
Skriflesing: Hand 2 en 1 Kor 12 

Handelinge 2: 

36  Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here 
en Christus gemaak!" 
 37 ¶ By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels 
gevra: "Wat moet ons doen, broers?" 
 38  Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van 
Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 
 39  Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die 
Here ons God na Hom toe sal roep." 
 40  Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: "Laat julle red tussen hierdie 
ontaarde mense uit." 
 41  Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag 
by die getal van die gelowiges gevoeg. 
 42 ¶ Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge 
verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 
 43  Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 
 44  Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 
 45  Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se 
behoefte. 
 46  Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die 
gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 
 47  en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered 
word, by die gemeente gevoeg. 
 

1 Kor 12 

1 ¶ Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. 
 2  Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. 
 3  Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: "Vervloek is Jesus", nie deur die Gees van 
God praat nie; en niemand kan sê: "Jesus is die Here" nie, behalwe deur die Heilige Gees. 
 4  Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 
 5  daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 
 6  daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot 
stand bring. 
 7  Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 
 8  Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 
'n woord van kennis deur dieselfde Gees; 
 9  aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die 
één Gees. 
 10  Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan 
nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om 
ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. 
 11  Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe 
uitdeel soos Hy wil. 
 12 ¶ Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, 
een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. 



 13  Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou 
Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. 
 14  Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. 
 15  As die voet sou sê: "Omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om 
dié rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. 
 16  En as die oor sou sê: "Omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om 
dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. 
 17  As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy 
kon ruik? 
 18  Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou 
hê. 
 19  As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? 
 20  Nou is daar wel baie lede maar net een liggaam. 
 21  Die oog kan nie vir die hand sê: "Ek het jou nie nodig nie." Die kop kan weer nie vir die voete sê: 
"Ek het julle nie nodig nie." 
 22  Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, 
 23  en dié wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike 
dele besonder mooi gemaak, 
 24  terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter 
eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, 
 25  sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir 
mekaar dra. 
 26  As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 
 27 ¶ Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. 
 28  En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, 
ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat 
genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om 
ongewone tale of klanke te gebruik. 
 29  Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? 
 30  Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale 
of klanke en kan almal dit uitlê? 
 31  Lê julle toe op die beste genadegawes. 

Prediking 
Dit is baie interessant hoe ons breine werk – sonder dat ons dit bewustelik hoef te doen, is ons 

breine altyd besig om dinge te probeer organiseer, te orden – patrone en logiese, verstaanbare 

patrone te skep uit sake. 

Die probleme met ons breine, as dit by God kom, is dat God en Sy planne, te groot en ingewikkeld is 

om presies te verstaan. As dit nie so was nie, en ons alle Goddelike sake sou ken en verstaan, sou 

ons God baie moes verklein en tot op ons vlak moes bring...  In die Bybel is die kennis en inligting 

wat gegee word, genoegsaam sodat ons gered kan word (NED Gel Bel Art 7: Ons glo dat hierdie Heilige 

Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende 

geleer word.)   

“Genoegsaam” en “voldoende” beteken nie dat alles in die Bybel presies uitgespel en 

gesistematiseer is nie.  Wat ‘n probleem vir ons breine is, want ons wil nie goed hoor wat nie vir ons 

manier van dink bymekaar uitkom nie.  Dit neem baie nederigheid om voor God se Woord en voor 

God self te kom staan en te erken:  “Here God, ek kan U nie ten volle begryp nie.  Ek verstaan nie U 

plan met die wêreld heeltemal nie, ek kan nie alles verstaan wat in die wêreld gebeur nie, veral nie al 



die seerkry en hartseer nie!  Ek verstaan ook nie die grootheid van U genade, die feit dat U na ons kyk 

in terme van die groep waaraan ons behoort nie… dat u my meet in terme van U kerk, U gemeente…  

Hoe moet ek verantwoording doen namens my gemeente, Here…hoekom moet my gemeente se 

foute ook op MY rekening kom?” 

