Handelinge 7
Die verloopvandie hofsaak
Vers 1
Toesê die hoëpriester:Is hierdiedingedan so? (Handelinge 7:1 AFR53)
Die getuies het hulle getuienis nou klaar afgelê: Stéfanus is iemand wat gelaster het teen die tempel en wat
bewerings gemaak het dat hy die gebruike en sedes van Moses gaan verander.
•
•
•

Daarmee is die eerste bedryf van hierdie sogenaamde ondersoek na die reg van God afgehandel.
Die inset wat die Heilige Gees gee met Stéfanus se gesig wat soos ’n engel s’n straal, dié verwerp hulle.
Hulle verkies die getuienis van valse leuenaars wat gehuur en onderrig is om onwaarhede kwyt te raak.

Dink aan die venyn waarmee die hoëpriester die vraag gevra het:
Is hierdiedingedanso?
•
•
•

Die vraag is in ’n sekere sin oorbodig, want hy kruisondervra nie die getuies daarmee nie.
Hy aanvaar daarmee hulle getuienis.
Daarom is die vraag aan Stéfanus gerig!

Die feit is dat die raad reeds in hulle binneste die besluit geneem het dat Stéfanus moet sterf. Het hulle dalk gedink
aan die gebeurtenis met die Here Jesus wat in Johannes 10 beskryf word?
Jesusantwoordhulle: Baiegoeiewerkehet Ek julle getoonvan my Vader. Oor wattereen van dié werkestenigjulle My?
Die JodeantwoordHomen sê: Dit is nie oor ’n goeiewerkdat ons U stenignie, maaroor godslastering,en omdatU wat ’n
mensis, Uself Godmaak. (Johannes 10:32-33 AFR53)
Stéfanus is ’n volgeling van die Here Jesus.
•
•

Veral na al die bloutjies wat hulle al met die apostels geloop het, was hulle frustrasies baie hoog.
Daarom sou hulle hom wou doodmaak – miskien as ’n voorbeeld vir almal wat Jesus wil volg?

Omdat hulle op daardie oomblik die openbare mening van die volk wat daar teenwoordig was aan hulle kant gehad
het, het hulle die oomblik benut dat die reg sy loop kan neem.
Wat gaan Stéfanus antwoord?
•
•

Stéfanus kon die vraag met net een enkele woord beantwoord het. Hy het net nodig gehad om “Nee!” te
sê.
Hy kon ook net doodgewoon stilgebly het – soos wat die Here Jesus gedoen het.

Maar Stéfanus doen dit nie. Hy verkondig die evangelie. Waarom?
Omdat God die Heilige Gees hom reeds beskryf het in die krag van sy geloof. So iemand sal nie stilbly as dit by die
eer van God en die waarheid kom nie.
En Stéfanus,vol van geloofen krag, . . . (Handelinge 6:8 AFR53)
So ’n mens dink in tye soos dié nie daaraan om ’n pleidooi te lewer wat almal om hom platslaan sodat hy vry uit die
hofsaal kan uitstap nie. Hy tree op as ’n getuie vir die Here Jesus Christus.
Vers 2, 3
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En hy sê: Broedersen vaders,luister! Die Godvandie heerlikheidhet verskynaanons vaderAbrahamtoe hy in
Mesopotámiëwas, voordathy in Harangewoonhet, en vir homgesê:Trekuit jou landen uit jou familie, en komna die
landwat Ek jou sal wys. (Handelinge 7:2-3 AFR53)
Stéfanus het begin met ’n lang preek. Die Heilige Gees het die gedagtelyn van hierdie preek vir ons bewaar laat
bly.
Net vir die lekker van Bybelstudiedie volgendehipotese:
•
•

Waarskynlikhet Saulusvan Tarsushierdiehofgedingbygewoon.
Dit is hoogswaarskynlikdat dit hy is wat later die fyn detail van alles wat hier gebeurhet en gesêis, aan Lukasoorvertel het.

Natuurlik gebeur hier die ding wat reeds vroeg in die boek Handelinge geopenbaar word:
. . . maarjulle sal kragontvangwanneerdie HeiligeGeesoor julle kom,en julle sal my getuiesweesin Jerusalemsowelas
in die hele Judéaen Samarìaen tot aandie uiterstevan die aarde. (Handelinge 1:8 AFR53)
Die hoëpriester se dubbelsinnige vraag moet nou beantwoord word.
•
•

Enersyds is dit ’n stuk venyn waarmee hy die getuies gelykgee.
Terselfdertyd is dit ’n vraag aan Stéfanus. Die vraag beteken in dié geval iets soos: Is dit waar dat jy gelaster
het en dat jy ons sedeswat van Mosesaf kom, gaanverander?

Met die eerste lees/hoor van Stéfanus se rede klink die inhoud en die vorm waarin dit aangebied word nie sinvol
nie.
•
•
•

Stéfanus antwoord met ’n verhaal uit die Bybelgeskiedenis.
Om dit wat Stéfanus sê te verstaan, moet die hoorder/leser eers baie ootmoedig en ontvanklik luister na
wat God die Heilige Gees vir die uitverkorene(s) sê.
Die Heilige Gees lei die luisteraars in sy eie werk in!

Vraag: Het die klompdaar in die Sanhedrinhoegenaamdverstaandat die HeiligeGeeshulle op ’n toer deur die openbaringvan God
neem?
Die geskiedenis wat Stéfanus vertel, is nie gewone geskiedenis nie.
•
•

Dit is geskiedenis soos wat die Here dit laat gebeur het.
Dit is ook die Here se siening oor dinge wat mense/volke aangevang het.

Stéfanus beskryf hoe die geskiedenis van die mensdom ’n weergalose klomp ellendes is!
•
•

Hulle son van vrede in die Here het sonder roem ondergegaan, want die mense het heeltemal van God af
wegbeweeg!
Daarom het die Here byna van voor af begin met die roeping van Abraham.

Die feit dat die mensdom uit geloof in ongeloof inbeweeg het, was nie ’n verskoonbare gebeurtenis nie. Dit het
gebeur as gevolg van hulle moedswilligheid!
Dink aan die woorde van Hosea 4:6:
My volk gaante grondeweensgebrekaankennis;omdatjy die kennisverwerphet, sal Ek jou verwerp,sodatjy vir My die
priesterampnie sal bediennie; omdatjy die wet vanjou Godvergeethet, sal Ek ookjou kindersvergeet. (Hosea 4:6
AFR53)
Die Bybel (die Heilige Gees) teken hier ’n baie baie gevaarlike situasie. Dit is nie waar dat iemand wat ’n gebrek
aan kennis van God se openbaring het nou ’n neutrale persoon is nie.
Met ander woorde:
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•
•

Dit is nie maar net ’n mens wat nou gewoonweg voortlewe nie;
• hy is net nie ’n kerkmens nie.
Iemand wat nie kennis van God (en dus van die ware geloof) het nie, is positief aggressief.
• So ’n mens is onwys in homself.
• Hy het niks kennis van die inwerking van God die Heilige Gees nie.
• So ’n mens kry die oorsaak van die lewe by homself.

Luister wat sê die Here self van so ’n soort mens:
En agter die deur en die deurposhet jy jou gedenktekengesit; want, ontrouaanMy, het jy jou bedontblooten beklimen
wydgemaak,en jy het vir jou bepaaldie loonwat vanhulle moeskom;jy het hulle byslaapliefgehad,jy het die vlees
gesien.En jy het na die koninggetrekmet olie en jou salf baie gemaak;en jy het jou boodskappersgestuurna ver plekke,
ja, diepna die doderyktoe. Jy het moeggeworddeur jou grootreis; tog het jy nie gesê:Dit is tevergeefsnie! Vernuwing
van jou kraghet jy gevind;daaromhet jy nie uitgeputgeraaknie. Maarvir wie wasjy bedugen bevrees?– wantjy het ’n
leuenaargeworden aan My nie gedinknie; jy het dit nie ter harte geneemnie. Is dit nie omdatEk swygnie, en dit baie lank
al, dat jy My nie vreesnie?Ék sal jou geregtigheidbekendmaaken jou werke,dat hulle jou geenvoordeelbringnie.
(Jesaja 57:8-12 AFR53)
Wat Stéfanus in sy antwoord in die Sanhedrin se koppe probeer inkry, is dat Israel se onkunde tweevoudig was.
•
•

Hulle het gebrek aan kennis van die Here gehad.
Daarom het hulle ook ’n gebrekkige kennis van hulleself gehad.

Die ding het ’n boemerang-effek gehad:
•
•

Die blindheid vir hulle eie foute en mistastings oor wat die Here openbaar,
het gemaak dat hulle terselfdertyd blind was om die openbaring en die werke van die Here te sien.

Dis asof daar ’n groot stuk ironie besig was om af te speel:
Terwyldie klompraadsledeStéfanusse siel gesoekhet, het hy probeerom vir die gevallevolk rondomhomte wys waar hulle siel soek
geraakhet!
Daarom begin hy met hulle geskiedenis op ’n baie ver punt in die verlede. In hulle geskiedenis kom die openbaring
van God vir hulle na vore.
•
•

Uit allerhande verborge dinge lei hy hulle nou om te verstaan wie God is en wie hulle is.
Die groot fout wat nou blootgelê word, is dat ’n volk (ook ’n mens!) wat hoogmoedig raak, deur sy eie
ondeugde oorheers word:
• So ’n volk stel die hemelse besitting agter dinge soos eie bevoorregting en materialisme, ens.
• Hulle verval in die ondeug van formalisme – hierdie streep trek ’n lyn deur die werk van God die
Heilige Gees.

Die eintlike kwaad van Israel is dus die miskenning van die werk van God die Heilige Gees. Die hele betoog loop
op na die verskriklike verwyt in vers 51:
Julle hardnekkigesen onbesnedenesvanhart en ore, julle weerstaanaltyddie HeiligeGees;net soosjulle vaders,so ook
julle. (Handelinge 7:51 AFR53)
•
•

Hierdie woorde is nie sommer net ’n uitbarsting van Stéfanus nie.
Dis die opsomming of die hoogtepunt van die feite waarheen hy sy verweer opbou!

Onthou dat hierdie dinge nie baie lank na Pinkster gebeur nie! Die Heilige Gees gebruik Stéfanus in die betoog om
die werk van die Heilige Gees oop te vlek.
Luister teen hierdie agtergrond weer na die inleiding van Stéfanus se toespraak:
En hy sê: Broedersen vaders,luister! Die Godvandie heerlikheidhet verskynaanons vaderAbrahamtoe hy in
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Mesopotámiëwas, voordathy in Harangewoonhet, en vir homgesê:Trekuit jou landen uit jou familie, en komna die
landwat Ek jou sal wys. (Handelinge 7:2-3 AFR53)
Sy betoog loop iets soos die volgende:
•
•

Abraham kom natuurlik uit die heilige geslagslyn van Sem – maar dis nie genoeg nie!
Hierdie geslagslyn se mense moes losgemaak word uit die heidendom waarin hulle teruggesink het. Josua
het hulle voorvaders daaraan herinner net voordat hulle die land Kanaän ingetrek het.
Toesê Josuaaandie hele volk: So sê die Here, die Godvan Israel: Oorkantdie Eufraathet julle vadersvanoudsher
gewoon– Tera, die vadervan Abrahamen die vadervanNahor,en hulle het andergodegedien. (Josua 24:2 AFR53)

Daarom verskyn God aan Abraham terwyl hy in Mesopotámiëwas, voordathy in Harangewoonhet. Let op die fyn
woordspeling: Gaan en kom
•
•

Trekuit (gaanuit!) jou landen uit jou familie,
en komna die landwat Ek jou sal wys.

En tussen hierdie twee woorde, lê daar ’n geweldige wonder van God wat oor eeue afgespeel het!
Vers 4
Toehet hy getrekuit die landvan die Chaldéërsen in Harangaanwoon;en na' die doodvansy vaderhet Hy hom
daarvandaanlaat verhuisna hierdielandwaarinjulle nouwoon. (Handelinge 7:4 AFR53)
Op bevel van die Here trek Abram uit Ur weg. Maar toe steek Abraham vas! Hy hou nie aan trek tot waar hy moet
nie. Hy gaan eers weer verder nadat die Here hom weer aanpraat.
Kroeze skryf die volgende van Abram se roeping:
“. . . onderleidingvan Tera uit Ur weggetrekhet om na die land Kanaänte gaan.” . . . Die rede vir die trek wordnie in Genesis11 vermeld
nie. Dit wordegter gedoenin 12:1: “die Herehet aan Abramgesê: Gaanuit jou land en jou familie en uit jou vaderse huis, na die land wat
Ek jou sal wys.” As Abramaan die roepinggevolggee, vertrekhy uit Haran(12:4). Tog het die roepingreedsin Ur tot homgekom(Gen.
15:7; Neh. 9:7; Hand. 7:2, 3).
Nou verstaan ons die vertrekpunt van Stéfanus se betoog. In gewone Afrikaans sê hy vir hulle:
•
•
•

Julle oupa Abram is in Ur deur die Here aangesê om Kanaän toe te trek.
Maar toe steek hy in Haran vas! Hy het nie die wil van die Here behoorlik uitgevoer nie!
Julle is presies so hardekwas soos hierdie ou voorvader van julle! Julle steek vas sonder om te wil beweeg
in die openbaring van die Here!

Simbolies het die Here daar alles wat Abram aan sy ou lewe gebind het, van hom af weggeneem (’n nuwe mens
gemaak). Eers toe sy pa wat hom gebind het aan die ou wêreld dood is, het Abram verder getrek.
Letterlik staan daar: Die Here het hom verhuis. Die beskikkende almag van God word dus hier deur Stéfanus
beskryf en bely.
Vers 5
En Hy het homgeenerfdeeldaaringegeenie, selfs nie ’n voetbreednie, maarHy het beloweom dit aanhomen sy
nageslagna' homas eiendomte gee, toe hy noggeenkindgehadhet nie. (Handelinge 7:5 AFR53)
Was die patriarg Abram toe meteens die heer en koning van die nuwe land toe hy daar aankom? Nee!
•
•
•

Die wonderlike is dat die Here toe vir hom totaal niks gee nie.
Nie eers ’n stukkie grond so groot soos ’n voetspoor (voetbreed) nie.
Die Here het net belowe sy nageslag sal eendag daar woon.
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Eintlik is die volle waarheid dat Abram darem vir hom ’n grot gekoop het waar hy sy dooies kon begrawe.
en hy het met hulle gespreeken gesê:As julle dit goedvinddat ek my dodevan my af wegbegrawe,luisterdan na my en
doenvir my ’n goeiewoordby Efron,die seunvanSohar,dat hy aan my gee die spelonkvan Magpélawat aan hom
behoort, wat aandie endvansy stuk grondlê; laat hy dit vir die volle somaan my gee, dat ek ’n graf onderjulle magbesit.
(Genesis 23:8-9 AFR53)
Nee, my heer, luister na my. Die stukgrondgee ek aan u; ook die spelonkwat daarinis, dit gee ek aanu; voor die oë van
die seunsvan my volk gee ek dit aanu; begraafu dode. (Genesis 23:11 AFR53)
So het dandie stuk grondvan Efronwat in MagpélateenoorMamrelê, die stukgronden die spelonkwat daarinis, en al
die bomeop die stukgrondwat op die gansegebieddaarvanrondomstaan, (Genesis 23:17 AFR53)
So is dandie stuk gronden die spelonkwat daarinwas, deur die seunsvanHet aanAbrahamafgestaanom dit as graf in
eiendomte besit. (Genesis 23:20 AFR53)

Stéfanus wil daarby uitkom dat hy wil bewys dat die Sanhedrin nog nooit die Here se manier van doen verstaan het
nie. Daarom sê hy: maarHy het beloweom dit aan homen sy nageslagna' homas eiendomte gee, toe hy noggeenkindgehad
het nie.
•
•

Dit is menslikerwys ’n baie dom ding om te doen as jy iemand iets vir sy nageslag belowe as die persoon
nie kinders het nie.
Die saak word – menslikerwys – nog belagliker as jy weet dat sowel die man as sy vrou reeds uit hulle
vrugbare tyd uitbeweeg het!

