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INLEIDING 
 

Hierdie is ons laaste studie in die reeks, “Jesus verander 
alles”. 
 
Jesus het die wêreld verander deur gewone mans en 
vroue te gebruik. Hy verander ook daagliks my en jou en 
die kerk en Hy gebruik gewone mense om dit te doen. 
 
In Lukas 6:12-16 lees ons: “In daardie tyd het Jesus 
uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag 
deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het Hy 
sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, 
wat Hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat 
Hy ook Petrus genoem het, en sy broer Andreas, 
Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus 
en Tomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot, 
Judas seun van Jakobus, en Judas Iskariot wat die 
verraaier geword het. (1983 – Vertaling). 
 
Jy mag dalk wonder oor wat die verskil tussen ’n dissipel 
en ’n apostels is. Die woord apostel beteken 'iemand wat 
gestuur word'. Met ander woorde, 'n boodskapper, 
afgevaardigde of 'n amptelike verteenwoordiger. 'n 
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Dissipel is 'n volgeling van Jesus en glo in Jesus Christus 
as Verlosser. Daarom kan ons sê dat alle apostels 
dissipels was, maar dat alle dissipels nie apostels was 
nie. In hierdie studie verwys ons na die 12 gekose mans 
as dissipels.       

 
Toe Jesus Sy apostels gekies het, die mense wat die 
wonderlike boodskap van verlossing die wêreld in sou 
neem, het Hy nie 'n rabbi of 'n skrifgeleerde of 'n Fariseër 
of selfs 'n priester gekies nie. Hy het twaalf gewone 
mense, sonder enige teologiese opleiding, gekies. 
Hierdie gewone mans het 'n sterk invloed op die wêreld 
gehad. Hy doen dit vandag nog. Hy kies gewone mans 
en vroue. 
 
Van Sy twaalf dissipels was sewe vissermanne, en een 
was 'n tollenaar. Een van hulle was voorheen deel van 'n 
terreurgroep en 'n ander was 'n dief en 'n verraaier. 
 
Soms kyk mense die dissipels mis, maar hulle het die 
wêreld vir altyd verander. Dit blyk uit die Bybelse verhale 
van die dissipels dat Petrus die leier van die groep was. 
Wanneer die Nuwe Testament na die lys dissipels 
verwys, is Petrus se naam altyd eerste.  John MacArthur 
skryf” “Although Peter was unstable and impulsive, he 
became the rock upon whose confession the church 
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would be built. Though he failed Jesus by denying Him 
on the night of His betrayal, the Lord restored him and 
used him to win 3,000 converts on the Day of Pentecost.” 
(MacArthur, 2006) 
 
Petrus en Andreas was broers, so ook Jakobus en 
Johannes, wat ook neefs van Jesus was. Jakobus was 
die eerste martelaar. Sy broer Johannes het die langste 
gelewe en is dood toe hy in sy 80's was. Hy was die 
enigste van die dissipels wat nie 'n martelaarsdood 
gesterf het nie. 
 
Ons weet nie veel van die res van die dissipels nie, maar 
ons weet dat hierdie gewone mense die wêreld ingegaan 
het, meer dissipels gemaak het en die wêreld verander 
het deur die krag van die Heilige Gees. 
 
Alle gelowiges is dissipels van Jesus. Die woord beteken 
'n student of 'n vakleerling. Dissipels leer om soos hul 
Leermeester, Jesus, te wees. Soos met die eerste 
dissipels, kies Jesus ook ons, gewone mense, om Sy 
volgelinge te wees. 
Die dissipels het met dieselfde dinge gesukkel waarmee 
ons daagliks in die kerk worstel. Hulle het gesukkel met 'n 
gebrek aan nederigheid, 'n gebrek aan geloof of 
toewyding en magteloosheid. Hulle het gesondig, hulle 
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het ontken dat hulle Hom ken, hulle het Hom in die rug 
gesteek en gevlug. Jesus het hulle swakhede gesien, 
maar daaragter het Hy potensiaal gesien om die wêreld 
te verander. Hulle was die perfekte kandidate vir God om 
te gebruik. 
 
Jesus het hulle geneem net soos hulle was en Hy het 
hulle geleer. Hy het vir hulle 'n voorbeeld gestel, Hy het 
vir hulle en saam met hulle gebid en die Heilige Gees 
aan hulle gegee. Niks het sedertdien verander nie. Hy wil 
nog steeds die wêreld verander deur ons, gewone 
mense, wat foute en gebreke en sondes het. Ons moet 
net bereid wees om verander te word en gebruik te word 
tot Sy eer. 
 
Ons bid dat hierdie studie jou sal help om te sien waar jy 
inpas in God se plan vir jouself, jou familie en vriende, jou 
kerk, die gemeenskap en die wêreld. Wees 'n agent van 
verandering! 
 

Deo Gloria – Aan God alleen die eer!  
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Week 1 

 

 
Ek verklaar nou vir jou: “Jy is Petrus.  Op 
hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die 
magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.  
Ek vertrou die sleutels van God se koninkryk 
aan jou toe.  Wat jy ook al op aarde toesluit, sal 
ook by God toegesluit bly, en wat jy ook al 
oopsluit, sal ook by God oopgesluit bly.” 

Matteus 16:18-19 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Johannes 1:40-42 en Lukas 6:12-14 
 
Waarom dink jy het Jesus vir Simon die bynaam Petrus 
(rots) gegee? 
_____________________________________________ 
 

Simon was 'n baie algemene naam in die tyd van die 
Nuwe Testament. Simon was die seun van Johannes 
(Jona). Lukas verwys na hom as Simon, wat Jesus ook 
vir Petrus genoem het. Jesus het doelbewus hierdie 
bynaam, 'Petrus', gekies. Dit kom van die Griekse woord 
Petros wat “'n stuk rots of 'n klip" beteken. Die Aramese 
ekwivalent was Sefas. 
 
Dit wil voorkom asof Jesus Simon se naam na Petrus 
verander het om hom voortdurend te herinner aan wie hy 
behoort te wees. Die kere dat Jesus hom Simon noem, 
was dit vir Petrus 'n voortdurende herinnering dat hy nie 
sy potensiaal om 'n rots vir Christus te wees, vervul nie, 
maar dat hy soos sy ou self opgetree het. Wanneer 
Jesus hom Petrus noem (Rots), herinner Hy Petrus dat 
hy optree volgens sy potensiaal. 
   

