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15. Nog verrassings, maar ook slaggate  

 

Oorhoofse tema  

Die apostels het gou ontdek daar is slaggate (potholes) op hulle pad. Soms 
was hulle pad so vol slaggate dat dit gelyk het of die pad doodloop. Maar 
moenie glo nie! Jesus se pad is vol verrassings en gaan altyd weer verder. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Handelinge 4:23-24, 28-31. 
� Vertel Handelinge 5:12-17. 
� Lees Handelinge 5:18-29. 
� Vertel Handelinge 5:30-37. 
� Lees Handelinge 5:38-42. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Nadat die leiers wat teen Jesus en die apostels was vir Petrus en 
Johannes vrygelaat het, het die gemeente gebid dat hulle met vrymoedigheid 
sou voortgaan om van Jesus te getuig en dat God daarmee saam die 
wonders en tekens sou gee. 

2. Die apostels het verder getuig en die wonders het inderdaad plaasgevind. 

3. Die leiers was afgunstig en het die apostels weer in die tronk gegooi. ŉ 
Engel het hulle uit die tronk gelei, en daarna het hulle die Goeie Nuus 
verder versprei. 

4. Hulle is weer gevange geneem en verbied om die mense van Jesus te leer, 
maar Petrus-hulle se antwoord was dat hulle aan God gehoorsaam is, nie 
aan mense nie. 

5. Die leiers was woedend en wou die apostels doodmaak, maar iemand het 
gesê hulle moet die apostels uitlos. As dit wat hulle gedoen het van God 
gekom het, sou niemand hulle in elk geval kon keer nie. 

6. Die apostels het dit as ŉ voorreg beskou om ter wille van die Naam van 
Jesus verneder te word en swaar te kry. Ons sien dus: Wanneer mense die 
Goeie Nuus vertel, kan hulle teenstand verwag. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Iets vir ŉ partytjie tydens die 
ontmoeting 

1. Iets vir ŉ partytjie tydens die 
ontmoeting 
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2. Dink aan iets moois wat jy vir elke 
groeplid tydens die “Welkom”-
gedeelte kan sê 

2. Dink aan iets moois wat jy vir elke 
groeplid tydens die “Welkom”-
gedeelte kan sê 
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Die storie  

 

Begin  

Ons praat vanjaar oor ons toer met die Goeie Nuus na dié mense aan die 
buitekant (die outsiders). Hierdie toer neem nie net vir Jesus en vir ons na 
mense toe wat die Goeie Nuus wil hoor en moet hoor nie, maar ons is ook op 
pad na die einde van hierdie wêreld toe en na die begin van die nuwe hemel 
en die nuwe aarde wanneer Jesus eendag terugkom. Ons is ŉ toergroep wat 
saam op pad is. Die Heilige Gees het gekom om ons op hierdie pad te help 
en om vir ons krag te gee. Daar is pragtige verrassings op ons pad wanneer 
dinge gebeur wat God se werk is. Daar is egter ook baie lelike plekke en 
dinge op ons pad, soos groot slaggate en vyande. Die slegte dinge wat oor die 
pad van die Goeie Nuus-vertellers kom, het al veroorsaak dat hulle 
martelare genoem is. ŉ Martelaar is iemand wat baie seergemaak word. 

Kom ons kyk nou wat verder met Petrus en die ander apostels gebeur 
het. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Handelinge 4:23-24, 29-31 

Die gemeente het gebid en gevra dat die apostels nie bang sou wees om die 
Goeie Nuus verder te vertel nie. Hulle het gevra dat die Here sou wys Hy 
help hulle deur wonders en tekens te laat plaasvind. Die Here het die gebou 
laat skud en die Heilige Gees was so in hulle teenwoordig dat hulle net 
aangegaan het om die Goeie Nuus van God se verlossing aan mense te 
vertel. 

 

� Moment 2: Vertel Handelinge 5:12-17 

Daar was skielik ŉ toestroming van mense. Vele siek mense is na die 
apostels toe gebring, en hulle is gesond gemaak. Selfs mense uit die dorpies 
rondom Jerusalem het hulle siekes gebring om genees te word. Intussen het 
al hoe meer mense in Jesus begin glo. 

Nota  
Die Griekse woord martureo beteken “om te getuig van wat jy gesien en 
gehoor het”. Omdat die getuies dikwels seergemaak is, het die woord 
martelaar ontstaan uit die woord wat eers net “getuie” beteken het. 
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Die hoëpriester en ander belangrike mense het al hoe afgunstiger geraak oor 
al die mense wat begin glo het. Kort voor lank het hulle die apostels weer 
laat vang en hulle in die tronk gegooi. Kom ons lees nou verder wat gebeur 
het. 

