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Inleiding:  

'n Diepsee duiker vertel eendag vir sy vriend dat hy eendat in diep water geduik het en dat dit skielik stikdonker 

om hom geword het. Hy vertel dat dit vir hom baie moeilik was om nie gedisoriënteerd en diep angstig te raak 

nie. Dit was 'n verskriklike gevoel, vertel hy, om onder die water te wees sonder om eers jou eie hande voor jou 

gesig te kan sien.  Jy kan nie eers een sentimeter sien nie. Jy weet nie watter rigting is boontoe nie. Ek het 

paniekerig begin raak, sonder koers en gewonder of ek ooit weer bo sou uitkom. 

 

Wat doen jy toe, vra die duiker se vriend hom. 

Ek het my instrukteur se woorde onthou en vir die borrels van my asemhaling gevoel, antwoord die duiker. 

Die borrels? 

Dis reg, wanneer dit stikdonker is en jy nie watter rigting boontoe is nie, met die gevaar dat jy dieper of dwars 

kan duik, steek jy jou hande uit en soek vir die borrels. Die borrels styg altyd boontoe, in die rigting van die 

oppervlak. Wanneer jy nie meer jou eie oordeel of selfs jou eie sintuie kan vertrou nie, kan jy altyd die borrels 

vertrou om jou weer bo te kry. 

 

Mens beland in die lewe meermale in omstandighede waar jy wonder wat werklik belangrik is en wat die regte 

keuse is of waar alles so donker en onseker om jou lyk dat jy nie weet wat bo of onder is nie. Waar jy ook 

moeilik kan bepaal of raaksien wat die wil van God is of wat die rigting is wat God aandui. Die vroeë Christene 

in die boek van Handelinge is in hoofstuk 15 in hierdie situasie van onsekerheid. Wat is God se wil of pad hier? 

Is die kerk kerk net vir mense wat eens Jode was of moet die kerk kerk vir almal was- ook vir hulle wat uit die 

heidendom gebore is en nie as Jode groot geword het nie en dus nie besny is nie? Wat is die borrels wat hulle 

moes volg om by die regte en beste besluit uit te kom? 

 

Onthou hierdie kwessie klink nie vir ons dalk so erg of belangrik nie. Vir hierdie eerste Christene wat uit die 

Jodedom gekom het was dit baie moeiliker. Die Jode het geglo dat hulle die uitverkore volk van God is en Jode 

wat Christene geword het het hierdie gedagte op die kerk oorgedra as dat die kerk nou die nuwe uitverkore volk 

van God is wat bestaan uit Christene uit die Jodedom. Ook was dit nie so eenvoudig om Christene uit die 

heidendom en die Jodedom saam te gooi nie. Die ortodokse of ernstige Jood het nooit met iemand uit die 

heidendom gemeng het nie. Hy sou nie sy hand skud of in die openbaar met hom praat nie of selfs met hom 

besigheid doen nie. Al hierdie kulturele bagasie het in hierdie eerste Christene uit die Jodedom se koppe gesit 

en die suigkrag daarvan moes geweldig gewees het.  

 



Die pad wat hulle loop om by hulle en die Heilige Gees se besluit uit te kom, is eintlik 'n baie duidelike pad van 

geloofsonderskeiding. Wat is op hierdie pad van geloofsonderskeiding die borrels of beginsels wat hulle gevolg 

het om bo uit te kom of by die beste besluit? 

 

Geloofsonderskeiding sluit almal se bydrae in: 

Kyk vers 4 en 5: Gemeente, apostels en ouderlinge soek saam na die waarheid. Aandrang op besnydenis kom 

spesifiek uit gelowiges wat vroeër Fariseërs was. Word nie spesifiek so vermeld nie, maar ek glo daar het baie 

gebed in hierdie hele proses ingegaan. 

 

Geloofsonderskeiding gaan oor waar God aan die werk is en wat Hy doen: 

Petrus en Paulus en Barnabas vertel wat God onder die heidennasies gedoen het en besig is om te doen. 

Geloofsonderskeiding skryf iemand, is om te sien waar God aan die doen of aan die werk is en daarby te gaan 

aansluit. Ons het vanoggend gehoor waar God werksaam in Malmesbury is en wil wees en dat ons by Sy werk 

daar moet gaan aansluit. 

 

Geloofsonderskeiding toets alles aan die Skrif: 

Kyk in vers 13: Jakobus was die leier van die gemeente in Jerusalem en die broer van Jesus. Hy neem hulle 

terug na die woorde van Amos 9:11-12 waar al aangedui word dat God vir Hom ook hierdie volk uit die 

heidennasies wil versamel. 

 

Nadat almal instem, word dit die besluit van die geloofsgemeenskap: 

Lees maar hier vers 22: Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om 

mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur met 'n brief van die gemeente in 

Jerusalem om hulle in te lig van die besluite. 

 

Die besluit word prakties uitgevoer: 

Hierdie Christene is nie tevrede met mooi ideale nie-die besluit wat hulle biddend en saam met mekaar onder 

leiding van die Heilige Gees geneem word moet prakties uitgevoer word. Anders is die besluit nutteloos. Net 

dit waarop ons deurvoer tel by die Here. Sy koninkryk word nie gebou op mooi ideale of op lugkastele nie, 

maar op werklike mense wat deur die krag van die Heilige Gees tot werklike aksie oorgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slot:  

Het jy vanoggend die borrels van geloofsonderskeiding in Handelinge 15 gesien en gevoel?  

Soek saam na die wil van die Here. Bid ook saam vir wysheid. 

Getuig oor wat Hy aan die doen is in ons lewens en in die omgewing rondom ons. Vra Godsvrae. Wat is God 

besig om te doen?  

Gaan na die Woord toe. Watter lig laat die Woord val op dit waarmee God besig is? Ons besluit biddend en 

onder leiding van die Heilige Gees wat ons moet doen en waar ons spesifiek by God se werk moet gaan 

aansluit.  

Ons voer die besluit uit. 

 

Vir die eerste Christene het hierdie geweldige geleentheid gewink maar hulle kon dit ook mis. Was die kerk net 

vir mense soos hulle- eens uit die Jodedom en nou Christene? Of is die kerk vir elkeen wat Jesus as Here 

aanroep en bely? 

 

Ons het as kerk van die Here ook hierdie geweldige geleentheid in Malmesbury. Ons kan ook hierdie 

geleentheid mis en maar instandhoudingskerk vir onsself bly wat net mekaar as lidmate versorg en opbou. Of 

ons kan gestuurde kerk wees wat helend en genesend op ons omgewing inwerk. Ons is nie geroep om hier te sit 

en wag vir hulle wat in nood is sodat hulle na ons kan kom nie. Ons is geroep om te gaan. Ons broer in Christus 

het dit vanoggend vir ons op die hart kom druk. Hy het iets gesien van waar God aan die werk is en het ons 

namens God kom roep om te gaan inskakel by God se werk.  

 

'n Man met die naam van Eddie Gibbs het as hy oor die kerk van die Here en oor ons as dissipels van die Here 

dink, soos die duiker in ons storie twee borrels gevoel. 

"We hear the voice of God not only from the Scriptures, but in the heart-cries of those around us". 

Amen. 

 

 

 

 

 

 


