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Genade en Vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus 

deur kragtige werking van die Heilige Gees. 

 

Baie welkom by die Aandkerk geleentheid van Sondag 12 Julie 2020. Dit 

is vir my lekker om `n paar minute vandag saam met jou te wees.  

 

Ek neem vandag die Aandkerk se erediens hier by `n kerkgebou in 

Bosmanstraat (in die middestad van Pretoria) op. Kom bietjie saam met 

my dan wys ek vir jou hoe mooi hierdie kerkgebou binne is. 

 

Ek persoonlik hou baie van ou kerkgeboue. Daar is vir my iets mooi aan 

ou kerkgeboue.  

 

Ek is nou nie heavy into geskiedenis oor die algemeen nie, maar ek 

geniet dit om die begin hoofstukke van gemeentes se stories/verhale te 

lees of om met mense te gesels wie op een of ander manier deel was 

van die onstaangeskiedenis van `n gemeente. Elke gemeente het 

inderdaad `n besondere storie of verhaal. 

 



Hierdie kerkgebou waarin ek is, het ook `n besondere verhaal. Ons is 

vandag by die Bosmanstraatse kerkgebou van die NG gemeente 

Pretoria, wat deels aan die Verenigende Gereformeerde gemeente 

Melodi ya Tshwane verkoop is. NG Gemeente Pretoria is die oudste 

gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria en die 

58ste oudste bestaande gemeente in die NG Kerk van Suid Afrika.  

 

Moenie worry nie, ek weet almal is nie into ou kerkgeboue en 

kerkgeskiedenis nie, so ek gaan jou die moeite spaar om die video te 

forward omdat jy dalk nou dink ek gaan vir 10 min oor die geskiedenis 

van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria praat. Ek gaan nie, 

so jy hoef nie die video te forward nie. Maar, as jy graag meer inligting 

wil he en oor die gemeente oplees, is jy welkom om na  

https://www.gemeentegeskiedenis.co.za/ te gaan en NG Gemeente 

Pretoria op die website te soek. Jy kan daar ook van ander gemeentes 

lees. 

 

So, hoekom neem ek die Aandkerk by hierdie ou kerkgebou op? 

Natuurlik gaan kerkwees nie in die eerste plek oor `n gebou nie,  

 

 

 

 

https://www.gemeentegeskiedenis.co.za/


maar omdat ons vandag so bietjie gaan terug kyk na 4 dinge wat die 

vroeë Christene gedoen het, het ek gedink dit kan nogal nice wees om 

visueel met die ou kerkgebou so bietjie te link aan dit wat ons vandag 

gaan doen, naamlik terugkyk.  

 

Terwyl ons terugkyk na die vier beginsels wat Lukas vir ons in 

Handelinge 2:42 noem, is dit my gebed vir jou en my as kerk van die 

Here Jesus Christus dat die Here ook vir ons sal help om in die hier en 

nou waarin ons leef en veral ook in die tyd waarin ons leef, werklik kerk 

te wees, om werklik `n verskil waar ons werk en leef in Sy Naam te 

maak.  

 

Handelinge 2:37-42. 

By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus 

en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” 

 

Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop 

word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe 

en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is 

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

Here ons God na Hom toe sal roep.” 

 

Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend 

mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle 



het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die 

onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 

 

Natuurlik kan ons nie met mekaar engage soos wat ons sou engage het 

in `n gewone Aanderediens nie, maar ek wil graag nogsteeds vir jou 

vra: vat so paar oomblikke en lees weer vers 42 deur. Wat val jou op 

van hierdie vers? As daar dalk vir jou `n sentrale idee of gedagte wat in 

hierdie teks na vore kom?  

 

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die 

onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 

 

Die word verhoudings is nogal persoonlik vir my `n sentrale gedagte in 

hierdie teks en ek wil dit waag om te sê dat ek dink `n mens v42 kan 

opsom met die woord verhoudings.  

 

Lukas help vir jou en my om iets raak te sien van die hoë waarde en 

prioriteit wat vroeë Christene aan hulle verhouding met God en met 

mekaar geheg het. 

 

As ons v42 mooi lees, dan kom ons agter dat hulle verhouding met God 

en met mekaar nie maar net iets was wat hulle iewers deur die loop van 

die dag gou ingepas het en op `n sekere manier `n ADD ON was wat 



hulle gou iewers deur die loop van die dag of gedurende die week aan 

aandag gegee het. 