Om dit te onderstreep dat die Sanhedrin nie moet dink dat die evangelie dwaas is nie, noem Stéfanus feite wat
hulle as dwaas sou beskou.
•

Daarmee toon hy aan dat mens nie die handelinge van God uit ’n menslike oorweging moet beoordeel nie.

Vers 6
En Godhet aan homdìt gesê, dat sy nageslagbywonersin ’n vreemdelandsouweesen die mensehulle tot slawesou
maaken mishandel,vier honderdjaar lank. (Handelinge 7:6 AFR53)
Die nasate moes nie net nog baie lank wag om die beloofde besitting in die hande te kry nie. Die Here het eers iets
anders beplan wat moes gebeur:
•
•

Hulle moes nog eers in vreemde land gaan woon.
Daar moes hulle ’n slawevolk word wat vir 400 jaar mishandel moes word.

Die beginsel: Die feit dat Abraham se bloed in hulle are vloei, vrywaar nie die klomp in die Sanhedrin (soos hulle
voorgangers) van smaad en mislukking nie!
Vers 7
En die nasieaanwie hulle diensbaarsal wees,sal Ek oordeel, het Godgesê;en daarnasal hulle uittreken My in hierdie
plek dien. (Handelinge 7:7 AFR53)
Hoe kom die volk toe by hulle beloofde land uit? Deur die ingrype van God self!
•
•

God sal oordeel oor die volk wat hulle in die vreemde land sou verdruk.
God sal hulle laat uitbeweeg na hierdie land toe.

Die uittog sou beteken dat die Here hulle van alle knellende bande vrymaak, sodat hulle die Here in hierdie land
kan dien.
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Stéfanus gooi twee verskillende uitsprake in die Ou Testament saam in hierdie uitspraak wat hy maak:
MaarEk sal ook die nasieoordeelaanwie hulle diensbaarmoetwees,en daarnasal hulle uittrekmet baie goed. (Genesis
15:14 AFR53)
En Hy antwoord:Ek sal met jou wees,en dit sal vir jou ’n tekenweesdat Ek jou gestuurhet: As jy die volk uit Egiptegelei
het, sal julle op hierdiebergGoddien. (Eksodus 3:12 AFR53)
Let op dat Stéfanus die teks verander! Hy verander die woord berg in plek!
Die Heilige Gees doen dit, omdat Hy daarmee die uitspraak baie duidelik op die tempel (waaroor die rusie
nou gaan!) wil betrek
Vers 8
En Hy het homdie verbondvandie besnydenisgegee,en so het hy die vadervan Isak geworden homop die agtstedag
besny;en Isak het die vadervan Jakobgeword,en Jakobvan die twaalf aartsvaders. (Handelinge 7:8 AFR53)
Let op die wending in Stéfanus se toespraak:
•
•

Al die aankondigings tot op hierdie punt was herinneringe uit die geskiedenis wat bedoel het om Abraham
te verneder.
Nou verander die geskiedenis aangaande Abraham. Nou vertel Stéfanus hoe dit nou gebeur het dat die ou
aartsvader verheerlik geraak het.

Weereens:
•
•

Geen werke of persoonlike bekwaamheid is ter sprake nie.
Selfs met die eer van die verbond in gedagte moet die Sanhedrin onthou dat dit net genade alleen is.
• Die verbond wat deur God ingestel is, het nie berus op enige loon wat Abraham verdien het met
geloofswerke nie – al sy geloofswerke tot in daardie stadium het skipbreuk gely.
• God het die verbond suiwer en alleen op sterkte van sy soewereine genade met Abraham gesluit.

Die besnydenis was vir die Jode ook ’n baie belangrike ding.
•
•
•

Dit het vir hulle in ’n sekere sin bo die verbond gestaan, want dit het hulle onderskei van die ander volke –
dis natuurlik verkeerd!
Die waarheid is dat die verbond die belangrike saak is.
Die besnydenis is maar net ’n teken dat God die verbond met die betrokke persoon gesluit het.

Die besnydenis was nie ’n bewys daarvan dat Abraham beter was as die heidene nie. Dit was ’n “ereteken” wat hy
gedra het dat daar baie onbesnedenes sou wees wat deur die Here regverdig verklaar sou word. Dit is waarom die
Romeinebrief die volgende skryf:
En hy het die tekenvan die besnydenisontvangas ’n seël vandie geregtigheidvan die gelooftoe hy nognie besnywas
nie; dat hy die vadersouweesvan almalwat glo terwylhulle onbesnedeis, sodatook aan hulle die geregtigheid
toegerekensouword; (Romeine 4:11 AFR53)
Wat was die boodskap wat Stéfanus hiermee aan die Sanhedrin gegee het? Dit:
•
•

Abraham het eers die onsienlike gawe van die verbond by die Here gekry.
Toe het hy die uiterlike dinge gekry – die belofte van die land en die belofte van nasate.
. . . en so het hy die vadervanIsak geword. . .

Die woorde beteken dat dit die manier was hoe Isak in die prentjie gekom het:
•
•

Eers was daar die roeping van die Here en die sluiting van die verbond (daarmee saam die onsienlike
belofte van die nageslag).
Toe volg die sigbare en die fisiese – Isak word gebore en hy word besny.
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Die onsienlike saak (die verbond) word van toe af sigbaar uitgedruk aan die geslagte wat gevolg het:
•
•
•

Soos wat Abraham Isak besny het,
het Isak Jakob besny
en het Jakob die twaalf aartsvaders besny.

Opsomming
Kom ons som Stéfanus se toespraak tot op die punt op, want dan kan die saak wat hy stel, baie duidelik uitstaan:
•
•

Die Jode se eerste dwaling was dat hulle hulle voortreflikheid as die Here se uitverkore volk bo ander volke
aards en verwaand in hulleself gesoek het.
Die tweede dwaling was dat hulle die uitwendige heerlikheid/bekwaamheid altyd aan geestelike heerlikheid
verbind het.
• Dit was waarom hulle die Here Jesus verwerp het:
• Hy moes eers uiterlike heerlikheid, byvoorbeeld koningskap, aanvaar het, voordat hulle
Hom as Verlosser sou aanvaar.
• Met ander woorde: die Here Jesus het in hulle oë nasionaal en kultureel geen
heerlikheid/prestasie gehad nie.
• Daarom kon Hy nie die beloofde Koning wees nie.

Stéfanus se toespraak toon uit die geskiedenis die volgende aan:
* Dit was nog altyd die Here se manier van doen om te begin met geestelike dinge.
* Van daar gaan die Here dan (soms baie tydsaam) verder na die dinge van sienlike heerlikheid toe.
o Dikwels gaan die pad deur vernedering (ontluistering).
Die bewys is die optrede van die Here met Abraham:
* Dat God Abraham van niets tot iets geroep het.
* Dat Hy hom van kinderloosheid laat groei het tot groot volke.
* Dat hy die vader van die gelowiges word.

Wat is die punt wat Stéfanus maak?
God is God van heerlikheid.
•
•
•
•

Hy laat die geestelike wêreld nie deur natuurlike dinge oorheers nie.
Hy werk met ’n wet(te) wat bo die vuurmaakplek van ’n natuurlike verstand is.
Daarom eindig sy Raad in ’n heerlikheid wat geen oor gesien het nie.
Vergelyk die Heidelbergse Kategismus:

Vraag58: Wattertroosskepjy uit die artikel van die ewigelewe?
Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar (a), ek na hierdie lewe
volkome saligheid sal besit – ’n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit
opgekom het nie – om God daarin ewig te prys (b).
(a) 2 Kor 5:2, 3. (b) 1 Kor 2:9.
2. Die tweede deel van Israel se geskiedenis
Daarna begin Stéfanus aantoon dat in die tweede gedeelte van Israel se geskiedenis daar nog steeds hierdie
konflik was tussen die wil van God en die wil van die Jode. Hy toon aan dat die geskiedenis van die Patriargale
tydperk ’n stuk swart geskiedenis was.
Vers 9
En die aartsvaderswasjaloersop Josefen het homverkoopna Egiptetoe; maarGodwasmet hom (Handelinge 7:9
AFR53)
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Die betoog toon in die gedeelte aan dat
•

die broedersen vaders (vers 2)
• en hierdie geslag van besnedenes – en so het hy die vader van Isak geword en hom op die agtste
dag besny; en Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob van die twaalf aartsvaders.
(Handelinge 7:8 AFR53) – in hulle lewe glad nie enige bewys daarvan gelewer het dat hulle adel
bo dié van ander volke uitgestaan het nie.

Daar is niks wat gewys het dat hulle van hulle Goddelike roeping bewus was en dat hulle dit uitgelewe het nie! Die
punt is:
•
•
•

Julle voorgeslagte was nie ligte in die wêreld– soos wat hulle moes gewees het nie!
Julle voorsate het hulle selfs eerloos gemaak by die heidene.
Julle het ’n slegte voorbeeld gekry by mense wat nie wou wees wat God van hulle verwag het om te wees
nie!

Kyk hoe skeef het hierdie manne Genesis 3:15 toegepas!
En Ek sal vyandskapstel tussenjou en die vrou, en tussenjou saaden haar saad. Hy sal jou die kopvermorsel,en jy sal
homin die hakskeenbyt. (Genesis 3:15 AFR53)
•
•
•

Pleks daarvan dat daar vyandskap tussen die vrou se saad en die slang se saad tot stand kom, kom
daar vyandskap tussen die seuns in een huis – nogal ’n verbondshuis!
Die eerloosheid van die saak kom veral uit in die feit dat die klomp aartsvaders teen Josef gedraai
het oor sy deugde en oor sy besondere verhouding met die Here!
Hierdie klomp besnede manne (die teken van die verbond!) kon die band tussen Josef en die Here
nie verdra nie – soos wat dit tot uiting gekom het in sy drome.

Let op hoe Genesis se geskiedenis herhaal word!
•
•

Kain slaan vir Abel dood omdat hy vroom was (vromer as Kain!).
Josef se broers verkoop hom omdat hy vromer is as hulle!
. . . nie soosKainwat uit die Bosewasen sy broerdoodgeslaanhet nie. En waaromhet hy homdoodgeslaan?Omdatsy
werkebooswasen dié van sy broerregverdig. (1 Johannes 3:12 AFR53)

(Wie sal kan raai dat Stéfanusbesig is om die Sanhedrindaaropte wys dat hulle die HereJesus– en nou ook vir hom– doodmaakomdat
hulle vromeris as die Sanhedrin!?)
Toe die aartsvaders Josef verkoop het, het hulle hulle op ’n dierlike manier geopenbaar as vyande van iemand wat
die heerlikheid van God in hom dra – aldus Calvyn.
Dink aan die verskriklikheid van die oomblik:
•
•
•

Die groot manne (Ruben was al veertig) sny alle gemeenskap met Josef radikaal af.
Menslik gesien is dit nou oor en uit! – soos wat die Sanhedrin gedink het na die kruisiging van Jesus.
Stéfanus openbaar dan die geweldige ironie wanneer mense hulle teen God vasloop!
MaarGodwasmet hom!

God stel Hom nie aan die kant van die meerderheid of aan die kant van die getuies (die broers se stories aan hulle
pa) nie.
•
•

Die Here stel Hom aan die kant van die waarheid.
Hy is aan die kant van die slaaf.

Dis waar dat die Here Josef ook aan lyding onderwerp het – want die Here het met hom ook ’n pad geloop.
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•
•

Josef moes ook gelouter word!
Dit lees ons in Psalm 105:
Hy het ’n manvoor hulle uit gestuur:Josefis as slaaf verkoop.Hulle het sy voetein boeiegeknel, hy self het in die ysters
gekom,tot op die tyd dat sy woorduitgekomhet, die woordvandie Herehombeproefverklaarhet. (Psalms 105:17-19
AFR53)

Hulle het hom verkoop vir twintig sikkels silwer!
En toe die Midianitiesekoopmansverbykom,het hulle Josefuit die put uit opgetreken uitgehaalen Josefaan die
Ismaelieteverkoopvir twintigsikkelssilwer. En hu'lle het Josefna Egiptegebring. (Genesis 37:28 AFR53)
Met Josef het die pad net vinnig uitgeloopop heerlikheid– omdathy ’n verbondenheidmet en gehoorsaamheidaan die Heregehadhet. Dit
is andersas wat dit met al die anderaartsvaderswas!
Vers 10
en het homuit al sy verdrukkingeverlosen homgunsen wysheidgeskenkvoor Farao,die koningvan Egipte;en dié het
homgoewerneurgemaakoor Egipteen oor sy hele huis. (Handelinge 7:10 AFR53)
. . . uit al sy verdrukkingeverlosen homgunsen wysheidgeskenkvoor Farao,die koningvan Egipte.
•
•

Die Here het hom ook die wysheid gegee om die bakker en die skinker se drome te verklaar – wat die pad
oopgemaak het na Farao toe!
Dit is dat die Here Josef genade gegee het dat Farao sy begaafdhede raakgesien het en hom in die ryk
aangestel het in ’n hoë pos!

Uit hierdie openbaring moes die Sanhedrin verstaan dat die Here sy seën nie vasmaak aan die land Kanaän en
aan die tempel nie.
•
•
•

Die Here het Josef in ’n heidense land in ’n heidense tronk geseën.
Die heidene het die voordeel getrek uit die man wat deur die aartsvaders in afguns verwerp is.
Daarby het die heidene met respek gewerk met ’n man vol genade wat deur Abraham se nasate verwerp
is!

Vers 11
En ’n hongersnooden grootbenoudheidhet oor die hele Egiptelanden Kanaängekom,en onsvaderskongeenvoedsel
kry nie. (Handelinge 7:11 AFR53)
Die Here het toe gesorg dat die klomp aartsvaders begin verstaan het dat Hy aan die kant van die een verwerpte
man was. Die Here het hulle deur hartseer en skande tot hierdie insigte gelei.
Dit het gebeur toe die Here ’n hongersnood beskik het wat die hele destydse wêreld getref het.
•
•

Die Here sê die manne het baie benoudheid deurgemaak!
Hulle kon nêrens kos in die hande kry nie!

Vers 12
En toe Jakobhoordat daar koringin Egiptewas, het hy ons vadersdie eerstekeer uitgestuur. (Handelinge 7:12
AFR53)
In hierdie vertelling van Stéfanus lê daar baie fyn spot:
•
•

Die verkoopte Josef sit toe op ’n troon en wag vir die klomp wat hom verkoop het! (Die HereJesussit op sy
troonen wagvir julle spul hier in die Sanhedrinwat Homlaat kruisig het!)
Josef het genoeg kos – maar die manne wat hom verkoop het is benoud en gestres, want hulle het nie kos
9

•

nie.
Trouens– hulle het geenversiendheidgehadnie, want hulle het niks kos bymekaargemaakin die jare van oorvloednie!