Dag 1: 
Simon – Petrus  
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Hoe kan jy met Petrus identifiseer? 
_____________________________________________ 
 
Dwarsdeur die Bybel blyk dit dat God gewone mense, 
meestal ongekwalifiseerde mense, gebruik om die 
Koninkryk van God te bevorder. Petrus was nie anders 
nie. Hy was impulsief, arrogant en emosioneel. Die een 
oomblik het hy in geloof op die water geloop en die 
volgende oomblik het hy gesink weens sy twyfel.   Hy het 
selfs vir Jesus verloën. Tog het God hom nog steeds 
gebruik. 
 
Niemand is van nature bevoeg om God se werk te doen 
nie. Met verskillende temperamente, verskillende 
vaardighede, menslike broosheid en uiteenlopende 
agtergronde, is niemand daarvoor gekwalifiseerd nie. Tog 
wil Jesus ons gebruik om die wêreld rondom ons te 
verander. 

 
Die meeste van die tyd het Petrus nie opgetree soos die 
rots waarop Christus Sy kerk wou bou nie. Jesus wil 
egter nie perfekte mense hê nie. Die kerk is die ideale 
plek vir onvolmaakte mense. Jesus is op soek na mense 
soos ek en jy en Petrus, vol sonde en gebreke, maar wat 
beskikbaar is en bereid is om gebruik te word en om 
verander te word. 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Wat leer jy van die karakter van Petrus uit die volgende 
verse? 
 
Lees Matteus 14:22-33 en 17:4 en Johannes 18:10 
_____________________________________________ 
 
Petrus het 'n impulsiewe geaardheid gehad. Hy het die 
wonderlike geleentheid gehad om Jesus te sien soos Hy 
regtig was en om Moses en Elia te ontmoet. In plaas 
daarvan om die oomblik te geniet en sy mond toe te hou, 
blaker hy 'n onvanpaste voorstel uit: 'Ek kan vir U drie 
huise bou as U wil'. Dieselfde gebeur met die laaste 
Nagmaal. Sonder om te dink weier hy dat Jesus sy voete 
was. En toe Jesus gearresteer word, haal hy, sonder om 
te dink, sy swaard uit en kap Malgus se oor af. (Niemand 
weet waarom hy 'n swaard saam met hom geneem het 
nie.) 
 
Lees Matteus 26:33-35 en 57-74 
 
Een oomblik bely Petrus ten sterkste sy lojaliteit aan 
Christus en verklaar dat selfs al sou almal Jesus verlaat, 

Dag 2: 
Petrus se karakter  
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sal hy dit nie doen nie, selfs al beteken dit om saam met 
Hom te sterf. Net om Jesus 'n paar uur later te verloën. 
Dit nadat Jesus vir hom gesê het dat hy Hom sou 
verloën. Petrus het aan die een kant selfvertroue getoon 
en andersyds hoe feilbaar ons almal is. 
 
Is jy bewus van jou swakhede? Kan jy dit herken en op 
God se krag staatmaak om dit te oorkom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Volwassenheid is om in staat te wees om jou swakhede 
sowel as jou sterk punte te herken. 
 
Lees Matteus 26:75 en Lukas 24:12 
 
Nadat die haan drie keer gekraai het, onthou Petrus die 
woorde van Jesus en hy het gebreek en bitterlik gehuil. 
Maar nadat Simon Petrus berou gehad het oor sy 
mislukkings, word hy die leier van die dissipels. 
 
Iemand het die verskil tussen berou en skuldbelydenis op 
hierdie manier beskryf: 'Berou sê' Ek is jammer ', maar 
skuldbelydenis sê:' Ek is jammer genoeg om op te hou.'' 
Dit beteken dat ons jammer genoeg is om op te hou doen 
wat verkeerd is. Het jy slegs berou of bely jy jou sondes? 

 
Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Hoe het jy 'n volgeling van Christus geword? 
_____________________________________________ 
 

Lees Lukas 5:1-11 
 
Beskryf in jou eie woorde hoe Jesus vir Petrus geroep 
het en Petrus se reaksie. 
_____________________________________________ 
 

Vra jouself af: Waar kom hierdie man vandaan? Waarom 
is hy so kragtig deur God gebruik? Waar het hy geleer 
om so te preek? Waar het hy so 'n outoriteit gekry? 
Waarom praat hy met so 'n oortuiging oor Jesus, Sy 
lewe, Sy dood en Sy opstanding? Wat is sy verhaal? Hoe 
het dit alles begin? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Jesus het Petrus na Hom geroep om in ‘n verhouding 
met Hom te wees. Dit is die fondament van alle mense 
wat tot Christus geroep word. Ons is almal geroep om in 
'n verhouding met Jesus te wees. As die verhouding tot 
stand kom en groei, kan Jesus meer van ons vra. Jesus 

Dag 3: 
Petrus se Roeping  
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het Petrus ook geroep om 'n dissipel en 'n leerling te 
wees, om van Hom te leer, om die heerlikheid van God 
deur Jesus te sien. Die oproep om Jesus te volg is die 
oproep tot 'n nuwe manier van lewe, 'n lewe as ''visser 
van mense”. Volg My (verhouding), wees My dissipel 
(leerling) en word vissers van mense (bediening). 
 

Ons wil gereeld dinge vir God doen en dan is ons so 
besig in ons bedieninge dat ons vergeet dat ons geroep 
is om dissipels te wees. In die eerste plek moet ons 
volgelinge wees, nie net werkers nie. 
 

Jesus het 'n eenvoudige visserman geroep, 'n gewone 
gesinsman, met 'n boot en 'n huis, soos baie van ons. 
Petrus het foute gemaak, hy het beperkings gehad, hy 
was impulsief. Tog het hy toegelaat dat Jesus hom 
verander om 'n agent van verandering te word. Ongeag 
van wat ons van nature is, met Christus se hulp en 
genade, kan ons die man of vrou word wat God wil hê 
ons moet wees. Petrus was 'n riet wat deur die wind 
gewaai word, maar hy het 'n rots geword. Iets soortgelyks 
kan met jou gebeur. 
 

Neem 'n bietjie tyd en dink aan jou verhouding met 
Jesus. Hoe gretig is jy om by Jesus te leer? Verstaan jy 
jou roeping? 
 

Bid en vra Hom om jou te gebruik in Sy Koninkryk en 
tot Sy eer.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 2:14-41 
 
Wat het jou die meeste getref van hierdie gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Op Pinksterdag was daar groot skares in Jerusalem. 
Jesus het voorheen belowe dat Sy volgelinge met die 
Heilige Gees vervul sou word. Skielik kom die Heilige 
Gees met vuur en bemagtig die dissipels. Dit was die 
geboorte van die kerk. Jesus het Sy kerk op Petrus, die 
rots, gebou. Deur die getuienisse van Petrus en die 
ander dissipels sal die Goeie Nuus van verlossing vir die 
ganse mensdom voortduur. 
 
