
1 Junie 2021 
Johannes 20:1-31 
Oordenking: Jesus se opstanding. (Johannes 20:9)  

Jesus se opstanding is die sleutel tot die Christelike geloof. Waarom? (1) Hy het, net soos 
Hy voorspel het uit die dood uit opgestaan. Daarom kan ons met vertroue weet dat Hy 
alles sal doen wat Hy beloof het. (2) Jesus het met Sy liggaam uit die dood uit opgestaan, 
daarom weet ons dat die lewende Christus heers oor God se ewige Koninkryk (3) Ons kan 
seker wees daarvan dat ons ook sal opstaan - want Hy het opgestaan. Die dood is nie die 
einde nie, want daar is ‘n lewe wat nog kom (4) Die Goddelike mag wat Jesus uit die dood 
laat opstaan het, is ook tot ons beskikking. Dit kan ons, wat geestelik dood was, ook weer 
laat leef. (5) Die opstanding is die grondslag van die kerk se getuienis aan die wereld. 
 

2 Junie 2021 
Johannes 21:1-25 
Oordenking: Jesus beveel Petrus om Sy skape op te pas. (Johannes 21:17)  
Jesus het drie keer vir Petrus gevra of hy Hom liefhet. Die eerste keer het Hy gevra: ”… het 
jy My baie lief, meer as hulle hier?" In dié vraag laat Jesus die klem op Petrus persoonlik 
val. Is sy liefde vir Jesus meer as vir sy vriende? En dan herhaal Jesus die vraag om dit nog 
eens in te skerp. Ja, selfs 'n derde keer vra Jesus of Petrus Hom regtig liefhet. Jesus 
aanvaar geen haastige en oppervlakkige antwoorde nie. Hy dring deur tot die diepste 
kern. Petrus moes dus sy ware emosies en gesindhede openbaar maak toe Christus aan 
hom dié vrae gestel het. Wat sou jou reaksie wees as Jesus vir jou sou vra: "Het jy My 
lief?" Het jy Jesus régtig lief? Is jy Sy vriend? 
 

3 Junie 2021 
Handelinge 1:1-26 
Oordenking: Jesus vaar op na die Hemel. (Handelinge 1:9-11)  
Jesus het 40 dae na Sy opstanding nog by Sy dissipels gebly, en toe na die hemel 
opgevaar. Twee engele het vir die dissipels gesê dat Hy na die aarde sal terugkeer net 
soos Hy na hemel toe gegaan het, en dat almal Hom sal sien. Die geskiedenis is nie maar 
net 'n klomp losstaande feite nie. Nee, dit is 'n duidelike beweging na daardie bepaalde 
oomblik: wanneer Jesus na die aarde toe sal terugkeer om alle mense te oordeel en oor 
die aarde te heers. Ons moet gereed wees vir Sy wederkoms, en ons berei ons nie daarop 
voor deur heeldag na wolke te staan en kyk nie, maar deur hard te werk om die evangelie 
uit te dra sodat ander deel kan hê aan die seën van God. 
 

4 Junie 2021 
Handelinge 2:1-47 
Oordenking: Petrus se toespraak. (Handelinge 2:14) 
Petrus was nie 'n baie standvastige leier tydens Jesus se bediening nie. Sy bravade was sy 
ondergang en hy het selfs ontken dat hy Jesus ken, maar Christus het hom vergewe en hom na sy 
verloëning in die geloof herstel. Hier sien ons 'n nuwe Petrus - 'n vreeslose maar nederige man.  
Hy stel sy vertroue in die Heilige Gees, en word daardeur 'n kragtige en dinamiese spreker. Het jy 
al ooit gevoel dat jy so 'n groot fout gemaak het dat God jou nooit weer sal kan vergewe of 
gebruik nie? God belowe om jou te vergewe en in Sy Koninkryk te gebruik as jy jou sondes opreg 
voor Hom bely en jou rug daarop draai - dit maak nie saak hoe groot daardie sondes was nie.  
Laat Hom toe om jou te vergewe en jou nuttig in Sy diens te gebruik. 
 