Die ironie is verder dat die man wat hulle by hulle pa gaan dood verklaar het juis die man is wat hulle van die dood
red!
•
•

Die diepere saak is dat die Here daarop wys dat die draers van die verbond voor die heidene moes gaan
kruip omdat hulle die genade van die verbond met hulle verwerp het!
Let daarop dat die Here nie haastig is om mense wat in sonde geval het dadelik te seën nie! Hulle moet
eers hulle bekering bewys!
• Dit was met Abraham ook so dat die Here eers later sy beloftes aan hom vervul het.
• Daarom openbaar die Here ook nie sy voorbereidingswerk met Josef vir hulle met die eerste
besoek van die aartsvaders nie.

Vers 13
En die tweedekeer is Josefdeur sy broersherken,en die afkomsvanJosefhet aan Faraobekendgeword. (Handelinge
7:13 AFR53)
Tydens hulle tweede besoek laat God die dramatiese onthulling gebeur!
•
•
•
•

Daar staan die groot manne verleë!
Hulle weldoener staan voor hulle met al die mag in sy hande – die rolle is dus nou omgeruil.
Eenkeer was daar ’n jong seun wat hulle gesmeek het vir genade, maar hulle was genadeloos.
Nou smeek hulle voor dieselfde seun (wat intussen ’n man en ’n koning geword het) vir genade. En is hulle
angs nie groot nie!

Hulle het hulle vergis met God en met die man wat in diens van God is!
•
•

Die Here vergeet nie die wat Hom dien nie (Josef/Jesus/Stéfanus)
Maar die Here vergeet ook nie die misdade wat gepleeg word nie (die broers/die Sanhedrin!)

Vers 14
Toehet Josefgestuuren sy vaderJakoblaat roepen sy hele familie, vyf en sewentigsiele. (Handelinge 7:14 AFR53)
Die stuk geskiedenis wat Stéfanus hier in een enkele sin opsom, word in Genesis 46:8-27 beskryf. Daar is ’n
opsomming van wie almal na Egipte toe opgetrek het.
In die opsomming is daar merkwaardige dinge om van kennis te neem.
•

In Genesis word die getal mense aangegee as sewentig.
En die seunsvan Josefwat vir homin Egiptegeboreis, wastweesiele. Al die siele vandie huis van Jakobwat in Egipte
gekomhet, wassewentig. (Genesis 46:27 AFR53)

•

Stéfanus verskil van die getal. Hy sê dit was vyf en sewentig!

Vraag: Het Stéfanusdan nie sy Bybel gekennie?
Stéfanus het.
•
•

Hy haal net nie die Hebreeuse teks aan nie.
Hy haal die Septuagint (Griekse teks) aan.

Daardie teks noem vyf seuns en kleinseuns van Efraim en Manasse ook nog by!
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•
•

Waarom noem die Hebreeuse teks hulle nie? Omdat Josef en sy familie toe reeds in Egipte was!
Let verder daarop dat daar vir Benjamin (wat toe nog baie jonk was!) tien seuns getel word.
• As ons dit vergelyk met Numeri 26:38-40 word dit duidelik dat twee van die tien eintlik kleinseuns
van Benjamin was!
Die seunsvan Benjaminvolgenshulle geslagte:van Bela die geslagvan die Baliete;vanAsbeldie geslagvandie
Asbeliete;van Ahìramdie geslagvan die Ahiramiete;vanSefúfamdie geslagvan die Sufamiete;vanHufamdie geslagvan
die Hufamiete.En die seunsvan Bela was:Arden Naäman;van Ard die geslagvan die Ardiete;van Naämandie geslagvan
die Naämiete. (Numeri 26:38-40 AFR53)

•

Hierdie kinders is dus eers in Egipte gebore – hulle moeders was dus moontlik swanger met hulle.

Wat maak ons nou met die kontrasterende getalle?
Onthou die een uiters belangrike beginsel:
•
•

Vir ons Westerlinge is getallepresiesheid baie belangrik.
Vir die Oosterling was dit glad nie belangrik nie – hulle het baie keer hulle getalsberekeninge afgerond na
getalle wat vir hulle simboliese betekenis gehad het.

So iets laat ons nie aan die Bybel twyfel nie.
•
•

Dit leer ons net hoe om die Bybel te lees!
Die Here vestig nie die aandag op die bysake (getalle soos deur ’n ander kultuur verstaan) nie,
maar op die grootheid van sy beskerming!

Vers 15, 16
En Jakobhet afgetrekna Egipteen daar gesterwe,hy en ons vaders.En hulle is oorgebringna Sigemen weggelêin die
graf wat Abrahamvir ’n somgeldgekoophet van die seunsvanHemor,die vadervan Sigem. (Handelinge 7:15-16
AFR53)
Van alles wat na die intog in Egipte gebeur het, praat Stéfanus niks.
•
•
•

Die dood neem al die aartsvaders weg.
Maar God laat die trou van sy verbond duidelik geopenbaar bly (want dit gaan nog die hele tyd oor die
geestelike besit wat God toeken in die Verbond).
Hy sien toe dat hulle almal in Sigem begrawe word in die graf wat Jakob gekoop het.

Ridderboswys daaropdat Stéfanusse geheuehomhier in die steekgelaat het – waarskynlikomdathy geweethet van die doodsvonniswat
oor homvoltrekgaanword. Stéfanusmaaktweefeite deurmekaar:
•

Abrahamhet die spelonkvan Magpelagekoop – Genesis 50:13:
sy seunshet homweggebringna die landKanaänen hombegrawein die spelonkvandie stuk grondvan Magpéla,die
stukgrondwat Abrahamas eiendomsgrafgekoophet van Efron, die Hetiet, oos van Mamre. (Genesis 50:13 AFR53)

•

Jakob het die stuk grond by die seuns van Hemor (die vader van Sigem) gekoop – Genesis 33:19:
En Jakobhet behoueaangekomby die stadSigemwat in die landKanaänis, toe hy vanPaddan-Aramgekomhet—hyhet
sy laer voor die stadopgeslaanen die stukgrondgekoopwaarhy sy tent opgeslaanhet, vandie seunsvanHemor,die
vadervanSigem,vir honderdgeldstukke. (Genesis 33:18-19 AFR53)

•

Stéfanussê Abrahamhet die grondgekoopby die seunsvan Hemor.

Wat is in hierdie gedeelte van Stéfanus se toespraak belangrik?
Hy hanteer die swaard van die Heilige Gees. Israel word ontmasker.
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•

Die voorsate het gesondig –
• In die eerste plek teen Josef
• Maar daarmee saam ook teen die Heilige Gees,
• want die Heilige Gees het ook in Josef gewoon
• en hom deur sy lewe gelei as kind van God.

Die Sanhedrin het natuurlik die saak self deurgetrek na hulle toe!
•
•
•

Hulle het verstaan dat hulle Iemand wat meer is as Josef net so gehaat het soos wat die broers Josef
gehaat het – Jesus.
Hulle het Hom net so gehaat en oorgelewer aan die heidene.
Jesus was met die Heilige Gees gesalf – hulle het dus die Heilige Gees weerstaan!

Die geskiedenis het hom dus herhaal –
•
•

van Israel se kant af (verwerping),
maar ook van die Here se kant af (verhoging)!

Die Here het die volgende gedoen:
•
•
•
•

Net soos wat die Here Josef uit die dieptes verhoog en gekroon het,
het Hy Jesus ook verhoog en gekroon.
Soos wat Josef die beskikker was van die reddende brood,
is Jesus die magtige Uitdeler van die lewende brood.

Vers 17
En namatedie tyd van die beloftewat GodaanAbrahammet ’n eed beloofhet, naderkom,het die volk toegeneemen
vermeerderin Egipte, (Handelinge 7:17 AFR53)
Wat het Israel in die heidenland oorgekom?
Die vermeerdering van die volk is die vervulling van God se verbondsbelofte
En Ek sal jou buitengewoonvrugbaarmaak:Ek sal jou tot nasiesmaak,en koningssal uit jou voortkom.(Genesis 17:6
AFR53)
Vers 18
totdatdaar ’n anderkoningopgestaanhet wat nie vir Josefgekenhet nie. (Handelinge 7:18 AFR53)
Die groei onder die volk het natuurlik ’n plafon bereik.
•
•

Daar het met verloop van die tyd ’n ander koning op die troon beland.
Hy was glad nie so entoesiasties oor die vreemde volk hier in sy land nie – en veral was hy niks bei"ndruk
met die getalle waarmee hulle aangewas het nie!

Net daar verdwyn die bemoedigende verskynsel dat die nageslag van Abraham besig is om te vermeerder dat
hulle word soos die sand van die see! Ons lees van die belofte in Genesis.
. . . dat Ek jou ryklik sal seënen jou nageslaggrootlikssal vermeerdersoosdie sterrevan die hemelen soosdie sandwat
aan die seestrandis; en jou nageslagsal die poortvansy vyandein besit neem. (Genesis 22:17 AFR53)
•

Meteens sak die donker weer oor hulle toe met die nuwe koning wat hulle onmiddellik ’n slawevolk maak.

Vers 19
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Hy het listig met ons geslagte werkgegaanen ons vadersmishandeldeur hulle te verpligomhul kindertjieswegte gooi,
sodathulle nie in die lewebehoukonwordnie. (Handelinge 7:19 AFR53)
Die nuwe Farao was skelm (listig). Sy manier waarop hy die Israeliete verslaaf het, was oneerlik.
God is selfs sonder die aanbidding van Israel steeds en ewig God van heerlikheid.
•
•

Sy heerlikheid lê ook in sy vrymagtigheid om te doen wat Hy wil en soos Hy wil.
God gee geen rede waarom Hy presies die teenoorgestelde doen as wat die Israeliete verwag het nie.
• Hulle het heerlikheid en beskerming verwag – die uitvoering van sy liefdesraad – want hulle is die
Here se verbondsvolk.
• Sonder opgawe van enige rede keer Hy die orde om –
• In plaas daarvan dat hulle heers oor die heidene
• laat die Here die heidene listig oor hulle regeer en hulle mishandel.
• Anders gesê: Die saadvan die slang gooi die saadvan die vrou vir die krokodille in die Nyl!

Wat is die kwessie wat Stéfanus hier aanspreek?
•
•

Beveilig die besnydenis die jong kindertjies van die dood?
Het die volk enige voordeel (fisiese beskerming) aan die uiterlike tekens van die verbond?

Die antwoord is: Nee!
Vers 20
In dié tyd is Mosesgebore,en hy waswonderlikmooi. Drie maandelank is hy in die huis vansy vaderversorg;
(Handelinge 7:20 AFR53)
Op ’n tydstip toe die hele volk menslik gedink het dat daar geen uitkoms is nie, beskik die Here met sy
oppermagtige bestuur dat daar wel uitkoms kom.
Moses word gebore.
Die kind Moses het ’n besondere voorkoms: Hy was wonderlik mooi. Met dié woorde word die besondersheid en
uitmuntendheid van die man beskryf soos wat dit later tot openbaring sou kom in sy lewe:
•
•
•
•

Hy was fisies ’n mooi mens.
Hy het ’n mooi persoonlikheid gehad.
Hy het ’n baie groot verstand gehad.
Hy het ’n besondere verhouding met God gehad.

Let op:
•
•

Die feit dat die Here duidelik vermeld dat die kindjie se voorkoms by geboorte al so besonders was, dui
daarop dat die Jode dit ook gesien het en geweet het.
Die storie moes dus vinnig onder hulle versprei het dat daar ’n besondere kind gebore is – ’n kind waarophulle
hulle hoopkon vestig.

Stéfanus sinspeel weer op die uiterlike dinge soos die Jode van sy tyd dit gesien en verstaan het. Volgens die
siening van sy tyd moes so ’n mooi baba die reg hê op uiterlike voorspoed.
•
•
•
•

Ja! Net vir drie maande!
Toe moes hierdie kindjie ook maar soos al die ander sy koers kry na die Nyl toe!
Sy ma moet hom weggooi – sy sit hom in ’n mandjie tussen die riete aan die kant van die die Nyl (Eksodus
2:3).
Daar is hy dus ook vir die Israeliete verlore.

Vraag: Waaromword die kind sommergou onderhulle uit weggeneem?
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•
•
•

Omdat die Here wil hê dat hulle hulle hoop op God moet vestig.
Bepaald dan die genade van die Here!
Dit het hulle toe ook gedoen.
En in daardielangtyd het die koningvan Egiptegesterwe.En die kindersvan Israel het gesugen geweeklaagvanweëdie
slawerny.En hulle geroepom hulpoor hulle slawernyhet opgeklimtot God. (Eksodus 2:23 AFR53)

Vers 21
en toe hy weggegooiis, het Faraose dogterhomopgeneemen homas haar seungrootgemaak.(Handelinge 7:21
AFR53)
Moses se ouers (Amram en Jogébed – sy was Amram se tante) kon nie sy lewe red nie – ook nie die Israeliete wat
gesien het dat hy wonderlikmooi is nie.
•
•

•

Tog red God Moses se lewe.
Dit gebeur op so ’n manier dat Israel se eer in die slag bly (oënskynlik). Die kind van hulle hoop is in die
hande van ’n heidin.
• Fisies is Moses deur die Egiptiese vrou aangeneem.
• Fisies (en geestelik?) was sy opvoeding ook in haar hande.
Die Egiptiese koningin maak van die nasaat (reeds besny!) van Abraham ’n Egiptenaar.

Vers 22
En Mosesis opgelei in al die wysheidvandie Egiptenaarsen wasmagtigin woordeen dade. (Handelinge 7:22 AFR53)
Stéfanus onderstreep hier die feit dat Moses in sy uiterlike ’n Egiptenaar gemaak is helder en duidelik.
Uit die buite-Bybelse gegewens weet ons die volgende:
•
•
•

Hierdie soort van opleiding is in ou Egipte gewoonlik vir die toekomstige priesters gegee.
Die universiteit waar hulle hulle opleiding gekry het, was in die Heliopolis (vertaal: Sonstad).
Hier in die Heliopolis is hulle opgelei in
• die heidense godeleer,
• die medisyne,
• die regte,
• wiskunde,
• sterrekunde en
• wêreldgeskiedenis.

Wat is Stéfanus se punt?
•
•

Uiterlik lyk dit asof die Here Moses weglei van sy volk af – reg in die heidendom in.
Weereens is die uiterlike anders as die werklikheid.
• Die heerlikheid van God onderrig sy kneg vir sy toekomstige taak.
• Maar innerlik het Moses nooit van sy volk losgeraak nie.
• Die heidene moet die man vir die Here bewapen – sodat hierdie man op God se tyd die slawevolk
kan bevry!

Vers 23
En nadathy die ouderdomvanveertigjaar bereikhet, het dit in sy hart opgekomom sy broers,die kindersvanIsrael, te
besoek; (Handelinge 7:23 AFR53)
Calvyn maak die opmerking dat as Moses in ’n geestelike slaap verval het in die paleis van Farao, die Heilige Gees
hom inderdaad betyds uit sy drome wakkergemaak het.
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•

Die Gees van God maak dit in Moses wakker om
• sy volk te beskerm
• en hulle onreg te wreek.

Vers 24
en toe hy sien dat iemandonregaangedoenword,het hy homverdedigen die manwat mishandelwas, gewreekdeur die
Egiptenaarte verslaan. (Handelinge 7:24 AFR53)
•
•

As ons die geskiedenis van Moses met ’n profane oog lees, lyk dit asof hy die Egiptenaar in ’n oomblik van
onbeheersde woede doodgeslaan het.
Maar lees ons dit uit die oogpunt van God se openbaring (Stéfanus se toespraak) dan sien ons dat Moses
as God se gesant opgetree het.

