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Sing  Lied 171:2 

Votum  Ps 125:2 “Soos die berge van Jerusalem aan alle kante beskerm so beskerm 

  die Here Sy volk nou en vir altyd”. 

Doop   

Sing     Lied 293 verse 1-3 

Skriflesing Hand 4:1-20 

Tema  Die Gees maak vrymoedig 

Teks  Hand 4:18-20 

Daar is net een woord wat hierdie gedeelte beskryf en dit is die woord vrymoedigheid. 

Spontaan, sonder vrees het Petrus en Johannes elke geleentheid gebruik om van die Here te 

vertel.  Alle pogings om hulle stil te maak het misluk 

Dit is baie belangrik om die geheim van hulle vrymoedigheid te begryp want die mens se 

probleem of swakheid is juis dat ons dikwels bang is om van die Here te praat.  Hierdie twee 

manne se vrymoedigheid het die Joodse Raad verbaas want hulle was ongeleerde en 

eenvoudige mense, so staan dit ook in vers 13.  Dit se vir ons dat geleerdheid of ‘n 

belangrike posisie nie ‘n voorvereiste is om met vrymoedigheid te getuig nie.l 

Hulle was ook nie bang nie – die Joodse Raad het hulle nie afgeskrik al.  Annas en Kajafas, 

twee lede van hierdie raad het kort van tevore Jesus Christus ter dood veroordeel.  So is dit 

as Jesus jou hart anekseer, jy skrik vir niemand of niks nie. 

Volgens vers 3 word Petrus en Johannes in die tronk gesit en volgens vers 5 word die hele 

Joodse Raad bymekaar geroep.  Petrus en Johannes moet voor hierdie raad verskyn.  So ‘n 

hofsitting sou die meeste mense laat vlug het, maar toe hierdie twee manne volgens vers 

16-18 verbied word om ooit weer oor Jesus te praat was hulle reaksie “julle moet maar self 

besluit wat voor God reg is, om aan julle of aan God gehoorsaam te wees, wat ons betref dit 

is vir ons onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie”. (v 19-20) 

Wat was die geheim van hierdie vrymoedigheid? 

Ek wil sewe redes uitwys wat hierdie twee manne se lewe total en al verander het.  Ons kan 

sewe redes gee waarom hulle nuwe mense geword het. 



1 Hulle was vol van die Heilige Gees.  Vers 8 – 10  “Toe het Petrus vol van die Heilige 

Gees vir hulle gese:  Raadslede die volk, Familiehoofde julle verhoor ons vandag oor 

‘n weldaad aan ‘n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is.  Julle almal en die hele 

volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy 

hier gesond voor julle staan.  Die geheim van sy vrymoedigheid – die Heilige Gees 

wat hulle ontvang het.  Dink daaraan hierdie Petrus het nie lank tevore die Here  uit 

vrees drie maal  verloen.  Drie keer het hy gese “ek ken hierdie man nie”.   Nou 

skielik het hy die moed van ‘n leeu.  Wat het gebeur?  Petrus het nie net Golgota en 

die opstanding beleef nie maar ook Pinksterdag!  Toe is hy vervul met die Heilige 

Gees.  Petrus het toegelaat dat Hand 1:8 waar word in sy lewe en hy het krag 

ontvang.  Hand 1:8 se mos “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 

julle kom en julle sal my getuie wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en in 

Samaria en tot aan die uithoeke van die wereld”.  Wanneer die Heilige Gees jou lewe 

vul kan jy nie stilbly nie dan vloei strome van lewende water uit jou binnenste Joh 

7:38)  

 

2 Verder het hulle kennis van die Bybel gehad.  Hierdie twee eenvoudige manne het 

hulle  Bybel geken.  Hulle kon selfs hierdie skrifgeleerdes ‘n les of twee leer.  Vers 11 

lees “Hierdie Jesus die klip wat julle die bouers afgekeer het juis Hy het ‘n belangrike 

klip in die gebou geword” ( Ps 118:22 )  Ons eie gebrek aan vrymoedigheid is omdat  

ons nie die Bybel nie ken nie.  As jy ander na Jesus wil lei moet jy die swaard van die 

Gees ken en die swaard van de gees is die Woord van God soos opgeteken in die 

Bybel.  Ons kan nie ander na Jesus toe lei as ons die woord van God nie ken nie. 

 

3 Voorts het hulle vrymoedigheid uit geloofsoortuiging gekom.  As ‘n mens nie van iets 

oortuig is nie, hoe kan jy ‘n ander daarvan oortuig.  Dit is gewoonlik een wat uit 

ervaring en belewenis praat wat sy hoorder oortuig.  Hulle stel dit in verse 10 -12 

“Julle almal en die hele volk Israel moet weet dit dit in die Naam van Jesus Christus 

van Nasaret is dat hierdie man gesond voor julle staan”.  Hy bring die verlossing en 

niemand anders nie.  Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee 

waardeur God wil dat ons verlos moer word nie. 

 

4 Hulle vrymoedigheid het ook gekom uit lewens wat erkenbaar was.  Vers 13  “Hulle 

die Joodse Raad het hulle erken as volgelinge van Christus.  Ons getuienis word baie 

ondermyn omdat ons lewenswandel nie heen wys na Christus nie.   Baie keer hoor 

ons dat mense vra “wie is jy”, “hoe kan jy praat”, “kyk hoe lyk jou lewe”.  Hoe nader 

ons aan die Here leef hoe sterker kan ons lewe heenwys na Christus.  Ons gaan erken 

word as volgelinge. 

 

 

 



5 Hierdie manne het vrymoedigheid gehad omdat hulle gehoorsaam was.  Vers 19 -20 

“julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees 

of aan God, vir ons is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien of gehoor of 

het nie. Hulle het meer respek vir God as vir mense gehad.  

 

6 Hulle getuienis het uit persoonlike ervaring gekom.  As ‘n mens iets gesien het wat 

jou aangryp kan jy eenvoudig nie stilbly.  Dink maar aan mense wat ‘n groot 

rugbywedstryd bygewoon het, hulle gebruik al hulle geesdrif om dit oor en oor  te 

vertel.  Die beste getuie is iemand wat alles self gesien en beleef het en dit is presies 

wat Petrus en Johannes in vers 20 getuig.  “Wat ons betref dit is onmoontlik om nie 

te praart oor wat ons gesien of gehoor het nie” 

 

7 Vrymoedigheid kom ook deur gebed.  Dit moet van God gebid word.  Vers 24-29 lui 

“kyk hoe dreig hulle ons, gee dat U dienaars met groot vrymoedigheid U Woord sal 

verkondig. 

 

Begeer on ons hierie vrymoedigheid.   Dit kan ook ons deel wees as ons die Heilige Gees 

toelaat om ons lewens tenvolle oor te neem en as ons volhardend bid en daarvoor vra.  As 

ons dit doen sal ons ook sterk getuies vir ons Here word en sal ons as kerk ‘n kerk in 

beweging raak wat die lig teen die duisternis sal verkondig. 

Dankgebed 

Dankoffer 

Sing Lied 267 : 1 en 2 

Seengroet en Amenlied 

 

 

 

 

 

 

 