  



5 Junie 2021 
Handelinge 3:1-26  
Oordenking: Geestelike verkwikking volg op vergifnis. (Handelinge 3:19)  
God belowe nie net om ons sondes weg te was as ons berou het nie, maar ook om ons geestelik te 
verkwik. Dit is aanvanklik moeilik om berou te hê, omdat dit moeilik is om van sekere sondes af te 
sien. Maar God sal vir jou wys dat daar iets beters is. Ons lees in Hosea daarvan: "Kom ons wy ons 
aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe wy. Die Here sal verskyn, so seker 
as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen. Hy sal ons verkwik soos lentereëns die 
grond verkwik." Het jy behoefte aan verkwikking?  
 

6 Junie 2021 
Handelinge 4:1-37 
Oordenking: Petrus se verdediging voor die Joodse Raad. (Handelinge 4:20)  
Ons getuienis sal ons nie maklik in die tronk laat beland, soos wat Petrus en Johannes in tronk 
beland het nie. Daar is egter sekere risiko's daaraan verbonde as ons ander na Christus probeer 
lei. Ons sal dalk gewillig wees om 'n dag in die tronk deur te bring as ons 2 000 mense na Christus 
kan lei. Moet ons nie net so gewillig wees om dit te verduur as ons net een mens kan help nie? 
Watter risiko's loop jy as getuig? Vervolging of verwerping of blootstelling? Ons is partykeer bang 
om oor ons geloof in God te praat omdat ons bang is dit stel mense in die verleentheid of maak 
hulle kwaad. Petrus en Johannes se ywer vir die Here was so groot dat hulle eenvoudig nie kon 
stilbly nie - selfs nie eens toe hulle in gevaar was nie. As jou moed om vir God te getuig min raak, 
bid dan dat Hy jou vreesloos sal maak. Onthou dat niks wat jy vir God doen, ooit tevergeefs is nie -
al is die risiko's wat jy loop, hoe groot. Dink altyd aan Jesus se belofte: "Elkeen wat hom voor die 
mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die 
hemel is" (Matteus 10:32).  
 

7 Junie  2021 
Handelinge 5:1-42 
Oordenking: Die Apostels word vervolg. (Handelinge 5:29)  
Die apostels se prioriteite was reg. Ons moet probeer om in vrede met almal te leef, maar ons 
moet ook weet dat konflik met die wêreld en wêreldse owerhede soms onvermydelik is as 'n 
mens 'n Christen is. Jy mag in situasies beland waar jy nie aan God én die mense gehoorsaam kan 
wees nie. Dan moet jy aan God gehoorsaam wees en in Sy Woord glo. Laat Jesus se woorde jou 
bemoedig: "Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle 
naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die Seun van die mens. Wees bly op daardie 
dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel" (Lukas 6:22-23). 
Ons moet leef soos wat Christus wil hê ons moet leef en ons moet vir ander van ons geloof vertel, 
watter prys ons ook al daarvoor moet betaal. Ons word dalk nie geslaan en in die tronk gestop nie, 
maar ons word dalk uitgelag, verstoot en beskinder. Hoeveel is jy bereid om te verduur sodat jy vir 
ander van die evangelie kan vertel?  
 

  



8 Junie 2021 
Handelinge 6:1-15 
Oordenking: Sewe diakens word gekies. (Handelinge 6:2-4)  
Die behoeftes van die gemeente het saam met die ledetal gegroei. Een van die dinge waaraan 
daar behoefte was, was 'n behoorlike stelsel waarvolgens kos vir die behoeftiges gegee kon word. 
Die apostels moes preek, dus het hulle ander gekies wat hulp kon verleen. Elke mens het 'n taak 
om in die kerk te vervul. As jy in 'n leiersposisie is en vind dat jy eenvoudig te veel werk het, kyk 'n 
slag goed na jou Godgegewe talente en prioriteite en stel dan ander mense aan om jou te help.  
As jy nie in 'n leiersposisie is nie, onthou dat jy ook gawes het wat God op die verskillende terreine 
van die kerk kan gebruik. Stel hierdie gawes tot Sy beskikking. 
 