Vraag: Watter doel wil die Here bereik?
Die Here openbaar sy wil met Moses aan die Israeliete. Hulle moet weet (en emosioneel aanvoel) dat God Moses
as hulle beskermer beskik.
Verstaan hulle dit?
•
•

Nee. Hulle kon nie deur die uiterlikein die geesteswêreldinkyknie (die Sanhedrinis nog so!).
Die volk het dus destydsdie inwerkingen die openbaringvan die HeiligeGeesteëgestaan.

Vers 25
En hy het gedinkdat sy broerssouverstaandat Godhulle deur sy handreddingsougee; maarhulle het dit nie verstaan
nie. (Handelinge 7:25 AFR53)
Op hierdie stadium het Moses al geweet dat die Here hom bestem het om sy volk te verlos. Maar die volk kon dit
nog nie sien nie.
Vraag: Het hulle homdalk gewantrouomdathy (nog) aan die hof van Faraoverbindwas – sooswat die Christeneaan die begin ook nie vir
Pauluswouvertrounie omdathy die Christenevervolghet en hulle nie seker was waar hy gestaanhet nie!?
Die wantroue van die volk was dus gebore uit onverstaan – want hulle harte het die Gees van die Here weerstaan.
•
•

As gevolg van hulle weerstandigheid teen die raad van die Here, het die klomp Israeliete self ’n groot
katastrofe veroorsaak.
Dit het vir hulle uitgeloop op dieselfde tragiek as waarop die Jode se geskiedenis uitgeloop het toe hulle die
Messias verwerp het!

Vers 26
En die volgendedag het hy by hulle verskynterwylhulle besigwasom te veg, en hy het by hulle aangedringom vredete
maaken gesê:Manne,julle is broers;waaromdoenjulle mekaaronregaan? (Handelinge 7:26 AFR53)
Apologeties kom Stéfanus nou by die hoofbestanddeel van sy preek.
•
•

Dit is vir die hoë lede van die Sanhedrin onaangenaam om in die openbaar herinner te word aan die
gevegte wat daar in hulle volk was – broedertwiste wat onder Jode onderling gebeur het.
Dit was die soort ding waaroor nie in die openbaar gepraat is nie.

Hulle word daaraan herinner dat dit eie is aan die Joodse volk om mekaar oneer en onreg aan te doen.
•
•

Die stuk geskiedenis is dus ’n onvleiende spieël vir die Sanhedrin waarin hulle moet kyk om hulleself te
sien.
Die kinders van Abraham veg nie teen die vyande van die Here nie – hulle veg met mekaar.
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•

Erger nog – hulle veg met die manwat gekomhet om hulle te verlos!

Terloops:Let op dat die woorde: Manne,julle is broers nie in die Ou-Testamentieseweergawevan die verhaalvoorkomnie.
Vers 27, 28
Maarhy wat sy naasteonregaangedoenhet, het homafgestooten gesê:Wie het jou as ’n owersteen regteroor ons
aangestel?Jy wil my tog nie doodmaaksoosjy gister die Egiptenaardoodgemaakhet nie? (Handelinge 7:27-28
AFR53)
Opstand en revolusie teen God se beplanning – en dus ook teen die mense wat Hy gebruik – was inderdaad nog
altyd in die are van die Israeliete! In hulle booslike manier van dink en doen, keer die Israeliete die waarheid om sy
loop te neem. Hulle keer dit eintlik om!
Dit laat mens dink aan wat die apostel Johannes eenkeer geskryf het:
Wantelkeenwat kwaaddoen,haat die lig en komnie na die lig nie, dat sy werkenie bestrafmagwordnie. (Johannes
3:20 AFR53)
Meteens is hulle die regters oor Moses.
•
•

Hulle dreig hom met die moord wat hy gepleeg het – en uiteraard ook om hom te gaan aankla by die
owerheid!
NB Juis die owerheid wat hulle onderdruk, moet die man wat hulle kan/wil verlos, vernietig.

Vers 29
En Moseshet op hierdiewoordgevlugen ’n bywonergewordin die landMìdian,waarhy die vadervan tweeseunsgeword
het. (Handelinge 7:29 AFR53)
Kom ons vergelyk Stéfanus se weergawe van die gebeure met die openbaring soos dit in Eksodus opgeteken is:
En hy antwoord:Wie het jou as owersteen regteroor ons aangestel?Dinkjy om my doodte slaansoosjy die Egiptenaar
omgebringhet?En Moseshet gevreesen gesê:Waarlik, die saakhet bekendgeword!En toe Faraovan dié saakhoor, het
hy probeerom Mosesdoodte maak.MaarMoseshet van Faraoaf weggevlugen in die landMìdiangaanwoon.En hy het
by ’n put gesit. (Eksodus 2:14-15 AFR53)
Die feit is net dat Moses van die Farao af weggegevlug het.
•
•

Die afleiding wat meestal gemaak word, is dat Moses gevlug het omdat hy bang was vir die Farao.
Is die afleiding reg?

Vraag: SouMosesdie Faraonog steedsgevreeshet as sy volk sy optredeverstaanhet?
As sy volk agter hom gestaan het, sou die saak heeltemal anders verloop het. Dit word duidelik wanneer ons
Hebreërs 11:27 lees:
Deurdie geloofhet hy Egipteverlaatsonderom die toornvan die koningte vrees, wanthy het volgehousooseenwat die
Onsienlikesien. (Hebreërs 11:27 AFR53)
Uit hierdie gedeelte word dit meteens duidelik dat Moses nie van die Farao af weggevlug het omdat hy vir die
Farao bang was nie.
•
•
•

Hy het van sy volk af weggevlug, want hulle het hom verwerp.
Later, wanneer die volk se gesindheid verander het, kom hy terug en gaan staan voor die Farao!
Dan is dit duidelik dat hy nie vir die Farao bang is nie – en ook dat die Farao niks aan hom kan doen nie!

Moses het nie sy volk verstoot nie.
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•
•

Hulle het hom verstoot en vervreem – en sy ballingskap veroorsaak.
Die pyn wat die man moes deurmaak oor sy volk se dwaasheid het lank geduur: Dit het aangehou tot nadat
hy twee seuns verwek het.

Die volk se oordeel was verkeerd.
•
•
•

Hulle sien hom as ’n Egiptenaar wat hulle bedreig – omdat hulle nie hulle eie ongeregtigheid kan raaksien
en erken nie.
Hulle het (in hulle verwaandheid) net teen die uiterlike vasgekyk, want die Here openbaar dat die feit iets
anders was.
Die binnekant van die saak het so gelyk:
Deurdie geloofhet Moses,toe hy grootgewordhet, geweierom die seunvan Faraose dogtergenoemte word,omdathy
verkieshet om liewerslegbehandelte wordsaammet die volk vanGodas om ’n tyd lank die genotvan die sondete hê,
(Hebreërs 11:24-25 AFR53)

Soos wat dit gaan as die Here sy hand terugtrek oor jou sondes, het die Israeliete net hulle eie lyding verleng toe
hulle Moses verwerp het. Die mens wat hom teen God se raad verset, is dus net mooi sy eie vyand.
Vers 30
En toe veertigjaar verbywas, het ’n Engelvan die Hereaanhomverskynin die woestynvandie bergSinai, in die
vuurvlamvan’n doringbos. (Handelinge 7:30 AFR53)
Menslik gesien, het die Israeliete hulle eie hoop en hulle eie toekoms vernietig.
•
•

Hulle is ’n volk wat (verder/steeds/langer) in slawerny vasgevang sit.
Moses – hulle verlosser – pas baie ver daarvandaan af skape op vir Rehuél/Jetro.

Waar is God?
•
•
•

Hy is op sy troon van waar Hy regeer soos dit Hom behaag.
Daarom besluit Hy wanneer sy tyd reg is om weer met die Israeliete te werk.
Hy verskyn aan Moses as die Engel van die Here.

Die Engel van die Here is nie dieselfde as ’n engel van die Here nie.
Wanneer die Bybel praat van ’n engelvandie Here, kan dit enigeen van die geskape engele wees.
En toe hulle teruggegaanhet, verskyndaar ’n engelvan die Herein ’n droomaanJosefen sê: Staanop, neemdie Kindjie
en sy moederen vlugna Egipte,en bly daar totdatek jou sê; wantHerodesgaandie KindjiesoekomHomdoodte maak.
(Matteus 2:13 AFR53)
En daar kom’n grootaardbewing,want’n engel van die Herehet uit die hemelneergedaalen gekomen die steenvandie
openingweggerolen daaropgaansit. (Matteus 28:2 AFR53)
Toeverskyndaar aanhom’n engelvan die Here, wat aan die regterkantvandie reukofferaltaarstaan. (Lukas 1:11
AFR53)
Maar’n engel van die Herehet in die nag die deurevan die gevangenisoopgemaaken hulle uitgelei en gesê: (Handelinge
5:19 AFR53)
En onmiddellikhet ’n engel van die Herehomgetref, omdathy die eer nie aanGodgegeehet nie; en hy is deur wurms
verteeren het gesterwe. (Handelinge 12:23 AFR53)
Wanneer die Bybel praat van die Engelvan die HEREbedoel dit elke keer dat dit ’n verskyning van God self is.
Verdersê die Engelvan die Herevir haar: Ek sal jou nageslaggrootliksvermeerder,sodatdit vanweëdie menigtenie getel
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kan wordnie. (Genesis 16:10 AFR53)
Maardie Engelvan die Herehet na homvandie hemelaf geroepen gesê:Abraham,Abraham!En hy antwoord:Hier is ek!
(Genesis 22:11 AFR53)
Daaropverskyndie Engelvandie Hereaan homin ’n vuurvlamuit ’n doringbos.En toe hy weersien, branddie doringbos
in die vuur, maardie doringboswordnie verteernie! (Eksodus 3:2 AFR53)
ToeDawidsy oë opslaan,sien hy die engelvan die Herestaantussendie aardeen die hemelmet sy ontbloteswaardin sy
handoor Jerusalemuitgestrek.Daaropval Dawiden die oudstes,met rouklerebedek,op hulle aangesig. (1 Kronieke
21:16 AFR53)
Daarophet hulle die Engelvan die Here, wat tussendie mirtebomegestaanhet, toegespreeken gesê:Onshet die aarde
deurkruis,en kyk, die ganseaardeis stil en rustig. (Sagaria 1:11 AFR53)
Toetrek die Engelvan die Herevan Gilgal op na Bogimen sê: Ek het julle uit Egiptelaat optreken julle gebringin die land
wat Ek julle vadersmet ’n eedbeloofhet, en gesê:Ek sal myverbondmet julle in ewigheidnie verbreeknie; (Rigters 2:1
AFR53)
Manóagsê aandie Engelvan die Here: Laat ons U tog ophou,dat ons ’n bokkievir U kanberei. En die Engelvan die Here
antwoordManóag:Al houjy My op, Ek sal nie van jou broodeet nie; maaras jy ’n brandofferwil berei, offer dit dan aandie
Here. WantManóaghet nie geweetdat dit die Engelvandie Herewasnie. Daaropvra Manóagdie Engelvan die Here:Wat
is u naam,dat ons U kanvereeras u woorduitkom?En die Engelvan die Heresê vir hom:Waaromvra jy dan na my naam
terwylhy wonderbaaris? Toe neemManóagdie bokkieen die spysofferen offer dit op die rots aan die HereterwylHy
wonderbaarlikhandelvoor die oë van Manóagen sy vrou:toe die vlamvan die altaar opstygna bo, het die Engelvan die
Herein die vlamvan die altaar opgevaar;en Manóagen sy vrouhet dit gesienen met hulle aangesigop die grondgeval.
(Rigters 13:15-20 AFR53)
Ons weet van die Engel van die Here die volgende:
•
•
•
•

Hy is God self.
Hy is ongeskape.
Hy is die Hoof van die engelemagte.
Hy is altyd besig met Middelaarswerk.

Ons weet van die Here Jesus presies dieselfde dinge. Daarom glo/aanvaar ons dat die Engel van die Here die
Here Jesus Christus in sy Ou-Testamentiese gestalte is (“de Eeuwige Zoon Gods, de Heere zelf” – so leer die
kantaantekeninge van die Statebybel)
Die Engel van die Here verskyn in ’n bos wat brand. Waarskynlik is die bos wat brand ’n dubbele simbool:
•
•

Dis die simbool van Israel wat in die vuur van die Egiptiese tirannie vasgevang sit.
Maar dit is ook die simbool van die vuur van die toorn van God wat brand oor die Kneg van die Here op
Golgota

Vers 31
En Moseshet dit gesienen homoor die gesigverwonder;en toe hy daarheengaanom dit te besien,het die stemvandie
Heretot homgekom: (Handelinge 7:31 AFR53)
Moses het die “sienlike” van die openbaring nie verstaan nie.
•
•

Die boodskap is dieselfde: die uiterlike is bloot simbool van die geestelike!
Die verborgenheid lê in dit wat onnatuurlik is! In die irrasionele.

Toe Moses nadergaan om ondersoek in te stel, het die Here sy onverstaan tot hulp gekom.
•

Die Here het met hom gepraat.
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•

Die stem van die Here is meer as die simbool in die bos wat brand!

Vers 32
Ek is die Godvanjou vaders,die GodvanAbrahamen die GodvanIsak en die Godvan Jakob.En Moseshet beginbewe
en nie gewaagomdit te bekyknie. (Handelinge 7:32 AFR53)
Die stem wat met Moses gepraat het, was meer as net die geluid van iemand se stem.
•
•

Die stem was God self.
Die Gesant (die Engel van die Here) is die Sender (die Here self).

Die Here kondig Homself aan as die God van die geskiedenis. Deur ’n paar name te noem, vat die Here sy raad
oor ’n hele klomp jare saam. Hy is die God van Moses se vaders:
•
•
•

Die God van Abraham – dit verwys na die roeping uit Ur en dit wat daarna gebeur het.
Die God van Isak – die volgende geslag se geskiedenis lê in die Naam.
Die God van Jakob – dis die man onder wie se vaderskap die hele gesin in Egipte beland het waar hulle
nou slawe is.

Die drie Name vat die tydperk van die geskiedenis van vernedering saam.
Die Here steur Hom min aan vernedering, want sy liefde werk anders as mense s’n.
DaaromskaamGodHomnie vir hulle omhulle Godgenoemte wordnie, wantHy het vir hulle ’n stadberei. (Hebreërs
11:16 AFR53)
Let ook op dat die beskrywing van wie God is, daarvan uitgaan dat die aartsvaders nie dood is nie!
•
•
•

Hulle lewe (by God!).
Daarom is Hy hulle God (hulle lewe nog).
Hy was nie hulle God nie (hulle is al dood).
Ek is die GodvanAbrahamen die GodvanIsak en die GodvanJakob?Godis nie ’n Godvandooiesnie, maarvan
lewendes. (Matteus 22:32 AFR53)

Kyk hoe reageer Moses op dié openbaring. Hy bewe en ondersoek die bos nie verder nie.
•
•

Sy vrees vir die Here laat hom ook die afstand tussen hom en die Here besef.
Sy vrees bewerk by hom ootmoed.

