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14. Verrassings  

 

Oorhoofse tema  

Wanneer die Heilige Gees deur mense werk, is daar verrassings wat mense 
God laat prys. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Handelinge 2:40-41, 43. 
� Lees Handelinge 3:1-11 en vertel kortliks 3:12-14. 
� Lees Handelinge 3:15-16 en vertel kortliks 3:17-20. 
� Lees Handelinge 3:21. 
� Vertel Handelinge 4:1-2 en lees 4:3-4. 
� Vertel Handelinge 4:5-7 en lees 4:8-11. 
� Lees Handelinge 4:12-20. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die uitstorting van die Heilige Gees het ŉ veldbrand van vertel begin. 
Daar was reeds meer as 3 000 mense wat in Jesus geglo het. 

2. Petrus en Johannes het nie geld gehad nie, maar hulle het harte vol liefde 
gehad. Die verlamde man is genees. 

3. Die mense het na die apostels toe gestroom. Petrus het vir hulle van 
Jesus vertel en die mense tot bekering opgeroep. 

5. Die apostels is gevange geneem deur mense wat nie wou glo dat Jesus uit 
die dood opgestaan het nie en hulle het die nag in die tronk deurgebring. 

6. Die wonder het in die Naam van Jesus Christus gebeur. Petrus en 
Johannes het net aanhou getuig oor Hom. 

7. “Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie” 
(Hand 4:20). 

8. Die gevolg van hulle getuienis: die groep gelowiges het tot 5 000 gegroei 
(4:4). 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Paneel 7. 

2. Die lied “Silwer en goud het ek nie”, sodat die groep dit kan leer. 

 

Woorde: 

“Silwer en goud het ek nie,” sê hy, 

“maar dit wat ek het gee ek jou: 
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In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop.” 

 

Springend en juigend loof ek die Heer, 

Springend en juigend loof ek die Heer! 

In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, ek kan weer loop. 

 

ŉ Pragtige Engelse weergawe van hierdie lied met die melodie is op YouTube 
beskikbaar: http://www.youtube.com/watch?v=iYm949neO44 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Toegedraaide verrassing vir 
elkeen in die groep; dit kan maar iets 
kleins wees; een van die items kan 
waardevoller as ander wees 

 1. ŉ Toegedraaide verrassing vir 
elkeen in die groep; dit kan maar iets 
kleins wees; kies enigiets, van ŉ 
lekkertjie tot ŉ mooi klippie; 
sommige van die items kan 
waardevoller as ander wees 

2. Die portret van Petrus en 
Johannes om aan te bring op paneel 
7 

2. Die portret van Petrus en 
Johannes om aan te bring op paneel 
7 

3. Kryte  

 Voor die tyd: 

1. By “Werksaam” is daar agt sinne 
wat voltooi moet word. Merk hierdie 
gedeeltes voor die tyd in jou Bybel en 
lê klem daarop wanneer jy dit lees 
sodat dit in die groep se geheue kan 
vassteek. 
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Die storie 

 

Begin  

“Op die ou end het alles toe darem goed afgeloop.” 

Het julle al ooit iemand dit hoor sê? Mense sê dit gewoonlik as iets 
verkeerd geloop het, maar die situasie darem op die ou end verander en goed 
afgeloop het. 

Dit laat my dink aan ŉ man met die naam Larry Walters. Hy was beter 
bekend as Lawn Chair Larry. Toe hy ŉ seuntjie was, wou hy baie graag ŉ 
loods word. Vliegtuie was sy passie. Hy het by die Amerikaanse lugmag 
aangesluit, maar omdat sy oë te swak was, het hy nie die toets geslaag om 
as ŉ loods opgelei te word nie. Terwyl hy eendag op sy grasperk in sy 
gemaklike tuinstoel gesit en kyk het hoe die vliegtuie oor sy kop vlieg, het hy 
ŉ plan gekry … 

Hy het 45 weervoorspellingsballonne gaan koop by ŉ winkel wat 
oorskiet weermagklere en ander goed verkoop het. Hy het hierdie ballonne 
aan sy stoel vasgemaak en die stoel toe met ŉ sterk tou aan sy Jeep 
geanker. Gewapen met ŉ blikkie bier, ŉ paar toebroodjies en ŉ geweer met 
klein koeëltjies, het hy gemaklik in sy stoel gaan sit, gereed om 10 tot 20 
meter in die lug op te styg en dan daar rond te sweef terwyl hy sy broodjies 
eet en sy bier drink. Wanneer hy wou land, sou hy net ŉ paar van die 
ballonne stukkend skiet sodat hy kon afsak aarde toe. 