9 Junie 2021 
Handelinge 7:1-29 
Oordenking: Stefanus se toespraak voor die Joodse Raad. (Handelinge 7:2)  
Die evangelie het al dikwels wortel geskiet op plekke wat deur die bloed van martelaars voorberei 
is. 'n Mens moet egter eers vir die evangelie leef voordat jy daarvoor kan sterf. God berei Sy 
diensknegte dikwels voor deur hulle in onbelangrike posisies te plaas. Dan vind hulle begeerte om 
Christus te dien uiting in diens aan ander. Stefanus was 'n goeie administrateur en boodskapper 
voordat hy 'n martelaar geword het. Sy lewe bly vir alle Christene 'n uitdaging. Hy was die eerste 
een wat vir sy geloof gesterf het, en sy dood laat sekere vrae by ons ontstaan. Hoeveel risiko's 
loop ons, wat ook Jesus se volgelinge is? Sal ons bereid wees om vir Hom te sterf? Is ons regtig 
gewillig om vir Hom te leef? 
 

10 Junie 2021 
Handelinge 7:30-53 
Oordenking: Stefanus se toespraak - die lewe van Moses. (Handelinge 7:30-37)  
Stefanus het Israel se verhouding met God tydens elke era beskryf. Aan die hand van die Ou 
Testamentiese geskiedenis, het hy aangedui dat die Jode God se boodskap en Sy profete keer op 
keer verwerp het, net soos die Joodse Raad Sy Seun, die Messias, verwerp het. Hy het drie 
belangrike stellings gemaak: (1) Israel se geskiedenis is die geskiedenis van God se handelinge in 
die wêreld; (2) die mense het God aanbid nog lank voordat daar 'n tempel was, want Hy woon nie 
in 'n tempel nie, en (3) Jesus se dood was maar net nóg 'n voorbeeld van hoe die Jode God 
verwerp en teen Hom in opstand gekom het. Stefanus het vir die Joodse leiers gese dat hulle soos 
al hulle voorgangers was - hulle het ook God se boodskappers verwerp. Die verskil was egter dat 
die Raad God se eie Seun, die Messias, verwerp het. 
 

11 Junie 2021 
Handelinge 7:54-8:25 
Oordenking: Stefanus word gestenig. (Handelinge 7:55-59)  
Stefanus het die heerlikheid van God en van Jesus, die Messias, aan Sy regterhand, gesien. Sy 
visioen het Jesus se aanspraak bevestig en die Joodse leiers wat Hom van godslastering beskuldig 
het, baie kwaad gemaak. Hulle wou nie verder na hom luister nie, en het hom gestenig. Soos 
Jesus, was hy gereed om te sterf en selfs om vergifnis vir sy moordenaars te vra. Soveel vergifnis 
kan slegs van die Heilige Gees af kom. Die Gees kan ons ook help om ons vyande so lief te hê soos 
Stefanus sy vyande gehad het. Mense sal ons dalk nie doodmaak as ons oor Christus praat nie, 
maar hulle sal ons goed laat verstaan dat hulle dit nie wil hoor nie, en hulle sal ons selfs probeer 
stilmaak.Hou net aan om God deur jou optrede en woorde te verheerlik. Dalk is daar mense wat 
daardeur na God gelei word, al is daar talle wat hulle rug op jou en jou boodskap sal draai. 
 

  



12 Junie 2021 
Handelinge 8:26-40 
Oordenking: Filippus vertel vir die Etiopiër van Jesus. (Handelinge 8:29-35)  
Filippus het gesien dat die Etiopiër die Skrif lees, en hy het van die geleentheid gebruik gemaak 
om hom te vra of hy verstaan wat hy lees. Filippus (1) is deur die Gees gelei, (2) het sy boodskap 
begin net daar waar die man was - by die profesieë van Jesaja, en (3) het aan hom verduidelik hoe 
Jesus Christus Jesaja se profesieë vervul het. As ons vir ander van die evangelie vertel, kan ons 
begin by die dinge waaroor die persoon besorg is, en dan kan ons die evangelie toepas op daardie 
dinge.  
 

13 Junie 2021 
Handelinge 9:1-25 
Oordenking: Paulus se bekering. (Handelinge 9:2, 3) 
Die lewende Christus het aan Paulus verskyn terwyl hy op pad was na Damaskus om die Christene 
te gaan vervolg. Daar het hy die waarheid van die evangelie ontdek. God gryp soms kragtig in 'n 
lewe in. Ander kere is bekering 'n stil ervaring. Wees versigtig vir mense wat daarop aandring dat 
jy 'n spesifieke soort bekering moet ervaar. Die regte manier om tot geloof in Jesus te kom, is die 
manier waarop God jou daartoe lei - hoe dit ookal mag wees. 
 