 

� Moment 3: Lees Handelinge 5:18-29 

Die leiers wou die apostels in die tronk hou, maar God het hulle weer deur 
sy engel vrygemaak. Raai wat doen hulle toe? Het hulle weggekruip? Nooit! 
Hulle het in die tempel gaan staan en die Goeie Nuus verkondig. Toe die 
leiers hulle wou keer, het Petrus geantwoord dat hulle aan God gehoorsaam 
moet wees, nie aan mense nie. 

 

� Moment 4: Vertel Handelinge 5:30-37 

Petrus was selfs effens kwaai met die leiers. Hy het vir hulle gesê hulle het 
vir Jesus vermoor, maar gelukkig het Hy weer uit die dood opgestaan. Die 
leiers wou die apostels toe sommer doodmaak. Gelukkig was daar een leier 
met die naam Gamaliël wat vir hulle wyse raad gegee het.  

 

� Moment 5: Lees Handelinge 5:38-42 

Het julle mooi geluister na hierdie verse? Was die apostels bly oor iets? 
Waaroor was hulle bly? Dat hulle so bevoorreg was om ter wille van die 
Naam van Jesus vernedering te ly. Hulle was nie bang of skaam wanneer 
hulle swaargekry het omdat hulle vir Jesus lief was nie. 

 

Dink  

Soms dink mense Christene is sagte mense wat net oor die liefde praat en 
glad nie sterk is nie. As ons hierdie verhaal van die apostels hoor, sien ons 
hoe sterk Christene werklik is. Ons baklei en vloek en skel en breek nie af 
nie. Ons trap nie op ander mense omdat ons dink ons is beter nie. Nee, ons 
is baie sterk, want die Heilige Gees gee vir ons sy krag. Dit is ŉ ander soort 
krag hierdie. Dit is die krag om nie bang te wees nie, om aan te hou om die 
Goeie Nuus te vertel omdat dit mense help om in God te glo. 

 

Nota  
Die verhaal van Ananias en Saffira is deel van die beskrywing van die 
wonderlike dinge wat deur die apostels gebeur het. Dit beskryf hoe die 
mense vir Petrus “respek” gekry het omdat hy geweet het Ananias en sy 
vrou, Saffira, jok. 
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Leef  

Wanneer almal rondom jou sê hulle is Christene – selfs al is dit nie almal 
nie, maar net die meeste – is dit maklik om te bely jy is ŉ volgeling van 
Jesus. Die probleem vandag is dat baie mense sê hulle is volgelinge van 
Jesus, maar dat hulle Hom nie werklik volg nie. Hulle maak net soos hulle 
wil. Partykeer is dit juis hoekom hulle swaarkry.  

As ons regtig vir Jesus lief is en Hom volg, sal ons soms baie alleen 
wees. Ons sal dalk nie tronk toe gaan of hof toe gesleep word nie, maar 
miskien sal daar mense wees wat nie meer ons vriende wil wees nie. Dan kry 
ons swaar. Gelukkig kan ons dan bid en vra dat die Heilige Gees vir ons sy 
krag sal gee. 

Daar is egter mense in ander lande waar daar min Christene is en 
waar mense wat in Christus glo steeds voor die hof gesleep, in tronke gegooi 
of selfs doodgemaak word. Vandag kan ons dink aan al die getuies, dié 
mense wat die Goeie Nuus vertel het, maar wat seergemaak (gemartel) is 
omdat hulle dit gedoen het. 
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Kleingroepvaslegging: Juniorgroep  

 

Opmerking: Ons aanvaar hierdie ontmoeting sal in die middel van die jaar 
gehou word, net voor die wintervakansie. Gesels en kuier lekker tydens 
hierdie ontmoeting. Hou selfs ŉ mini-partytjie. 

 

Welkom  

Sê vandag iets moois vir elke groeplid wat jy groet. (Dink voor die tyd oor jou 
groep en oor wat jy vir elkeen kan sê. Bid sommer daar en dan vir elkeen.) 

Voorbeelde: “Dit is lekker dat jy vandag hier is.” “Hoekom blink jou oë 
so?” “Jy glimlag so mooi.” “Ek hou baie van jou hemp.” “Dankie dat jy my 
altyd help.” “Jy’t seker laas nag lekker geslaap. Jy lyk so fris en vars.” “Jy 
laat my altyd aan sonskyn dink.” 