Die Here moedig hierdie ootmoed en versigtigheid aan!
Vers 33
Toesê die Herevir hom:Trekdie skoenevan jou voeteaf, wantdie plek waaropjy staan,is heiligegrond. (Handelinge
7:33 AFR53)
Dié gedeelte van Stéfanus se preek is van groot belang.
•

Onthou dat die getuies wat teen hom opgetree het, getuig het dat hy laster teen hierdie heilige plek.
En hulle het valsegetuieslaat optreeom te sê: Dié manhounie op om lasterlikedingete praatteenhierdieheiligeplek en
die wet nie. (Handelinge 6:13 AFR53)

Vrae
Weetdie Sanhedrinen die valsegetuieswat en hoe is ’n heiligeplek?Is die tempelheilig omdatdit ’n tempelis?
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Die antwoord is: Nee!
•
•

Die tempel is nie sonder meer heilig nie.
‘n Plek is net heilig wanneer die Here self daar teenwoordig is!
• Sonder die Here is die tempel ’n woestyn
• Maar met God is die woestyn ’n tempel!

Daardie stukkie wildernis waar die doringstruik gegroei het, was so heilig dat Moses sy skoene moes uittrek!
•
•
•

God was daar teenwoordig – God het met Moses gepraat!
Vir die ongelowige se oog is dit ’n gewone barre stuk woestynveld met doringstruike hier en daar.
Vir die wat die onsienlike kan sien, is die volgende duidelik:
• Van hierdie stukkie heilige grond af gebeur die verlossing van die verslaafde volk.
• Want van hier af stuur God iemand – ’n verlosser – na hulle toe wat in die ellende sit.

Vers 34
Ek het duidelikgesiendie mishandelingvan my volk wat in Egipteis, en hulle gesuggehooren neergedaalom hulle te
verlos.En nou, komhier, Ek wil jou na Egiptestuur. (Handelinge 7:34 AFR53)
God is ’n God van genade.
•
•
•

Hier staan geskryf dat die Here baie duidelik gesien het hoe sy volk mishandel word.
Saam met die feit dat die Here gesien het, het Hy ook gehoor!
Die Here neem dus ten volle waar. Hy sien en hoor – dus weet Hy presies wat daar besig is om te gebeur.

Die Here is ’n God van genade. Noudat die volk hulle verlossing by Hom soek, sal Hy hulle help. Hy gaan genade
bewys aan die verdruktes wat bid terwyl hulle so swaarkry.
•
•

Deel van sy genade is die verhoring van gebede.
Wanneer Hy gebede verhoor, gaan die Here oor tot die daad. Hy maak die verhoring waar.

Die waarmaking het twee bene: Die een is die Here se daad en die tweede een is die mens se daad as hy die
opdrag van die Here uitvoer.
•
•

Die Here sê Hy het neergedaalom hulle te verlos.
Daarna kry Moses sy opdrag: Ek wil jou na Egiptestuur.

Vers 35
HierdieMoseswat hulle verloënhet deur te sê: Wie het jou aangestelas ‘n owersteen regter? — homhet Godas owerste
en verlossergestuurdeur die handvan die Engelwat aan homverskynhet in die doringbos. (Handelinge 7:35 AFR53)
Stéfanus beklemtoon Moses: HierdieMoses
Stéfanus beklemtoon die krag en die ellendes van verkiesing!
•
•

Die Israeliete het Moses verwerp! (nie verkies nie!) - wie het jou aangestelas owersteen as regter?
• Vir Israel is hy ‘n skande
Vir Moses loop die verwerping uit op eer! — homhet Godas owersteen verlossergestuurdeur die handvan die
Engelwat aan homverskynhet in die doringbos
• Vir God is hy juis die owerste en regter wat die volk moet uitlei.

Die Here stuur die verworpe vlugteling terug.
•
•

Maar nou het hy die volmag van God - hy is dus nou inderdaad ‘n owerste.
Die Israeliete verwerp hom as regter - die Here stuur hom terug as verlosser.
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Die gesant van die Engel van die Here is toe met sy lasbrief (nie op skrif nie maar in Woord) terug Egipte toe.
•
•

Daar het hy opgetree met mag majesteit en met wysheid.
Elke keer met God se mag majesteit en wysheid, want hy het net die woorde en die wonders van God
oorgedra.

Vers 36
Hy het hulle uitgelei en wondersen tekensin Egiptelanden in die Rooi See en die woestyngedoen,veertigjaar lank.
(Handelinge 7:36 AFR53)
So het die Here in sy genade hulle verlos wat die verlosser weggejaag het en in wantroue gevra het wie hom as
owerste en regter aangestel het.
•
•
•

Die Here het hom (die weggejaagde) laat wonders en tekens doen in Egipteland.
Natuurlik het hy self nie die tekens gedoen nie - dit was God wat dit gedoen het.
Daarom het die Here voortgegaan om die wonders te doen - byvoorbeeld met die deurtog deur die Rooi
See en in die woestyn.

Vers 37
Dit is dié Moseswat aandie kindersvanIsrael gesêhet: Die Herejulle Godsal vir julle ‘n Profeetverwekuit julle broersnet
soosek is; na Hommoetjulle luister. (Handelinge 7:37 AFR53)
Dit was toe nie net hulle oë wat oopgemaak is dat hulle Moses as verlosser gesien het nie.
Stéfanus wys daarop dat dieselfde Moses vir die Israeliete gesê het dat die Here Iemand anders uit hulle gaan
verwek wat die Ware Verlosser sal wees.
Hier is Stéfanus by die doel van sy toespraak: Jesus Christus!
•
•
•

Hy lei sy klomp veroordelaars met Moses se geskiedenis totdat hulle voor die Here Jesus staan!
Stéfanus haal Moses se woorde aan waar hy besig was om aan hulle te verduidelik hoe hulle die eerste
twee gebooie moet toepas as hulle in Kanaän ingaan.
Daarmee saam voorspel die Here die koms van die Here Jesus Christus:
’n Profeetuit jou midde,uit jou broers,soosek is, sal die HEREjou Godvir jou verwek;na Hommoetjulle luister—
(Deuteronomium 18:15 AFR53)
’n Profeetsal Ek vir hulle verwekuit die middevanhulle broers,soosjy is, en Ek sal mywoordein sy mondlê, en Hy sal
aan hulle sê alleswat Ek Hombeveel. (Deuteronomium 18:18 AFR53)

Moses het geprofeteer (met ‘n bevel in die profesie) dat hulle na die Profeet moet luister.
•
•

Drie van die Evangelieskrywers bevestig dat die Here uit die hemel bevestig dat die Here Jesus Christus
die Een is na Wie daar geluister moet word.
Hy is dus die vervulling van die profesie.
Terwylhy nogspreek,oordek’n helderligtewolkhulle meteensen daar sê ’n stemuit die wolk: Dit is my geliefdeSeunin
wie Ek ’n welbehaehet. Luisterna Hom! (Matteus 17:5 AFR53)
En daar kom’n wolkwat hulle oordek;en uit die wolkkom’n stemwat sê: Dit is my geliefdeSeun,luister na Hom!
(Markus 9:7 AFR53)
En daar kom’n stemuit die wolkwat sê: Dit is my geliefdeSeun;luister na Hom! (Lukas 9:35 AFR53)

Net ‘n rukkie gelede voordat Stéfanus daar voor die Sanhedrin gestaan het, het Petrus ook daar verskyn om
verhoor te word. Toe het hy ook na die woorde van Moses verwys. Die Sanhedrin het dus die aanhaling van die
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profesie deur Moses meer as een maal tydens verhore gehoor!
WantMoseshet tot die vadersgespreek:Die Herejulle Godsal vir julle ’n Profeetverwekuit julle broedersnet soosek is;
na Hommoetjulle luister volgensalles wat Hy met julle sal spreek. (Handelinge 3:22 AFR53)
Die Here Jesus verwys by implikasie na die profesie van Moses wanneer Hy die volgende sê:
Maardat die wêreldkanweetdat Ek die Vaderliefheten doennet soosdie VaderMy beveelhet — staanop, laat ons
hiervandaanweggaan. (Johannes 14:31 AFR53)
Vraag: Wat is die implikasievan wat Stéfanussê?
Hy impliseer aan die Sanhedrin dat hulle valse getuies juis gesê het dat Jesus en Stéfanus Moses se wette en
instellings wil verander.
•

•

Hy toon aan dat hier presies gebeur wat Moses gesê het dat dit gaan gebeur - maar die Sanhedrin
verander die reëls.
• Hulle is ongehoorsaam aan dit wat Moses geprofeteer het.
Hy wat Stéfanus is, is juis gehoorsaam, want die Een van Wie Moses gepraat het, is Jesus wat hulle laat
kruisig het!
• Hy wat Stéfanus is, is aan Hom gehoorsaam - soos Moses beveel het.
• Die Sanhedrin is ongehoorsaam - teen Moses se bevel in!

Wie is nou eintlik aan Moses getrou en wie nie?
Vers 38
Dit is hy wat in die vergaderingin die woestynwassaammet die Engelwat met homop die bergSinai gespreekhet, en
saammet ons vaders;hy het die lewendewoordeontvangom aanons te gee. (Handelinge 7:38 AFR53)
Kyk na Stéfanus se woordspeling: Hy noem dit wat Moses vir die volk vertel het nadat hy van die berg afgeklim het,
lewendewoorde!
Natuurlik gaan die woorde oor die wet.
•
•

In Stéfanus se woorde klink die wet so goed en soet - lewendewoorde.
In Paulus se woorde klink die wet alles behalwe goed en soet - hy noem dit ‘n bedieningvan die dood
En as die bedieningvan die dood,met lettersop klippegegraveer,in heerlikheidwas, sodatdie kindersvan Israel nie die
oë konvestigop die aangesigvanMosesnie vanweëdie heerlikheidvan sy aangesig,wat tog moesvergaan, (2
Korintiërs 3:7 AFR53)

Die antwoord lê daarin dat die opvoedingswerk wat die wet doen, is om mense te oortuig van hulle sondes!
•
•

Met ander woorde dat die mens die sondige natuur in hom moet doodmaak.
Die wet bedoel dus inderdaad die (ewige) lewe (in die genade van die Here Jesus Christus)
Maardie wet is nie uit die geloofnie, maardie menswat hierdiedingedoen,sal daardeurlewe. (Galasiërs 3:12 AFR53)

Die wet is dus inderdaad lewende woorde, want dit lei die gelowiges om te doen wat die verbond van hulle vereis.
WantMosesbeskrywedie geregtigheidwat uit die wet is: Die menswat hierdiedingedoen,sal daardeurlewe. (Romeine
10:5 AFR53)
Het u raakgesien hoe Stéfanus sy toespraak geswaai het?
•
•

Hy praat nie meer van Moses as die regter en owerste nie.
Hy is ‘n verlosser wat die draer is van die lewende (profetiese) Woord van God.
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Die toespraak het nou ‘n dubbele doel:
•

Eerstens:Dit legitimeerMosesas die Herout van Christus.
• Dit betekendat hy Moseswaarmerken erkenas die geldige(deur Godbenoem)aankondigervan die HereJesus
Christus.
• As die SanhedrinMosesglo, moet hulle die HereJesusChristusook glo.
Maaras julle Mosesgeglohet, sou julle My glo, wanthy het vanMy geskrywe (Johannes 5:46 AFR53).

•

•

Tweedens:Stéfanuskwalifiseerdaarmeedie werk van al die knegtevan God.
• Die werkvan die Herese knegtewordgekwailfiseeras werkvan die HeiligeGees.
• Die Sanhedrinen die Sinagogese glorie van hulle godsdienslê in die uiterlikevorms.
Stéfanus se betoog lê klem daarop dat die wese van Godsdiens nie in die uiterlike vorm lê nie, maar in die
Woord wat van God af uitgaan.
• Die Woord van God is sy onmiddellike (direkte) openbaring.
• Die vorm is sy middelike openbaring.
• Die Woord van God bring die gelowiges in direkte (onmiddellike) aanraking met God self.

OmdatGodsy Woorddeur sy Geesopenbaaren omdatGoddie HeiligeGeeslewendGodis - daaromis dit die lewendeWoord.
Glo jy nie dat Ek in die Vaderis en die Vaderin My nie?Die woordewat Ek tot julle spreek,spreekEk nie uit Myselfnie;
maardie Vaderwat in My bly, Hy doendie werke. (Johannes 14:10 AFR53)
Vers 39
Na homwouons vadersnie luister nie, maarhulle het homverstooten met hulle hartena Egipteteruggekeer
(Handelinge 7:39 AFR53)
NB: Stéfanus slaan natuurlik nou die gebeure tydens die uittog - die tien plae - oor. Hy gaan met sy vertelling
verder nadat die volk nou al ‘n ent weg in die woestyn is.
Die stelling wat Stéfanus gemaak het oor die lewende Woord van God, laat ons meteens verstaan hoe
huiweringwekkend dit is om met die Bybel/openbaring van God/Woord van God te werk!
•
•

Dit plaas ‘n geweldige en ernstige verantwoordelikheid op ons!
Die Sanhedrin het gehoor dat Stéfanus die volgende impliseer:
• Moses bring die lewende Woord
• God is die lewende Woord - omdat die lewende Woord deur die Heilige Gees voorgedra word
• As die volk Moses verwerp, verwerp hulle die lewende God
• Dan kies die volk die dood.

Wat kies die volk?
•

•

Die eerste keer het hulle Moses verwerp
• 'n mens sou ‘n saak kon uitmaak dat daar ‘n redelike mate van regverdiging voor was, want hy
was nog verbonde aan Farao se paleis.
Die tweede keer wou hulle ook nie na hom luister nie!
• Dit nadat hulle gebid het vir verlossing
• En nadat Moses van God af kom - want Hy stuur Moses

Wat is die antwoord?
•
•

Die volk het ‘n element/sielsgesteldheid/karakter van vernietiging in hom.
Dit is hulle eiegeregtigheid waarmee hulle hulle nie aan God wil onderwerp nie.

Calvyn beskryf hierdie optrede as:die toppuntvan openbaregoddeloosheid!
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Wanneerons in verset teen die Hereraak, breekdaarmee‘n verborgevyandskapteen Goduit die siel van die mensuit.
Israel het God nie gehaat omdat Hy God is nie.
•
•

Hulle het Hom gehaat omdat Hy eise gestel het waaraan hulle nie wou voldoen nie.
Hulle het Hom gehaat omdat Hy nie hulle gebede verhoor het soos wat hulle dit verhoor wou hê nie.

Die mensdom se haat is sagter as die duiwel se haat.
•
•

Die duiwel se haat is anders.
Hy haat God omdat God in sy Wese God is.

