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Die evangelie gaan na alle nasies 
Gehoorsaamheid aan God se woord lewer vrugte op.  

Hierdie hoofstuk fokus op die volgende: 

Die Here eis gehoorsaamheid aan sy woord. 

Die evangelie moet uitgaan na alle volke en nasies. 

Ten spyte van vervolging, bly God se kinders getrou aan sy woord. 

 

Die Jode is ontevrede oor Petrus se optrede 

Die apostels en ander gelowiges wat in Juda woon hoor dat die heidene ook die 

woord van God aangeneem het. Hulle weet ook dat Petrus na die huis ‘n nie Jood 

Cornelius gegaan het en hom en sy familie gedoop het. Hulle is ontevrede 

hieroor en wanneer Petrus in Jerusalem aankom, verwyt hulle hom dat hy by 

onbesnede mense gebly en geëet het. 

Hierdie optrede moet gesien word in die lig van die Jode se omstandighede. 

Hoe slegter dit met hulle gaan, hoe groter het die messiaanse idee geword. Die 

heidense volkere het geen aandeel aan hierdie messias nie 

 

Die wette van Moses 

Die Jode moes die wette van Moses wat opgeteken staan in Levitikus, streng 

onderhou word . Volgens een van die wette, moes Joodse kinders besny word. 

Dit was een van die kenmerke wat hulle van die heidene onderskei het. Omdat 

die heidene nie Moses se wette nie onderhou het nie, kon hulle ook geen aandeel 

in die beloofde messias wat hulle van die vyande sou verlos nie. 



Nou gaan Petrus na die heidene en doop hulle. Die suiwer Jode beskou hierdie 

doop as ŉ verbreking van die messiaanse gedagte.  

 

Petrus praat met die Jode 

Petrus verdedig homself. Hy verduidelik wat met hom en Cornelius gebeur het. 

Die stem het aan hom gesê: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag 

nie,” en die engel het aan Cornelius verskyn met die opdrag om manne na Joppe 

te stuur om Petrus te gaan haal. Deur dit te doen, het Petrus Jesus se opdrag 

uitgevoer om die evangelie aan alle nasies te gaan verkondig.  

God is dus van beide kante af werksaam om die ontmoeting in die huis van 

Cornelius te laat plaasvind. Die ses broeders uit Joppe kon dit alles bevestig. 

Petrus sê dat hy nog maar begin praat het met die mense by Cornelius toe die 

Heilige Gees op almal neergedaal het. Toe dit gebeur, het hy gedink aan die 

woord van die Here: “Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die 

Heilige Gees gedoop word”. Dit was baie duidelik dat God aan die gelowiges uit 

die heidene ook die Heilige Gees gegee het en dáár kragtig aan die werk was. 

“Wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?” vra Petrus. 

 

Betekenis van die daad van Petrus 

Jesus is die Verlosser van die Joodse volk, maar ook van die ganse skepping. 

Daarom moes hy (Petrus) na die heidene gaan. Toe die Joodse gelowiges dit alles 

hoor, was hulle tevrede. Met groot blydskap verklaar hulle dat God ook aan die 

heidene die bekering tot die lewe geskenk het sodat hulle in die verlossing kon 

deel. 

Daar is nou sekerheid ten opsigte van die heidene, die Christendom en die 

Verlosser. Die weg is nou duidelik aangewys. Voortaan kon die evangelie aan die 

heidene verkondig word. Die Pinksterbelofte het in vervulling gegaan: Want die 

belofte is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, die wat die 

Here onse God na hom toe sal roep 

 

Barnabas na Antiochië gestuur 

‘n Groot aantal van die inwoners in Antiochië het Christene geword. Jerusalem 

dit hoor, stuur hulle Barnabas na Antiochië. 

Barnabas was vroeg reeds bekend aan die eerste Christene. Hy was 

oorspronklik bekend as Joses, maar sy bynaam onder die apostels was Barnabas.    



Hierdie gebied is herhaaldelik beset en die inwoners het onder die invloed van 

die godsdienste van die Perse, Grieke en Romeine gekom. Tog smag baie van 

hulle na ŉ beter godsdiens. Hulle luister graag na die evangelie verkondiging van 

gelowige predikers wat daar kom en word gelowig. Toe Barnabas in Antiochië 

kom, was hy baie bly om te sien dat God genade aan die gelowiges betoon het. 

 

Barnabas kry hulp 

In Antiochië werk Barnabas met vrug en baie mense kom tot bekering. Die 

arbeidsveld is ontsaglik groot en die invloed van die heidendom oorweldigend. Hy 

het hulp nodig.  

Hy dink aan Paulus wat nie ver daarvandaan in Tarsus woonagtig is. Paulus het na 

sy bekering en nadat die Jode hom in Jerusalem om die lewe wou bring, in 

Tarsus gaan woon. Barnabas gaan na hom om hom te oorreed om hom in 

Antiochië te kom help. Paulus was nou toegerus daarvoor en gaan saam om met 

sy groot lewenstaak te begin. 

