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Teks: Handelinge 3:1-19 

Tema: Geloof 

 

Inleiding: Wat is geloof? Die krag van vertroue 

Is geloof 'n goeie gevoel oor God en die lewe? Ek weet nie van jou gevoelens nie, maar myne skuif te 

veel rond- as geloof hierdie goeie gevoel oor die lewe is, is ek in elk gevoel in die moeilikheid. Gevoel 

klink nie soos hierdie goeie en vaste basis om geloof op te bou nie. Is geloof dalk hoe ons dink oor God 

en oor die lewe- die Bybelse weergawe van positive thinking? Weer is dit maar so dat wat ek vandag 

intellektueel van seker is ek more van onseker. Of iemand of omstandighede laat my weer anders kyk 

en dink oor dinge. Natuurlik het geloof ook met ons emosies en wat ons dink te make- dis net nie goeie 

fondamente vir geloof nie. Die Bybel praat oor geloof as vertroue- a channel of living trust between 

God en man soos iemand dit beskryf het. Ons ken almal uit ons Sondagskooldae die teks uit Hebreers 

11 oor geloof: Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die 

dinge wat ons nie sien nie. Huisgeloof beteken as pa en ma en oupa en ouma is ek veronderstel om 

my kind of kleinkind by te staan in hul geloofsvorming.  

Geloofsvorming is soos tafel met vier pote: 

Kennis- oor God, Bybel en kern geloofswaarhede. Hoe leef ek as Christen 

Verhoudings-hoe leef ek in gesonde verhoudings? 

Aksie-geloof wat nie tot dade oorgaan nie ware geloof. 

Aanbidding 

As ons kinders moet leiding en ondesteuning gee in hulle geloofsvorming sal dit eerstens beteken ek 

moet hulle help om die regte gevoelens of gedagtes oor God te hê nie. Om maar net reg oor God te 

dink nie. Ons moet hulle veral deur ons voorbeeld leer dat hulle God kan vertrou. Maar hulle sal Hom 

baie moeilik vertrou as hulle nie sien dat ons bereid is om die Here te vertrou nie. 

Kom ons kyk bietjie hoe ons teks ons help om oor geloof te kan dink. En hoe om in hierdie tyd na die 

opstanding van Jesus te dink oor SY krag wat nou in ons leef. 

 

Geloof het twee kante: 



Ons sien eerstens geloof het hier twee kante- die dissipels glo dat Jesus hierdie man kan genees en 

die krag van Jesus die opgestane Here self  sodat hierdie man genees word. Vers 16 is die kern van 

alles: Deur die geloof in Sy Naam het Hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. 

Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel. Ons geloof is ook belangrik- die Here wil 

tog hê ons moet Hom vertrou, maar dis Hy wat die man se bene sterk maak en die man se herstel is 

net op Jesus se rekening alleen en Hy alleen kry die eer daarvoor. 

 

Die krag in die dissipels- ontvangde krag 

Die eerste wat ons moet weet dat die krag wat deur hierdie twee dissipels gewerk het om die verlamde 

man te genees, is nie selfgemaakte krag nie, dis ontvangde krag. Ons lees al die belofte in Handelinge 

1: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal My getuies wees. In 

Handelinge 2 word die Gees uitgestort op Jesus se dissipels en almal wat saam met hulle bymekaar is. 

As Petrus en Johannes in Handelinge 3 is hulle mense wat reeds gevul is met die krag van die Heilige 

Gees. Maar die krag van die Gees beteken nie hulle doen nie meer die daaglikse geestelike roetine 

soos om vir gebed tempel toe te gaan nie. Geestelike dissipline of geloofsgewoontes en die werk van 

die Gees staan nie teenoor mekaar nie. Dis soos iemand geskryf het: I am filled with the Spirit, but I 

leak. Ek moet God elke dag opsoek en ek is in alles van Hom afhanklik want ek is vol lekke. 

Petrus en Johannes maak dit self aan die omstanders by die wonderwerk duidelik dat dit nie aan hulle 

eie krag of vroomheid of geestelikheid toegeskryf kan word dat hierdie man genees is nie. Die God 

van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het aan Jesus sy Dienaar goddelike eer gegee. Die 

Gees wat uitgestort is het Jesus se krag nou deur die dissipels laat werk. Daarom kan hulle deur die 

krag van Jesus wat in en deur hulle werk self doen wat Jesus tydens Sy aardse bediening gedoen het. 

Die man word genees as die dissipels die naam van Jesus aanroep. Nie in die naam van Petrus en 

Johannes nie, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Deur Sy Naam aan te roep 

het die dissipels Sy teenwoordigheid en krag aangeroep. Agter die Naam van Jesus is die krag en 

outoriteit van Jesus. Paulus beskryf in Efes. 1 hierdie krag wat in en deur die dissipels en ons aan die 

werk is as opstandingskrag: Dit is dieselfde kragtige werking van Sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy 

Christus uit die dood opgewek het en Hom in die hemel aan Sy regterhand laat sit het. Deur die Gees 

van God se werk kom die krag wat Jesus uit die dood opgewek het in ons lewens aan die werk. En deur 

ons lewens aan die werk. Deur my ouerskap aan die werk is. 