Israel se haat het gegaan omdat hulle die uiterlike en die vorm alleen raakgesien het.
•
•

Die wesenlike van aanbidding het by hulle verbygegaan - net soos by die Sanhedrin!
Israel het God se wet gehaat, want dit staan teenoor hulle sinlike begeertes

Later in die woestyn kom dit duideliker na vore. Dit is wat Stéfanus bedoel met die woorde:
maarhulle het homverstooten met hulle harte na Egipteteruggekeer
Ons weet waarvan hy praat. Dit is onder andere opgeteken in Numeri.
Onsdink aan die vissewat ons in Egiptevernietkon eet, aan die komkommersen die waterlemoeneen die prei en die uie
en die knoffel. (Numeri 11:5 AFR53)
Vergelyk ook die volgende aanhalings uit die Bybel (Daar is baie meer!):
11 En hulle het vir Mosesgesê:Het u, omdatdaar in Egiptegladgeengrafteis nie, ons saamgeneemom in die woestyn
te sterwe?Wathet u ons nouaangedoen,dat u ons uit Egiptelanduitgelei het? 12 Is dít nie die woordwat ons aan u in
Egiptegesêhet nie: Laat onsmet rus, dat ons die Egiptenaarskan dien?Wantdit is beter vir onsom die Egiptenaarste
dienas omin die woestynte sterwe. (Eksodus 14:11-12 AFR53)
Maardie volk het daar gesmagna water, en die volk het teenMosesgemurmureeren gesê:Waaromhet u ons danuit
Egiptelaat optrekom my en my kindersen my vee van dorste laat omkom?(Eksodus 17:3 AFR53)
En aandie volk moetjy sê: Heiligjulle teenmôre;dansal julle vleis eet. Wantjulle het voor die ore van die HEREgeween
en gesê:Wie sal vir ons vleis gee om te eet? wantdit wasvir ons goedin Egipte. Daaromsal die HEREvir julle vleis gee,
en julle sal eet. (Numeri 11:18 AFR53)
3 En waarombringdie HEREons na hierdielandomdeur die swaardte val? Onsvroueen ons kinderssal ’n buit word.
Sal dit nie beter vir ons weesomna Egipteterugte gaannie? 4 En hulle sê vir mekaar: Laat ons ’n hoof aanstel en
na Egipte teruggaan. (Numeri 14:3-4 AFR53)
En waaromhet julle ons uit Egiptelaat optrekomons in hierdieslegteplek te bring?Dit is geenplekvan graanof vanvye
of van wingerdstokkeof vangranatenie; ook is daar geenwaterom te drinknie. (Numeri 20:5 AFR53)
Slotsom: Israel is vleeslik en God se wet is geestelik.
Die Sanhedrin kry die boodskap: Hulle ly nog steeds daaraan!
Vers 40
toe hulle vir Aärongesêhet: Maakvir ons godewat voor ons uit sal trek; wanthierdieMoseswat ons uit Egipteland
uitgelei het, ons weetnie wat vanhomgewordhet nie. (Handelinge 7:40 AFR53)
Die volk wil nie die onsienlike aanbid nie.
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•
•

Hulle wil dit aanbid wat hulle kan sien.
Hulle wil dus ‘n God hê wat Hom in aardse en fisiese mag en krag openbaar.

Daarom tree hulle die Here se hoëpriester aan!
En die hoëpriester buig waarlikwaar voor die wil van die volk!
Hulle verset word indirek geopenbaar:
•
•

Hulle is nie direk in verset teen die Here nie.
Hulle is teen hierdieMoses…

Kyk hoe definieer hulle dit wat hulle na wil opsien:
•
•

Hulle soek nie die God op die berg - waar Moses is nie.
Hulle soek ‘n god wat in ‘n sigbare beeld in die laer (tussen die volk) is.

Vers 41
En hulle het in daardiedae ‘n kalf gemaaken aandie afgodsbeeld‘n offer gebringen hulle in die werkevanhulle hande
verbly. (Handelinge 7:41 AFR53)
Aäron, die Here se hoëpriester laat hom intrek in die dwaasheid van die volk.
•
•

Hoeveel keer gebeur dit tog nie dat die geestelike leier die spoor verloor, omdat hy nie vir die Here luister
nie, maar tog luister na die sondes van die wat die Here aan hom toevertrou het?
Die volk val die Here nie direk aan nie. Hulle doen dit indirek. Hulle kritiek gaan teen Moses - Aäron se
broer.
• Die kritiek gaan ook nie oor sy geloof, of die opdragte van die Here nie.
• Dit gaan daaroor dat Moses die volk alleen gelaat het.

Hulle eis ‘n beeld wat vir hulle ‘n god kan voorstel.
•
•

Dis baie logies dat hulle in die keuse van die ding wat hulle as beeld wil gebruik iets sal gebruik waarmee
hulle al reeds kennis gemaak het.
Dis toe presies wat hulle doen: Hulle val terug op die afgodsbeelde wat hulle by die Egiptenare gesien het.

Vraag: Soumensin hierdiekeusedie invloedvan die klompEgiptenarewat saamgetrekhet kon sien? Veral omdathulle meermaledie
instigeerdersvan opstandeteen Moseswas?
En ’n menigtemensevan gemengdebloedhet ook saammet hulle opgetrek,en kleinveeen beeste- ’n groothoeveelheid
vee. (Eksodus 12:38 AFR53)
En die gemengdebevolkingwat onderhulle was, is met lus bevang.Toe het die kindersvanIsrael ook weergeweenen
gesê:Wiesal vir ons vleis gee omte eet? (Numeri 11:4 AFR53)
Daar is heelwat Skrifverklaarders wat sukkel om te onderskei en vas te stel hoever die aanbidding van ‘n beeld
moet gaan voordat dit afgodediens is.
Hulle argument loop so:
•
•

Die volk was nie van plan om die God van hulle voorvaders weg te gooi nie.
Die volk wou die HERE deur die kalf aanbid.
• Die motivering is die fees wat Aäron reël:
ToeAärondit sien, het hy daarvoor’n altaar gebou.En Aäronhet uitgeroepen gesê:Môreis daar fees tot eer vandie
HERE. (Eksodus 32:5 AFR53)
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•

Aäron het dus in gedagte gehad dat die fees rondom die goue kalf tot eer van die Here - die Verbondsgod
- sal wees!

Tot op hierdie punt is die verstaan van die dinge wat daar gebeur het korrek. Maar die baie belangrike saak wat
mens nie uit die oog mag verloor nie, is dit:
•
•

Wat is God se siening van die saak?
Is dit die volle waarheid as ons soos die postmoderniste net volstaan met die mense se sienings en
bedoelings oor die saak?

Kom ons beredeneer dit:
•
•

Die feit is dat mens nie die tweede gebod van die Tien Gebooie kan oortree, sonder om die eerste gebod
ook te skend nie.
Daardie twee gebooie is onskeidbaar aan mekaar vasgemaak.

Hoe sien die Here die saak en wat vereis Hy in sy openbaring?
•
•
•

Om van God ‘n beeld te maak - al is die beeld hoe fantasties en goed bedoel - beteken dat die beeld van
die Wese van God verander/skeefgetrek word.
Die beeld is iets anders as God self.
Die feit dat mense hulleself aanmatig om die Here anders te aanbid as wat Hy Homself openbaar, is ‘n
teken van ernstige verval:
• Dit is innerlike verval - want die mens wat dit doen se diepste verhouding met die Here het begin
ingee.
• Dis ook geestelike en sedelike verdorwenheid, want dit getuig van verwaandheid (eiewaan) en
selfverheerliking.
• Die selfverheerliking is juis wanneer die mens homself so groot/verheerlik ag dat hy na sy eie
willekeur God se voorskrifte vir aanbidding verander. Hy beskou homself dus op hierdie punt ten
minste as God se gelyke - daarom neem hy besluite wat die besluitneming van God tot niet
verklaar.

Daarom stel Stéfanus, onder die leiding van God die Heilige Gees, dit baie sterk as hy verklaar dat hulle aan die
afgodsbeeld ‘n offer gebring het en hulle in die werkevan hulle handeverbly het.
Let op die woorde: Hulle het hulle in die werke van hulle hande verbly!
•
•
•

Hulle was dus baie beïndruk met die nuwe godsdiensstyl wat hulle uitgedink het.
Hulle het dit nie geniet om God te aanbid nie.
Hulle het dit geniet en hulle in hulle eie handewerk verbly!

Vers 42, 43
42 MaarGodhet Homafgewenden hulle oorgegeeomdie leër van die hemelte dien, soosgeskryweis in die boekvan die
profete:Julle het tog nie aanMy slagoffersen offersgebringgedurendeveertigjaar in die woestynnie, o huis vanIsrael?
43 Ja, julle het die tent vanMologopgeneemen die ster vanjulle godRemfan,die beeldewat julle gemaakhet om hulle te
aanbid.En Ek sal julle anderkantBabilonwegvoer. (Handelinge 7:42-43 AFR53)
Hierdie gedeelte openbaar hoe min die Here dink van ‘n mens se verkeerde inisiatief en ook met hoeveel fermheid
Hy dit afkeer!
Hierdie fees rondom die goue kalf was inderdaad ‘n tragedie. Israel het daarmee hulle afkerigheid aan God
geopenbaar.
Dit het veroorsaak dat God Hom van die volk ook af weggedraai het.
Godhet Homafgewend…
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Daarmee openbaar die Here dat Hy die volk se verbreking van die verbond (tydelik dan ten minste!) aanvaar.
•
•

Die Here se houding teenoor iemand wat die verbond verbreek, is nooit net negatief nie.
Dit is wel so dat die Here die sondaars verder van Hom af wegstoot, maar dit is sodat hulle die
konsekwensies van hulle dade kan beleef.

Omdat die Israeliete hulle soos heidene gedra, behandel die Here hulle nou soos wat Hy die heidene behandel.
Ons kry dieselfde beginsel in die Nuwe Testament:
Daaromhet Godhulle ookin die begeerlikhedevan hulle harteoorgegeeaanonreinheid,om hulle liggameondermekaar
te onteer (Romeine 1:24 AFR53)
Net so gee die Here die Israeliete nou oor aan die dwalinge van die heidene.
•
•

Daarmee openbaar die Here dat die goue kalf maar net die voorloper was van die afgodsdiens wat werklik
binne in hulle gelewe het.
Baie gou het alle uiterlike skyn weggeval – want die klomp het met brutale openhartigheid allerhande
afgode begin aanbid:
en hulle oorgegeeom die leër vandie hemelte dien,

Die sterrehemel vertel ongetwyfeld van die eer van die Here. Dink maar net aan Psalm 19.
Vir die musiekleier.‘n Psalmvan Dawid. (19:2)Die hemelevertel die eer van God,en die uitspanselverkondigdie werkvan
sy hande. (Psalms 19:1 AFR53)
Maar dit vertel ook van Israel se skande.
Die heidene het die sterre aanbid. Daar was van die sterre wat vir hulle gode was met geheime magte en kragte.
(In die plek van die Vader van die ligte het hulle die ligte van die Vader aanbid).
Wat is die beginsel?
Dit dat die mensso verdwaalraak in sy eie verwaandheiddat hy die lewendeGodverwerpen uit die skeppingdie een of andergeskape
ding vir homas god gaanuitkies - en hieraanhanghy dan al sy liefde en aanbiddingop.
Die Heilige Gees laat Stéfanus die feit wat hy so pas gestel het, motiveer met ‘n anhaling uit die profete. Hy haal
die Griekse teks van Amos 5:25-27 redelik vry aan:
25 Het julle aan My slagoffersen spysoffersgebringveertigjaar lank in die woestyn,o huis vanIsrael, 26 en ook gedra
Sakkut,julle koning,en Kewan,julle beelde,julle stergodwat julle vir julle gemaakhet? 27 Daarom sal Ek julle
anderkant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die HERE wie se Naam God van die leërskare is. (Amos
5:25-27 AFR53)
Die aanhaling wat Stéfanus begin met die Here se vraag:
•

Het julle die veertig jaar lank in die woestyn vir My geoffer?

Die antwoord op die vraag is inderdaad ‘n vlammende verwyt:
•
•

Nee, die Israeliete het nie die Here vereer nie.
Die Israeliete het hulle met hart en daad aan die afgode van die Ammoniete oorgegee!
Ja, julle het die tent vanMologopgeneemen die ster vanjulle godRemfan,die beeldewat julle gemaakhet om hulle te
aanbid.

•
•

Mologdiens was natuurlik die afgodsdiens waartydens kinders geoffer is.
Remfan was die aanbidding van die planeet Saturnus.
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Net vir die interressantheid:Die naamRemfan is die naamvan ‘n afgodwat onderverskillendenamebekendgestaanhet.
•
•
•

In die Hebreeuseteks wordhy Kijun genoem.
In die Septuagintwordhy Raifan genoem.
Later het die afgodse naamveranderna Remfanof Romfa.

Met die lelike verlede - dat die lewende God verruil is vir afgodsbeelde en kinderoffers - het Israel die Gees van
God bedroef. (Dis wanneer ‘n stukkie glas vir jou mooier is as ‘n geslypte diamant!).
Sulke dinge word nie deur die Here as ‘n geringe saak gesien nie. Daarom noem die Heilige Gees dadelik die straf
wat gevolg het ook daarby:
Daaromsal Ek julle anderkantDamaskusin ballingskapwegvoer,sê die HEREwie se NaamGodvandie leërskareis.
(Amos 5:25-27 AFR53)
NB: In Stéfanusse toespraaksê hy dat die Here hulle anderkantBabilon sal wegvoer,terwyl die Hebreeuseteks sê Damaskus.
Die punt wat gemaak word, is dit: Wat baat dit dat jy jou beroep op ‘n verhouding met die Here - maar die
verhouding is so verwaarloos dat die Here jou in sy straf aan die heidene onderwerp.
Let op hoe Stéfanus se betoog loop:
•

Moses het met God gepraat op die berg Sinaï. God het met hom gepraat soos ‘n man praat met sy vriend.
Danspreekdie HEREmet Mosesvanaangesigtot aangesigsoos‘n manmet sy vriendspreek. (Eksodus 33:11 AFR53)

•

Toe kom die Here Jesus en Hy praat met die volk. Hy openbaar dat Hy God is. 18 Die Gees van die Here
is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat
verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van
gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
(Lukas 4:18-19 AFR53)

Hoe het die Jode reageer?
Die Jodehet toe weerklippeopgetelom Homte stenig. (Johannes 10:31 AFR53)
En toe hulle op die plek komwat Hoofskedelgenoemword,het hulle Homdaar gekruisig,en die kwaaddoeners,een aan
die regter - en eenaandie linkerkant. (Lukas 23:33 AFR53)
So bou Stéfanus sy toespraak op na die klimaks toe:
Julle hardnekkigesen onbesnedenesvanhart en ore, julle weerstaanaltyddie HeiligeGees;net soosjulle vaders,so ook
julle. (Handelinge 7:51 AFR53)
Vers 44
Die tent vandie Getuieniswasonderonsvadersin die woestyn,soosHy wat met Mosesgespreekhet, hombevel gegee
het omdit te maakvolgensdie afbeeldingwat hy gesienhet. (Handelinge 7:44 AFR53)
Let op dat Stéfanus in sy betoog drie beskuldigings lê teen die regbank wat hom verhoor.
•
•
•

Die eerste een gaan oor Israel se verhouding teenoor Josef.
Die tweede een hulle gedrag teenoor Moses.
Die derde beskuldiging gaan nou oor hulle verhouding tot die heiligdom.

So pas het hy hulle daarop gewys dat hulle Mologaanbidders was terwyl die tent van samekoms by hulle gestaan
het. Mensvreters wat die lewende God verwerp het.
Stéfanus wys hulle op die geweldige voorreg wat hulle gehad het dat die tent van getuienis by hulle was.
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•
•

Met nadruk word daarop gewys dat dit nie sommer ‘n tent was wat soos die afgodsbeelde deur mense
uitgedink of aanmekaargeflans was nie.
Dit was opgerig volgens God se voorskrifte. Vergelyk hierby wat in die Hebreërbrief staan:
Wanthy het die stadverwagwat fondamentehet, waarvanGoddie Boumeesteren Oprigteris. (Hebreërs 11:10 AFR53)

In die tent (tabernakel) het hulle die getuienis gehad dat God lewend by hulle was.
•
•

Maar wat veral belangrik is, is dit: Waar die getuienis van God se nabyheid is, daar is die Gees van God
ook.
Die Gees getuig van God! Want Hy is God!