Gedurende hierdie geskiedkundige tyd staan Petrus aan 
die voorpunt van hierdie nuwe beweging. 'n Paar dae 
vroeër het hy Christus verloën en ontken dat hy Hom 
geken het. Nou staan hy op en sonder om 'n preek voor 
te berei, begin hy die preek van sy lewe te lewer. 
Jesus het Petrus, die visserman, deur Sy Heilige Gees 
verander om Petrus die leier te word, Petrus die man van 

Dag 4: 
Petrus - Die Leier  
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God. Op daardie dag het Petrus 'n oproep gedoen en 
ongeveer 3000 mense het op sy boodskap gereageer en 
volgelinge van die Weg geword. Hulle het Christene 
geword en is gedoop. 
 
En dit gaan voort deur die boek Handelinge en in die 
vroeë kerk. 
 
Lees Handelinge 3:11-16 en 10:44-48 
 
Wat leer jy van Petrus uit hierdie gedeeltes? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As jy invloed het, is jy 'n leier. Elkeen van ons het 'n 
invloed op ander. Ons dink dat ons as leiers gebore moet 
word, maar deur die Heilige Gees word almal geroep om 
leiers te wees, selfs al beïnvloed ons slegs een persoon. 
Leer by Petrus. Hy was bereid om gebruik te word en 
God het hom gebruik. Hy het die wêreld deur Petrus 
verander. Ons is nie anders nie. Vra die Here om jou as 
persoon met invloed te gebruik om die wêreld waarin jy 
leef te verander deur die krag van dieselfde Heilige Gees, 
wat Petrus “oorweldig” het. Wees beskikbaar en gewillig. 
God sal jou in staat stel. 

 
Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 16:13-20, 1 Korintiërs 3:10-15 en 
Efesiërs 2:19-20 
 
Wie bou die kerk? Waarop sou Jesus dit bou? Wat 
beteken dit vandag vir ons? Hoe moet ons voortbou op 
die fondament? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus bou Sy kerk deur getroue gelowiges en Hy het by 
Petrus begin. Jesus is die fondament, die hoeksteen van 
God se geestelike huis. God bou die kerk op die 
waarheid oor Homself. Omdat die apostels op 'n unieke 
manier met Sy waarheid toegerus is, was hulle ook die 
grondslag van God se kerk deur hulle lering en prediking. 
Die bou van God se kerk is 'n nimmereindigende proses. 
 
Lees 1 Petrus 2:4-5 en 9-10 
 
Wat is jou roeping in hierdie wêreld? 
_____________________________________________ 

Dag 5: 
Petrus – Die Rots 
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Tradisie vertel dat Petrus 34 jaar na die kruisiging van 
Jesus in die stad Rome gesterf het. Op eie versoek is hy 
onderstebo gekruisig. Hy het gesê dat hy nie werd is om 
te sterf soos Jesus gesterf het nie. Soveel het met hom 
gebeur tussen sy roeping en sy kruisiging. Hy het sy reis 
met Jesus begin toe hy sy boot vir Jesus aangebied het 
om van te preek. Hy het sy besigheid en die boot verlaat 
en Jesus gevolg. Later het hy op die water geloop, hy 
was daar toe Jesus met Moses en Elia ontmoet het. Dit 
was Petrus wat in die tuin van Getsémané aan die slaap 
geraak het terwyl Jesus gebid het. Dit was Petrus wat 
Malgus se oor afgesny het toe Jesus in hegtenis geneem 
is. Toe hulle Jesus in hegtenis neem, was dit Petrus wat 
Jesus verloën het. Dit was Petrus wat die Paasoggend 
na die leë graf gehardloop het. Dit was Petrus wat op 
Pinksterdag opgestaan en gepreek het. Dit was Petrus 
wat die boodskap van Jesus wêreldwyd verkondig het. Al 
hierdie dinge kan teruggevoer word na een ervaring, sy 
roeping. Op daardie dag het hy geen idee gehad hoeveel 
sy lewe gaan verander nie. Die dag het begin soos elke 
ander dag.  
 
Vandag het soos elke ander dag begin.  Vra die Here om 
vandag 'n keerpunt in Sy verhaal oor jou te maak. Dink 
net hoe Hy jou mag gebruik. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Gebed 

 
Geheuevers: 
Ek verklaar nou vir jou: “Jy is Petrus.  Op hierdie rots sal 
Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit 
nie oorwin nie.  Ek vertrou die sleutels van God se 
koninkryk aan jou toe.  Wat jy ook al op aarde toesluit, sal 
ook by God toegesluit bly, en wat jy ook al oopsluit, sal 
ook by God oopgesluit bly.” 

Matteus 16:18-19 (NLV) 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
Skriflesing 
Johannes 1:35-42, Lukas 5:1-11, Matteus 16:13-20, 
Matteus 26:57-75 en Handeling 2:14 
 
 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 1:35-42. Wat was die boodskap wat 
Petrus oorreed het om Jesus te gaan ontmoet? Wie was 
daarvoor verantwoordelik om jou aanvanklik na Jesus te 
lei? Watter impak het dit op jou lewe gehad? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Lukas 5:1-11. Hoe gebruik Jesus hierdie gebeure 
om Petrus se aandag te kry? Deel hoe God gebeure in 
jou lewe gebruik het om jou aandag te kry? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Matteus 16:13-20. Wie, sê Petrus, is Jesus? Hoe is 
die stelling van Petrus oor Jesus die grondslag van die 
kerk? Hoe moet ons voortbou op hierdie fondament? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Matteus 26:57-75 en Handeling 2:14. Waarom het 
Petrus Christus verloën? Wat het daartoe gelei dat 
Petrus verander het van die verloëning van Christus tot 
om Christus met vrymoedigheid voor mense te 
verkondig? Hoe kan God jou gebruik om die Evangelie 
met vrymoedigheid te verkondig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

Sluit in gebed 
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Week 2 

 
en dadelik het hulle hulle pa en sy werksmense 
net so gelos en saam met Jesus gegaan. 

 Markus 1:20(NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Daar is verskeie mense met die naam Jakobus in die 
Nuwe Testament. Daar was Jakobus, broer van 
Johannes en die seun van Sebedeüs; Jakobus, die seun 
van Alpheus (dikwels genoem Klein Jakobus) en 
Jakobus, wat die seun van Maria en Josef was en 
daarom 'n halfbroer van Christus. Hierdie Jakobus het 'n 
leier in die kerk in Jerusalem geword en die Nuwe 
Testamentiese brief geskryf wat sy naam dra. 
 