14 Junie 2021 
Handelinge 9:26-43 
Oordenking: Petrus laat Dorkas uit die dood opstaan. (Handelinge 9:36-42)  
Dorkas het 'n baie groot indruk op die mense om haar gemaak, want "Sy was altyd besig om goed 
te doen en die armes te help." Toe sy sterf, was daar baie wat al deur haar gehelp is, wat getreur 
het. Daarom het die nuus dat sy opgewek is, soos 'n veldbrand deur die dorp versprei.  
God gebruik groot predikers soos Petrus en Paulus, maar Hy gebruik ook mense wat die gawe het 
om goed te doen - mense soos Dorkas. Moenie altyd wens dat jy ander gawes ontvang het nie. 
Gebruik dié wat God vir jou gegee het. 
 

15 Junie 2021 
Handelinge 10:1-33 
Oordenking: Petrus en Kornelius se visioene. (Handelinge 10:12-16)  
Sekere soorte kos is deur die Joodse wette verbied. As gevolg van hierdie wette oor kos, was dit 
vir die Jode baie moeilik om saam met nie-Jode te eet sonder om iets te eet wat onrein was.  
Hulle het selfs sover gegaan om nie-Jode dikwels as "onrein" te beskou. Die betekenis van Petrus 
se visioen, was dat hy nie die nie-Jode as minderwaardig moes beskou nie en nie moes dink dat 
God hulle nie sou verlos nie. Petrus sou voor daardie visioen gedink het dit is onmoontlik dat 'n 
Romeinse offisier Christus sou aanvaar. Maar na die visioen het hy begryp dat hy saam met die 
boodskappers na die huis van die nie-Jood moes gaan en vir hom die Goeie Nuus van die 
verlossing in Jesus Christus moes vertel. 
 

  



16 Junie 2021 
Handelinge 10:34-48 
Oordenking: Die Goeie Nuus is ook vir nie-Jode bedoel. (Handelinge 10:34, 35)  
Die belangrikste faktor wat die verspreiding van die evangelie in die eerste eeu belemmer het, 
was die voortdurende konflik tussen Jode en nie-Jode. Die meeste van die vroeë gelowiges was 
Jode, en dit was vir hulle ondenkbaar om selfs te dink aan enige verbintenis met nie-Jode.  
Maar God het Petrus aangesê om vir 'n Romein van die evangelie te gaan vertel. Hy was 
gehoorsaam, ten spyte van sy eie gevoel en sy agtergrond. (Ons sien in Galasiërs 2:12 dat hy later 
weer met dieselfde probleem geworstel het.) God het dit dus baie duidelik gestel dat die 
evangelie van Jesus Christus vir almal bedoel is. Ons mag nie toelaat dat enige struikelblok ons 
verhinder om dit uit te dra nie - nie taal, kultuur, geografie, ekonomiese posisie of geleerdheid 
nie. 
 

17 Junie 2021 
Handelinge 11:1-30 
Oordenking: Petrus verdedig sy bediening onder die nie-Jode. (Handelinge 11:8, 9)  
God belowe dwarsdeur die Skrif dat Hy die nie-Jode sal bereik. Hy sê dit die eerste keer in Sy 
belofte aan Abraham, en stel dit weer duidelik in Maleagi 1:11: "Van waar die son opkom tot waar 
hy ondergaan, word Ek deur die nasies geëer." Dit was egter vir die Jode, selfs die Joodse 
gelowiges, bitter moeilik om te aanvaar. Hulle het begryp dat sommige profesieë in Christus 
vervul is, maar hulle het ander boodskappe uit die Ou Testament glad nie raakgesien nie. Ons is 
ook geneig om net dele van God se Woord te aanvaar - dele waarvan ons hou - en dan die dinge 
waarvan ons nié hou nie, te ignoreer. Ons moet die hele Woord van God as die volle waarheid 
aanvaar. 
 