Alles was gereed. Die ballonne was vol gas en vasgemaak aan sy stoel, 
wat weer aan die Jeep geanker was. Sy vriende moes net die ankertou kom 
afsny … Maar toe hulle dit doen, skiet Lawn Chair Larry met die spoed van 
ŉ vuurpyl in die lug op. Hy het ongeveer 5 000 meter hoog gestyg en is toe 
14 uur lank deur die windstrome gedra, tot in die lugweg waar die vliegtuie 
was. Die hele tyd moes hy net vasklou. Hy was te bang om ŉ ballon 
stukkend te skiet, want dit kon die balans van sy stoel versteur en hy kon 
uitval. Toe hy uiteindelik genoeg moed bymekaarskraap en ŉ paar ballonne 
stukkend skiet, het hy begin neerdaal, maar toe haak die toue van die 
ballonne in ŉ kragdraad vas. Dit het ŉ kragonderbreking van 20 minute in 
ŉ groot dorpsgebied veroorsaak. 

Toe hy uiteindelik op die grond land, het die polisie hom in hegtenis 
geneem en hy het ŉ groot boete gekry. Maar Lawn Chair Larry hou steeds 
die rekord vir die mens wat die hoogste gevlieg het met ŉ klomp ballonne 
aan ŉ stoel vasgemaak. Hy het ŉ groot prys hiervoor gewen. Sy eenvoudige 
plan het skeefgeloop, maar toe tog vir hom ŉ groot verrassing ingehou en 
uiteindelik goed afgeloop. 

Ons Bybelstorie vir vandag begin by Petrus en Johannes se verhaal 
toe die Heilige Gees op hulle uitgestort is en baie mense in Jesus begin glo 
het. Het hierdie verhaal goed afgeloop? Ons gaan hierdie lang verhaal 
stukkie vir stukkie lees en net kort opsommings van sekere dele gee. 
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Hoor  

 

� Moment 1: Lees Handelinge 2:40-41, 43 

In die begin het 3 000 mense in Jesus begin glo. Wat het toe een middag 
gebeur? 

 

� Moment 2: Lees Handelinge 3:1-11 en vertel 3:12-14 

Die verlamde man het elke dag daar by die Mooipoort gesit en bedel. Hy het 
seker nooit gedink sy lewe sou só uitdraai nie! Die mense was verwonderd 
oor wat met hom gebeur het. Almal het kom kyk en na Petrus geluister. 
Petrus het vir hulle vertel van Jesus wat sonder sonde was en vir ons 
gekruisig is. 

 

� Moment 3: Lees Handelinge 3:15-16 en vertel 3:17-20 

Jesus het die verlamde man in Hom laat glo en hom gesond gemaak. Petrus 
het vir die mense gesê hulle moet wegdraai van hulle verkeerde pad af en in 
God en Jesus glo. Hierdie Jesus sal eendag terugkom aarde toe kom. 

 

 

 

� Moment 4: Lees Handelinge 3:21 en vertel 4:1-2 

Toe loop dinge skielik verkeerd vir Petrus en Johannes. Toe hulle vir die 
mense vertel dat Jesus uit die dood opgestaan het, was daar mense wat 
gedink het hierdie twee apostels moet dadelik stilgemaak word. 