 

Nee, hulle het moeite met hulle verhouding met God en met mekaar 

gedoen gedoen. Die Griekse woord wat in die 1983 vertaling vertaal 

word met heelhartig toegelê, bevestig juis iets van hulle commitment. 

 

Kortlik iets oor die 4 beginsels waarna Lukas in Handelinge verwys: 

 

Leer van die apostels 

Hulle het geluister na wat die apostels oor Jesus se leer en lewe geleer 

en getuig het en veral ook oor die getuienis van die opstanding van 

Jesus uit die dood uit.  

 

Hulle het egter nie net geluister nie, maar ook hulle lewe daarvolgens 

ingerig en uit die leer, lewe en opstanding van Jesus gelewe. 

 

 

Hulle het volhard in die gemeenskap/onderlinge verbondenheid. Die 

gelowiges het mekaar lief gehad en mekaar met dade gehelp en 

daadwerklik ondersteun wanneer behoefte onstaan het.  

 



Die gemeekskalike maaltyd. `n Meer direkte vertaling van die woorde 

wat met gemeenskaplike maaltyd vertaal word is, breek van die brood. 

Ek is seker jy hoor iets bekend aan hierdie woorde? Ja, nagmaal.  

 

Nou, geleerdes verskil oor presies wat Lukas hier bedoel met die breking 

van die brood. Maar dit lyk tog vir my veilig om te sê dat Lukas hier 

waarskynlik verwys na gewone maaltye waartydens die nagmaal ook 

voor, gedurende of na die etes gevier is.  

 

Tydens hierdie saam wees en saam eet, het hulle met mekaar gesels 

oor Jesus se leer en lewe en in mekaar se lewe belê. Interessant om te 

sien hoe baie daar in die Bybel rondom saam eet en kuier rondom kos 

gebeur. 

 

Moenie dink omdat gebede laaste in v42 genoem word, dat dit nie so 

belangrik is soos die drie ander dinge wat genoem word. Gebed was 

absoluut deel van die mense se lewe.  

 

Natuurlik verskil ons konteks en lewe van die vroeë Christene se 

omstandighede, maar as jy so bietjie terugdink aan hierdie 4 dinge wat 

Lukas hier noem, hoe help dit jou om te dink oor jou verhouding met die 

Here en met ander mense? 

 

 



 

 

Hoe help hierdie gedeelte vir jou om te dink oor kerk? Baie mense dink 

dadelik aan `n kerkgebou wanneer `n mens die woord kerk gebruik. 

Ander mense sê ook dikwels wanneer hulle aan kerk dink: ek behoort 

aan die NG Kerk of ek behoort aan Doxa Deo maw dink aan die woord 

kerk as `n spesifieke denominasie.  

 

Dit is belangrik om te onthou dat die kerk eerstens gelowiges is. Die 

kerk is nie die kerkgebou nie, die kerk is ek en jy.  

 

Die feit dat tradisionele eredienste in die kerkgebou met meer as 50 

mense nie mag plaasvind nie, het ons juis opnuut en kreatief laat dink 

oor die vraag:  

 

Wat is kerk?  

Hoe dink ons oor gemeenskap van gelowiges?  

Hoe is ons as gelowiges in mekaar se lewe betrokke?  

Die tyd waarin ons is, laat die kerk, vir jou en my, ook opnuut die vraag 

vra: hoe dink ons oor ons roeping?  

Wat is die goed waarmee ons as kerk moet besig wees. 

 



Ek wil graag afsluit: As ons terugkyk na die 4 dinge wat Lukas vir ons 

skryf oor die vroeë Christene, sien ons dat hulle erns gemaak het met 

hulle verhouding met God en hulle verhouding met mekaar.  

 

Dit is my gebed vir jou en my dat ons in ons verhouding met God sal 

groei en dat ons op verskillende manière ook ons verhouding, as mede 

gelowiges, met mekaar op kreatiewe manière sal vier en vir mekaar 

omgee. Dat ons geloof, hoop en liefde in ons gemeenskappe sal uitleef. 

 

Gaan wees kerk daar waar jy is! 

 

 

 

 

 

 

 