18 Junie 2021 
Handelinge 12:1-25 
Oordenking: 'n Engel bevry Petrus uit die tronk. (Handelinge 12:5-8) 
Terwyl ons lees van mishandeling, arrestasie en vervolging, sien ons skielik dat Lukas die 
belangrike woord "maar" gebruik. Herodes wou Petrus teregstel - maar die gemeente het 
aanhoudend vir hom gebid. Daardie opregte gebede het 'n betekenisvolle invloed op hierdie 
gebeure gehad. Ons leer in die Bybel dat gebed gesindhede en gebeure verander.  
Bid dus dikwels en bid met vertroue. 
 

19 Junie 2021 
Handelinge 13:1-13:12 
Oordenking: Barnabas en Paulus word uitgestuur. (Handelinge 13:2, 3)  
Dit was die begin van Paulus se eerste sendingreis. Die gemeente het Paulus en Barnabas gestuur 
- maar dit was Gód se plan. Hoekom het die twee gelowiges gegaan waar hulle heengegaan het? 
(1) Die Heilige Gees het hulle gelei. (2) Hulle het op die bestaande paaie van die Romeinse Ryk 
gereis, want dit was makliker om daarlangs te reis. (3) Hulle het die belangrikste kulturele sentra 
en die dorpe en stede met die grootste bevolkings besoek sodat hulle soveel mense as moontlik 
kon bereik. (4) Hulle het stede met sinagoges besoek en die Jode daar toegespreek met die hoop 
dat hulle sou glo dat Jesus die Messias is, en sou help om die Goeie Nuus vir almal te vertel. 
 

  



20 Junie 2021 
Handelinge 13:13-52 
Oordenking: Paulus preek voor die Jode van Antiogië. (Handelinge 13:16)  
Paulus het sy boodskap aan die Jode in die sinagoge van Antiogië begin deur klem te lê op God se 
verbond met Israel. Hy het begin by iets waaroor almal saamgestem het, want die Jode was baie 
trots daarop dat hulle God se uitverkore volk was. Toe verduidelik hy dat die Goeie Nuus die 
vervulling van daardie verbond is. Hierdie boodskap was vir sommige Jode onaanvaarbaar.  
Dit is die kern van die Goeie Nuus - dat alle mense deur die geloof in Jesus Christus toegang het 
tot sondevergifnis en bevryding van skuld. Dit geld ook vir jou. Het jy al hierdie vergifnis ontvang? 
Word jy elke dag daardeur verkwik en versterk? 
 

21 Junie 2021 
Handelinge 14:1-14:7 
Oordenking: Die Goeie Nuus word in Ikonium verkondig. (Handelinge 14:3-5)  
Ons wens dalk dat ons 'n wonderwerk kan doen sodat almal eens en vir altyd sal glo dat Jesus die 
Here is. Hier sien ons egter dat nie eens so 'n wonderwerk almal sal laat glo nie. God het aan 
hierdie mense die krag gegee om groot wonderwerke te doen, maar die mense het selfs in die lig 
van dié bewyse, nog steeds verdeeld gebly. Moenie jou tyd en krag verspil deur op wonderwerke 
te hoop nie. Saai so goed as moontlik, die saad van die Goeie Nuus op die beste grond wat jy kan 
vind en laat dit aan die Heilige Gees oor om die mense te oortuig. 
 

22 Junie 2021 
Handelinge 14:8-28 
Oordenking: Paulus word in Listra met klippe gegooi. (Handelinge 14:18-20)  
Paulus en Barnabas het die Goeie Nuus met algehele toewyding verkondig. Hulle wou nie 
beroemdheid of rykdom hê nie. Hier het hulle die geleentheid gehad om vinnig ryk te word - hulle 
moes net die eer waarmee die stadsmense hulle wou behandel, aanvaar. Die mense van Listra het 
naamlik gedink dat Barnabas Zeus was (die Romeine se naam vir Zeus was Jupiter). Vir Paulus wou 
hulle weer Hermes noem (die Romeine se naam vir Hermes was Merkurius). Paulus en Barnabas 
was egter bitter ontsteld omdat die mense dit wou doen. Hulle was daar om vir die stad die Goeie 
Nuus van Jesus Christus te vertel - die enigste weg na die lewende God. Paulus se toewyding 
spreek baie duidelik uit die feit dat hy teruggegaan het na die stad om weer die evangelie daar te 
gaan verkondig nadat hulle hom met klippe bestook het. Ons moet ons eie belange opoffer sodat 
ons die Goeie Nuus tot verheerliking van God aan ander kan oordra. 
 