 

� Moment 5: Lees Handelinge 4:3-4 

Dit lyk of alles hier net verkeerd loop … totdat ons lees dat al hoe meer 
mense in Jesus begin glo het. Daar was toe al … mense wat geglo het. (Laat 
die groep antwoord, of lees weer 4:4 as hulle nie dadelik kan antwoord nie. 
Die antwoord is 5 000.) Die volgende oggend het die mense vir Petrus en 
Johannes voor die hof (die Joodse Raad) gebring om verhoor te word, net 
soos hulle die Here Jesus verhoor het. 

 

� Moment 6: Lees Handelinge 4:8-11, 12-20 

Die apostels het net gepraat oor wat hulle gesien en gehoor het. Hulle het 
aanhou getuig. Dit is tog wat ŉ getuie doen. Die Raad kon niks teen hulle 
kry nie. Al die mense het God geprys omdat die verlamde man ná 40 jaar 
gesond geword het. Almal kon dit sien en baie mense het in Jesus begin glo. 

Nota 

Bring die portrette van Petrus en Johannes aan op paneel 7. 
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Dink  

Die storie het goed begin, toe sleg geword en op die ou end goed uitgedraai. 

� Die verhaal begin met 3 000 mense en eindig met 5 000 mense. 
� Die verhaal begin met ŉ verlamde man en eindig met ŉ juigende man. 
� Die verhaal begin met dissipels (apostels) wat vertel, maak ŉ draai in die 

tronk, en eindig met apostels wat net nog meer vasberade is om die 
waarheid te praat, dit wil sê, om goeie getuies te wees. 

 

Leef  

Sou jy, soos Petrus en Johannes, net aangegaan het om van Jesus te vertel 
as jy gesien het jy gaan in groot moeilikheid beland? As jy gesien het hulle 
gaan jou in die tronk gooi en jou verhoor, net soos hulle met Jesus gemaak 
het? 

Miskien is vandag die dag waarop jy gaan kies om die waarheid te 
praat, al gebeur wat … Jy gaan vertel presies wat jy gesien en gehoor het … 

So dikwels las ons ŉ stertjie by die waarheid. Ons las iets by dit wat 
regtig gebeur het. Dan is dit nie meer die waarheid nie. Ander kere laat ons 
net ŉ stukkie van die waarheid weg. Dan is dit ook nie meer die volle 
waarheid nie. 

Daar is nog iets oor die waarheid wat ons altyd moet onthou: Die 
waarheid moet in liefde toegedraai wees. Soms praat ons wel die waarheid, 
maar ons maak iemand seer wanneer ons dit oral en vir almal vertel. Dan 
praat ons die waarheid, maar ons breek die liefde af. Volgelinge van Jesus 
hou die waarheid én die liefde vas. Paulus het gesê ons moet in liefde by die 
waarheid bly (Ef 4:15). 

Petrus en Johannes het die waarheid gepraat omdat 

� die Heilige Gees aan hulle die krag gegee het om nie bang te wees nie, en 
� hulle geweet het mense sal gered word as hulle die waarheid oor Jesus 

verder vertel, want dit is Goeie Nuus vir almal. Hulle was lief vir alle 
mense wat die Goeie Nuus moet hoor, of hoe? 

 

Wanneer die Heilige Gees deur mense werk, is daar verrassings wat mense 
vir God laat prys. ŉ Man wat 40 jaar lank verlam was en net ŉ geldjie gevra 
het, het die verrassing van sy lewe gekry. Hy kon loop, glo en weet hy is 
gered! Deur die werk van die Heilige Gees en die liefde en die waarheid in die 
apostels het die getal mense wat in Jesus geglo het, gegroei van 3 000 tot 
meer as 5 000. 

 

Sing nou as groep saam die lied: Silwer en goud het ek nie. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Sit die verrassings (enigiets van ŉ lekkertjie tot ŉ mooi klippie) saam in ŉ 
sak. Elkeen wat jou groet, kan sy of haar hand in die sak steek, rondvoel en 
iets uithaal. Een van die items kan waardevoller as die ander wees. 

Laat die groep gesels oor wat hulle gekry het en wat hulle dalk daarmee kan 
maak. Vra: “Wie het die grootste verrassing gekry?” 