Vers 45
En ons vadershet dit ontvangen met Josuaingebringin die besittingvan die nasieswat Godvoor ons vadersuitgedryf
het, tot op die dae van Dawid (Handelinge 7:45 AFR53)
Die Here was nie net in die woestyn by die Israeliete nie.
•
•

Die feit dat hulle die tent elke keer saamgedra het as hulle verskuif het - tot binne-in die Beloofde land toe,
was die simbool van God se voortdurende teenwoordigheid by hulle.
Die tabernakel was by hulle toe die volke van die land uitgedryf was en hulle dit in besit geneem het - as
‘n getuienis dat die Here sy Woord en beloftes waar maak!

Vers 46
wat genadegevindhet voor Goden gevrahet om ‘n woonplekvir die GodvanJakobte verkry. (Handelinge 7:46
AFR53)
•

Die tent van getuienis was ook nog by hulle in die tyd van Dawid.
• In Dawid se tyd het die wending gekom dat die tent vervang word met die tempel van die Here.
• Dawid wou die tent vervang met ‘n vaste woning - maar hy was nie goed genoeg geag deur God
om dit self te doen nie.
• Die Here het egter toestemming gegee dat die heiligdom ‘n vaste gebou geword het wat getuig het
dat die ewige God onder sy volk woon.

Vers 47
En Salomohet ‘n huis vir Homgebou. (Handelinge 7:47 AFR53)
Vers 47, 48
En Salomohet ‘n huis vir Homgebou. Maardie Allerhoogstewoonnie in tempelswat met handegemaakis nie, soosdie
profeetsê: (Handelinge 7:47-48 AFR53)
Die Here het in sy vrymag om te besluit en te doen wat Hy wil, bepaal dat Dawid nie die tempel sal bou nie - hy
het te veel bloed aan sy hande gehad. Die Here wou dat Salomo die tempel bou.
•
•

Die hele proses van die tempelbou word oorgeslaan.
So ook die ingebruikneming en alles wat daar gebeur het, byvoorbeeld die gebed wat Salomo daardie dag
gebid het.

Stéfanus stel net die beginsel:
die Allerhoogstewoonnie in tempelswat met handegemaakis nie
Die vraag is: waarom?
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Die antwoord kom uit in die aanhaling van Jesaja wat Stephanus na hierdie woorde maak, naamlik dat die Here so
groot is dat Hy in niks wat geskape is ‘n woonplek kan hê nie. Dit verwys, sonder dat dit duidelik gestel word, na die
volgende:
•

Salomo se woorde by die ingebruikneming van die tempel:
Maarsou Godwerklikop die aardewoon?Kyk, die hemel,ja, die hoogstehemelkanU nie bevatnie, hoeveelminder
hierdiehuis wat ek gebouhet. (1 Konings 8:27 AFR53)

•

Die probleem in die tyd van Jeremia is ook in die gesigsveld:
Vertrounie op bedrieglikewoordenie - wat sê: Die HEREse tempel,die HEREse tempel,die HEREse tempelis dit!
(Jeremia 7:4 AFR53)

•
•
•

Toe het die Jode al die klem verskuif van die God van die tempel af na die tempel van God toe!
Hulle het gedink die tempel sal hulle beskerm teen die straf van die Here oor al hulle sondes!
NB Stéfanus word juis daarvan beskuldig dat hy die Jesus verkondig het wat gesê het Hy gaan die tempel
afbreek en dit in drie dae oorbou! - Hulle dwaalleer het dus baie lank terug al begin!
Jesusantwoorden sê vir hulle: Breekhierdietempelaf, en in drie dae sal Ek dit oprig. (Johannes 2:19 AFR53)
•

Hulle het dus die klomptempelklippewaarmeedie tempelgebougebouis, meer geagas JesusChristusdie Herein Wie die
volheidvan Godliggaamlikgewoonhet! Hulle liefde vir die tempelgebou het veroorsaak dat hulle die Here
van die tempel gehaat het!

Vers 49,50
Die hemelis my troonen die aardedie voetbankvan my voete. Wattersoort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of
hoedanigis die plek van my rus? Het my handnie al hierdiedingegemaaknie? (Handelinge 7:49-50 AFR53)
Stéfanus dink met sy aanhaling spesifiek aan Salomo, maar ongetwyfeld ook aan die profeet Jesaja:
So sê die HERE:Die hemelis mytroonen die aardedie voetbankvanmy voete. Waaris dan die huis wat julle vir My sal
bou?En waardie plek wat myruspleksal wees? Wantmy handhet al hierdiedingegemaak,en so het dit alles ontstaan,
spreekdie HERE.Maarop hierdieeen sal Ek let: op homwat armis en verslaevan gees, en wat bewevir my woord.
(Jesaja 66:1-2 AFR53)
Wat is die boodskap?
•
•

Ons geloof grond in die heiligheid en die absolute beskikking en genade van God.
Ons geloof se basis rus nie op menslike uitvindings (allerhande geloofswette) of voorwerpe wat mense met
hulle hande gemaak het nie (bv. Die tempel).

Toe Stéfanus sy toespraak begin het in antwoord op die vraag van die hoëpriester of die dinge dan so is, het hy
gesê:
Die Godvan die heerlikheidhet verskynaan ons vaderAbrahamtoe hy in Mesopotámiëwas, voordathy in Harangewoon
het, (Handelinge 7:2 AFR53)
Nou, aan die einde van sy toespraak, kom hy weer terug na die Here toe - maar hy kondig baie groter en sterker
aan Wie die Here is.
•
•
•

Dis nie meer die Here wat in die grootheid van sy genade ‘n sondaar gaan roep uit die heidendom nie.
Dis die Almagtige God wat Hom openbaar aan die nageslag van daardie geroepte man - ingebou is daar
die verwyt dat hulle van Hom dieselfde dink wat hulle van ‘n afgod dink!
Die Here is so groot dat Hy nie in iets soos ‘n mensgemaakte tempel kan woon nie!
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Maardie Allerhoogstewoonnie in tempelswat met handegemaakis nie, soosdie profeetsê: Die hemelis mytroonen
die aardedie voetbankvan my voete. Wattersoort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanigis die plek vanmy
rus?Het my handnie al hierdiedingegemaaknie? (Handelinge 7:48-50 AFR53)
Op hierdie punt hou Stéfanus op om na die geskiedenis te verwys.
Hy kon nog aangegaan het met die koningsgeskiedenis en ook nog met die ballingskapsgeskiedenis.
Waarom sny hy meteens die geskiedenis af? Het daar op daardie oomblik iets in die hof gebeur? Ons weet nie.
In elk geval het Stéfanus tot op die punt toe reeds volledig aangetoon dat die Sanhedrin se verset ten diepste ‘n
verset teen die Here Jesus Christus is. Hulle het Hom gekruisig en verwerp.
Nou gaan hy aantoon dat verset teen die Here Jesus niks anders is nie as verset teen God die Heilige Gees. Die
Sanhedrin het dus groot moeilikheid, want hulle het hulle teen die Heilige Gees verset!
Vers 51
Julle hardnekkigesen onbesnedenesvanhart en ore, julle weerstaanaltyddie HeiligeGees;net soosjulle vaders,so ook
julle. (Handelinge 7:51 AFR53)
Meteens gaan Stéfanus se betoog oor in ‘n geweldige skerp aanklag. Dis byna soos ‘n weerligstraal wat uit ‘n
swaar wolk uit losskeur op die klomp mense daar in die Sanhedrin.
Hierdie gebeurtenis het skerp kontraste wat daarin rondspeel:
•
•
•

In hoofstuk 6 het die Sanhedrin al opgemerk dat Stéfanus se gesig soos die van ‘n engel was.
Nou kom hierdie onverbiddelike woorde uit ‘n engelgesig! Die skok van die teenstelling onderstreep
inderdaad die waarheid van dit wat die Heilige Gees kwytraak.
Dis ook nie asof dit die eerste keer is dat hierdie soort van uitspraak teen die Jode gemaak is nie! Die
Here Jesus het dit al in die openbaar gesê:
Jerusalem,Jerusalem,jy wat die profetedoodmaaken stenigdié wat na jou gestuuris, hoedikwelswouEk jou kinders
bymekaarmaaknet soos’n henhaar kuikensonderdie vlerkebymekaarmaak,en julle wounie! (Matteus 23:37 AFR53)

Die profete het oor die jare al oor die volk Israel se hardnekkigheid teen die Here gepreek.
Moses het dit gesê toe die HERE gepraat het van hulle onbesnede hart:
…sodatÉk My ook teenhulle versit het en hulle in die landvanhulle vyandemoesbring;of, as hulle onbesnedehart hom
danvernederen hulle danboet vir hul ongeregtigheid, (Levitikus 26:41 AFR53)
Nehemia het ook hieroor gepreek en die volk net na die Ballingskap skerp verwyt met die woorde:
Maarhulle, naamlikons vaders,het vermetelgehandelen hulle nek verharden nie na u gebooiegeluisternie; (Nehemia
9:16 AFR53)
Die beelde wat gebruik word, beskryf hoe die volk hulle teen die Here self verset het.
•
•

Hulle was nie teen die uiterlike dinge nie.
Hulle het hulle teen die bevele van God die Heilige Gees in verset.

Die boodskap aan die Sanhedrin is oorweldigend: As julle die Here Jesus verwerp, verwerp julle die Heilige Gees,
want die Gees van die Here is op Hom - Hy is die Gesalfde/Messias/Christus
Daar is ‘n bepaalde klimaks in die uitspraak van Stéfanus:
net soosjulle vaders,so ook julle

31

•
•

In ‘n sekere sin het die (voor)vaders in die nag gelewe, want die openbaring was toe nog nie volledig nie.
Maar met die Sanhedrin (die nageslag) is die saak heeltemal anders, want die openbaring is intussen
vervul!
• Die kruisiging en opstanding en hemelvaart is afgerond met die uitstorting van die Heilige Gees.
• Die Nuwe Verbond is volledig in sy vorm gegiet deur die Here.

Met die uitstorting van die Heilige Gees is daar vergifnis aangekondig vir die moord op die Here Jesus:
En Petrussê vir hulle: Bekeerjulle, en laat elkeenvanjulle gedoopwordin die Naamvan JesusChristustot vergewingvan
sondes,en julle sal die gawevandie HeiligeGeesontvang. (Handelinge 2:38 AFR53)
Intussen het die tyd nou aangestap:
•
•

Hierdie groep het geen berou oor die moord op die Here Jesus Christus nie.
Hulle verhard dus in verwerping van die Here Jesus Christus.
• Dis presies waaroor dit gaan!
• Om die Messias/Christus te verwerp, is sonde teen die Heilige Gees!
• Daardie sonde beteken baie groot moeilikheid:
En elkeenwat ‘n woordspreekteendie Seunvan die mens,dit sal homvergeweword;maarelkeenwat spreekteendie
HeiligeGees,dit sal homnie vergewewordnie, in hierdieeeunie en ook in die toekomendenie. (Matteus 12:32 AFR53)

Slotsom: Die Sanhedringaanmet die verbondsbreukwaarmeehulle (voor)vadersbesig was, voort.
Vers 52.
Wattereen van die profetehet julle vadersnie vervolgnie?Ja, hulle het dié gedoodwat voorafdie komsverkondighet van
die Regverdige,vanwie julle nouverraaiersen moordenaarsgewordhet; (Handelinge 7:52 AFR53)
Die Sanhedrin moes nou al ‘n punt bereik het waar hulle geloofsinsig al so ontwikkel het dat hulle hulleself
uiteindelik aan die kant van die profete moes skaar!
Daar is dus ‘n bepaalde vernietiging in Stéfanus se vraag (stelling!)
Wattereen van die profetehet julle vadersnie vervolgnie?
Jesus het mos gesê:
Weejulle, wantjulle boudie graftevan die profete, en julle vadershet hulle gedood.Julle gee dus getuienisvir die werke
van julle vadersen het saamwelbehaedaarin, wanthulle het hul gedooden julle bouhul grafte. (Lukas 11:47-48
AFR53)
Vir die eerste keer noem Stéfanus nou die Persoon oor Wie sy betoog gaan: die Regverdige.
Die Sanhedrin het hierdie titel goed geken, want Jesaja het dit geprofeteer:
Weensdie moeitevollelyde vansy siel sal Hy dit sienen versadigword;deur sy kennissal my Kneg,die Regverdige,baie
regverdigmaak;en Hy sal hulle skulddra. (Jesaja 53:11 AFR53)
•
•
•

Dit is die punt van konflik!
Dis net hier waar die swaard van God se Woord die skeiding tussen mense aanbring.
Die Sanhedrin was nie in staat om my Kneg,die Regverdige, (wat) baie regverdig maak te herken en te
aanbid nie.
• Die apostel Johannes se idioom: Hulle het Hom nie aangeneem nie.
Ek het gekomin die Naamvan myVader, en julle neemMy nie aan nie. As ’n andereenin sy eie naamkom,hómsal julle
aanneem.(Johannes 5:43 AFR53)
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Die Here se profesie was dat … Hy sal hulle skulddra.
•
•
•

Maar dis nie almal se skuld nie.
Dis die skuld van dié wat Hom aanneem.
Die Sanhedrin val nie in hierdie kategorie nie. Stéfanus stel dit duidelik: van wie julle nouverraaiersen
moordenaarsgewordhet;

Vraag: Waarpas hierdie woordevan die profeet Jesaja?
…as die Heredie onreinheidvan die dogtersvan Sionafgewasen die bloedskuldevan Jerusalemdaaruitweggespoelhet
deur die Geesvan strafgerigen die Geesvan uitdelging. (Jesaja 4:4 AFR53)
Vers 53.
julle wat die wet deur die beskikkingevanengeleontvanghet en tog nie onderhouhet nie! (Handelinge 7:53 AFR53)
Dit is die swaarste en ernstigste aanklag!
•
•

Die mense het waarskynlik geen skuld gevoel omdat hulle die Here laat kruisig het nie.
Aan die Nasarener en hoe hulle van Hom ontslae geraak het, het hulle hulle min gesteur.

MAAR toe Stéfanus sê hulle het nie die Wet gehou nie, was die gort gaar!
•
•

Die Wet was vir hulle die heerlikheid van die tempel.
Dit was heeltemal buite hulle gesigsveld dat hulle in staat kon wees om die Wet te skend!

Dit was net hier waar hulle besluit het om Stéfanus se mond vir altyd toe te maak
In ‘n sekere sin was die betoog van Stéfanus in ander woorde, op ‘n ander plek en in ‘n ander idioom, maar net ‘n
herhaling van Jeremia se uitroep:
Slaanjou oë op na die kaal heuwelsen kyk! Waaris jy nie onteernie?Aandie paaiehet jy vir hulle klaar gesit soos’n
Arabierin die woestyn,en jy het die landontheiligdeur jou hoereryeen deur jou boosheid. (Jeremia 3:2 AFR53)
Vers 54
En toe hulle dit hoor, washulle woedendin hul harte en het teenhomop die tandegekners. (Handelinge 7:54 AFR53)
Die woorde was hulle woedend in hul harte is natuurlik idiomaties vertaal.
•
•

Letterlik staan daar in die Grieks dat hulle harte middeldeur gesaag geraak het!
Hulle was dus so kwaad dat hulle pyne in die borskas gevoel het asof hulle harte middeldeur gesaag is!

Die toespraak (of Teo-spraak?!) van Stéfanus het die atmosfeer al swaarder gelaai.
•
•

Die beskuldigings teen die Sanhedrin as verteenwoordigers van die (ongelowige deel van die) Joodse volk
het al skerper en ernstiger geword.
Uiteindelik het dit ’n hoogtepunt bereik met die beskuldiging dat hulle
• teen die Heilige Gees gesondig het
• en die wet so swak onderhou het dat hulle inderdaad maar net heidene (onbesnedenes van hart en
ore!) was.

