
 

Jan Steyn preek 16 April (Paassondag) 

Teks: Handelinge 5:26-32 

Tema: Die opstanding gaan voort in ons lewens 

 

Inleiding: Wat gebeur by die kruis en wat was dissipels se gesindheid na die kruis? 

Om iemand te kruisig was nie ´n Joodse manier om iemand tereg te stel nie. Dit was uit en uit ´n 

Romeinse manier van teregstelling. Die Jode het mense deur steniging tereggestel. Letterlik het jou 

met klippe doodgegooi soos later in Handelinge met Stefanus gedoen is. Jesus is met ´n rede aan die 

Romeinse owerhede oorgegee om tereggestel te word sodat hulle Hom kon kruisig. Die Joodse raad 

was maar te bewus van wat in Deuternomium 21:22 en verder gestaan het: "Wanneer iemand 

tereggestel word vir ´n oortreding wat die doodstraf verdien, en jy hang hom aan ´n paal op, mag sy 

lyk nie die nag daaraan bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang 

word, is deur God vervloek." Die Joodse raad of die Sanhedrin wou Jesus nie net teregstel nie, hulle 

wou Hom op ´n manier doodmaak wat Hom in die oë van God vervloek sou maak.  Dis presies 

waarby Paulus in Galasiërs 3:13 oor Jesus se kruisdood sê: "Christus het ons losgekoop van die vloek 

wat die wet meebring deur in ons plek ´n vervloekte te word. Daar staan immers geskryf: Vervloek is 

elkeen wat aan ´n hout opgehang is." En hier word uit Deuternomium 21 aangehaal. Die Jode het op 

die manier wat hulle Jesus tereggestel het, eintlik Sy goeie Naam gesteel. Om vervloek te word het 

beteken jy is gereken as nie goed genoeg vir die hemel of die aarde nie. 

Wat was die dissipels se gesindheid na die kruisiging? Hulle was bang en onseker. Ons lees in 

Johannes 20 van hierdie episode na Jesus se opstanding: Vers 19: "Daardie Sondagaand was die 

dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus 

gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle." Die dissipels was vreesbevange 

na Jesus se kruisiging. Meer nog, hulle was verslae en terneergedruk. Hulle Meester het as hierdie 

vervloekte gesterf volgens die Joodse wet omdat Hy gekruisig is. Wat die Meester oorgekom het, 

kon hulle ook oorkom. Hulle het Hom gevolg, die Joodse owerhede kon hulle dus ook wou teregstel. 

Hulle was ook saam met die bang onseker- sê nou maar net Hy staan nie op nie? Sê nou maar net Hy 

is nie werklik Wie Hy gesê het Hy is nie? Dan is alles verlore. Dan het hulle Hom verniet gevolg. Dan 

was alles ´n leuen en Hy nie die Messias nie. 

 



Wat gebeur met die opstanding en wat is die dissipels se gesindheid daarna? 

By die opstanding bewys Christus Jesus Hy is werklik die Seun van God en die Messias, die Een wat 

God gestuur het om ons vry te kom maak. God kom met die opstanding en neem die Man wat die 

Jode gedink het vervloek is en wek Hom op uit die dood en gee Hom die hoogste plek in die heelal-

die plek aan Sy regterhand. God kom gee Jesus se goeie naam vir Hom terug. Die eens vervloekte se 

plek by God is op die ou end soveel hoër as dié van die Joodse Raad of die Sanhedrin. Omdat Hy 

opgestaan het uit die dood en sit aan God se regterhand, noem Petrus Hom nou Leidsman en 

Verlosser. Die woord leidsman beteken iets soos die eerste een, die baanbreker, die leier in terme 

van gesag. Die woord verlosser beteken Hy is die Een wat nuwe lewe aan mense gee en hulle in die 

regte verhouding met God kan bring. Net Hy is dit alleen en net Hy het daardie gesag. Dis net God 

wat sonde kan vergewe en as Hy opgestaan het en gaan sit het aan God se Regterhand, dan is Hy die 

Seun van God en self God. Die Woord Verlosser beteken Hy het die mag om mense tot bekering te 

bring en vergifnis van sonde te skenk aan elkeen wat in Hom glo. 