Omdat ons nie hou van sulke losstaande, onverstaanbare “feite” oor God nie, wil ons altyd iets hê 

wat ons kan verstaan.  Veral as dit kom by redding en verlossing.  Daarom het ons soveel 

leerstellinge, soveel uitgewerkte patrone van verlossing, redding, die uitverkiesing... 

Dit gaan selfs so ver dat ons dinge wat ons nie verstaan nie, verwerp en eerder kies vir onbybelse 

sienings wat vir ons meer sin maak.  En ons wil hê ander mense moet met ons saamstem, anders is 

ons bang dat ons nie alles goed genoeg verstaan nie...   

So gaan dit met die betekenis van bekering, wedergeboorte, doop met die Gees, die doop, die 

uitverkiesingsleer... en ons doen dieselfde as ons gekonfronteer word met vraagstukke oor die aard 

van die Bybel en inspirasie, ens.  As ons dit nie ten volle verstaan nie, as dit nie vir ons sin maak nie, 

as dit ons uitdaag om te aanvaar dat God groter is as wat ons kan verstaan, dan verwerp ons dit vir 

iets wat vir ons “sin maak”, al is dit nie eens Bybels nie. 

“GENADE” is so ‘n konsep wat ons nie regtig kan verstaan nie.  Daarom probeer ons dit 

“rasionaliseer”, in ‘n pakkie sit wat ons kan verstaan.  Die rol van geloof is ook ‘n konsep wat vir ons 

eintlik onverstaanbaar is.  Daarom pas ons dit ook maar in ons verwysingsraamwerk in op ‘n manier 

wat vir my en jou sin maak.  So neem geloof ‘n plek en rol in wat teenoor die konsep van genade 

staan. 

In hierdie teksgedeelte (Hand 2:38) word die vraag gevra: wat moet ons doen om gered te word?  

Die antwoord is: bekeer julle en laat julle doop sodat julle sonde vergewe kan word.  Op ‘n ander 

geleentheid het die Here dieselfde vraag geantwoord met die woorde: Jy moet weer gebore word.  

Ander kere is gesê: Jy moet net glo, of: aanvaar die versoening wat God bewerk het (2 Kor 5:20b 

Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!); keer op keer word ons daaraan in die Woord herinner 

dat ons redding suiwer volgens die besluit van God, uit GENADE is. (Ef 2:5  Deur sy groot liefde het Hy ons 

wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!  Ef 2:8  Julle is 

inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God.) 

Ander kere word daar baie klem gelê op die VOLHARDING van die gelowiges.  En natuurlik Jakobus 

wat klem plaas daarop dat geloof en goeie dade sinoniem is, goeie dade sonder geloof is 

waardeloos, net soos geloof sonder goeie dade... 

Wat presies is die “proses van redding” dan?  Bekering, wedergeboorte, doop, ontvangs van die 

Heilige Gees, die gawes wat beoefen word – waar pas dit alles in?  Hoe moet ek maak om gered te 

word?  Dit is duidelik dat ons in die Bybel verskillende terme daarvoor het, en daar word vandag 

deur verskillende kerke ook verskillende maniere van redding geleer.  Sommige sê jy moet ‘n 

volwasse bekeringsdoop ondergaan, ander sê jy moet net die “sondaarsgebed” bid waar jy vergifnis 

vir jou sonde vra en die soendood van Christus met gebed aanvaar.  Ander sê jy kan nie seker wees 

van verlossing voordat jy nie die ervaring van die “salwing” of “doop” met die Heilige Gees aanvaar 

het nie.  Al hierdie “prosesse” is menslike pogings om patrone te skep sodat God se Verlossingsplan 

vir ons meer verstaanbaar, en veral “TASBAAR” kan wees. 



GEEN MENSLIKE POGING of proses gaan my red nie!  Die dissipels het dit gehoor en geskrik: hulle 

reaksie by die verhaal van die Ryk Jongman was: “Wie kan dan gered word?”  En ook daar was Jesus 

se antwoord: dit is vir mense ONMOONTLIK! 