 

Wonder  

Soms kry ŉ mens ŉ present wat jy glad nie verwag het nie. Miskien het jy al 
met jou verjaardag of met Kersfees iets gekry wat jy glad nie verwag het nie. 
Die een wat dit vir jou gegee het, het dalk gedink dit pas mooi by jou of jy sal 
baie daarvan hou. 

Die Here se pad met ons is ook vol verrassings. Dikwels gee Hy vir ons 
iets wat baie meer of groter is as wat ons verwag het. Soms gee Hy nie vir 
ons wat ons gevra het nie. Iemand het gesê: “Die Here antwoord altyd ons 
gebede. Soms sê Hy: ‘Ja,’ partykeer sê Hy: ‘Nee,’ soms sê Hy: ‘Wag eers,’ en 
ander kere sê Hy: ‘Ek het iets beters vir jou!’” 

 

Wegspring 

Die storie wat ons vandag gelees het, het by 3 000 mense begin en by 5 000 
geëindig. Net een van die vyf paadjies in hierdie prentjie is die regte een wat 
by al die regte plekke verbygaan. Kyk na die prentjies en trek die regte 
paadjie met ŉ helder kleur oor. 

 

Nota  
Moenie hieroor gesels nie. Laat die groep net in stilte daaroor dink. 
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Die oplossing is: nommer 4. 

 

Werksaam  

Kom ons antwoord saam die volgende vrae: 

1. As Petrus en Johannes nie tempel toe gegaan het nie, sou … 

2. As Petrus en Johannes vir die man geld gegee het, sou … 

3. As die man nié gesond geword het toe Petrus vir hom gesê het hy moet 
opstaan en loop nie, sou … 

4. As die man nie so lank verlam was nie (3:2 – hy was van sy geboorte af 
verlam; 4:22 – hy was nou veertig jaar oud), sou … 

5. As Petrus en Johannes stilgebly het toe die raadslede hulle verbied het 
om verder oor Jesus te praat, sou … 

 

Kyk na die prentjie hier onder. Een groot klip of steen is met die letter A 
gemerk. Wat sal gebeur as jy hierdie klip uit die gebou wegneem? 
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Antwoord: Die hele gebou sal inmekaarval, want hierdie steen of klip stut 
die twee kante sodat dit nie na binne toe kan inval nie. Ons noem hierdie 
klip die sluitsteen omdat die bouers eers houtpale in die poort se opening sit 
om dit te stut totdat hulle by die sluitsteen kom. Wanneer die sluitsteen 
stewig ingebou is, kan hulle die houtstutte uit die opening weghaal. Die twee 
sykante druk dan teen die sluitsteen en hou alles bymekaar. 

Toe Petrus vir die mense verduidelik het wat Jesus vir ons gedoen het, 
het hy gesê: Jesus is die belangrikste klip in die gebou (die sluitsteen). 
Terwyl die bouers die regop mure bou, soek hulle nie so ŉ vreemde klip nie. 
Hulle soek dan klippe wat reghoekig is. As iemand dan vir hulle ŉ sluitsteen 
sou bring, sou hulle dit eers eenkant neersit. Later, wanneer hulle by die 
boog kom waar die sluitsteen moet inpas, sal hulle vra: “Waar is daardie klip 
wat ons eers eenkant toe weggegooi het? Hier is sy plek!” 

Dit is hoe Petrus Jesus se verlossing verduidelik het: Die mense het 
vir Jesus weggegooi, maar hulle sal nog ontdek Hy is die heel belangrikste 
Persoon. Hy is die Een vir wie God na ons toe gestuur het. Hy, en net Hy, 
kan ons van ons sonde verlos. 

 

Wegstuur  

Gaan vertel vir iemand hoe ŉ sluitsteen werk en sê hulle moet Handelinge 
4:11-12 lees. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Sit die verrassings (enigiets van ŉ lekkertjie tot ŉ mooi klippie) saam in ŉ 
sak. Elkeen wat jou groet, kan sy of haar hand in die sak steek, rondvoel en 
iets uithaal. Een van die items kan waardevoller as die ander wees. 