Wat is die dissipels se gesindheid na die opstanding? Hulle is vreesloos in hul verkondinging van 

Jesus as die Christus die Messias en Verlosser. Hulle het groot vrymoedigheid om mense van Hom te 

vertel en wonderdade van onder andere genesing in Sy Naam en onder SY gesag en aangevuur deur 

die Heilige Gees te doen. Dit lyk of dit nie meer dieselfde bang dissipels is wat agter toe deure vir die 

Jode weggekruip het nie. Die werklikheid van die opstanding en die krag van God se Gees wat 

uitgestort is, het iets in hierdie dissipels verander. Hulle gesindheid is nou: Ons is eerder aan God 

gehoorsaam as aan mense. Petrus ontken nie die gesag van die Joodse Raad nie- hulle Meester 

Christus Jesus se gesag is net soveel groter en soveel meer. Ons lees in Handelinge 5:33 wat die 

reaksie was toe Petrus en die ander dissipels klaar gepraat het: Toe die Raad dit hoor, was hulle 

woedend en hulle wou die apostels of dissipels doodmaak. As jy so baie mag soos die Joodse Raad 

gehad het, het jy nie vryheid van spraak toegelaat nie. Wat was die dissipels se reaksie, wetend dat 

die Joodse Raad nie sou huiwer om hulle al feller te vervolg nie? Vers 41: Die apostels het van die 

Raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te 

ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die 

evangelie te verkonding dat Jesus die Christus is nie. Vrymoedigheid en vreesloosheid- die twee 

vrugte van opstanding en die krag van God se Gees wat in die dissipels werksaam is. 

   

 

Die opstanding word voortgesit in die kinders van die Here se lewens en in die lewe van die kerk: 



Die Duitse teoloog Rudolf Bultmann het een keer gepreek oor die opstanding van Christus en die 

vraag gevra hoe ons dan sal weet Hy het opgestaan. Op die ou end maak Bultmann hierdie punt: My 

liewe gemeente, as die opgestane Christus nie in julle leef nie, wat help dit dat julle alle bewyse kan 

bring dat Hy wel tweeduidend jaar gelede opgestaan het? As Hy nie in die kerk leef nie, het Hy geen 

verskil aan die wêreld gemaak nie en verander SY opstanding niks in jou lewe nie. As Hy opgestaan 

het, moet Hy immers iewers leef, nie waar nie? En as jou lewe nie die opgestane Christus sigbaar 

maak nie, wat baat jou geloof in die koninkryk van God? En sê die Skrif nie dat die Heilige Gees neem 

wat aan Christus behoort en aan jou gee nie? As dit vir jou te veel klink, is dit nie presies wat Paulus 

in Efesiërs 1 vir die gemeente in Efese bid nie? Die krag wat Hy uitoefen in ons wat glo, is dieselfde 

kragtige werking van Sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in 

die hemel aan Sy regterhand laat sit het. Die opstanding is nie net hierdie historiese gebeurtenis 

tweeduisend jaar terug in die geskiedenis nie. Dis nou, hier, vandag, in jou en my lewe. Daar gaan die 

opstanding voort. 

Wat beteken wees gehoorsaam aan God eerder as mense vandag? 

Die eerste saak is die gesamentlike aksie teen die regering en president van ons land. Ons moenie 

staan teen ´n swart president of die oorwegend swart regering nie. Ons moet saam staan teen ons 

regering en die president omdat hulle die beginsels wat die Woord ons leer soos eerlikheid en 

diensbaarheid teenoor die mense van hierdie land verkrag. Omdat hulle net vir selfverryking en 

vriende-verryking en familie-verryking daar is. Omdat ´n kultuur van korrupsie nie normaal is in ´n 

land waar die oorgrote meerderheid hulself as Christene beskou nie. Ons moet hierdie 

selfgestreerdheid  en vooropstselling van eie belang teenstaan. Veg jou stryd altyd op beginsels en 

beginsels alleen. Dit het my pa my geleer. 

