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Sondag, 23 Junie 2019 

Skriflesing:  Handelinge 14:21-28  

Tema: ‘By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaargeroep en vir hulle 

vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat Hy vir die heidene 

die deur van die geloof oopgemaak het.’  Handelinge 14:27 

  

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Paulus en Barnabas keer na Antiogië in Sirië terug 

21 Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig 

geword. 

Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. 22 Hulle het die gelowiges 

geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. “Ons sal eers deur baie 

verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom,” het hulle gesê. 

23 In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die 

apostels hulle opgedra aan die Here, in wie hulle nou geglo het. 

24 Die apostels het verder deur Pisidië na Pamfilië toe gegaan. 25 Daar het hulle in Perge die 

woord verkondig en daarna na Attalië toe vertrek. 26 Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na 

Antiogië toe, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi 

het. 27 By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaargeroep en vir hulle vertel wat God alles 

deur hulle gedoen het en dat Hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. 28 Die 

apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. 

 

Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Inleiding 

Die teksvers is vers 27: 

‘By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaargeroep en vir hulle vertel wat God alles deur 

hulle gedoen het en dat Hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het.’ 

 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2019 

 

2  

 

In die vroeë kerk, toe daar nog nie ‘n kerk gebou was nie, toe daar geen ander kerke in die 

omgewing was nie, toe daar ander gelowe en gode in die gemeenskap was, het gelowige 

Christene in huise bymekaar gekom en het hulle in nederigheid mekaar ondersteun. 

 

Ons lees in Handelinge, waar die Apostels die evangelie op straat verkondig. Mense in groot 

handelstede het aan gegaan met hulle alledaagse lewe; handel gedryf en politiek gesels en 

tussen dit alles het die Apostels in groot stede mense probeer leer van Jesus en die verlossing 

wat Hy gebring het.  

 

Dit moes chaos gewees het om mense se aandag te kry, daar op die markplein waar hulle kom 

groente koop en brood kry en waar die yster - smid hoewe aansit vir perde, waar die houtsnee 

werker allerhande hout meubels maak en verkoop. 

 

Tog het hierdie evangelie van Christus by mense uitgekom, omdat dit die Here is wat mense se 

harte bereik en nie die Apostels nie. Die Apostels het net gesorg dat die evangelie uitkom en 

gehoor word.  

 

Gemeentes het by huise bymekaar gekom en daar saam die Here aanbid en van Hom geleer. 

Hulle het agter gekom wat noodsaaklik is vir die lewe en mekaar geïnspireer. 

 

Maar, as daar nie orde was binne daardie gemeentes wat so in huise bymekaar gekom het nie, 

dan sou hulle nie lank bestaan het nie, en dan sou daar nie regverdig op getree word teenoor 

mekaar nie.  

 

Middel  

Handelinge 14:21-28, gaan oor twee Apostels wat op reis was en wat by verskillende gemeentes 

‘n draai gaan maak het. Hulle het gaan kyk hoe gaan dit by die gemeentes en of hulle geestelik 

sterk is. Paulus en Barnabas het dan hierdie gemeentes aangespoor en hulle in hulle 

geestestoestand help groei.  

 

Maar omdat Paulus en Barnabas net vir ‘n paar dae by hierdie mense gebly het moes daar dan 

mense agter bly om voort te gaan om die gemeente te lei en ook geestelik by te staan en aan te 
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spoor om volgens die wil van die Here te lewe. Vandag ken ons hierdie mense as die Predikante, 

Ouderlinge en Diakens.  

 

Paulus en Barnabas het saam met die gemeente, mense, m.a.w. ouderlinge geïdentifiseer. Dan 

het die Gemeente daaroor gebid en gevas, waarna die Apostel hierdie ouderlinge dan aan God op 

gedra het.  

 

Hierdie hele, sorgvuldige handeling, om mense te kies en op ‘n verantwoordelike en ordelike 

manier die leisels te gee om leiding te neem vir die eer van God, was toe belangrik en is vandag 

ook belangrik.  