Hierdie week gaan ons Jakobus, die seun van Sebedeüs, 
bestudeer wat deur Jesus gekies is om een van die 
twaalf dissipels te wees. 
 
Lees Markus 1:16-20 en Lukas 5:10    
 
Jakobus was die ouer broer van Johannes en was deel 
van die naaste binnekring van Jesus, maar hy is vir ons 
die minste bekend. Ons vind nie baie inligting oor sy 
karakter en optrede in die Bybel nie. Ons weet wel dat sy 
vader, Sebedeüs, 'n belangrike persoon was omdat hy 'n 

Dag 1: 
Jakobus  
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visvang-besigheid gehad het wat groot genoeg was om 
verskeie mense in diens te neem. 
 
Wat was Jakobus se reaksie toe Jesus hom en Johannes 
geroep het? 
_____________________________________________ 
 
Jakobus het alles gelos en Christus onmiddellik gevolg. 
 
Lees Lukas 9:57-62 
 
Sommige mense het baie verskonings gemaak waarom 
hulle nie Jesus onmiddellik kon volg nie en waarom hulle 
hulself nie geskik gesien het om die Koninkryk te dien 
nie. 
 
Het jy verskonings gemaak oor waarom jy Jesus nie kon 
volg, selfs as jy weet dat jy iets moet doen, nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
God maak nie foute nie - ook nie deur jou te roep nie. 
1 Tessalonisense 5:24 leer ons “Hy wat julle roep, is 
getrou, dat Hy jou heilig sal maak en jou sal toerus.” 

 
Sluit vandag se studie in gebed.   
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
As deel van die intieme binnekring van Jesus, het 
Jakobus die voorreg gehad om Jesus se krag en 
heerlikheid te aanskou. 
 
Lees die volgende gedeeltes en beskryf die gebeure wat 
Jakobus gesien het. 
 

Markus 5:36-43 
 
 
 

Matteus 17:1-7 
 
 
 

Markus 13:1-5 
 
 
 

 
Markus 14:32-34 

 
 
 

  

Dag 2: 
Deel van die binnekring  
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Al hierdie gebeure wat Jakobus gesien het, moes sy 
geloof versterk het. “He was privileged to witness the 
power of Jesus in raising the dead, he saw His glory 
when Jesus was transfigured; he saw Christ’s 
sovereignty in the way the Lord unfolded the future to 
them on the Mount of Olives and he saw the Saviour’s 
agony in the garden.  All these events must have 
strengthened his faith immensely and equipped him for 
the suffering and martyrdom that he would eventually 
face.  (John MacArthur, Twelve Ordinary Men, p79) 
 
Dink jy dat dit vir ons moontlik is om so 'n intieme 
verhouding met Jesus te hê? Hoe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ondanks al ons tekortkominge, wil Christus hê dat ons in 
'n intieme verhouding met Hom moet wees. Hy wil hê dat 
ons moet deel wees van Sy binnekring. 
 
Wat is dit wat jou verhinder om so 'n innige verhouding 
met Christus te hê? 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie in gebed. 
Vra die Vader om jou te help om 'n intieme verhouding 

met Hom te hê.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Markus 3:17 
 
Waarom dink jy het Jesus vir Jakobus en Johannes die 
bynaam 'Seuns van die Donder' gegee? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jakobus was 'n man van intense ywer en passie. Die 
Griekse woord, Boanerges (seuns van die Donder), 
definieer sy persoonlikheid. Hy was ywerig, vreesloos en 
passievol. Maar ywer sonder kennis en wysheid kan 
gevaarlik wees. 
 
Lees Lukas 9:51-56 
 
Waarom wou Jakobus en Johannes vuur uit die hemel 
laat neerdaal op die Samaritane? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 3: 
‘n Vreeslose volgeling  
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Alhoewel Jesus hulle bedien het en altyd vol 
goedhartigheid en welwillendheid teenoor hulle was, het 
die Samaritane Jesus met opsetlike minagting behandel.  
Jakobus en Johannes het nie die ingesteldheid wat Jesus 
hulle geleer het, verstaan nie - daarom het Jesus hulle 
nie toegelaat om wraak te neem nie. 
 
Lees Psalm 18:30  
 
Wat leer hierdie vers ons oor hoe om op die regte manier 
vreesloos te wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Jakobus was uitgesproke, intens en ongeduldig met 
kwaaddoeners. Sulke vreesloosheid kan 'n deug wees as 
dit ter wille van geregtigheid is. Wat dryf jou om 'n 
vreeslose volgeling van Christus te wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.   
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Matteus 20:20-24 en Markus 10:35-45 
 
Identifiseer die verskillende karakters in hierdie drama. 
Wat het hulle gevra en wat dink jy is dit wat hulle 
motiveer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die arrogansie van hierdie versoek strook met die feit dat 
Sebedeüs 'n man van rykdom en invloed was. Jakobus 
en Johannes was ambisieus en te selfversekerd en het 
probeer om hoër status as die ander dissipels te verkry. 
In Matteus lees ons dat hul moeder Jesus gevra het, en 
in Markus het hulle Jesus self gevra. Alhoewel Matteus 
sê dat hul ma met Jesus gepraat het - kan ons met 
veiligheid aflei dat hulle die aanhitsers was en hul 
moeder opgesteek het om namens hulle met Jesus te 
praat. 

Dag 4: 
Geroep om te dien  
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Hoe het Jesus op hierdie versoek gereageer? Wat het Hy 
toegestaan en wat het Hy weerhou in Sy reaksie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Waarom dink jy is die versoek van Jakobus en Johannes 
deur die ander dissipels verwerp? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Teen watter houding waarvoor jy versigtig moet wees, 
waarsku hierdie gedrag van die twaalf dissipels jou? 
_____________________________________________ 
 
Die sleutelwoord in Markus 10 is diens. Jesus het gekom 
om mense te dien en Hy verwag dit van Sy volgelinge. 
 
Vir Jesus se volgelinge moet dit oor soveel meer gaan as 
oor mags- en ereposisies. Jesus het die voorbeeld gestel 
deur homself te verneder om mens te word en aan die 
kruis vir sondaars te sterf. 
 
Dink na oor wat jy kan doen om ander te dien. Vra die 
Here om vir jou te wys waar Hy wil hê dat jy in die 
Koninkryk moet dien. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 15:18-21 
 
Watter waarskuwing gee Jesus vir Sy dissipels? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Handelinge 12:1-2 
 
Waarom het Herodes vir Jakobus doodgemaak? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jakobus was die eerste dissipel wat doodgemaak is vir 
sy geloof. Herodes het sy vervolging van gelowiges begin 
om die Jode se guns te verwerf. 
 
