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06 Mei 2012

SKRIFGEDEELTE: Handelinge 1: 1 - 8
TEKS: Handelinge 1: 4, 5
TEMA: Moenie langer wag as die regte moment aangebreek het nie!
SANG:  Sb 2-5: 3; Sb 9-3: 1, 2; Ps 66 : 1, 2 (OAB) ; Sb 1-1: 3, 6, 7

1            INLEIDING  

Die atleet wag tot op die regte oomblik om weg te spring.  
As die skoot klap, skiet hy uit die wegspringblokke.  
Die bestuurder wag totdat die robot groen geslaan het.  

Dan is dit die regte moment om verder te ry.  As hy voor die tyd begin ry, kan 
hy ‘n botsing veroorsaak.  
As hy te laat begin ry, gaan ander bestuurders ongeduldig raak en vir hom die  
toeter blaas.

Wag tot die regte oomblik om tot aksie oor te gaan.

2            DIT IS BETER OM TE WAG TOTDAT DIE REGTE MOMENT AANBREEK  

Geliefdes, die dissipels moes ook wag.  

In die Bybel hoor ons baie kere van gelowiges wat gewag het.  
Gewag het op die Here.  
Hy moet eers optree.  
Hy moes eers Sy beloftes uitvoer alvorens ander dinge kan gebeur.  

Die aartsvaders het gewag dat die Here vir hulle die land Kanaan gee wat Hy aan hulle 
beloof het.  

In die bekende Ps 130 lees ons: 
“Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling 
van Sy Woord.  Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die more wag,  
wagte op die more.  Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue 
liefde, by Hom is die verlossing seker.  Hy alleen sal Israel verlos van al sy 
sondes”.  

In die NT word ons dikwels opgeroep om lankmoedig te wees.  
Dit is om ook te wag,  selfs onder moelike omstandighede, totdat die Here 
verlossing en verligting bring. 

So verwag die Here ook van ons om soms te wag.  
Te wag totdat Hy help.  
Te  wag  dat  Hy  ook  Sy  beloftes  van  hulp  en  versorging  en 
redding uit nood in vervulling laat gaan.  

Die dissipels moes ook in Jerusalem wag totdat Christus se spesifieke 
belofte aan hulle in vervulling gaan.  

Dan sou die tyd ryp wees om tot aksie oor te gaan.  
Dan hoef hulle nie langer te talm, uit te stel en ingeperk te word 
nie.

Waarom moes hulle wag?   
Hulle moes eers deur die Gees gedoop word.  
Voor dit gebeur, mag hulle nie uit Jerusalem gaan nie.  
Ook daardie dissipels wat op ander plekke gebly het nie.
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Gedoop deur die Gees.  
Wat bedoel die Here daarmee?  
Waarom is dit so belangrik dat hulle eers vir hierdie belofte moes wag?
Vir duidelikheid is dit nodig om te weet dat in die Bybel in tweërlei sin gepraat word  
van gedoop wees met die Gees.  

# Aan die een kant word ons met die Gees gedoop as ons uit genade weergebore 
word.  

Die waterdoop is ‘n teken daarvan, wys heen na daardie geloofsgebeurtenis.  
Dit dui op die diepere, geestelike ommekeer wat God beloof om op Sy tyd in elkeen 
van ons te bewerk.  

Tydens weergeboorte word ons werklik voor God Sy kind en ontvang ons die 
ewige lewe.
Met hierdie doop staan wat die here vir die enkeling doen op die voorgrond.

# Maar daar word ook op ‘n ander manier gepraat van gedoop wees met die Gees.  Dit  
gaan daaroor om deel te word van God se kerk.

Dit is op ons teksvers van toepassing.  
Om dit beter te verstaan, kom ons gaan kyk na die Skrifverband.  

Ons kry ‘n pragtige teks in die NT, die enigste in die briewe van Paulus wat 
doop in die Gees in hierdie sin gebruik: (alhoewel dit in die evangelies en in  
Handelinge verskeie kere so gebruik word).  
Ek lees die teks: 

“Party  van  ons  is  Jode,  ander  nie-Jode,  ander  weer  slawe  en  nog 
ander vry mense.  Maar ons is almal deur die een Gees gedoop in 
Christus se liggaam.  En ons is almal van die een Gees deurdrenk”. (1 
Kor 12: 13) 

Hier staan nie die individuele gedoop-wees  op die voorgrond nie,  (my as enkeling se 
gedoop-wees nie) maar ‘n  kollektiewe (gesamentlike, meer as een wat gedoop word) 
doopaksie.  

