
Hand 4:13 – 22 Van weghol mens tot onverskrokke getuie. 

Petrus en Johannes staan voor ‘n verbaasde Joodse Raad (hulle parlement) en getuig oor 

Jesus. Wat die Raad verbaas het, is dat dit nie geleerde en opgeleide mense was nie, maar 

gewone, eenvoudige en ongeleerde mense – maar hulle het met vrymoedigheid gepraat. Wat die 

gesprek nog interessant gemaak het, is dat die geneesde verlamde man saam met hulle gestaan 

het. Oor hom kon hulle nie stry nie – hulle almal het hom mos geken. Ons is nie so anders nie – 

ons wat belydenis van ons geloof bevestig (lankal reeds bevestig) het, het mos die ervaring van 

‘n God’s ontmoeting gehad en die wonder beleef van ‘n Almagtige God wat ons opgesoek het, 

gered het, nuutgemaak het en nou saam met ons leef – nie omdat ons ooit goed genoeg was 

nie, maar deur sy genade alleen (Hervormingsdag se Sola Gratia). Niemand kan met ons stry 

oor ons getuienis nie, behalwe natuurlik as ons dit nie het of leef nie! Die dissipels het dit geleef. 

Van weghol volgelinge in die tuin van Getsemane tot onverskrokke getuies voor dieselfde Raad 

wat Jesus daar laat vang het. 

Petrus en Johannes word verbied om oor hierdie gebeure te getuig. So land ek en jy ook in 

situasies wat dit nie maklik maak om te getuig nie. Hoe dikwels sal ons maar liewer stilbly as om 

te getuig? Petrus en Johannes nie – al kos dit hulle lewe, hulle wil aan God meer gehoorsaam 

wees as aan die Raad (die mense om ons wat dit moeilik maak). Ons soek verskonings, hulle 

gebruik geleenthede! Om jou geloof te bevestig, is die voorreg en geleentheid wat ons van die 

kerk af moet indra in die wêreld in – hoe anders sal ander weer van die hoop en lewe in Christus 

hoor (Rom 10:14-15)? Die twee dissipels sê dit is onmoontlik om nie daaroor te praat nie – dit 

het dan gebeur! Is ons dalk bang dat ander ons getuienis sal betwyfel? As ek en jy die Here 

ontmoet het, kan niemand daaroor stry nie. Ons uitdaging is dat ons ons getuienis so moet leef 

dat dit geloofwaardig is. 15 Kinders het vandag hulle geloof bevestig. As hulle saam met ons 

hierdie geloof in en verhouding met God gaan leef, sal die volk (mense rondom ons) daardeur 

aangeraak word, meer nog, daardeur uitgenooi word om ook hierdie Jesus te ontmoet. 

Dit is ‘n baie slegte dag as die mense rondom jou nie weet van jou nuwe lewe in Christus nie. Dit 

is ‘n seer dag vir Jesus as ons in die kerk bely, maar in die lewe verloën – as ons in die kerk die 

regte dinge doen, maar in die lewe alle vorms van geloof, hoop en liefde vergeet. Mense prys 

God vanweë die mooi dinge wat hulle in sy kinders raaksien. Die volk het God geprys oor die 

verskil wat die dissipels in die verlamde se lewe gemaak het. Kom ons leef ons belydenis en 

maak ‘n verskil in ander se lewens ... sodat God weer in Bronkhorstspruit, Gauteng en tot aan 

die einde van die wêreld geprys kan word. 

 


