
 

WnL CONNECT GROEPE 

Die Ontwikkeling van die Kerk 
Handelinge 5:1-41 

 

HOOFPUNT 
 
God belowe om sy kerk deur middel van dissipline, beproewing en vervolging te bou. 
 
INLEIDING 
 
Verduidelik die onderwerp van bespreking aan die groep. 
 

● Het jy al ooit 'n uitdaging in jou lewe gehad wat jou fisies verander het? Wat was die                  
uitdaging en in watter opsig het dit jou verander? 

● Watter uitdaging het jou op geestelike gebied verander? Dink jy dat dit die moeite              
werd was? Hoekom of hoekom nie? 
 

Die Here sal sorgdra dat niks in die pad staan van die verkondiging van die evangelie en                 
uitbreiding van sy kerk nie. Om hierdie rede het Hy verskillende prosesse daargestel wat ons               
as sy kinders moet deurgaan om gevorm te word sodat ons alles tot eer van sy Naam kan                  
doen. 
 
BETEKENIS VAN DIE WOORD 
 
Ontleed die teksverse om te ontdek wat die Skrif oor 'n spesifieke onderwerp sê asook die                
betekenis daarvan. 
 
Laat 'n vrywilliger Handelinge 5:1-11 lees. 
 

● Lees Handelinge 4:32-37. Was dit nodig dat Ananias en Saffira al die geld aan die               
apostels moes gee nadat hulle die grond verkoop het? Hoekom of hoekom nie? In              
watter opsig het hulle gesondig? 

● Wat dink jy het Ananias en Saffira gemotiveer om so op te tree? Wat sou hulle                
daarby gebaat deur te jok oor die geld wat hulle ontvang het? 

 



Dit is duidelik dat hierdie paartjie opgemerk het dat Barnabas erkenning gekry het vir sy               
geskenk (Hand. 4:36-37) en dat hulle dieselfde lof wou hê. Daarom het hulle die volle               
opbrengs van die verkope aan die kerk belowe, maar het toe besluit om 'n deel van die geld                  
vir hulself te hou. Hulle wou die lof sonder enige opoffering ontvang. As Ananias en Saffira                
met hul misleiding sou slaag, sou die kerk se integriteit bevraagteken word en die eenheid               
sou skade ly. So 'n ernstige oortreding sou drastiese optrede verg. Toe Ananias dood              
neerval, het ‘n groot vrees almal oorval. Dit het tot gevolg gehad dat hulle besef het dat om                  
God te bedrieg of te mislei, onmiddellike optrede sal volg. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 5: 12-16 lees. 

● Hoe sou die voorval met Ananias en Saffira lei tot die reaksie van mense in vers                
13-14? 

Die apostels het voortgegaan om baie tekens en wonders onder die mense te verrig. Indien               
Ananias en Saffira nie gestraf sou word nie, sou die krag van die apostels verminder het en                 
hul getuienis sou verswak. Die oordeel van die Here oor die egpaar het ‘n heilige vrees by                 
diegene tot gevolg gehad - binne sowel as buite die kerk. Dit het daartoe bygedra dat die                 
kerk met groter sukses die publiek kon bedien en hulle aangemoedig om by die kerk aan te                 
klop vir hulp.  

● Die kerk moet nog steeds 'n plek wees waar daar in mense se behoeftes voorsien               
word. Voorsien die kerk van vandag in mense se fisiese sowel as hul geestelike              
behoeftes? Hoekom moet die kerk 'n plek wees waar daar na behoeftige mense             
omgesien word?  

● Watter voorbeeld het Jesus in hierdie opsig vir ons daargestel? 
 

Jesus se aardse bediening het op die geestelike sowel as die fisieke behoeftes van mense               
gefokus. Die belangrikste behoefte van elke mens is egter 'n persoonlike verhouding met             
Jesus Christus. Bo en behalwe hierdie belangrike behoefte, moet die kerk ook 'n plek wees               
waar mense aanvaar word en deel kan wees van ‘n gemeenskap van ander onvolmaakte              
mense wat empatie met mekaar se pyn het en mekaar se laste dra. Een van die eienskappe                 
van die Liggaam van Christus is die wedersydse begrip van ons onvolmaaktheid.  
 
Laat 'n vrywilliger Handelinge 5: 17-26 lees. 

● Hoe sien jy die jaloesie van die Sadduseërs? 
● Vanuit ‘n apostel se oogpunt, hoe sou jy gevoel het tydens die gebeure in verse               

18-21? Wat dink jy sou volgende gebeur? 

Soos vroeër, het die Sadduseërs die apostels weer gearresteer en in die tronk gesit. Die               
Here het egter tussenbeide getree en hulle bevry. Dit was ‘n fisiese wonderwerk en ‘n               
Goddelike openbaring wat hulle weer teruggebring het na wat hulle oorspronklik besig was             
om te doen, naamlik om die evangelie in die tempelhowe te verkondig 

● Ten spyte van die apostels se geloof in die Here en sy teenwoordigheid in hul lewe,                
is hulle nog steeds vervolg. Hoekom word Christene nog steeds vervolg ten spyte             
daarvan dat hulle Jesus getrou dien? 

 



 
Laat 'n vrywilliger Handelinge 5:27-41 lees. 
 

● Waarvan beskuldig die Raad die apostels in vers 28? 
● Watter bewerings, volgens Petrus se reaksie hierop, sou hulle woede opgewek het            

(vers 29-32)? 
● Wat staan vir jou uit van Petrus se reaksie op die beskuldigings wat teen hom               

gemaak is? Hoe kan ons dit vandag in die bediening toepas? 
 

Christene reageer nie met geweld of weerstand nie (Luk. 22:49–51). Petrus het homself nie              
verdedig nie, maar sy getuienis uitgeleef en die evangelie van verlossing aan Jesus se              
moordenaars verkondig. 
 

● Marteling het soms tot die dood gely. Waarom, dink jy, het die dissipels dit waardig               
geag om hulle daarin te verheug dat hulle in Jesus se naam gely het? 
 

Dit is dus geen wonder nie dat die tema van Petrus se sendbriewe gekenmerk is deur die                 
lyding vir Jesus (sien I Pet. 4:13; 2:18-21; 3: 8-17). Jesus is eers gemartel en toe daarna sy                  
dissipels. Hiervoor het hulle Hom geprys omdat hulle ter wille van sy Naam kon ly. Die Here                 
sal nie toelaat dat iets in die pad van die verkondiging van die evangelie en die uitbreiding                 
van sy Kerk staan nie. 
 
TOEPASSING 
 
Help jou groep om vas te stel hoe die waarhede uit hierdie Skrifgedeelte direk op hulle lewe                 
van toepassing is. 
 
Op watter wyse het jy die dissipline van ons Vader ervaar? Hoe het jou geloof hierdeur                
gegroei? 
 
Hoe dink jy sou jou verhouding met Jesus en jou toewyding tot die Liggaam gewees het as                 
vervolging 'n werklikheid in jou lewe sou wees? Hoe sou dit jou geloof  beïnvloed het? 
 
Waarom dink jy verlos die Here jou soms van swaarkry, terwyl Hy in ander gevalle toelaat                
dat jy daardeur gaan? Wat wil Hy jou hierdeur leer? 
 
GEBED 
 
Dank die Here dat Hy jou geloof deur dissipline, vervolging en gebrokenheid vorm. Bid dat               
Hy sal voortgaan om die geloof van jou groeplede te verfyn en hulle sal gebruik om Jesus se                  
koninkryk te verkondig. 
 

 