Dit gaan oor ‘n gedoop-wees van ‘n verskeidenheid van mense in een liggaam, nl.  
Christus se liggaam.  
Ons word gedoop sodat ons in ‘n noue verhouding met die liggaam van Christus nl.  
die gemeente gebring, word.  

Om met die Gees in hierdie sin gedoop te wees, hou in dat ons, ingelyf in die 
gemeente, onder die heerskappy van die verhoogde Christus gebring  word.  
Vandag gebeur dit nog effektief as die sakrament van die doop aan mense 
bedien word.
Hulle  word  deel  van  die  kerk,  opgeneem  in  die  gemeenskap  van  die 
gelowiges.

Die belofte om deur die Gees gedoop te word in die liggaam van Christus.  Daarvoor moes 
die dissipels wag.  

Hierdie doop met die Gees in ons teks wys op die uitstorting van die Gees wat eers 
moes plaasvind.  
Die dissipels moes in Jerusalem wag totdat die Gees volgens die belofte van die 
Here op die kerk uitgestort sou word.  

Dan sou die Gees die NT-kerk ook 
as ‘n kollektiewe eenheid saambind 
en gelowiges uit alle volke en tale en nasies bring 
tot die allernouste eenheid met die verhoogde Christus. 
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Ons  lees  in  Handelinge  2  hoe  mense  vanuit  verskillende  lande  wat 
verskillende tale gepraat het, die Gees ontvang het op Pinksterdag. 
‘n Groot verskeidenheid van mense word deur die Gees gedoop.

3            DIE REGTE MOMENT WAS  TOE DIE  HERE DEUR SY GEES SE KOMS DIE   
SKEIDSMURE TUSSEN GELOWIGES AFGEBREEK HET

Ons hoor van hierdie verskeidenheid ook in 1 Kor 12: 
“Party van ons is Jode, ander nie-Jode, ander weer slawe en nog ander vry 
mense.  Maar ons is almal deur die een Gees gedoop in Christus se liggaam”. 

Ons word een nuwe mensheid in Christus.  
Die ou skeidinge wat daar in die OT bestaan het tussen Jode en heidene word nou  
afgebreek.
Die  grense  wat  gegeld  het,  word  nou  geskuif  sodat  nuwe  grense  nou  vir  die 
gedooptes van die Here geld.    

In Efesiërs 2 o.a lees ons van die baie belangrike grensverskuiwing.  
Jode en nie-Jode word nou een nuwe mensheid in Christus.  Daar staan: 

“Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak 
het”.  

Hy het die muur van vyandskap en skeiding kom afbreek.  
Hy versamel Sy kerk nou uit alle volke, tale en nasies.  
Deur die Gees word ons, so hoor ons in Kolossense, nuwe mense wat al 
meer vernuwe word na die beeld van God.  
Dan skryf Paulus : (let op dat verskeidenheid nie meer ‘n skeidingsbeginsel is 
nie!)

“Hier is dit nie van belang of iemand   Griek of Jood is nie, besny of nie   
besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie.  Hier is Christus alles 
en in almal”. (Kol 3: 11).

Ons  sê:  die  skeidslyne  het  verskuif toe  die  doop  met  die  Gees  op  Pinksterdag 
plaasgevind het.  

Die skeidslyne het verskuif vanaf Jood-Griek, Jode-nie Jode, na ‘n skeidslyn wat nou 
getrek word selfs binne die kerk van die Here.  
Die skeidslyn word nou getrek tussen uitverkorenes en verlorenes.
Dit is nie meer ‘n bepaalde volk wat aan die kerk behoort soos in die OT nie, maar 
die Here roep nou uit alle volke, tale en nasies sy kerk.

Reeds  die  doop  van  Johannes,  waarna  Jesus  in  ons  teks  verwys,  breek 
hierdie skeidslyne af wat al die eeue in die OT bestaan het tussen die volk 
Israel en die ander volke.  

Die kerk van die OT het eintlik net tot die volk Israel behoort.  
Nou  kom  Johannes  met  sy  doop  van  bekering  tot  vergiffenis  van 
sondes (Mark 1: 4).  

Ons kan dit ook vertaal dat Johannes 
die Joodse volk opgeroep het om hulle te laat doop 
as teken dat hulle tot inkeer gekom het 
en so vergiffenis van sondes ontvang het.  

