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Sondag, 8 Maart 2020 

Skriflesing:    Handelinge 2:23; 5:30  

Tema:     Kruisiging uitgevoer deur mense  
 

VERKONDIGING 
Skriflesing 
Handelinge 2:14-24; 32-33; 36 (Die Bybel 1983)  
Petrus se toespraak op die pinksterdag 
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees 

spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik 

wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit 

is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: 

“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: 

Ek sal my Gees uitstort op alle mense: 

julle seuns en julle dogters sal as profete optree; 

julle jongmense sal gesigte sien; 

julle oumense sal drome droom. 

Ja, op my dienaars en my dienaresse 

sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, 

en hulle sal as profete optree. 

Ek sal tekens bo in die lug 

en wonders onder op die aarde gee: 

bloed en vuur en rookwolke. 

Die son sal pikdonker word 

en die maan bloedrooi 

voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. 

So sal dit dan wees: 

elkeen wat die Naam van die Here aanroep, 

sal gered word. 

“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die 

kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle 

self. God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur 
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heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. Maar God het Hom van die smarte van 

die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om 

Hom gevange te hou. 

 
 “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan 

die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en 

uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. 

 

“Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here 

en Christus gemaak!” 

 
Handelinge 5:30 
Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle Hom vermoor het deur 

Hom aan die kruis te hang. 

 
PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Ons tema vir die prediking is –  

Kruisiging uitgevoer deur mense.  

 

Vandag, en oor duisende jare, leef ons in ‘n wêreld waar mense gelowig is en ongelowige is.  

As jy gelowig is, leef jy met die wete dat daar van jou verwag word om op a bepaalde manier te 

lewe.  

Goed te lewe.  

As jy ongelowig is dan leef jy maar net; jy leef soos jy wil.   

Dié wat gelowig lewe, leef om hulle saligheid te verdien of hulle leef deur dankbaarheid omdat 

iemand anders, hulle saligheid vir hulle verdien het.  

 

Christene, ek en jy, leef uit dankbaarheid. Ons goeie dade is ‘n manier van dankbaarheid. Die 

sonde is die mens se dood, maar liefde vanaf God, liefde vir God en liefde vir jouself en jou 
naaste, is lewe tot in ewigheid.  
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Ons kan afhanklik lewe of ons kan onafhanklik lewe. God wil hê ons moet afhanklik van Hom 

lewe, want dit bring vir ons vrede, lewe en passie.  

 

Illustrasie –  

‘n Seuntjie en sy pa het op ‘n plaaspad gery op ‘n pragtige lentedag middag. Skielik, uit die bloute 

beland daar ‘n hommelby binne die bakkie. Die seuntjie was dodelik allergies vir bysteke en hy het 

baie paniekbevange geraak. Sy pa het vinnig sy hand uitgesteek, die by gegryp, dit in sy hand 

gedruk en die by losgelaat. Maar nes hy die by los, het die seuntjie weer paniekerig geraak toe die 

by, by hom verby vlieg.  

Die pa sien sy seuntjie se paniek en steek weereens sy hand uit. Hierdie keer wys die pa na sy 

hand en daar in sy hand was die angel van die by.  

“Sien jy dit?” vra die pa. “Jy hoef nie meer bang te wees nie. Ek het die angel van die by vir jou 

gevat.” 

 

  Broers en susters, die angel is die sonde. Sonde is die dood. Sonde is gebroke lewens. Sonde 

is verkeerde keuses wat lewens seer maak. Sonde is selfsugtig. Sonde maak jou siel dood.  

 

8 Paulus sê in 1 Korintiërs 15:55-57: 
“Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?” 

Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank 

God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 

 

Broers en susters, die uitdaging vir gelowiges is om te aanvaar dat sonde ons dood maak. 

Verder is dit belangrik om te weet - wat jou lewendig maak. En dit is liefde deur Jesus 
Christus.  

 
Ons is op pad Paasfees toe en ons word daardeur herinner van Jesus se dood aan die kruis en 

Sy opstanding uit die dood. Maar ons vra ook die vraag –  

wat maak ek daarmee sodat my lewe lewendig is? 

 
8 Veranderd  
Een ding wat ons geloof met ons moet maak is dat ons veranderd kan lewe. Petrus, Jesus se 

dissipel, het verander.  
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Petrus was ‘n maar ‘n onstabiele leier tydens Jesus se bediening. Hy was baie keer braaf en sy 

bravade het hom tot ‘n val gebring. Hy het selfs ontken dat hy vir Jesus ken. Maar Jesus het hom 
vergewe en hom herstel. Petrus het nuut geword; hy het nederig geword, maar vol selfvertroue 

vir Jesus.  