Die hele gedagte van geloof as ontvangde krag beteken ek kan glo omdat God my in die eerste plek 

die vermoë en die vertroue gee om te glo. Johannes en Petrus kon hulle hande uitsteek en die 



verlamde man ophelp en glo hy is genees omdat God se Gees in hulle gewerk het om te glo dit kan 

gebeur. En omdat deur die Gees Christus Jesus se krag self deur hulle aan die werk is. As Petrus en 

Johannes sou vra wie het die verlamde genees, sou hulle antwoord Jesus Christus het. In Handelinge 

9 sëê Paulus dit vir die verlamde Eneas in soveel woorde: Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan 

op en maak jou bed op. 

Die krag in die dissipels is die krag van liefde- om mense in die oë te kyk: 

Ek dink die dissipels het al die verlamde man by die tempel al voorheen gesien- voor die Gees van God 

oor hulle uitgestort is. Want ons lees sy mense het hom elke dag daar by die tempelpoort neergesit. 

Sy gesig was bekend aan hulle. Wat het verander? Na die Gees oor hulle uitgestort is loop Petrus en 

Johannes nie maar net by die man verby of gooi kleingeld in sy bakkie sonder om hom in die oë te kyk 

nie. Ons kyk mos nie sommer bedelaars in die oë nie- ons kyk weg en gee geld as ons gee en mompel 

dat hulle die geld vir kos moet gebruik en nie vir wyn nie. Ons kyk sommige mense nie in die oë nie, 

want hulle tel nie by ons nie. Petrus en Johannes kyk hierdie man in die oë en vra hom om na hulle te 

kyk. As die Gees oor jou uitgestort is, tel mense, allle mense by jou en kyk jy hulle in die oë. As die 

Heilige Gees in jou werk, kyk jy anders na mense en hanteer jy mense anders. As Christenouers is ons 

eerste rol nie om toe te sien dat hulle eendag suksesvol is nie- dis om deur ons voorbeeld hulle te leef 

om om te gee vir ander mense. In die koninkryk van die hemel is omgee "sukses"! 

Die Gees van God het eerstens lees ons aan die einde van hoofstuk 2 die lede van die eerste 

Christengemeente mekaar in die oë laat kyk- die Gees het dus na binne in die eerste gemeente gewerk. 

Die krag van die Gees bind dus mense saam as kinders van die Here. Maar die krag van die Here het 

deur hierdie gemeente ook na buite gewerk na mense soos daardie bedelaar by die tempel wat weens 

sy gebrek geen hoop gehad het nie en nie kon gaan werk om vir hom en sy mense te voorsien nie. 

God se optrede is nie afhanklik van die grootte van my geloof of die mate van my verwagting nie: 

Die verlamde man verwag niks meer van Petrus en Johannes as wat hy van al die ander tempelgangers 

verwag het nie. Hy het net gehoop dat hulle hom van hulle kleingeld sal gee. Maar as ons die einde 

van hoofstuk 2 lees, mense wat alles met mekaar gedeel het soos die vroee Christene het dalk nie veel 

gehad om weg te gee nie. Ek dink die man het opgewonde geraak toe Petrus begin praat van silwer 

en goud, want dit was die groter munte wat silwer en goud was. Maar toe moet hy hoor silwer en 

goud het hulle nie. Hierdie man het beslis nie verwag om genees te word nie. Sy geloof dat hy genees 

sal word het beslis nie hierdie wonderwerk aan die gang gesit nie. Ons dink mos soms foutiewelik dat 

ons geloof God in beweging sit en as ons geloof Hom nie in beweging sit nie, sal niks gebeur nie. Dis 

soos die seuntjie wat epileptiese aanvalle kry in Markus 9. Die pa vra dat Jesus hom moet genees en 



Jesus antwoord dat vir hom wat glo, kan alles. Alles is moontlik as jy glo. Die pa is doodeerlik: Ek glo, 

help my in my ongeloof. Here, as my kind se genesing afhang van die grootte van my geloof, gaan hy 

nie gesond word nie. En Jesus genees die seun. Moenie wag om in jou nood na God toe te gaan as jy 

dink my geloof is nou sterk genoeg om te gaan nie. 

Een van my gunstelingverse in die Bybel is 2 Korintiers 4:7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar 

kleipotte wat maklik breek, die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En dan 

natuurlik is my algehele gunsteling Romeine 8:26 waar dit oor gebed gaan. Ek pas dit op my hele lewe 

toe. Daar staan nie: Die Gees staan ons in ons geloof of dapperheid by nie. Nee, daar staan die Gees 

staan ons in ons swakheid by. Ons is as ouers en grootouers van kinders feilbare mense met foute. Die 

Here staan dus nie ouers by wat wonderlike ouers is nie. Hy staan jou as ouer by soos wat jy is- met 

jou foute en tekortkominge. Hy sê vir jou vandag- kom soos jy is. Al het jy so min verwagting van God 

of van jouself soos daardie verlamde by die tempel. Kom soos jy is en gaan gee vir jou kind of kinders 

soos Petrus en Johannes gegee het- net wat hulle gehad het.  

