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Sondag 2 Junie 2019 

Skriflesing:   Handelinge 1:12 - 26 

Tema:    Naby die Here 

 

Skriflesing 

Judas se opvolger 

12 Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die 

stad, 'n sabbatsreis ver. 13 In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle 

gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 

Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van 

Jakobus. 14 Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie 

ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. 

15 In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat honderd en twintig gelowiges. Petrus het 

die leiding geneem en gesê: 16-17 “Broers, die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde 

van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook 

gekies om 'n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van dié wat vir Jesus 

gevange geneem het. 

18 “Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy 

vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgepeul. 19 Dit het bekend geword onder al 

die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken 

Bloedgrond. 

20 “In die boek van die Psalms staan daar: 

“Laat sy woonplek leeg word; 

laat niemand daarin woon nie, 

“en: 

“Laat 'n ander sy amp oorneem. 

21-22 “Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van 

die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die 

openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel 

opgeneem is.” 

23 Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Mattias. 24 En die 

gelowiges het gebid: “Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee 
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verkies het 25 om as apostel te dien in die plek wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het na 

waar hy hoort.” 

26 Hulle het geloot, en die loting het vir Mattias aangewys. So is hy gekies as die twaalfde apostel. 

 

Preek  

Geliefde van ons Here Jesus Christus –  

Van oggend se tema is – Naby die Here.  

Die gedagte van om naby die Here te wees het misken te doen die feit dat mens rustig kan raak 

by die Here. Net tevrede by die Here te wees in die oomblik.  

En dan volg daar die vraag – Is ek en jy rustig naby die Here in ons lewens? 

 

Kyk waar staan die jaar tans! Ons kinders maak Dinsdag klaar met hulle eksamens en dan lê 

tweede skoolvakansie van die jaar voor (dis nie noodwendig vir almal so nie, maar vir die 

staatskole is dit die storie). Ons begin met die sesde maand van die jaar, Junie, en ons is bewus 

daarvan dat die tyd aan beweeg. Dit gaan vinnig. Dit jaag. Skaars vee jy oë uit en die jaar is 

halfpad. Vinnig, vinnig vs. rustig by die Here! 

 

Donderdag was Hemelvaart en ons het Jesus se Hemelvaart herdenk! En na Jesus opgevaar het, 

wat het die dissipels gedoen? 

 

Ons teksgedeelte begin waar ons lees dat die dissipels, na Jesus opgevaar het, afgekom het van 

die Olyfberg. Hulle het terug loop na Jerusalem toe.  

Die Olyfberg was ‘n Sabbatsreis ver weg van Jerusalem af. ‘n Sabbatsreis verwys na die afstand 

wat ‘n Jood toegelaat was om op die heilige Sabbat te loop. Volgens die Ou Testament kon ‘n 

getroue Jood nie meer as 1,2 km op die Sabbat reis nie en dis hoe ver die dissipels geloop het, 

terug na Jerusalem.  

 

Hulle het in Jerusalem aangekom en hulle het opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. En 

daar moes hulle wag, todat hulle die Heilige Gees kon ontvang.  

 

In ons vinnige leefwêreld is wag ‘n luukse. Ekself staan verstom hoe min kere het ek naweek vir 

myself! Ons bly net besig. Ons is al so gekondisioneer dat ons eintlik nie meer kan stilsit nie. En 

die dissipels se opdrag is dat hulle moet huis toe gaan en gaan wag op die Heilige Gees. Wag.  
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Broers en susters, soms wag ons ook op God. Weens ons lewens wil ons dadelik resultate sien 

en ons verwag dit ook van God.  

As ons gebid het wil ons verandering sien,  

as ons goeie dade doen wil ons resultate sien,  

as ons volgens God se wil lewe wil ons sien hoe God ons help, ons seën, vir ons antwoorde gee, 

ons probleme uitsorteer ens.  

Ons kan nie wag dat die Here in ons lewens verandering, oplossings, antwoorde, seën, voorregte 

en nog baie meer aan ons gee nie!  

 

Maar wat ons eintlik moet doen is, ons moet naby die Here bly. Ons word versoek deur God om 

op Hom te wag.  