 

Wegspring  

Was die week wat verby is meer sleg as lekker? Kom ons vertel vir mekaar 
wat alles met ons gebeur het. Kom ons praat eers oor al die lekker dinge en 
dan oor die slegte dinge. 

Watter dinge wat die afgelope week gebeur het, was vir jou goed, soos 
ŉ lekker verrassing? Deel dit met mekaar. 

Watter dinge wat die afgelope week gebeur het, was vir jou sleg, soos 
slaggate (potholes) in die pad? Deel dit met mekaar. 

 

Wonder  

Ons wonder baie keer hoekom slegte dinge met ons gebeur. Soms maak dit 
ons baie kwaad. Ander kere laat dit ons huil. Partykeer voel ons alleen en 
dink ons selfs God het van ons vergeet. 

Wanneer ons die Bybel lees en sien hoe vol slaggate sommige 
gelowiges se pad was – mense wat regtig lief was vir God – verstaan ons nie 
hoekom dit gebeur het nie. Ons bly dan maar net stil en sê vir die Here ons 
kry ook swaar en vra Hom om ons te help. Soms sit ons net stil by mekaar 
en kry saam swaar. 

 

Nota  
Vra die groep om in stilte te sit. Doen ná ŉ rukkie ŉ kort gebed en vra die 
Here om nou te wees by almal wat baie swaarkry. 
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Werksaam  

Vandag gaan ons oor die volgende paar weke droom. Aan die begin van die 
jaar het ons gepraat oor ons pad, ons toer en ons toergids. Nou is ons 
sowaar al amper by die halfpadmerk van hierdie jaar. Wat lê net om die 
draai? Toetse, eksamen, vakansie, verhuising, verjaardae … Teken een van 
die dinge wat vir jou voorlê in die wolkie op die werkblad. Gesels net lekker 
saam en bid vir elkeen in die volgende paar weke. 

Hou dan ŉ partytjie. 

Wegstuur  

Hou lekker vakansie! 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Opmerking: Ons aanvaar hierdie ontmoeting sal in die middel van die jaar 
gehou word, net voor die wintervakansie. Gesels en kuier lekker tydens 
hierdie ontmoeting. Hou selfs ŉ mini-partytjie. 

 

Welkom  

Sê vandag iets moois vir elke groeplid wat jy groet. (Dink voor die tyd oor jou 
groep en oor wat jy vir elkeen kan sê. Bid sommer daar en dan vir elkeen.) 

Voorbeelde: “Dit is lekker dat jy vandag hier is.” “Hoekom blink jou oë 
so?” “Jy glimlag so mooi.” “Ek hou baie van jou hemp.” “Dankie dat jy my 
altyd help. “Jy’t seker laas nag lekker geslaap. Jy lyk so fris en vars.” “Jy 
laat my altyd aan sonskyn dink.” 

 

Wegspring 

Was die week wat verby is meer sleg as lekker? Kom ons vertel vir mekaar 
wat alles met ons gebeur het. Kom ons praat eers oor al die lekker dinge en 
dan oor die slegte dinge. 

Watter dinge wat die afgelope week gebeur het, was vir jou goed, soos 
ŉ lekker verrassing? Deel dit met mekaar. 

Watter dinge wat die afgelope week gebeur het, was vir jou sleg, soos 
slaggate (potholes) in die pad? Deel dit met mekaar. 

 

Wonder  

Ons wonder baiekeer hoekom slegte dinge met ons gebeur. Soms maak dit 
ons baie kwaad. Ander kere laat dit ons huil. Partykeer voel ons alleen en 
dink ons selfs God het van ons vergeet. 

Wanneer ons die Bybel lees en sien hoe vol slaggate sommige 
gelowiges se pad was – mense wat regtig lief was vir God – verstaan ons nie 
hoekom dit gebeur het nie. Ons bly dan maar net stil en sê vir die Here ons 
kry ook swaar en vra Hom om ons te help. Soms sit ons net stil by mekaar 
en kry saam swaar. 

 

Nota  
Vra die groep om in stilte te sit. Doen ná ŉ rukkie ŉ kort gebed en vra die 
Here om nou te wees by almal wat baie swaarkry. 
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Werksaam  

Vandag gaan ons oor die volgende paar weke droom. Aan die begin van die 
jaar het ons gepraat oor ons pad, ons toer en ons toergids. Nou is ons 
sowaar al amper by die halfpadmerk van hierdie jaar. Wat lê net om die 
draai? Toetse, eksamens, vakansie, verhuisings, verjaardae … Gesels net 
lekker saam en bid vir elkeen in die volgende paar weke. 

Hou dan ŉ partytjie. 

Wegstuur  

Hou lekker vakansie! 
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