23 Junie 2021 
Handelinge 15:1-35 
Oordenking: Die vergadering in Jerusalem. (Handelinge 15:1-7)  
Die groot probleem waarmee die Joodse Christene geworstel het, was nie of die nie-Jode gered 
kon word nie, maar of hulle ook die wette van Moses moes gehoorsaam. Die besnydenis was die 
groot toets vir wetsonderhouding. Die Joodse Christene was bang dat daar binnekort meer nie-
Joodse as Joodse Christene sou wees en hulle was ook bang dat die sedelike norme onder die 
gelowiges sou verslap as hulle nie aan die Joodse wette gehoorsaam was nie. Paulus, Barnabas en 
die ander kerkleiers het geglo dat hoewel die Ou Testamentiese wette baie belangrik was, hulle 
nie 'n voorvereiste vir verlossing was nie. Die wet kan nie red nie - slegs geloof in Jesus Christus 
kan red. 
 

  



24 Junie 2021 
Handelinge 15:36-16:15 
Oordenking: 'n Tweede sendingreis. (Handelinge 16:6)  
Ons weet nie waarom die Heilige Gees vir Paulus gesê het dat hy en sy vriende nie na Asië moes 
gaan nie. Dit kon deur 'n profeet, 'n visioen, 'n innerlike oortuiging of iets anders gewees het. Ons 
hoef nie God se stem met ons ore te hoor om Sy wil te ken nie. Hy lei ons op verskillende maniere. 
As jy wil weet wat Sy wil is, (1) sorg dat dit wat jy beplan, in ooreenstemming met Sy Woord is;  
(2) vra volwasse Christene om raad; (3) kyk noukeurig na jou eie motiewe – wil jy doen wat jy wil, 
of wat God wil - en (4) vra God in gebed om deure in jou omstandighede oop en toe te maak. 
 

25 Junie 2021 
Handelinge 16:16-40 
Oordenking: Die tronkbewaarder in Filippi word bekeer. (Handelinge 16:22-25)  
Paulus en Silas se klere is van hulle afgeskeur. Daarna is hulle geslaan, hulle voete is in die hout 
blok vasgeklem, en hulle is in die binneste sel van die tronk opgesluit. Maar ondanks al hierdie 
dinge het hulle God geloof, gebid en gesing terwyl die ander gevangenes geluister het. God het 'n 
aardbewing laat plaasvind, die tronkdeure het oopgegaan, en die gevangenes se boeie het 
losgegaan. Die tronkbewaarder het sy swaard uitgetrek om selfmoord te pleeg, want Romeinse 
tronkbewaarders is gewoonlik doodgemaak as hulle gevangenes toegelaat het om te ontsnap, en 
hy het geweet dat hy verantwoordelik gehou sou word. Paulus het egter verhoed dat hy 
selfmoord pleeg. Hy het vir hom van die evangelie vertel, en die bewaarder het tot bekering 
gekom. Ons moet die geleenthede wat God vir ons gee om die evangelie uit te dra raaksien en 
aangryp. 
 

26 Junie 2021 
Handelinge 17:1-34 
Oordenking: Paulus se preek by die Areopagus. (Handelinge 17:22)  
Paulus was goed voorbereid om met hierdie groep mense te praat. Hy het oorspronklik van 
Tarsus gekom. Dit was 'n stad met goeie opvoedkundige geriewe en hy het die agtergrond én 
kennis gehad om oortuigend en duidelik vir hulle te sê waaraan hy glo. Paulus was 'n rabbi, en hy 
het onder die grootste leermeester van die tyd, naamlik Gamaliël, gestudeer. Hy het ook baie tyd 
bestee aan Bybelstudie. Dit is nie genoeg om met oortuiging te preek of te onderrig nie. Ons moet 
ook, soos Paulus, goed voorbereid wees. Hoe meer ons van die Bybel, die betekenis en toepassing 
daarvan weet, hoe meer oortuigend sal ons woorde wees. Dit beteken nie dat ons nie vir ander 
van die evangelie moet vertel voordat ons behoorlik toegerus voel nie. Ons moet werk met die 
dinge wat ons weet, maar ons moet altyd behoefte hê om meer te leer sodat ons meer mense kan 
bereik en hulle vrae en argumente effektiewer kan beantwoord. 
 