Heiligheid en onheiligheid was nog nooit versoenbaar nie. Daarom is dit net gewoon logies dat die man met die
heilige gesig (Stéfanus) se woorde (Heilige Gees se woorde) die klomp verhardes in die Sanhedrin tot die uiterste
waansin sou dryf.
Met die uitsondering van die twee keer toe die Here Jesus ’n sweep gevat en die geldhandelaars en al daardies uit
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die tempel uitgejaag het, lees ons nie baie van aggressiewe optredes by gelowiges nie (Daar is wel sulke
geleenthede – Nehemia wat die mense geslaan en hulle hare uitgetrek het!).
Die reël is heeltemal anders as dit by ongelowiges kom. Hulle optredes word gekenmerk deur woede en
onbeheersdheid. Dit is dinge soos tande kners en skreeu. Vergelyk die volgende uitsprake wat almal ooreenkom
met dit wat die Sanhedrin gedoen het in Handelinge 7:
Onderdie roekeloosstetafelspottersknershulle met hul tandeteenmy. (Psalms 35:16 AFR53)
Die goddelosebedinklistigeplanneteendie regverdigeen knersmet sy tandeteenhom. (Psalm 37:12 AFR53)
Die goddelosesiendit en is vererg; Sjin. hy knersmet sy tandeen smelt weg; Tau. die begeertevandie goddelose
mensevergaan. (Psalm 112:10 AFR53)
Al jou vyanderek hulle mondoopoor jou, hulle spot en knersop die tande,hulle sê: Onshet verslind,ja, dit is die dag wat
onsverwaghet; ons het dit bereik, dit belewe! (Klaagliedere 2:16 AFR53)
. . . en waarhy homook aangryp,skeurhy hom;en hy kry skuimin die mond,en hy knersmet sy tandeen wordstyf; en ek
het u dissipelsgevraom homuit te dryf, en hulle konnie. (Markus 9:18 AFR53)
Vergelyk ook die volgende tekste:
En toe die dissipelsHomop die see sienloop, wordhulle ontstelden sê: Dit is ’n spook!En hulle het geskreeuvan vrees.
(Matteus 14:26 AFR53)
En die onreinegeeshet homstuiptrekkingslaat kry en met ’n grootstemgeskreeuen uit homuitgegaan.(Markus 1:26
AFR53)
En elke keer as die onreinegeesteHomsien, het hulle voor Homneergevalen geskreeuen gesê:U is die Seunvan God!
(Markus 3:11 AFR53)
En nadathy geskreeuen hombaie stuiptrekkingslaat kry het, het hy uitgegaan.En die seunhet soos’n dooiegeword,
sodatbaie gesêhet: Hy is dood. (Markus 9:26 AFR53)
En die skarehet geskreeuen beginvra dat hy vir hulle soudoensoosaltyd. (Markus 15:8 AFR53)
En duiwelshet ookuit baie uitgegaanen geskreeuen gesê:U is die Christus,die SeunvanGod!En Hy het hulle bestrafen
nie toegelaatom te praat nie, omdathulle geweethet dat Hy die Christuswas. (Lukas 4:41 AFR53)
Hierophet Pilatusprobeerom Homlos te laat, maardie Jodehet geskreeuen gesê:As u Homloslaat, is u nie die keiserse
vriendnie. Elkeenwat homselfkoningmaak,komin versetteendie keiser. (Johannes 19:12 AFR53)
Daar is selfs ’n waarskuwing dat hierdie sataniese styl in die kerk van die Here kan gebeur en dat dit voorkom moet
word!
Alle bitterheiden woedeen toornen geskreeuen lasteringmoetvanjulle verwyderword, saammet alle boosheid.
(Efesiërs 4:31 AFR53)
Waarom is die manne van die Sanhedrin so ontsteld met Stéfanus?
•
•
•

Omdat die seerste seer wat aan enige mens gedoen kan word, is wanneer sy hoogmoedigheid aangerand
word!
Stéfanus het die onheiligheid van die agbare Sanhedrin en van die hele sogenaamd heilige volk afgespeel
teen die heiligheid van God – en hulle was aan die verloorkant!
Hoe skerper die openbaring van die heiligheid van God – soveel skerper is die pyn (van onheiligheid) van
die ongelowiges/skyngelowiges.

Menskan verwagdat na Pinksterdie reaksievan verwaandessoveelsterkersal wees, want hulle loop hulle vas teen baie sterker inwendige
geloofsoortuigingsvan die Christeneas wat vantevoredie geval was.
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Presies dieselfde het gebeur toe Petrus die Naam van die Heilige Gees genoem het.
En ons is sy getuiesvanhierdiedinge,en ookdie HeiligeGeeswat Godgegeehet aandie wat Homgehoorsaamis. Toe
hulle dit hoor, washulle woedenden wouhulle om die lewebring. (Handelinge 5:32-33 AFR53)
Opmerking: Die geknersvan tandeis hoe die dierlikheidvan ’n menswat Godhaat, uitkom!Dis ’n tekenvan sy haat en onverwerkbare
smart – in ’n sekeresin dus ook van dit wat diegenely wat in die hel verloorhet teen die almagvan God.
Maardie kindersvan die koninkryksal uitgedryfwordin die buitensteduisternis.Daar sal geweenweesen geknersvan
die tande. (Matteus 8:12 AFR53)
Vers 56
En hy het gesê:Kyk, ek sien die hemelegeopenden die Seunvan die mensaandie regterhandvan Godstaan.
(Handelinge 7:56 AFR53)
Op hierdie stadium sou enige mens wat daar in die hof gesit het, by homself gesê het dat Stéfanus se saak –
menslik gesien – verlore was. Daar was geen kans meer dat hy enigsins vrygespreek sou word nie.
MAAR die saak was in werklikheid heeltemal anders, want hierdie wêreld met sy uitspraak oor ons geloof is nie die
belangrikste of die laaste sê nie.
•

Die Here van die Ewigheid beslis oor ons toekoms.

Vrae:
•

Was die posisie van Stéfanus anders as Moses s’n in die woestyn toe die volk hom met klippe wou
doodgooi?
Toehet Mosesdie Hereaangeroepen gesê:Wat moetek met hierdievolk doen?Dit skeel maarminof hulle stenigmy.
(Eksodus 17:4 AFR53)

•

Was dit anders as wat Daniël se posisie in die leeukuil was?
Daarophet daardiemannedie koningbestormen aandie koninggesê:Weet, o koning,dat dit ’n wet vanMedersen Perse
is dat elke verbodof verordeningwat die koningvasgestelhet, nie verandermagwordnie. 16 (6:17) Toe het die koning
bevel gegee,en hulle het Daniël gebringen in die leeukuil gegooi.Die koninghet beginspreeken vir Daniëlgesê:Magjou
Godwat jy gedurigdeurvereer, jou verlos! 17 (6:18) En ’n klip is gebringen op die openingvandie kuil gelê, en die
koninghet dit met sy ring en met die ring vansy maghebbersverseël, sodatniks andersmet Daniëlsou gebeurnie.
(Daniël 6:13-17 AFR53)

Wat baie opvallend is, is dat Stéfanus niks skreeu of uitroep nie.
•
•

Hy smeek ook nie by die Sanhedrin om genade nie.
Hy bely bloot wat hy sien:
Kyk, ek sien die hemelegeopenden die Seunvan die mensaandie regterhandvan Godstaan.

Iets dimensioneels het gebeur: Die afstand tussen hemel en aarde smelt meteens weg. Die God van heerlikheid
van wie Stéfanus die hele tyd getuig het, skuif meteens die gordyn weg sodat Stéfanus in die onsienlike kan insien.
•
•

Stéfanus getuig wat hy sien: Hy sien die Here Jesus Christus.
Die Sanhedrin is juis so bly dat hulle Jesus kon laat doodmaak en dat Hy nou uit die pad is – en nou getuig
hierdie man met die gesig van ’n engel dat hy daardie selfde Man lewend sien.
• Wat meer is, hy sien Hom aan die regterhand van God staan!
• Dit beteken dat Jesus God self is – aan die regterhandvanGod beteken in ons idioom God self in sy
krag.
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Iets van ’n imperatief lê tog in die gebeurtenisself (dit apelleerop ons almal):
•
•

Stéfanussien nie die haat van die menserondomhomnie. Hy steur homook nie daaraannie.
Hy kyk na wat hy glo en hy bly net daarby.
• Hy kyk net na die heerlikheidwat van die regterstoelvan Godaf deur die HereJesusChristustoegesêword aan die wat
in Homglo en Hombely.

Iets van dit wat die Here Jesus vir die dissipels gesê het, word in hierdie visioen waar:
(1:52) En Hy sê vir hom:Voorwaar,voorwaarEk sê vir julle, vannouaf sal julle die hemelgeopendsienen die engelevan
Godopklimen neerdaalop die Seunvan die mens. (Johannes 1:51 AFR53)
Let ook op dat Stéfanus spesifiek na Jesus verwys as die Seunvan die mens.
•
•

Dit was ook nie die eerste keer dat die Sanhedrin in daardie selfde vertrek daardie woorde gehoor het nie.
Tydens die verhoor van die Here Jesus het Hy dit ook 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)

Die benoeming van die Here Jesus as die Seunvan die mens kom uit Daniël 7:13, 14:
Ek het gesienin die naggesigte,en kyk, met die wolkevan die hemelhet Eengekomsoosdie Seunvan ’n mens,en Hy het
gekomtot by die Ouevan dae, en hulle het Homnadergebringvoor Hom.En aan Homis gegeeheerskappyen eer en
koningskap;en al die volkeen nasiesen tale het Homvereer;sy heerskappyis ’n ewigeheerskappywat nie sal vergaan
nie, en sy koninkrykeen wat nie vernietigsal wordnie. (Daniël 7:13-14 AFR53)
Elke lid van die Sanhedrin het dus geweet dat Stéfanus in die visioen gestaan en kyk het na die Here Jesus – die
ewige God wat vir ewig oor almal regeer.
Vers 57
Maarhulle het met ’n grootstemgeskreeuen hulle ore toegestopen sooseenmanop homaangestorm.(Handelinge
7:57 AFR53)
Hier het mens die tipiese reaksie van iemand wat God weggestoot het en dan weer met die almag van God
gekonfronteer word.
•
•
•

Die openbaring dwing weer die opstand opnuut uit hom na vore.
Hoogmoed en halsstarrigheid het altyd die konsekwensie dat dit skeuring en haat verwek.
Presies dit gebeur hier.

Weereens kom die oplossing ook tipies uit die stal van die duiwel:
•
•

Vernietig jou opposisie.
Maak Stéfanus dood soos ons die Here doodgemaak het.

Hulle het net doodeenvoudig soos een man hulle ore (vir God en die waarheid!) toegestop en Stéfanus bestorm.
Vers 58
En hulle het hombuitekantdie staduitgewerpen homgestenig;en die getuieshet hulle klere neergelêby die voetevan ’n
jongmanmet die naamvanSaulus. (Handelinge 7:58 AFR53)
Let op hoe slaan die aard van die duiwel uit in hierdie klomp kerkmense.
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•
•
•
•

Daar is ’n kombinasie van haat, geweld en presiesheid!
Hulle neem selfs die werk van die reg en die geregsdienaars oor.
Die bidders word polisie – wat ’n bespotting word van die diens aan God gemaak!
Geen sedelike wet is in die gesigsveld nie – maar die seremoniële wet word uiters noukeurig toegepas –
Stéfanus word as ’n lasteraar tereggestel:
Bringdie vloekerbuitekantdie laer uit, en almalwat dit gehoorhet, moethulle handeop sy hooflê; danmoetdie hele
vergaderinghomstenig. (Levitikus 24:14 AFR53)

Tydens Pilatus se regering kon die Jode nie sommer iemand na willekeur doodmaak nie.
•
•

By al sy swakheid het hy orde gehandhaaf.
Intussen is Pilatus teruggeroep na Rome toe. Daarom gebruik die Jode nou die geleentheid om die reg in
eie hande te neem en die doodsvonnis oor Stéfanus te voltrek.

So vind die eerste Christenmoorddeur die sogenaamdekerk plaas. Dis ’n proseswat nooit weersal ophounie, totdat die gekruisigdeHere
Jesusop die wolkeverskynom die oordeelfinaal en vir ewig af te handel.
Die Sanhedrin het die buitekant van die wet presies gehou. Hulle het dat die getuies die eerste klippe gooi – soos
die wet bepaal.
•
•

Daarvoor moes hulle natuurlik hulle lang rokke uittrek.
Die getuies het toe hulle klere gaan neersit by ’n jong man wie se naam Saulus was.

Dis ook tipies dat iemandwat vals is nie sal huiwerom selfs moordte pleegvir die leuenswat hy vertel nie.
Die boek Handelinge vertel dat die gemeente hulle offers en bydraes aan die voete van die apostels neergelê het:
Wantniemandonderhulle wasbehoeftignie; wantalmalwat besittersvan grondeof huisewas, het dit verkoopen die prys
van wat verkoopis, gebringen aandie voetevan die apostelsneergelê. (Handelinge 4:34 AFR53)
•
•

Paulus se begin in die geskiedenis van die Christelike kerk is glad nie so eerbaar soos die apostels s’n nie.
Die moordenaars en leuenaars het hulle klere by sy voete neergesit sodat hulle teen die waarheid in
iemand in die kerk van die Here kon doodmaak.

Vers 59
En hulle het Stéfanusgestenigterwylhy die Hereaanroepen sê: HereJesus,ontvangmy gees! (Handelinge 7:59
AFR53)
Kyk hoe geniet die Satan homself in die lewe van sogenaamde gelowiges!
•
•
•

Soos onredelike diere gaan hulle tekere.
Hulle gooi klippe soos barbare en tydsaam sterf ’n man.
Hoeveel ure lank het hulle hom aanhou gooi voordat hy uiteindelik dood was?

Vraag:
Het sy gesig nog steedsgelyk soos ’n engel s’n?
As die engele in die hemel juig oor een sondaar wat tot bekering kom, was hulle beslis ontsteld oor hierdie
wandaad wat teenoor een enkele gelowige gepleeg is. Daarom oorheers die Heilige Gees selfs in hierdie
oomblikke Stéfanus se hart en verstand.
•
•

Hy sterf biddend.
Hy sterf in gesprek en in gemeenskap met die Here Jesus Christus:
HereJesus,ontvangmy gees!
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So gee die Here sterwensgenade en lei Hy die wat vir Hom sterf deur die geweld van mense en pyn tot voor sy
troon.
Vers 60
En hy het op sy knieëneergevalen met ’n grootstemuitgeroep:Here, rekenhulle hierdiesondenie toe nie! En met dié
woordehet hy ontslaap. (Handelinge 7:60 AFR53)
Kyk hoe ver kan ’n mens wat in sonde ontvang en gebore is, se geloof ontwikkel?
•
•

Stéfanus kan opreg vir sy vyande bid vir vergifnis van hulle sondes terwyl hy sterf.
Sy laaste asemkrete is ’n gebed met ’n sterk stem: Here vergewe hulle!

Hier sit ’n groot stuk ironie in hierdie laaste woorde van Stéfanus:
•
•

Hy sien die Here Jesus as die Ewige Regter wat oor mense oordeel – waarskynlik ook oor die mense wat
hom nou stenig.
Dan bid hy vir hierdie (valse) aardse regters vir vergifnis van hulle sondes en vir vryspraak van hulle sonde
by die enigste ewige ware Regter.

So gaan hy biddend uit ons wêreld uit in die ewigheid in!
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