‘n Jaar lank werk hulle saam. Hulle leer die skare in die Christelike leer. Baie 

neem die leer aan en die onderskeid tussen Jood en heiden val weg. Beide volg 

nou Christus. Wat die Perse, Grieke en Romeine nie kon vermag nie, kry 

Barnabas reg. Hulle koninkryke het verdwyn, maar hy stig die koninkryk van 

Jesus Christus wat stand hou tot in ewigheid. 

 

Antiochië help Jerusalem 

N groot hongersnood gebeur gedurende die regering van keiser Claudius. Van 

Jerusalem kom die nuus dat die gemeente daar nie genoeg kos het nie. Onder 

leiding van Barnabas en Saulus besluit die Christene van Antiochië dat elkeen 

volgens sy vermoë iets sal afsonder om vir die gelowiges daar te sorg. Barnabas 

en Paulus word gestuur om die liefdesgawe te gaan oorhandig. 

Daarna wag belangrike werk op hulle. Die Heilige Gees gee aan die Antiochiërs 

opdrag: “Sonder nou Barnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek 

hulle geroep het.” Hul taak: om die evangelie aan die heidene te gaan verkondig. 

 

Nuwe vervolging in Jerusalem  

Jakobus is die seun van Sebedeus en die broer van die apostel Johannes. Hy was 

een van die eerste dissipels wat deur Jesus geroep is. Saam met Johannes en 

Petrus het hy ŉ spesiale plek in die apostel kring ingeneem.  

Die Bybel vertel nie van al die apostels se werksaamhede na Jesus se 



Hemelvaart nie. Van Jakobus word ook min vertel. Sy naam word wel dikwels 

genoem saam met Petrus en Johannes wat daarop dui dat hy leidende rol 

gespeel het. 

Koning Herodus was ook bewus van die optrede van die apostels. Hierdie koning 

wat ook Herodes Agrippa 1 genoem is, het tussen 37 - 44 n. C oor Palestina 

regeer. Hy is in hierdie amp deur keiser Claudius van die Romeinse Ryk 

aangestel. Om die Jode te paai, betoon hy hulle allerlei gunste en gawes. Hy het 

na alle waarskynlikheid van die jong Christelike gemeente en om die Jode se 

guns te wen, laat hy Jakobus met die swaard ombring. 

 

Petrus in die gevangenis 

Toe Herodes sien die Jode keur Jakobus se dood goed, laat hy ook vir Petrus 

gevange neem. Die doel is om hom ná die Paasfees voor die volk te laat verskyn 

en hom dan ter dood te veroordeel. Hy word uiters streng bewaak. Die nag voor 

die verhoor moet hy tussen twee soldate slaap, met kettings geboei en met 

wagte voor die deur van die gevangenis. Die gemeente verkeer in groot vrees. 

Hulle bid ernstig tot God om Petrus te red. In die nag staan n engel voor Petrus 

wat hom gebied om op te staan, hom te omgord, sy skoene aan te trek, sy 

bokleed om te gooi en om hom te volg. Petrus doen dit asof hy besig is om te 

droom. Hulle stap verby die slapende wagte en deur die poort (die hek) wat 

vanself oopgaan. Nadat hulle een straat ver gestap het, en die engel hom verlaat 

het, kom Petrus tot homself. Hy besef dat die Here hom uit die gevangenis 

bevry het  

 

Petrus vlug  

Petrus gaan nou na die huis van Maria, die moeder van Johannes en Markus. Die 

disssiples is besig om te bid. Petrus klop aan die deur. ‘n Diensmeisie met die 

naam van Rhode vra versigtig deur die luik wie die besoeker is. Petrus versoek 

haar dringend om die deur oop te maak. Sy herken sy stem en hardloop na binne 

om die blye nuus te vertel. 

Eers sê hulle vir Rhode sy is van haar verstand af. Toe sy volhou sê sommige dat 

dit seker Petrus se engel moet wees. Petrus hou aan met klop. Toe hulle gaan 

oopmaak, sien hulle hom daar staan en almal is verbaas en baie bly om hom te 

sien. Petrus maak hulle stil. Toe vertel hy wat gebeur het. God het die gebede 

van die gemeente op ŉ wonderbaarlike manier verhoor.  



Maar Petrus kan nie langer daar bly nie. Sy vyande sal hom soek. In die stilte 

van die nag verlaat hy die stad om skuiling te gaan soek in Cesarea. Toe dit dag 

word is daar onder die soldate by die gevangenis ‘n hele opskudding oor Petrus. 

Hy is net weg. Niemand weet wat gebeur het nie. Herodes is woedend. Die 

wagte is beskuldig van nalatigheid en is tereggestel.  

Na Herodus se dood keer Petrus terug na Jerusalem waar hy ŉ leidende rol in 

die eerste kerkvergadering speel. 
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Gemeente bid vir Petrus  
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