFR53)
Julle het gehoordat aan die mensevan die ou tyd gesêis: Jy magnie doodslaannie, maarelkeenwat doodslaan,moet
verantwoordingdoenvoor die gereg. (Matteus 5:21 AFR53)
Julle het gehoordat aan die mensevan die ou tyd gesêis: Jy magnie egbreeknie. (Matteus 5:27 AFR53)
Verderhet julle gehoordat aan die mensevan die ou tyd gesêis: Jy magnie vals sweernie, maarjy moetjou ede aan die
Herehou. (Matteus 5:33 AFR53)
Die getuies se getuienis was dus suiwer leuens.
•
•

Die ironiese waarheid was dat Stefanus juis in Moses se naam voor die Sanhedrin gestaan het!
Wat die Here Jesus gesê het, word waar:
Moeniedink dat Ek julle by die Vadersal beskuldignie. Daar is eenwat julle beskuldig– Mosesop wie julle gehoophet.
Maaras julle Mosesgeglohet, sou julle My glo, wanthy het vanMy geskrywe. (Johannes 5:45-46 AFR53)

Vers 15
En terwylalmalwat in die Raadsit, hul oë stip op homhou, sienhulle dat sy gesigsoosdie gesigvan ’n engelwas.
(Handelinge 6:15 AFR53)
Stefanus het die valse getuies se getuienis gestaan en beluister sonder dat hy ’n enkele woord gesê het.
Almal in die raadsaal het stip na hom gekyk. Almal het iets aan hom gesien wat treffend was:
. . . sy gesigsoosdie gesigvan’n engelwas
Wat het daar gebeur?
•
•

Niemand weet nie.
Miskien het Stefanus self nie eers daarvan geweet nie.

Dit is ’n wonder – wat ook nie erken word nie.
Wat wel duidelik is, is dat die Heilige Gees hiermee 'n duidelike verskil openbaar tussen iemand wat die
waarheid in hom het en mense wat die leuen in hulle ronddra.
In elk geval laat die beskrywing van Stefanus se gesig ons dink aan wat met die Here gebeur het toe Hy verheerlik
is:
En Hy het voor hulle van gedaanteverander,en sy aangesighet geblinksoosdie son, en sy klere het wit gewordsoosdie
lig. (Matteus 17:2 AFR53)
Dit het Moses ook oorgekom – terwyl Moses se naam in die verhoor van Stefanus ter sprake was.
En toe Aäronen al die kindersvan Israel Mosessien, het die vel van sy gesiggeblink!Daaromwashulle bevreesom naby
homte kom.(Eksodus 34:30 AFR53)
Die Sanhedrin onthou dit nie en sien ook nie die ooreenkoms nie.
Wat waarskynlik gebeur het, was dat dit wat hulle aan Stefanus gesien het, die innerlike lig van sy geloof en sy
vrede met die Here was.
Sien kerkmense altyd die regte ding op die regte manier? Nee!
Die klomp raadslede het Stefanus gesien as die engel van die dood! Al het sy gesig die valsheid van hulle self en
hulle gehuurde getuies weerspreek, het hulle dit verkeerd vertolk want hulle wou nie die waarheid weet nie.
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Vraag?
Is daar vandagnogsulkeinspelingsop waregelowiges?
God die Heilige Gees sê die volgende:
En terwylons almalmet onbedektegesigsoosin ’n spieël die heerlikheidvandie Hereaanskou,wordons vangedaante
veranderna dieselfdebeeld, van heerlikheidtot heerlikheid,as deur die Herewat die Geesis. (2 Korintiërs 3:18 AFR53)
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