27 Junie 2021 
Handelinge 18:1-28 
Oordenking: Paulus ontmoet Akwila en Priscilla. (Handelinge 18:2-4) 
Daar is egpare wat weet hoe om die meeste uit die lewe te haal. Hulle vul mekaar aan, gebruik 
mekaar se sterk eienskappe, en vorm 'n baie suksesvolle span. Hulle gesamentlike pogings raak 
die lewens van almal om hulle. Akwila en Priscilla was so 'n paar. Hulle word nooit afsonderlik 
Bybel genoem nie. Hulle was altyd bymekaar - in hulle huwelik en bediening. Paulus het Akwila en 
Priscilla tydens sy tweede sendingreis in Korinte ontmoet. Hulle is pas uit Rome verban, toe keiser 
Claudius beveel het dat al die Jode Rome moes verlaat. Hulle huis kon net so maklik verskuif word 
as die tente wat hulle gemaak het vir hulle lewensonderhoud. Hulle het Paulus in hulle huis 
verwelkom en hy het saam met hulle tente gemaak en die skat van sy geestelike wysheid met 
hulle gedeel. 
 



28 Junie 2021 
Handelinge 19:1-19:10 
Oordenking: Paulus preek vir Johannes die Doper se volgelinge. (Handelinge 19:2-4)  
Die doop van Johannes was 'n teken dat daar berou oor die sonde is. Dit was nie 'n teken van 
nuwe lewe in Christus nie. Hierdie gelowiges in Efese moes, net soos Apollos, meer leer omtrent 
Jesus Christus se lewe en bediening. Hulle het reeds geglo dat Jesus die Messias was, maar hulle 
het nie die betekenis van Sy dood en opstanding, of van die Heilige Gees se werk verstaan nie. 
Daarom het hulle nog nie die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar nie. Paulus het 
dadelik vir hulle gesê dat verlossing geloof én berou van ons vereis. Mense moet weet van hulle 
sondes, ook dat hulle daaroor berou moet hê - maar dit is nie die volle verhaal nie. Hulle moet ook 
die Goeie Nuus van vergifnis en die nuwe lewe van Christus aanvaar. 
 

29 Junie 2021 
Handelinge 19:11-40 
Oordenking: Oproer in Efese. (Handelinge 19:26) 
Demetrius en die ander silwersmede het hulle nie direk gesteur aan Paulus se leer terwyl hy in 
Efese gepreek het nie. Hulle was egter ontsteld omdat die dinge wat hy geleer het, hulle inkomste 
kon benadeel. Hulle het beelde van die godin Artemis (deur die Romeine Diana genoem), en haar 
tempel gemaak en hulle sou nie meer 'n inkomste daaruit kon maak as die mense in God begin glo 
en hulle afgodsbeelde verwerp het nie. Demetrius en sy gilde wou die mense oproerig maak sodat 
hulle hul eie gierigheid agter 'n masker van patriotisme en godsdienstige lojaliteit kon wegsteek. 
Die oproeriges het nie besef hoe selfsugtig hulle motiewe was nie - hulle het geglo dat hulle helde 
vir hul land en oortuigings was. 
 

30 Junie 2021 
Handelinge 20:1-38  
Oordenking: Paulus groet die ouderlinge van Efese. (Handelinge 20:28) 
Paulus sê vir die ouderlinge van Efese om die gelowiges in hulle sorg soos 'n kudde te versorg en 
vir hulle 'n goeie voorbeeld van God se liefde te wees. Hulle moes ook vir die gelowiges uit God se 
Woord leer. Hierdie twee verantwoordelike take rus op die skouers van alle kerkleiers. Hulle moet 
ander met God se waarheid voed, en toon dat daardie waarheid in hulle eie lewens werk. Daar 
moet oor God se waarheid gepraat word, en dit moet ook uitgeleef word. 
 

 


