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29 Junie 2014 Ons vir jou … Deel 2 
    
Skriflesing  : Hand.7:55-60 
 
Tema: Ons vir jou… Deel 2 
 
Preek   : 
 
Verlede Sondag het ons 3 vensters oopgemaak: 
Ons het geluister en gekyk na die Walliese Volkslied, Swing Low sweet chariot en Hartland. 
Ons is sodoende herinner aan verskillende groepe mense wat op ‘n verskeidenheid maniere 
hulle passie vir ‘n saak deur sang wys. In die teks het Jesus Sy dissipels voorberei dat hulle 
“toe” vir Iemand en ‘n leefstyl gekies het wat hulle met tye soos skape tussen wolwe sal laat 
wees. En om dan te bly staan by dit waarin jy glo, sal daar ‘n egte en passievolle 
geloofsverhouding met Jesus die Here moet wees. Jesus Christus het Sy trou aan die 
dissipels belowe en onderneem om hulle te alle tye deur Sy Gees te versorg.   
 
Vanoggend maak ons nog 2 Vensters oop. (Die aaklige uitkoms van magsmisbruik en die 
trauma van verlies) 
 
1. Fliek Devils knot: (Iets van die realiteit van die gebroke lewe onderstreep)  
 
In die fliek Devil’s Knot word die ware verhaal van 3 vermoorde jongs seuns in 1993 
verbeeld. Die polisie laat hulle aan die neus rondlei deur skinderstories uit die gemeenskap. 
Stukkie vir stukkie verloor hulle hulle sensitiwiteit vir die belangrikheid van objektiewe 
getuies. Die polisie beland op ‘n baie slegte plek. Die druk om resultate te verkry maak hulle 
oorhaastig en hulle verloor hulle sin vir ‘n verantwoordelike en deeglike ondersoek na die 
waarheid. Die polisie verloor hulle objektiwiteit en integriteit. Ten spyte van ‘n sekere 
ondersoekbeampte se waarskuwings volhard die polisie met hoorsê getuienis. Die uitkoms 
van die polisie ondersoek is dat 3 jong mans uit die gemeenskap in hegtenis geneem word 
en later word die 3 jong mans deur die jurie aan sameswering en moord skuldig bevind. 2 
Van hulle kry lewenslange tronkstraf en die derde een die doodstraf.  
 
Die ma van een van die vermoorde seuntjies was ook, soos die een ondersoekbeampte, nie 
oortuig dat die regte moordenaars aangekeer is nie. Volgens getuienis soek sy vandag nog 
na die moordenaar van haar en die ander 2 seuntjies.  
 
Ek/jy/ons/mense kan toelaat dat gebeure of invloede jou op ‘n plek laat beland dat jy deel kan 
wees van die misbruik van mag en verantwoordelikheid.  
 
2. Vertel van Koos de la Rey se een seun wat in die Anglo Boereoorlog gesterf het.  
Hy is swaar gewond en mediese hulp kon die seun eers die volgende dag, ‘n dag te laat 
ondersteun. Volgens oorlewering was daar ‘n baie intense gesprek tussen pa en seun 
waarvan die uitkoms was dat die pa moes bly veg en die seun moes wag vir hulp. Die pa 
oorleef en die seun sterf. Die lied volg daaruit. 
 
Bok van Blerk se “Pa en seun” (3min 40 sek’s) 
 
Die 2 vensters:  

 Misbruik van mag en verlies 

 Offer vir ‘n saak en Verlies  
Die gemene deler is verlies. 
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Brug na die teks 
Die kerklike toneel van vroeer het ook voor die uitdaging van:  

 ‘n Posisie van mag 

 Die realiteit van verlies gestaan. 
 
Agtergrond rondom die teks soos in Hand 7 opgeneem: 
 
Daar was 2 rolspelers op die toneel toe Hand.7 geboekstaaf is.   

 Die kerklike establishment wat die samelewing gereguleer het 

 Die Jesus beweging wat baie vinnig gegroei het en opgang gemaak het.  
 
Die groot verskil tussen die 2 groepe was die verstaan en die belydenis oor Jesus Christus – 
die Hoof van die nuwe beweging! Daar was ‘n klomp ander sideshows oor kerklike wette, 
gebruike ens ens. Maar die groot issue was Jesus. Jesus Christus. En die een beweging het 
olv die Heilige Gees geleef, en die ander olv hulleself. 
 
Stefanus as slagoffer van kerklike goddeloosheid (magsmisbruik):  
 
Stefanus het deel geword van die Jesus beweging. Hy het olv die Heilige Gees getuig dat: 

 Die kerk is nie ‘n gebou nie 

 Die Heilige Gees word deur die Joodse Raad weerstaan 

 Julle het Jesus, die Regverdige, die Seun van God doodgemaak.   