Broers en susters, een van die eienskappe van om ‘n Christen te wees, is om geduldig te kan 

wees. Om naby God te wees, is ook om geduldig te wees.  

Ons hoor Petrus wat praat hier in ons teksgedeelte, oor Judas wat Jesus verraai het, en dit laat 

ons besef dat al leef ‘n mens naby die Here, kan dit ook beteken dat jy nie naby die Here is nie. 

Dit was vir Judas ‘n voorreg om naby die waarheid te wees, maar maar dit het nie beteken dat hy 

besluit het om hom aan die waarheid toe te wy nie. Ek kan my Bybel lees en ek kan oor die Here 

elke Sondag met u praat, maar dit beteken nie dat ek myself aan die Here toewy nie. Die gevaar 

is dat my gejaagde lewe en jou gejaagde lewe, kan maak dat ons nie so naby die Here, die 

waarheid, bly nie en dat ons wegdryf van ‘rustig naby die Here wees’. Ek sê nie ons sal soos 

Judas word nie, maar wanneer die lewe vinnig raak, word mens opgewen en dan is dit moeilik om 

geduldig vir God te wag met baie van ons sake in ons lewens.   

 

Wat lees ons van die dissipels?  

In die verlede, na Jesus gevange geneem is, het hulle uitmekaar gespat en weg gehardloop. Toe 

Jesus uit die dood opgestaan het moes Hy oor veertig dae verskeie kere aan sy volgelinge 

verskyn. Van hulle het terug geloop na Emmaus, van hulle het na Galilea terug gegaan, van hulle 

het weer na hulle werke toe gegaan soos om vissermanne te wees. Jesus het hulle almal weer 

bymekaar gaan maak.  

Maar na Jesus opgevaar het, het die dissipels weens hulle versterkte geloof saam bymekaar 

gebly en wag.  
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Broers en susters, daar is tye waar ons moet wag op die Here. Wanneer die antwoord nie duidelik 

is nie of waar ons moet uithou en aanhou en ons onseker is oor die uitkoms van sake, dis dan dat 

ons moet besef dat terwyl ons wag is daar geloofsgroei waaraan ons moet werk.  

Dis in daardie oomblikke waar ons gedwing word om op die Here te wag dat ons nie passief moet 

rond staan, maar waar ons aktief op die Here moet wag.  

 

Wat bedoel ek? 

Hierdie wagtyd is ‘n tyd van voorbereiding. God is besig om dinge te doen in ons lewens, terwyl 

ons wag, dinge wat ons nie kan sien nie. En terwyl ons wag –  

 

Oefen ons gehoorsaamheid aan God.  

Die dissipels se opdrag van Jesus is was om Jerusalem toe te gaan en wag vir die uitstort van die 

Heilige Gees. Dit vind 10 dae na Hemelvaart plaas (volgende Sondag gedenk ons dit). Hulle moet 

gaan wag. En weet u wat? Hulle wag! Hulle is gehoorsaam. Net so moet ek en jy soms leer in 

daardie wag oomblikke om gehoorsaam te wees aan God.  

Dis dan waar jy jouself afvra of jy gehoorsaam is aan God? Wat wil die Here hê moet ek leer? Het 

ek volgens die Here se wil opgetree tot dus ver? Hoe moet ek dink, voel en reageer op my 

omstandighede waarin ek my bevind? Hoe sal ek gehoorsaam wees aan die Here, hier en nou? 

 

Dan sien ek by hierdie dissipels ‘n tweede ding, terwyl hulle wag. 

Hulle werk aan hulle verhoudings. 

Ons lees dat daar by die 120 mense daar was. Die oorblywende 11 dissipels was daar en Maria, 

Jesus se ma, en ook Jesus se broers. Wie kon dalk ook daar gewees het?  

Nicodemus,  

Josef van Arimatea,  

Marta en Maria en Lazarus,  

Samaritaanse vrou by die put,  

Simon van Serene,  

mense wat Jesus gesond gemaak is.  

Hier is ‘n klomp mense bymekaar en hulle kry geleentheid om mekaar te leer ken.  
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In ons stil tye, in ons wag tye is daar baie tyd om aandag te gee aan jou verhoudings. Die vroeë 

kerk was ‘n kerk van gemeenskap van gelowiges. Hulle het saam geleef, saam eet, saam bid en 

saam gegroei in hulle geloof.  