 

Uitbou  

Gemeente, daarom kan ek vandag vir u sê, dat dit belangrik is vir almal van ons om op ons 

bepaalde manier, leiding te neem vir God se eer. Nie een van u wat vanmore hier sit, kan weg 

kom daarmee deur net dit te doen wat u voel u moet doen nie. Ons moet eerder doen wat God 

voel ons moet doen hier in Sy kerk.  

 

Daarom, is ek bly dat ons vanmore mense vanuit u het en kon aanwys om leiding en diens te 

doen vir God en net tot Sy eer. Ons is almal gemeentelede en ek is nie anders as u nie en die 

ouderlinge en die diakens is nie anders as u en ek nie.  

Maar wat kan ons dalk anders maak van mekaar? 

Miskien kan die andersheid daarin lê by hoe ernstig ons is om in ons lewe vir God te lewe en nie 

vir onsself nie.  

  

En die werk wat ons vir die Here doen, of u nou ouderling of diaken of ‘n lidmaat is, of u by die 

werk ‘n direkteur of die skoonmaker is, die vraag wat ons onsself kan vra is; werk ek hoofsaaklik 

vir my eie bestaan en sukses, of is ek dalk besig om te lewe vir die koninkryk van God? 

 

Gemeente, ons is elke oomblik besig om vir God te werk, al speel ons ook. God bly elke oomblik 

van elke dag na ons kyk en Hy sien wat is vir ons belangrik. 

 

Ons werk is werk vir God. Dit wat ons doen, doen ons vir God, selfs al sny ons net die gras.    
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1. Die werk wat ons moet doen vir die Here is soms ‘n waagstuk en verlang mense se hulp 

en ondersteuning. 

Dit is ons eerste gedagte vanuit ons skriflesing.  

Ons dink dalk, dat as ons praat van, werk vir die Here, dan is dit die bydra wat ons gee of ons sien 

die koeksisters wat ons bak, maar dit stop nie by die kerk nie. Jou lewe in jou gesin, jou lewe by 

die werk waar jy jou brood verdien is heel eerste werk vir God.  

En dit maak dat ons werk, waar ook al, ‘n waagstuk is. Gemeente dit is veel makliker om by die 

werk net oor werk te praat, om ongeskik te wees met die mense wat met jou ongeskik is en om 

sleg te praat van mense of tot mense. Maar wat maak dit wel ‘n waagstuk?   

• Werk vir die Here vra dat jy sal goed praat tot en oor mense tussen mense waar almal van ‘n 

persoon sleg praat.  

• Werk vir die Here vra dat jy sal tafel gebed doen in ‘n restaurant voor jy eet omdat dit eer is 

aan Hom en nie eer aan mense nie.  

• Werk vir die Here is dat u en u gesin sal huisgodsdiens doen omdat die Here wil sien dat u, u 

geloof in Hom lewe en nie net praat nie.  

Werk vir die Here is as ons by die gemeente, kerkraad kies en u besluit om leiers te wees nie net 

by die werk nie, maar ook hier by die kerk waar dit soms meer saak maak. Werk vir die Here is 

ook lidmate wat aktief is en nie passief nie.  

 

Gemeente, terwyl ons dan elke dag vir die Here werk al speel ons ook, ondersteun ons ook 

mekaar en inspireer ons ook mekaar vir die wil van God.  

Paulus en Barnabas het ook gewaag in hulle werk vir die Here. Hulle het in vreemde stede die 

evangelie verkondig en die gemeentes wat daar ontstaan het geleer en gehelp om selfstandig en 

met orde gemeentes te wees vir God. Hulle het mense geondersteun en aangespoor soos ek 

vandag ook vir u aanspoor om heel eerste vir God te lewe, te werk en te speel. 

 

2. Dit wat ons doen dra ons aan die Here op want dan gee God sy krag en Sy hulp omdat 

ons lewe vir Sy doel. 