Lees 2 Timoteus 3:12 
 
Dink jy dat dit 'n gegewe is dat gelowiges weens hul 
geloof teenkanting en vervolging sal ervaar? Hoekom? 

Dag 5: 
Vervolg vir  geloof  
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Op watter maniere ervaar ons as gelowiges in ons 
daaglikse lewe opposisie en vervolging? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As gelowiges kan ons vervolging verwag. Selfs vandag 
gebeur dit nog steeds dat mense doodgemaak word vir 
hul geloof. 
 
Lees 1 Petrus 4:14 
 
Watter troos kan ons verkry deur hierdie gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
Bid vir die mense wat vervolging ondervind vir hul 

geloof en vir diegene wat gelowiges vervolg.  
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Gebed 

 
Geheuevers: 
en dadelik het hulle hulle pa en sy werksmense net so 
gelos en saam met Jesus gegaan.  

Markus 1:20(NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
 
Skriflesing 
Hebreërs 3:7-8, Kolossense 4:5-6, 1 Petrus 4:10 en 
Matteus 5:10-12 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Hebreërs 3:7-8. Roep God mense nog steeds vir 'n 
spesifieke taak? Wat moet ons doen as ons God se stem 
hoor? Hoe hoor ons God se stem? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Deel met mekaar as jy 'n spesifieke roeping van God 
ontvang het. 
_____________________________________________ 
 

Lees Kolossense 4:5-6. Kan 'n mens te vreesloos wees 
om 'n volgeling van Christus te wees? Watter riglyne vind 
ons in Kolossense 4 om te volg as ons gekonfronteer 
word oor ons geloof? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees 1 Petrus 4:10. Hoe kan ons mekaar dien? 
_____________________________________________ 
 
Lees Matteus 5:10-12. Kan jy gelukkig wees as jy vervolg 
word weens jou geloof? Wat sal jou beloning wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

Sluit in gebed 
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Week 3 

 

 
Een van Jesus se dissipels het langs Hom aan 
tafel aangelê – die lieflingdissipel. 

Johannes 13:23 (NLV) 
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41 
 

 
 
 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Markus 1:19-20 en Markus 3:17    
 
Die apostel Johannes is aan ons bekend omdat hy 
soveel van die Nuwe Testamentiese boeke geskryf het. 
Hy was die skrywer van 'n Evangelie en drie sendbriewe 
wat sy naam dra, sowel as die boek Openbaring. 
Afgesien van Lukas en die apostel Paulus, het Johannes 
meer van die Nuwe Testament geskryf as enige ander 
menslike skrywer. Die Skrif is dus vol insigte in sy 
persoonlikheid en karakter. 
 
Johannes was die jonger seun van Sebedeüs. Sy ouer 
broer, Jakobus, is ook geroep om 'n dissipel van Jesus te 
wees. Na hul daaropvolgende oproep deur Jesus om hul 
vader en hul werk as vissers te verlaat, noem hy Jakobus 
en Johannes Boanērges, 'seuns van die donder'. Dit was 
waarskynlik omdat hulle ywerige, impulsiewe Galileërs 
was, wie se ywer ongedissiplineerd was en soms 
verkeerd gerig was.  Johannes was saam met Jakobus, 
gretig om vuur uit die hemel teen die Samaritane te laat 
neerdaal. Hy was ook in die debat oor wie die grootste 

Dag 1: 
Johannes  
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was. Sy ywer en ambisie weerspieël die van sy ouer 
broer. 
 
Johannes word nie in sy Evangelie by die naam genoem 
nie, maar daar is verskillende verwysings na hom as die 
dissipel vir wie Jesus liefgehad het. Lees die volgende 
verse en verduidelik waarom dit wys dat Jesus hom 
liefgehad het: 
 

Johannes 13:23 
 
 

Johannes 19:26-27  
 
 

Johannes 20:2,8 
 
 

Johannes 21: 1-14 
 
 

 
Johannes begin sy dissipelskap as 'n ywerige volgeling 
van Jesus. Hy was nie saggeaard en bedagsaam nie en 
moes leer van die liefde wat 'n volgeling van Jesus moes 
kenmerk. Maar hy het geloof gehad en Jesus het hom 
verander in die dissipel van die liefde. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. Vra Jesus om jou te 
verander om die volgeling te wees wat Hy wil hê jy moet 

wees.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Johannes was deel van Jesus se binnekring en was 
saam met Petrus, die naaste aan die Meester. Die drie 
dissipels in die binnekring is by baie geleenthede gehad 
om saam met Jesus te wees. Ons het 'n paar sulke 
geleenthede op dag 2 van week 2 bestudeer en sal nou 
nog 3 studeer. 
 
Lees die volgende gedeeltes en beskryf die gebeure 
waarvan Johannes ‘n getuie was en waarvan hy deel 
was. 
 

Matteus 8:14-17 
 
 
 

Lukas 5:5-11 
 
 
 

Lukas 22:8-13 
 
 
 

Dag 2: 
  In die teenwoordigheid van Jesus  
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Gedeeltes soos hierdie toon dat Johannes baie 
gewaardeer was onder die apostels en dat hy veral naby 
aan Jesus was. 
 
Hoe voel jy oor jou verhouding met Christus? Dink jy dat 
jy genoeg tyd saam met Hom in Sy geselskap spandeer 
om by Hom te leer? Wat moet verander? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As ons aan die apostel Johannes dink, dink ons 
gewoonlik aan 'n sagmoedige, ouer apostel. Iemand 
gevul met wysheid en liefde. Johannes het egter nie so 
begin nie. Onder die beheer van die Heilige Gees het 
Johannes verander. As ons verder gaan met die studie, 
sal jy sien dat sy grootste swakhede tot sy grootste sterk 
punte ontwikkel het. Sy lewe leer ons wat met ons moet 
gebeur namate ons in Christus groei. 
 
Wat beskou jy as die grootste sterk- en swakpunte in jou 
geestelike lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Praat met die Vader daaroor in gebed. Vra Hom om jou 

swakpunte in sterkpunte te verander.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:35-37 en Johannes 3:30 
 

Op watter manier wys hierdie verse vir ons dat Johannes 
kennis van die Skrif gehad het en dat hy die waarheid 
gesoek het en wou volg? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Johannes, die dissipel, het in die waarheid belanggestel; 
hy het nie Johannes die Doper gevolg om by 'n kultus 
aan te sluit nie. Daarom het hy Johannes verlaat om 
Jesus te volg nadat Johannes Jesus duidelik 
geïdentifiseer het as die Lam van God. Hy gebruik die 
Griekse woord vir waarheid vyf en twintig keer in sy 
Evangelie en nog twintig keer in sy sendbriewe. Hy het 
geskryf: ‘Ek ervaar geen groter blydskap as juis wanneer 
ek hoor dat my kinders in ‘n hegte verbondenheid aan die 
waarheid lewe nie.’ (3 Johannes 1:4). 
 