En in ons gelese gedeelte het ons te doen met ‘n veranderde, nuwe Petrus wat getuig van 

Jesus en nie bang is om die waarheid met die mense van Jerusalem te deel nie.  

  

Dit was mense wat Jesus gekruisig het ..., want hulle was ongelowiges, slawe van die sonde.  

Maar Petrus het los geruk van daardie verlepte mens en het nuut geword deur die Heilige Gees. 

 

8 Die Gees van God is met ons 
As Petrus hier praat met die skare dan het hy verander. Sy verandering het te doen met die 

teenwoordigheid van God se Gees.  

 

Die Gees van God is nie meer net by sekere mense nie, maar by dié wat lewendig wil lewe; 

naby God wil lewe. 

In Numeri 11:29 sê Moses -  
 “Bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, 

en dat Hy sy Gees op almal mag lê.” 

Net Moses was bevoorreg om God se Gees met hom te hê. Net sekere mense, in die Ou 
Testament, was bevoorreg om die Gees van God met hulle te hê – maar deur Jesus, is God se 

Gees beskikbaar vir ons almal wat glo.  

 

Petrus verduidelik aan die skare dat die dissipels nie dronk is nie, maar hulle is eintlik dronk van 

die Gees van God.  

 

Onthou, na Jesus opgevaar het, het die Heilige Gees in die volgelinge van Jesus in gegaan. 

Hulle kon Jesus se boodskap aan almal vertel, in hulle eie taal. Daar staan geskrywe – 

Verras en verbaas sê hulle toe: “Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor 

elkeen van ons dan sy eie moedertaal?  

Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: “Wat kan dit tog 

beteken?” 
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Maar party het gespot en gesê: “Hulle is dronk.” 

 

Petrus sê: Nee, hulle makeer niks nie. Hulle is maar net nuut gemaak deur die waarheid van 

God, deur die Heilige Gees.  

 

Broers en susters, die Gees van God is ook in ons. Hy maak mens nuut. Maar ons moet God se 

Gees toelaat om ons nuut te maak; en die manier hoe ons dit doen is om te vra – Here, wat is u 
wil vir my jaar, maand, week, dag en uur?  

 

Petrus, as veranderde mens, getuig van Jesus se opstanding. Jesus is werklik dood – Sy 

kruisiging was ‘n publieke spektakel. Almal kon sien dat Hy dood is aan die kruis.  

En tog het Jesus werklik opgestaan – anders sou die Romeinse owerheid Sy liggaam aan almal 

kon wys, en daar en dan die dissipels se getuienis oor Sy opstanding blus. Maar hulle het nie sy 

liggaam gekry nie. Die dissipels se lewens is verander.  
 

Mense het Jesus gekruisig, maar God was altyd met Jesus, en so sal ons ook altyd lewe, al dra 

ons ons kruise, want God is deur Sy Gees met ons en maak ons nederig, maar ook selfversekerd 

tot God se eer.  

 

8 God is in beheer 
Alles wat gebeur was onder God se beheer. God se planne word nooit deur mekaar gegooi deur 

mense nie.  

2:23 - God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur 

heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 

Broers en susters, ons kan maar nuut lewe, want God is in beheer! Dit het vir die Joodse leiers, 

die Romeinse owerheid, die dissipels, die mense gelyk of daar geen beheer was buiten die werke 

van die mense nie.  

Die mense het Jesus aan die kruis vas geslaan, maar Hy lewe, want God is in beheer. Daardie 

kennis, maak mense nuut! 
 

Ten slote 
Ons geloof en ons kredietwaardigheid rus ook vandag op die waarheid van die leë graf –  

Hoekom? 
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Eerstens – Jesus se opstanding bevestig dat Hy is die Seun van God en Sy woorde kan geglo 

word.  

Tweedens – beteken dit dat Sy opoffering vir ons sondes was aanvaarbaar vir God, sodat ons 

totaal en al vergewe kan wees.  

Derdens – beteken dit dat ons ook eendag die dood sal oorwin.  

 

Al hoe wel mense Jesus gekruisig het, is dit God wat Hom lewend gemaak het, en Hy maak 
jou lewend en nuut, elke dag.  

 

En hier is u uitdaging vir die week:  

Elke more as jy opstaan – 8 vra die Heilige Gees om jou te help om nuut en veranderd te lewe in 

daardie dag.  

Maak ‘n punt daarvan om te weet dat jy vandag opreg en voluit kan lewe, want jy neem 

doelbewus vir God se Gees in jou dag saam.  

Doen dit elke more deur gebed, voor jou dag begin en sien hoe God jou help om lewendig te lewe 

en veranderd te lewe. 

Amen 

 

 