Uit  sy doop moet  dit  vir  die  kerk van die  OT duidelik  word  dat  die 
koninkryk  van  God  naby  gekom  het  en  dat  daar  nou  groot 
grensverskuiwings gaan plaasvind.

Teenoor die proselietedoop 
wat alreeds in die OT bedien is  aan mense wat by die 
Joodse geloof wou aansluit -  
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en wat ‘n skeidslyn tussen die volk Israel en die heidense 
volke getrek het -  

trek  die  doop  van  Johannes  ‘n  skeidslyn  dwarsdeur  die  volk 
Israel.  

Hy trek nou ‘n lyn binne-in die volk Israel.  
Deur  sy  doop  maak  Johannes  ‘n  skeiding  tussen  die 
kinders van Abraham en so tree die gedagte van ‘n nuwe 
volk, die ware volk van God, na vore.  

Eers as die Gees kom en die nuwe volk van God saambind, die nuwe skeidslyne in plek 
bring, is die tyd reg vir die dissipels om nie meer te wag nie.  

Dit is nuwe skeidslyne tussen geloof en ongeloof - ongeag taal, ras, persoon, geslag, 
ens.  
Dan eers sou die wagtyd verby wees.  
Die regte moment wat sou aanbreek op Pinksterdag.

4            DIE REGTE MOMENT OM OP TE HOU WAG DWING DIE KERK VAN DIE HERE   
OM DADELIK DIE GROOT OPDRAG VAN DIE HERE UIT TE VOER

Daardie dag, so weet ons, het kort na Christus se hemelvaart aangebreek.  
Dit lê nou in die verlede!
Ook vir ons lê dit in die verlede.

Die skeidslyne is verskuif.
Ons hoef nie meer daarvoor te wag nie.
Ons moet elke dag in ons optrede daarmee rekening hou.

Waar wil die Here veral hê dat ons dit in berekening moet bring?
Veral in die opdrag wat Hy binne hierdie verband vir ons gee.
Die dissipels kry ‘n baie duidelike opdrag van die Here wat  Hy  van  hulle 
verwag as hulle klaar gewag het.
In 1: 8 hoor ons:  

“……julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in 
Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld” (vers 8).   

Dit sluit aan by die bevel wat die Here aan Sy dissipels gee aan die einde van die 
evangelies, nl: Gaan dan heen, maak dissipels van die nasies en leer hulle…..en wat 
daarop volg.

Die  Here  verwag  dat  ons  in  die  uitvoer  van  daardie  opdrag  as  Sy  kerk 
rekening sal hou met die grenslyne wat Hy met Pinkster verskuif het!  
Hoe kan ons wys dat ons daarmee rekening hou?

• Ons wys dat ons met die Gees gedoop is en dat ons rekening hou met daardie 
grenslyne wat verskuif het as ons saam as gemeente steef om daardie opdrag uit 
te voer.

Dit is nie ‘n opdrag  net vir  individuele, of enkele, lidmate nie, Die Here 
verwag van ons as gemeente in geheel om daarna te strewe en mekaar te 
ondersteun om gesamentlik ook God se Woord uit te dra.  

Dit behoort een van die drome, indien nie die belangrikste droom nie, 
te wees van elke gemeente wat ingelyf is in die liggaam van Christus.  
Ons hoor al meer ons moet ‘n missionele gemeente wees.  
Dit hou in dat al die lidmate bewus is van God se groot opdrag en dat 
ons gedurig planne maak hoe ons dit  ook in gemeenteverband kan 
uitvoer.   

Nie net die werk van ‘n kommissie nie.  
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Ons almal ontvang die krag van die Gees om daaraan gehoor te 
kan gee.

As 
die uitdra van die Woord nie vir ons ‘n baie belangrike prioriteit is nie, 
as ons nie graag betrokke wil raak by ‘n verskeidenheid van uitreikaksies nie, 
as ons as gemeente nie groei in getalle omdat mense wat buite die kerk staan 
inskakel nie, 
as  ons  dit  maar  net  vir  ‘n  paar  gewillige  hande  oorlaat  om  al  ons 
verantwoordelikheid te dra, 

verstaan ons nog nie ons gedoop- wees deur die Gees nie. 
Dan verstaan ons nog nie die implikasies van die grensverskuiwing wat 
met Pinkster plaasgevind het nie. 

• Ons wys dat ons met die Gees gedoop is en dat ons rekening hou met daardie 
grenslyne wat verskuif het as ons sorg dat die verskeidenheid nie ‘n struikelblok 
word nie.  