Paulus en Barnabas het reg gekry wat hulle reg gekry het, deur dat hulle dit vir die Here gedoen 

het.  

Ons wonder soms hoekom dinge nie gaan soos ons dit wil hê nie, maar ons vra min of dit wat ons 

wil hê dit is wat God wil hê ons moet kry? 
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God laat dinge werk as jou Fokus God se fokus is. Self al is ons oortuig dat ons die lewe aanpak 

vir die Here, en dit verloop nog steeds nie reg nie, moet ons geduld kan hê, want God se doel vir 

jou is nie jou eie doel vir jouself nie. 

 

U maak van God se krag gebruik in u lewe en u moet besef dat ons God se doel lewe vir ons 

lewens en nie ons eie nie. Dan besef ons, God stuur my lewe na ‘n bepaalde punt en wil my 

gebruik. Hy sal dan my alles gee wat ek nodig het om Sy doel te bereik.  

 

Ons hoef nie te dink dat ons nie sal kry wat ons graag wil hê nie. God het jou gemaak soos jy is, 

Hy het jou gemaak om lus te wees vir hierdie ding en om graag hierdie belangstelling te hê, en 

omdat God dit weet sal Sy doel vir jou meermale saam loop met die doel wat jy vir jouself sou 

kies.  

 

Maar loop u alleen of saam met die krag van God? 

 

3. Al die dinge, al die werk wat ons doen moet ons doen met orde, sodat ons weet alles 

gedoen word wat moontlik is, en dat ons met respek en die nodige eer ordentlik vir God die 

lewe sal lewe. 

Daarom is daar al van die vroegste tye af, ouderlinge en diakens en predikante. God wil hê u en 

ek moet Hom reg leer ken, daarom leer ons predikante 6 jaar en lees hulle aanhoudend oor die 

Here. Daarom is daar sekere ordes in die kerk sodat ons verantwoordelik van God kan leer en op 

ordelike maniere Hom kan eer en kerk wees soos God dit bedoel het.  

 

Die Apostels het dit geweet. Orde bepaal of ‘n instelling sinvol en tot eer van die saak sal 

voortgaan of sal verbrokkel. Daarom het hulle toe al ouderlinge aangestel, en toe al besef dat die 

lewe en die kerk, oor ‘n God gaan wat alles ordelik geskep het, wat vir alles ‘n bepaalde tyd gegee 

het, en wat respek en eer van ons vra, en om dit te gee as mense moet ons dit ordelik doen.  

 

Slot 

Gemeente, ons wil nie maar net rond ploeter en dan vir mekaar sê dit is ons kerk nie, nee. Ons wil 

ordelik kerk wees. Maar ons kan nie kerk wees, as ons nie vir mekaar sê dat ons weet waaroor 

die lewe gaan nie.  

Ons lewe vir God en daarom is ons ook kerk vir God.  
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Onthou die volgende: 

1.  Die werk wat ons moet doen vir die Here is soms ‘n waagstuk en verlang 

mense se hulp en ondersteuning. 

2.  Dit wat ons doen dra ons aan die Here op want dan gee God sy krag en Sy hulp 

omdat ons lewe vir Sy doel. 

3.  Al die dinge, al die werk wat ons doen moet ons doen met orde, sodat ons weet alles 

gedoen word wat moontlik is, en dat ons met respek en die nodige eer ordentlik vir 

God die lewe sal lewe. 

 

Gemeente, ek dra u op aan God soos Paulus en Barnabas die ander gemeentes op gedra het.  

Ek wens u alle voorspoed toe in u lewe, met u werk en u gesinne en familie. Ek vra dat God u sal 

seën in u doen en late, vir u sal krag gee.  

Met dit alles vra ek u dat u op God sal fokus en net vir hom sal lewe. Maar dat u ook u gesin en 

medemens sal inspireer en aanmoedig om vir God en na God te lewe.  

 

Ek kan vir u sê dat God - self die deur van Geloof vir ons oopmaak.  

Amen 

 

 