Maar soms, in sy jonger jare, het Johannes se ywer vir 
die waarheid nie liefde en deernis vir mense gehad nie. 
Hy moes die balans leer. 

Dag 3: 
    Die balans tussen l iefde  

en waarheid  
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Lees Markus 9:38-41  
 
Wat het Johannes erken dat hy gedoen het? Wat was 
Jesus se reaksie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Johannes het 'n man veroordeel wat in die naam van 
Jesus gedien het, net omdat die man nie deel van die 
groep was nie. Johannes was altyd ywerig en passievol 
vir die waarheid, maar nou leer die Here hom om lief te 
hê. Dit is 'n belangrike keerpunt in sy lewe. Hy begin die 
noodsaaklikheid verstaan om die waarheid met liefde te 
balanseer. 
 
Hoe balanseer jy die waarheid en liefde in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Koninkryk het mense nodig wat moed, ambisie, 
dryfkrag, passie, vrymoedigheid en 'n ywer vir die 
waarheid het. Om beide waarheid en liefde te toon, is 
slegs moontlik vir die volwasse gelowiges wat in hul 
verhouding met Christus gegroei het. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.   
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
In sy jeug het Johannes 'n paar ambisieuse planne vir 
homself gehad. Dit is nie inherent verkeerd om te streef 
daarna om invloed of sukses te hê nie. Maar dit is 
verkeerd om selfsugtige motiewe te hê, soos Johannes 
blykbaar gehad het. En dit is veral verkeerd om 
ambisieus te wees sonder om ook nederig te wees. 
 
Lees Markus 10:35-39 
 
Wat leer hierdie verse vir ons oor Johannes se ambisie?  
_____________________________________________ 
 
Die versoek van die broers toon ongelooflike 
waaghalsigheid. Dit wys hulle ambisie en dat hulle glad 
nie  nederig was nie.  Daar is niks verkeerd met ambisie 
nie. In werklikheid was daar niks verkeerd met Jakobus 
en Johannes se begeerte om langs Jesus in die 
Koninkryk te gaan sit nie. Wie sou dit nie begeer nie? 
Hulle fout was dat die begeerte om die posisie te verwerf 
belangriker was as die feit of hulle so 'n posisie waardig 
was. Hulle ambisie het hulle nederigheid oorskadu.  En 

Dag 4: 
Balanseer ambisie  

en nederigheid  
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Jesus het dit herhaaldelik duidelik gemaak dat die 
hoogste posisies in die Koninkryk vir die nederiges 
gereserveer is. 
 
Lees Markus 9:35-37  
 
Op watter manier illustreer Jesus hier nederigheid? 
_____________________________________________ 
 
Jesus het hulle gewys hoe om 'n dienaar te wees deur 
hul lewenswyse. As die dissipels eerste in die koninkryk 
wou wees, moes hulle dienaars wees. As hulle waarlik 
groot wou wees, moes hulle meer kinderlik wees. In 
plaas daarvan om met mekaar te argumenteer en te veg, 
in plaas daarvan om mekaar te verneder, in plaas 
daarvan om mekaar te verwerp en hulself te verhef, 
moes hulle mekaar dien. 
 
Lees 1 Korintiërs 13:4-5 
 
Op watter manier leer die model van diensbaarheid ons 
ook oor liefde? 
_____________________________________________ 
 

Liefde word getoon in diens aan mekaar, nie deur 
mekaar te oorheers nie. 

 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Een of ander tyd, tydens sy tyd met Jesus, vind 
Johannes se ambisie 'n balans in nederigheid. Johannes 
word self sagmoedig - hoewel hy moedig, vol 
selfvertroue, vrymoedigheid en passievol gebly het. 
Johannes het 'n pilaar in die kerk geword en sy invloed is 
deur die eeue heen gevoel. 
 
Lees Handelinge 4:1-19 
 
Wat leer ons oor die bediening van Johannes en die 
manier waarop hy gely het in hierdie gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Handelinge 8:14-17 
 
Waarheen het die Kerk Johannes opdrag gegee om te 
gaan? Saam met wie was hy? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 5: 
'n Pilaar van die Kerk  
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Lees Galasiërs 2:9 
 
Wat leer hierdie vers ons oor die manier waarop die kerk 
Johannes se bediening ervaar het? 
____________________________________________ 
 
Lees Openbaring 1:9 
 
Watter twee woorde gebruik Johannes om homself aan 
sy lesers te beskryf? 
_____________________________________________ 
 
Op watter manier onthul hierdie woorde Johannes se 
beskeidenheid? 
_____________________________________________ 
 
Jesus het Johannes heeltemal verander. Johannes het 
die boodskap verstaan en hy het die lesse geleer. Hy het 
die karakter van Christus op 'n kragtige manier 
aangegryp. Hy het 'n menslike voorbeeld geword van die 
regverdige Christus-gelyke karakter. 
 
Hoe sou jou vriende en familie jou beskryf? Het jy 'n 
Christus-gelyke karakter? 
_____________________________________________ 

 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Gebed 

 
Geheuevers: 
Een van Jesus se dissipels het langs Hom aan tafel 
aangelê – die lieflingdissipel. 

Johannes 13:23 (NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
1 Korintiërs 13:4-5, Johannes 13:34-35 en 1 Johannes 
4:19 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees 1 Korintiërs 13:4-5. Herskryf hierdie verse in jou eie 
woorde om te verduidelik hoe jy Paulus se woorde 
verstaan. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Watter eienskappe van God se soort liefde vind jy 
ontbreek in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Alhoewel Paulus die 'liefdeshoofstuk' van die Bybel 
geskryf het, noem Johannes liefde meer as enige ander 
Nuwe Testamentiese skrywer. Lees Johannes 13:34-35 
en 1 Johannes 4:19: Wat (wie) is die oorsprong van 
liefde? Wat is die resultaat as Christene mekaar liefhet 
soos God ons leer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dink jy dat jy 'n volgeling van Christus kan wees en nie 
ander mense liefhê nie? Verduidelik jou standpunt. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

Sluit in gebed  



 

53 
 

 
 
 
  

Week 4 

 

 
Daarop sê Hy vir hulle: “Kom! Word my 
dissipels, en Ek sal julle vissers van mense 
maak.” Dadelik het hulle hulle nette gelos en 
Jesus se dissipels geword. 