Silwer en goud is nie die belangrikste in die lewe nie: 

Petrus en Johannes het nie silwer en goud gehad om te gee nie. Ek lees die onstellende storie wat 

later in die kerkgeskiedenis gebeur het: Thomas Aquinas was een van die grootste figure in die storie 

van die Roooms-Katolieke kerk. Hy het eendag die pous van daardie kerk gaan besoek waar hy besig 

was om hope geld te tel. Die pous het geglimlag toe hy vir Aquinas sien en opgemerk: Thomas, gelukkig 

hoef die kerk nie meer te sê silwer en goud het ons nie. Thomas het daarop geantwoord: Daarom kan 

ons ook nie sê staan op en loop nie. Kerke en gemeentes se beheptheid met getalle en fasiliteite en 

geboue en selfs ons strategie kan die Here se krag en liefde onder ons laat verflou en selfs verdwyn. 

Ons beheptheid met geld en goed en ons loopbane asof ons diepste sekuriteit eintlik daarin lê kan die 

Here se krag in ons lewe laat verflou en selfs verdwyn. Hierdie vals verskoning dat ons dit alles doen 

en bymekaarmaak vir ons kinders hou ook nie water nie. Die belangrikste is nie wat jy vir jou kinders 

gee nie, dis wat jy saam met hulle doen. Jy kan geen verhouding met jou kinders bou of enige impak 

maak of iets saam met hulle doen as jy nooit by die huis is nie en nooit beskikbaar is nie. Ons kinders 

sien baie vinnig pa en ma is altyd vir ander mense of hulle werk beskikbaar maar nie vir my nie. Gee 

jouself eerder as geld en goed. Jou kinders soek waarlik nie eerste jou goed nie, hulle soek vir jou. 

Slot: 

Hoe help hierdie gedeelte wat ons gelees het ons om huisgeloof en ons rol in ons kinders se lewens 

duideliker te maak? 



Ouerskap is eerstens om die voorbeeld van vertroue in die Here te stel aan ons kinders. Die Here sal 

die vertroue wat nodig is om Hom te vertrou aan julle skenk en aan julle telkens bevestig dat julle Hom 

kan vertrou omdat Hy betroubaar is. 

Jou energie en krag kom uit jou daaglikse geloofsgewoontes soos wat dit Petrus se gewoonte was 

om elke dag met gebedstyd tempel toe te gaan. Jy gaan neem nie aan die Epic deel sonder om baie 

kilometres per fiets af te le nie. Maar ons wil ouerskap aanpak sonder gereelde tyd saam met die Here. 

Hoe meer jy in die Here se gesig kyk, hoe meer kom van Wie die Here is, ook in jou lewe te voorskyn. 

Onthou ons is kleipotte  wat maklik breek en mense wat die lewende water van die Gees weer uitlek. 

Die krag en genade om goeie ouers te wees is as jy kind van die Here is ontvangde krag en ontvangde 

genade. Vra die Here net elke dag vir daardie krag en genade en Hy sal dit gee. 

Die krag wat in ons werk is is liefdeskrag- om alle mense en ons kinders altyd in die oë te kyk.  In die 

oë kyk het eerstens met aanvaarding te make. Ek aanvaar jou soos jou is en ek vra jou om my te 

aanvaar soos ek is, al gaan ons albei langs die pad foute maak en mekaar soms teleurstel. Leer julle 

kinders om alles mense in die oë te kyk en so met menswaardigheid te hanteer- van die CEO van die 

groot sakeryk tot die eenvoudigste bedelaar op straat. 

Leer ons kinders ons geloof sit nie vir God aan die gang nie. Ons geloof is vertroue in die Here, maar 

die uitkoms daarvan hang van die Here af. Al voel ek moeg en moedeloos en soos die bedelaar by die 

tempel dat niks ooit gaan verander nie, dan is God steeds aan die werk. As ek die dag moeg en 

magteloos voel, is die Here nie magteloos nie. 

Ons ouerskap gebeur in die kragveld van Jesus se opstanding. Daarom kan ek met daardie krag in 

my my kinders bly liefhê, bly aanvaar, bly vergewe as dit nodig is, bly my voorbeeld stel, bly op 

sekere waardes aandring by hulle. Want die doop bevestig- nie net julle as ouers is met julle kind 

besig nie- die Vader, Seun en Heilige Gees is ook. Dis ons grootste bron van hoop- dat Hy met ons 

en ons kinders besig is en op pad is. 

Amen 