Die skeidslyn mag nie by verskeidenheid getrek word as ons God se groot 
opdrag uitvoer nie.
Die skeidslyn lê nie by verskeidenheid nie, maar by geloof-ongeloof.

Verskeidenheid dui daarop dat iets net op ‘n ander manier gedoen word of net 
anders lyk.
Verskeidenheid dra by tot die rykdom van skakeringe in God se koninkryk.
Dit vul aan en breek nie eenheid af nie.
Verskeidenheid behoort nie tot beginsels verhef te word en so skeidinge te 
bring wat ongehoord is nie.

Kom ons kyk weer na Kol 3.
Paulus  toon duidelik aan dat ons nie verskeidenheidslyne mag trek as ons 
God se genade aan mense bedien nie.
Dit sluit verskeidenheidsgrense in soos:

Rassegrense (Griek-Jood)
Daar is nog lidmate wat ernstig aan hierdie grens klou om nie 
gehoor te gee aan die opdrag van die Here nie.
Hulle sien nie kans om aan ander rasse die Woord te bring nie 
en vermy dit eerder om dit te doen uit vrees, onkunde, ens.  
So rem hulle ook aan gemeentes om te wag, terug te hou, sodat 
die Woord nie aan ander gebring kan word wat op ons pad kom 
nie.

Godsdienstige grense (besny-en nie besny)
Onbelangrike godsdienstige verskille wat skeiding skep en keer 
dat gelowiges kan saamwerk om ‘n groter magsbasis te vorm in 
God se koninkryk.
Hulle sal hulle eerder onttrek omdat dit vir hulle nog steeds gaan 
om verskeidenheidsgrense wat deur hulle oorbeklemtoon word.
Hieronder val dinge waroor ons al baie gestry het:  kelkies en 
die beker, die tipe vertaling wat gelees mag word, die vrou in die 
amp, ens.

Kulturele skeidsmure (Scith – dws van ‘n vreemde kultuur en barbaar)
Hoe  sterk  trek  ons  nie  die  kultuurskeidingsgrense  in  ons 
gemeentes nie!
Ons kan ons net nie daartoe kry om ander kulture bloot as ‘n 
verskeidenheid te sien nie eerder as ‘n skeidingsmuur.
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Ons sukkel om gewoond te raak daaraan dat daar verskillende 
kulture selfs binne ‘n gemeente is van hoe mense die Here wil 
aanbid. 
Want die jongmense het ‘n ander kultuur as die ouer mense, die 
een kerk het ‘n ander kultuur as die ander kerk, lidmate in ‘n 
gemeente hou van verskillende wyses om dinge te doen en die 
Here te  aanbid wat  deel  vorm van die  kultuurverskeidenheid; 
mense buite die gemeente is gewoond aan ‘n ander kultuur as 
lidmate in die gemeente..
Ons mag nie van hierdie verskeidenheid  skeidingsmure maak 
nie.
Anders tree ons nog soos mense op wat wag om met die Gees 
gedoop te word en dat die Gees nog uitgestort moet word. 
Dan  wil  ons  weer  die  ou  grense  terugbring  wat  die  Gees 
afgeskryf het toe Hy uitgestort is!

Dan het ons nog nie eens gepraat oor die sosiale skeidsmure (slaaf of 
vryman) en die geslagtelike skeidsmure (man vrou) wat ons steeds aan 
wil vasklou nie.

Verskeidenheidsgrense mag ons nie laat talm om God se groot opdrag uit te 
voer nie.  

Verskeidenheid word nie opgehef nie, maar die Here vra wel dat ons nie van 
daardie verskeidenheid sondige skeidsmure maak nie.  

Dit gaan nie hier oor leerverskille nie.  
Dit gaan oor onbelangriker dinge wat ons kan opblaas tot skeidsmure 
wat vir die Here onaanvaarbaar is.  
Dit is dinge wat lelike skeidsmure kan word omdat ons hoogmoedig is, 
selfsugtig is, kortsugtig is, liefdeloos is, ongehoorsaam aan die Here is 
en nog steeds in die OT-iese era wil vassteek!

Geliefdes, die skeidingsgrense het verskuif met Pinkster.
Ons is gedoop in die Gees in die liggaam van Christus.
Moenie van verskeidenheidsgrense skeidingsmure maak wat jou laat talm, laat wag, 
om aan die werk te spring om God se opdrag in hierdie verband uit voer nie. 
Wag kan goed wees.
Net nie in hierdie verband nie.