 Julle het die wet van God oortree 
Dit het die spreekwoordelike aar van die Joodse Raad laat bars!!! En die hel het losgebars. 
Die Joodse Raad het so kop verloor in hulle woede en was so gekrenk in hulle eer, dat hulle 
sonder om hulle aan die voorskrif van die wet te steur Stefanus die dorp uitgesleep het. Hulle 
wou hom stenig. Daar was gemeenskapswette waaraan ‘n verhoor en straf tot steniging 
moes voldoen. Die Joodse Raad (71 lede wat afgewentelde gesag en volmagte gehad het) 
het als geignoreer.  
 
Hulle het Stefanus, sonder nakoming van die wet, met klippe doodgegooi… 
En Saulus, wat later tot bekering kom, het toegekyk en dit goedgekeur. 
Bonnhoefer skryf” When Christ calls a man, He bids him” Come and die” 
 
Die Joodse Raad het hulle posisie van mag totaal misbruik, alhoewel hulle oortuig was dat 
hulle die God van die OT se eer beskerm het. Die moord sonder verhoor het eintlik bevestig 
hoe Goddeloos en hoe harteloos die Joodse Raad was. Eintlik is hierdie ‘n getuienis hoe 
hulle onder die naam van kerk-wees, glad nie kerk was nie. 
 
Stefanus se geloofsbelydenis en gevolglike verlies: 
 
Herhaal die kern van Stefanus se belydenis: Hy het olv die Heilige Gees getuig dat: 

 Die kerk is nie ‘n gebou nie 

 Die Heilige Gees word deur die Joodse Raad weerstaan 

 Julle het Jesus, die Regverdige, die Seun van God doodgemaak.   

 Julle het die wet van God oortree 
 
Stefanus het nie die verguising ondergaan omdat hy maar bloot net ligweg onder die druk 
van ‘n nuwe geloofsbeweging ‘n gewilde meergerheidsbesluit ondersteun het nie. Hy het 
persoonlik voor God olv die HG gekies en daarom kon hy staan by wat hy glo. Daar waar hy 
voor bloeddorstige mense die aankomende klippe ge-“face” het, moes hy staan by dit waarin 
hy uit sy hart geglo het. Op daardie gegewe oomblik kon hy nie en het hy ook nie op iets 
anders gesteun as bloot net sy geloofsoortuiging nie. Nee, hy moes homself en sy oortuiging 
se gevolge in die oë kyk.  En hy het.  
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Vs 55 vertel dat Stefanus vol van die Heilige Gees die volgende in sy sterwens-uur getuig 
het.  
Lees vs.56 “Kyk”, het hy gesê, “Ek sien die hemel geopen en die Seun van die Mens wat aan 
die Regterhand van God staan.” 
 
Sy anker om kerk van God te wees en te bly was die geloof in Jesus die regerende Here. Die 
HG het hom daarin geanker.  
 
Stefanus se woord van genade 
 
En vanuit hierdie oortuiging wat God in sy hart kom vasmaak het, roep/skree hy tydens sy 
sterwensoomblikke, woorde van genade:  
 
Vs 60: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie.”(1983 vertaling) 
Vs 60: “U moenie vir hulle straf oor hierdie sonde nie…” (Dowes se Bybel)    
 
2 Goed wat vir ons uit die teks kom staan en aankyk, is 
 

1. Mense wat in die posisie van mag/gesag is, moet uiters verantwoordelik  
wees in die omgang met die waarheid. Die omgewing waar die waarheid te vinde is, 
moet deeglik getoets word. 

 
2. Elke mens, moet soos Stefanus, persoonlik dit voor God gaan uitmaak wie hy/sy is. 

Want dit bepaal hoe jy jou lewe leef. Dit bepaal die diepte, die omvang en die rykdom 
van dit wat met jou gaan gebeur en deel word van jou lewe.  

 
Afsluit: 
 
Die enigste manier en of die plek waar God se kerk haar energie sal vind om van te leef, is 
by God Self. Met allerhande innoverende planne en tegnologies opgedateerde toestelle sal 
die kerk haarself tydelik kan vermaak en so half en half aan die gang kan hou. Maar, die 
vraag waarop Stefanus in daardie konteks moes antwoord en waaroor hy moes besluit 
was: Gaan hy: 
Veilig speel, mense pamperlang, gaan hy toelaat dat goddeloosheid hom meesleur. Of 
gaan hy kies om aan Jesus Christus getrou te bly. Ons sien wat sy antwoord was. 
 
Dit hou ook ‘n spieel voor ons elkeen op. 
 
Tema se stelling van verlede week was  
Ons vir jou … “Ons as groep” vir Jesus Christus. Dit was heeltyd ‘n “ons tussen ander”  
 
Vandag in deel 2 gaan dit oor Stefanus se dissipelskap waarin ons sien dat daar tye sal wees 
wat ek en jy nie tussen ander sal wees nie en dan sal moet vasstaan in dit wat ons glo. Jy 
gaan dalk juis tussen mense wees waar jy alleen Evangelies stroom-op sal moet wees. Bloot 
twv die eer van God. 
 
Gebed  :  
Waak teen die misbruik van mag, struktuur en misplaaste godsdienstigheid. 
Gee ons die moed om maar duidelik “Ja” te se wanneer dit gese moet word. 
Help ons om in liefde en in waarheid na die “Ja” vir U te soek. 
 