Matteus 4:19-20(NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:44 en Matteus 4:18    
 
Andreas was die stiller broer van Simon Petrus. Hulle 
kom oorspronklik van die dorpie Bethsaida af. Maar dit is 
nie waar hulle gewoon het, toe ons hulle volgens Matteus 
se Evangelie ontmoet nie. Waarheen het hulle verhuis en 
wat weet jy van hierdie plek? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Andreas het sy lewe in die skaduwee van sy bekende 
broer geleef. Die feit dat hy die broer van Petrus is word 
dikwels bygevoeg as hy in die Bybel genoem word. Ons 
sou kon dink dat daar moes sprake wees van 
wedywering met 'n broer, maar daar is geen bewys dat 
Andreas ooit jaloers was op Petrus se oorheersing nie. 
Hy het Petrus selfs na Jesus gelei! 
 
Daar word nie veel oor Andreas in die Bybel geopenbaar 
nie. Tog het Jesus Hom gekies en hom gebruik - 'n 
beskeie visserman uit Bethsaida aan die see van Galilea. 

Dag 1: 
Andreas  



 

56 
 

Sien jy jouself as 'n Andreas - net 'n visserman, 
handelaar, huisvrou of onderwyser? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Byna alles wat die Skrif ons oor Andreas leer, toon dat hy 
in die agtergrond gedien het. Waar bedien jy? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In sy boek, “Twelve Ordinary Men”, skryf MacArthur:  
“Andrew’s name means manly and it seems fitting.  As a 
fisherman, the kind of net-fishing he and the others did, 
required no small degree of physical strength.  But 
Andrew also had other characteristics of manliness.  He 
was bold, decisive and deliberate.  He was driven by a 
passion for the truth.” (John MacArthur, Twelve Ordinary 
Men, p 64)   
  
Wat dryf jou? Wat is jou passie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:29-37 en vers 41   
 
Vir wie het Andreas gevolg voordat hy Jesus ontmoet 
het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Andreas het Johannes die Doper - wat die weg vir Jesus 
voorberei het - gevolg. Toe hulle Jesus ontmoet, het hulle 
Johannes die Doper verlaat en Jesus gevolg. 
 
Dink jy dat Andreas en Johannes ‘n gebrek aan 
toewyding gehad het omdat hulle Johannes die Doper 
verlaat het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Johannes die Doper was die een wat Jesus aan hulle 
uitgewys het. Hulle het almal met verlange op die 

Dag 2: 
Soeker tot gelowige 
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Messias gewag. Toe Johannes die Doper hulle na Jesus 
wys, het hulle die regte ding gedoen om Christus te volg.   
Lees weer vers 38. Waarna dink jy was Andreas op 
soek? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Andreas was op soek na die waarheid, en toe Jesus vra: 
'Waarna soek jy?', het sy antwoord onthul dat hy 'n Rabbi 
(leraar) wou volg. Onbewustelik soek hy die waarheid 
self. Hy het een van Jesus se eerste dissipels geword. 
 
Na wie is jy op soek in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe kan jy dit jou hoogste prioriteit maak? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Andreas en Johannes was bevoorreg om die middag en 
aand in private gesprekke met Jesus deur te bring. Jy 
kan ook so 'n innige gemeenskap met Hom geniet. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:40-42 
 

Wat was die eerste ding wat Andreas gedoen het toe hy 
die waarheid oor Jesus geleer het? 
_____________________________________________ 
 

Andreas was daarop ingestel om individue na Jesus te 
bring, nie skares nie. Dit het die patroon gestel vir sy 
bedieningsstyl. 
 
Wat leer die volgende Skrifgedeeltes ons van om 'n 
passie te hê om ander van Jesus te vertel? 
 

Johannes 6: 1-14 
 
 
 

Johannes 12:20-22 
 
 
 

 
Andreas was gemaklik om mense aan Christus voor te 
stel. Sy aard weerspieël sy liefde vir Jesus en sy 

Dag 3: 
Gelowige tot Getuie  
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begeerte om Jesus aan hulle te openbaar. Dit is 
gewoonlik as gevolg van die invloed van een individu wat 
die persoon aangemoedig het om te luister en te volg, dat 
iemand tot die Christendom bekeer word. 
 
Dink jy daar is mense wat kan sê dat jy ‘n invloed gehad 
het in hulle verlossing? 
_____________________________________________ 
 
Mense reageer anders op die evangelie. Moenie ophou 
om te deel as hulle nie (aanvanklik) reageer nie. 
 
Vra die Here om aan jou een persoon te wys wat Hom 
nodig het en vra dat Hy jou sal wys hoe om na hulle uit te 
reik. 
 
Andreas het 'n stil leier geword wat nooit die kollig 
gesoek het nie. Hy het sy hele lewe in die skadu van 
Petrus geleef en hy het blykbaar die rol aanvaar. Dit was 
juis die ding wat hom so nuttig gemaak het. Sy 
bereidwilligheid om 'n ondersteunende rol te speel, het 
hom dikwels gehelp om insig te hê in dinge wat die ander 
dissipels nie kon verstaan nie. Daarom, as hy wel op die 
voorgrond kom, is sy bonatuurlike vermoë om 'n 
geweldige waarde in klein en beskeie dinge te sien, 
sigbaar. 

 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Matteus 4:18-22 
 
By hierdie geleentheid, toe Jesus vir Andreas geroep het, 
was dit die finale oproep om Hom permanent, daagliks te 
volg - om 'n voltydse leier te word. Hierdie gebeurtenis 
het 'n paar maande na Andreas se eerste ontmoeting met 
Jesus in die woestyn plaasgevind. Waarom dink jy is hy 
weer geroep? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is die betekenis van die woord “dadelik” wat in vers 
20 gebruik word? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Andreas was nie onseker nie. Hy het onmiddellik 
gereageer. Miskien was hy net so hartseer dat hy regtig 
nie wou sosialiseer nie. 
 