In hierdie stryd is die belangrikste nie net dat ons opstaan en waarvoor ons opstaan nie nie, maar 

saam met wie ons staan. Hierdie storie het Suid-Afrika verenig, het wit en swart en bruin en Indier-

mense bymekaar gebring. Ek sien iets van die Here se hand daarin. As Christene kan ons ook ons 

stem baie beter laat hoor saam met gelowiges van ander kerke. Ons sien nou hoe nodig ons mekaar 

het. Ons moet ook as kerke en gelowiges seker maak dat ons nie net weet watter Suid-Afrika ons nie 

soek nie. Ons moet kan saamstem oor die Suid-Afrika wat ons dan wel soek- ´n Suid-Afrika waar ons 

mekaar sal erken en respekteer . Waar die gevoel nie gaan wees- die swartman was onder en nou is 

dit die wittes se beurt om onder te wees nie. Mag ons gesamentlike geloof in die opgestane Heer 

ons help om hierdie slaggat te vermy. Ons moet in hierdie saak eerder aan God gehoorsaam wees as 

aan mense wat ons stil wil maak en ons as rassiste uitmaak so gou jy jou uitspreek teen die vergrype 



wat tans aan die gang is. Dis ons plig om vol te hou ter wille van die Suid-Afrika wat al ons kinders 

behoort te hê. 

Die tweede saak wat dalk gaan toets of aan God eerder aan mense gehoorsaam moet wees, is die 

beoogde haatspraak wetgewing wat ons regering in die pyplyn het. Die wetgewing het die 

voordeel dat haatuitsprake veral rondom ras sterk gestraf kan word. Die wetgewing is egter so breed 

geskryf dat eintlik almal maklik daardeur inkrimineer kan word. As ek oor my geloof praat in die 

openbaar, kan dit so gou beskou word as ek wys daarmee ander godsdienste af en dit kan ook op die 

ou end haatspraak  wees. Om een geloof by jou skool as sentraal te beskou kan nou onder skoot 

kom, want dit lyk of dit ander gelowe gering skat. Kerke se groot beswaar is dat hierdie voorgestelde 

wetgewing ander regte soos vryheid van spraak en godsdiensvryheid in gedrang kan bring. 

Die regering net soos in Amerika het ook maar die doel om godsdiens net hierdie private 

aangeleentheid te maak wat niks met die publieke sfeer of jou plek waar jy skool gaan of jou 

besigheid bedryf te doen mag hê nie. Die evangelie is egter in sy wese vir die publieke sfeer bedoel. 

Ons sien dit so mooi in Handelinge 5. Hierdie evangelie van die opgestane Here is deur die eerste 

dissipels ook op die markplein verkondig, oral waar hulle gekom het.  Hierdie evangelie is publiek, dis 

openbaar, want dit wil nie net party mense of ´n paar individue verander of ons leer hoe die kerk 

moet lyk en leef nie, dit wil die wêreld verander. Dit wil praat oor hoe ons skoolgaan, hoe ons 

besigheid doen, hoe ons ons politiek beoefen, hoe ons as verskillende rasse teenoor mekaar leef, 

hoe ons as regering oor al ons burgers regeer. Hoe ek my geld spandeer. Die Woord praat nooit net 

oor jou geestelike lewe nie, dit praat oor jou hele lewe. N.T. Wright skryf die opstanding en dat dit 

waar is, beteken die lewe hier en nou maak saak. Jy kry daardie opstandingskrag waarvan Paulus 

praat, nie eendag nie, maar nou. Om armoede en swaarkry en gebreekte verhoudings en hartseer en 

siekte en ongeregtigheid nou te beveg. 

Slot: 

Die opstanding van die Here Jesus word deur die werk van God se Gees voortgesit in jou en my lewe. 

Die vraag wat jy vandag moes hoor is nie net: Het Jesus opgestaan nie. Die ander vraag is: Het Hy al 

opgestaan in jou lewe? En: weet die mense om jou al daarvan? 

Amen 

 