MAAR NIKS IS VIR GOD ONMOONTLIK nie!  Die mens kan niks doen vir sy redding nie – maar God het 

reeds alles gedoen wat nodig is.  Al wat die mens kan doen, is om die Verlossing wat God reeds in 

Jesus Christus bewerk het, te aanvaar, te glo, te omhels en aan te gryp.  Die klem mag net nooit op 

die wyse van aanvaarding of geloof val nie!  Die klem val op God se uitverkiesende genade in Jesus 

Christus! 

Glo jy dat Jesus die Here is?  Waarlik, baie sal vir my sê Here, Here, en ek sal sê Ek ken julle nie!  Gaan 

weg van my af!  Jakobus se hele brief wat rondom die tema draai: Wys my jou geloof sonder dade en 

ek wys jou my geloof deur my dade. 

Gaan jy deur jou dade, die krag van jou geloof, of deur die verdienste van jou doop gered word? 

Of gaan jy aanvaar dat God se genade genoeg is?  Dat jy ten spyte van jouself en heeltemal buite 

jouself om deur Jesus se kruisdood met God versoen is? 

GLO dit!  AANVAAR dit!  En gee jou lewe oor aan God, ten volle.  Die twee gedeeltes wat ons vandag 

as verwysing het – Hand 2 en 1 Kor 12, handel oor die effek wat die Verlossing op mense het.  Die 

oomblik as hierdie mense leef in die Verlossing deur Christus, verander hulle lewens.  Hulle 

ontwikkel liefde vir mekaar, hulle help mekaar, hulle is eensgesind (Hand 2).  In 1 Kor 12 lees ons dat 

gelowiges daaraan herinner word dat ons verskil van mekaar, maar dat ons elkeen die besondere 

genadegawe wat hy/sy ontvang het, aan God moet wy! 

Die Bybel praat op verskillende maniere van die manier waarop ons deelkry aan die Verlossing, maar 

elke skrywer stem saam oor die vrug van Verlossing:  jy sal jouself ten volle vir God gee, jy sal die 

vrug van die Gees dra (liefde, vreugde, vrede, selfbeheersing, geduld), jy sal nie die vrug van die 

sonde in jou lewe dra soos om tweespalt te skep, te skinder, te drink, bakleierig te wees, ander 

verdag te maak, te beledig... 

Daarom sê die Heidelbergse kategismus ook so mooi dat ons in ons goeie werke kan sien dat ons 

Verlostes is in wie die Heilige Gees sy krag werk. 

Paulus probeer juis in 1 Kor 12 ook iets vertel van God se werk, en ons reaksie daarop.  God gee aan 

mense gawes om in Sy Koninkryk te gebruik, maar óf mense is nie lief genoeg vir God nie, en gebruik 

nie hulle gawes tot Sy eer nie, óf hulle probeer kyk wie se gawes is die belangrikste of wie se gawes 

bewys dat jy WERKLIK gered is... 

Paulus se boodskap is weereens: God het jou gered. As jy dit werklik glo en werklik die verlossing wil 

aanvaar, dan sal deel daarvan die uitoefening van jou gawe wees – jy sal jouself ten volle, met 

liggaam en siel, aan God gee.  Jou woorde en dade sal opbouend wees, dit sal eenheid bring, dit sal 

gerig wees op die opbou van God se Koninkryk. 

Is jy gered?  Het jy sekerheid dat jy gered is?  Beoefen jy jou geestelike gawe tot opbou van die 

gemeente en tot eer van God?   



Nog belangriker: bring die konsep van God se genade jou nog op jou knieë, bring dit nog trane in jou 

oë?  Of roem jy op jouself?  As die wonder van God se genade jou nie op jou knieë dwing en tot volle 

oorgawe bring nie, dan het jy nog nooit die grootheid daarvan gesnap nie!  Bid die Here dat Hy deur 

Sy Gees jou geestesoë sal open!  Amen. 

 