En dit is hoe elke kerkgemeenskap moet wees. Hoeveel mense ken jy wat hier om jou sit? Bly ons 

oop daarvoor om ons verhoudings hier in kerkverband uit te bou? Is ons ontvanklik vir die nuwe 

gesigte wat hier in ons kerk is? Laat ons nuwe lidmate welkom voel?  

 

Die dissipels het geleentheid gehad om mekaar beter te leer ken, terwyl hulle op die Heilige Gees 

gewag het. 

 

Dan was daar nog ‘n ding –  

Aanhoudende gebed 

Gebed is seker een van die grootste stuk gereedskap vir gelowiges om van, elke dag, gebruik te 

maak. Dis heel beste ding om te doen wanneer ons moet wag op die Here.  

Iemand het eenmaal hierdie verskriklike uitlating gemaak –  

Hy het gesê –  

Miskien kan mens die populariteit van ‘n KERK meet aan hoe baie mense die eredienste bywoon. 

Verder kan mens miskien die populariteit van ‘n predikant meet aan hoeveel mense bereid is om 

‘n aand erediens te gaan bywoon.  

Maar die populariteit van die HERE word gemeet aan hoeveel gelowiges, moeiteloos, saamkom 

om die Here te aanbid.   

Joe, dit is ‘n gewigtige ding om te sê. Maar die dissipels en 120 gelowiges was so bymekaar en 

het saam gebid!  

As jy voor ‘n probleem, ‘n moeilike taak, ‘n belangrike besluit of verwarrende situasie te staan 

kom, moet jy ook krag en leiding van die Heilige Gees bid. 

 

Ek dink hierdie skriflesing wil vir ons vandag leer, wanneer ons soms op die Here moet wag, 

gebruik die tyd, nie om deur bekommernis oorweldig te raak nie maar –  

1. Oefen jou gehoorsaamheid aan God 

2. Werk aan jou verhoudings met medegelowiges  

3. Wees besig met aanhoudende gebed 
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En terwyl ons wag op ‘n antwoord vir ons omstandighede, wees ook besig om gebruik te maak 

van maatstawwe wat in ooreenstem met die Bybel. Meet jou moontlike antwoord, oplossing of 

keuse aan wat die Bybel ons leer om te doen.  

Die dissipels het gevoel hulle moet weer ‘n 12de dissipel kies. Hulle het tot daardie gevolgtrekking 

gekom want hulle het dit uit die Bybel geneem. Hulle het twee moontlike kandidate gekies, want 

hierdie twee mans het Jesus gevolg vandat Jesus gedoop is tot dat Hy opgevaar het die hemel in. 

Dit was hulle maatstaf. Vir die res het hulle die keuse aan God oorgelaat.  

 

Net so moet ek en jy ons eie kennis en insig toepas en volgens die Bybelse maatstawwe ons 

uitdagings, keuses ens. teen dit opweeg. Vir die res, moet ons rustig op die Here wag.  

 

Slot 

Gemeente die doop is ook ‘n oomblik van wag. Hierdie ouers kon hulle kindjie aan die Here opdra. 

En hulle weet ook dat die Here met hulle dogtertjie sal wees, maar hulle wag ook op die Here om 

te sien hoe die Here hierdie kind sal begelei om al hoe meer volwasse te word in haar geloof soos 

wat sy deur die kerk en ouers gelei word om die Here meer en meer te ken.  

Broers en susters die Here moedig jou aan om gereeld en nie net in tye waar jy op die Here wag 

nie, jou self te af te vra of jy elke dag gehoorsaam is aan Sy wil. 

Broers en susters, die Here wil ook hê ons moet werk aan ons verhoudings met ander gelowiges, 

sodat deur ons, Jesus se liefde ervaar kan word. 

Broers en susters, die Here wil hê ons moet leer om gedurig te krag en leiding van die Heilige 

Gees bid. 

En as ons in tye van ‘wag op die Here’ hierdie oefeninge doen, dan word ons rustig – Naby die 

Here.  

Amen 

 