 

Wegspring  

Laat die groep gesels oor wat hulle gekry het en wat hulle dalk daarmee kan 
maak. Vra: “Wie het die grootste verrassing gekry?” 

 

Wonder  

Soms kry ŉ mens ŉ present wat jy glad nie verwag het nie. Miskien het jy al 
met jou verjaardag of met Kersfees iets gekry wat jy glad nie verwag het nie. 
Die een wat dit vir jou gegee het, het dalk gedink dit pas mooi by jou of jy sal 
baie daarvan hou. 

Die Here se pad met ons is ook vol verrassings. Dikwels gee Hy vir ons 
iets wat baie meer of groter is as wat ons verwag het. Soms gee Hy nie vir 
ons wat ons gevra het nie. Iemand het gesê: “Die Here antwoord altyd ons 
gebede. Soms sê Hy: ‘Ja,’ partykeer sê Hy: ‘Nee,’ soms sê Hy: ‘Wag eers,’ en 
ander kere sê Hy: ‘Ek het iets beters vir jou!’” 

 

Werksaam  

Gebruik die volgende metode om die verhaal te hersien. 

 

Wie van julle kan die volgende sinne voltooi wanneer ek dit sê? Jy kan die 
regte antwoorde ook neerskryf. 

1. Die verhaal begin met 3 000 mense en eindig met ........ (5 000) mense. 

2. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het ........ ..... ...... ...... (gee ek 
vir jou). 

3. In die ......... (Naam) van ........... ............ (Jesus Christus) van ............ 
Nasaret), staan op en ........ (loop). 

4. Jesus moet in die hemel bly totdat God alles ........ .......... ........ (nuut 
gemaak het; 3:21). 

Nota  
Moenie hieroor gesels nie. Laat die groep net in stilte daaroor dink. 
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5. Hulle het Petrus en Johannes gevang en in die tronk gegooi tot .... ........... 
........ (die volgende môre). 

6. Baie mense het begin glo en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 
........... (5 000). 

7. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God 
wil hê ons ......... ......... .......... ........ (verlos moet word nie; 4:12). 

8. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons .......... .... ........... ....... ...... 
(gesien en gehoor het nie; 4:20). 

 

Kyk na die prentjie hier onder. Een groot klip of steen is met die letter A 
gemerk. Wat sal gebeur as jy hierdie klip uit die gebou wegneem? 

 

 

Laat die groep antwoord en verduidelik. 

 

Antwoord: Die hele gebou sal inmekaarval, want hierdie steen of klip stut 
die twee kante sodat dit nie na binne toe kan inval nie. Ons noem hierdie 
klip die sluitsteen omdat die bouers eers houtpale in die poort se opening sit 
om dit te stut totdat hulle by die sluitsteen kom. Wanneer die sluitsteen 
stewig ingebou is, kan hulle die houtstutte uit die opening weghaal. Die twee 
sykante druk dan teen die sluitsteen en hou alles bymekaar. 

Toe Petrus vir die mense verduidelik het wat Jesus vir ons gedoen het, 
het hy gesê: Jesus is die belangrikste klip in die gebou (die sluitsteen). 
Terwyl die bouers die regop mure bou, soek hulle nie so ŉ vreemde klip nie. 
Hulle soek dan klippe wat reghoekig is. As iemand dan vir hulle ŉ sluitsteen 
sou bring, sou hulle dit eers eenkant neersit. Later, wanneer hulle by die 
boog kom waar die sluitsteen moet inpas, sal hulle vra: “Waar is daardie klip 
wat ons eers eenkant toe weggegooi het? Hier is sy plek!” 
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Dit is hoe Petrus Jesus se verlossing verduidelik het: Die mense het 
vir Jesus weggegooi, maar hulle sal nog ontdek Hy is die heel belangrikste 
Persoon. Hy is die Een vir wie God na ons toe gestuur het. Hy, en net Hy, 
kan ons van ons sonde verlos. 

 

Wegstuur  

Gaan vertel vir iemand hoe ŉ sluitsteen werk en sê hulle moet Handelinge 
4:11-12 lees. 
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