Dag 4: 
Visser tot voltydse volgeling  
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Lees Markus 16:10-13 
 
Skryf twee sinne neer wat die woord “onmiddellik” 
gebruik om besluite of aksies wat jy geneem het op grond 
van God se Woord, te beskryf. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Markus 8:34-38 en Johannes 10:27 
 
Vir Andreas beteken dit dat hy Jesus volg. Wat beteken 
dit vandag as Jesus iemand beveel om Hom te volg? 
Hoe kan jy Jesus daagliks, permanent, volg? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Markus 9:35 
 
Dit verg 'n spesiale persoon om 'n leier te wees met 'n 
dienaarshart. Andreas was so 'n persoon. Het jy die hart 
van 'n dienskneg? Verduidelik waarom jy so sê. 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
Bid Psalm 119:133-136 vir jouself.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 20:20-22 
 
Waarom is dit belangrik dat Grieke Jesus wou aanbid en 
sien? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe het Andreas gereageer toe Filippus hulle na hom toe 
gebring het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus het belowe dat Andreas 'n “visser van mense” sal 
word. Toe hy Grieke na Jesus gebring het, het Andreas 
geglo dat Jesus se bedoeling was om alle mense te red, 
en hy was reg: Jesus het geantwoord deur na Sy 
kruisiging te verwys en gesê: 'Die uur het gekom dat die 
Seun van die mens verheerlik moet word'. 
 
Andreas was een van die eerstes wat betrokke was by 'n 
evangelisasie poging wat verder strek as die Joodse volk. 

Dag 5: 
‘n Hart vir die nasies!  
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Die gebeure met die navrae van die Grieke het vooruit 
gewys na die dag waarop God aan Petrus, Andreas se 
broer, sou openbaar dat alle mense welkom is om na 
Jesus te kom (Hand. 10:1–48). 
 
Andreas het 'n hart vir die nasies gehad. Nie net het hy 
die Jode aan Jesus voorgestel nie, maar hy was een van 
die eerstes wat heidene aan Jesus voorgestel het. Hoe 
skakel jy met ander kultuurgroepe? Het jy 'n hart vir die 
nasies? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Bybel noem nie wat ná Pinkster met Andreas gebeur 
het nie. Hy was die een wat agter die skerms gewerk het. 
Volgens die kerklike tradisie het Andreas die Evangelie 
noord na Skithië(die hedendaagse Rusland) geneem. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
Vra die Here om jou hart oop te maak om alle  

nasies te bereik. 
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Gebed 
 

Geheuevers: 
Daarop sê Hy vir hulle: “Kom! Word my dissipels, en Ek 
sal julle vissers van mense maak.” Dadelik het hulle hulle 
nette gelos en Jesus se dissipels geword. 

Matteus 4:19-20(NLV) 

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Markus 9:33-37 en Handelinge 10:1-48 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Markus 9:33-37. Waarom het die dissipels gehuiwer 
om vir Jesus te vertel wat hulle op die pad bespreek het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hoe het Jesus “belangrikheid” gedefinieer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Andreas is 'n voorbeeld van dienende leierskap. Watter 
deel van diensbaarheid is die moeilikste? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Handelinge 10:1-48. Bespreek die belangrikheid 
van gebed, gehoorsaamheid, die Woord van God en die 
Heilige Gees om ander te bereik en die evangelie te 
versprei. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit in gebed 
Vra die Here om aan julle groep te wys hoe julle 

ander kultuurgroepe kan ontmoet met die bedoeling 
om die evangelie met hulle te deel. 
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Week 5 

 
Op sy beurt loop Filippus vir Natanael raak en 
sê vir hom: “Ons het die persoon gevind oor wie 
Moses in die wet en die profete geskryf het. Dit 
is Jesus, die seun van Josef, wat van Nasaret af 
kom.” 

 Johannes 1:45(NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:35-44 
 
“Filippus” is 'n Griekse naam wat "liefhebber van perde" 
beteken. Hy moes ook 'n Joodse naam gehad het, want 
al 12 apostels was Joods. Maar sy Joodse naam word 
nooit in die Skrif gegee nie. 
 
Die enigste Bybelse inligting oor Filippus word in die 
evangelie van Johannes gevind. Filippus het in Bethsaida 
in Galilea grootgeword, dieselfde stad as die broers 
Andreas en Petrus (Johannes 1:44). Soos hierdie twee 
broers, was Filippus en Bartolomeus ook professionele 
vissermanne (Johannes 21:1-3). 
 
Ons glo dit was as gevolg van hul toewyding aan hul 
geloof dat hulle in die woestyn was, waar Johannes die 
Doper besig was om te doop, toe hy aankondig dat Jesus 
die Messias is. 
 
Filippus se persoonlikheid was heeltemal anders as die 
ander. Hy was 'n 'prosesmens'. Hy is een van die mense 

Dag 1: 
Fil ippus  
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wat gefassineer is met feite en syfers. (Hy sou eers die 
instruksies lees voordat hy iets aanmekaar gesit het!) Hy 
was prakties ingestel, maar het dinge volgens die 
voorskrifte gedoen. 
 
Filippus was nie wat jy visionêr sou noem nie. John 
MacArthur beskryf Filippus as “the kind who tends to be a 
corporate killjoy, pessimistic, narrowly focused, 
sometimes missing the big picture, often obsessed with 
identifying reasons that things can't be done rather than 
finding ways to do them.” Hy was te besorg oor metodes 
en protokol. Hy het nie vrymoedigheid en visie gehad nie, 
wat hom bang en angstig gemaak het. 
 
Lees Johannes 12:20-22 
 
Waarom het die Grieke Filippus gevra om 'n afspraak te 
maak om Jesus te ontmoet? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat was Filippus se reaksie? Wie het hulle eerder aan 
Jesus voorgestel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Filippus was die leier van een van die groepe in die groep 
van 12 (die logistieke man). Aangesien hy 'n Griekse 
naam het, het die Grieke gedink dat hy die beste 
kontakpersoon sou wees om 'n ontmoeting met die Here 
te reël. Maar hy was besluiteloos en onseker oor wat hy 
moes doen, omdat hulle heidene was. Dus, eerder as om 
nie "volgens die reëls te gaan" nie en 'n fout te maak, het 
hy hulp ingeroep en die Grieke na Andreas geneem om 
die verantwoordelikheid te dra. 
 
Is dit nie hartseer nie? Filippus was regtig die beste 
persoon om te vra. Maar hy was besluiteloos en so 
behep met die protokol en prosedures dat hy nie seker 
was wat hy moes doen nie. 
 
Val jy in dieselfde lokval? Is jy so besig om God se dinge 
te doen dat jy nie die tyd het om die liefde van God en die 
Goeie Nuus van Verlossing in Christus met ander te deel 
nie? Wat moet in jou lewe verander? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  



 

72 
 

 
 
 
 

Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 139:1-6 
 
Jesus is God - en daarom saam met die Vader, ons 
Skepper. Uit Psalm 139 is dit duidelik dat Hy elke dissipel 
wat Hy geroep het beter geken het as wat hulle hulself 
geken het. Hy het hulle nie gekies vir wat hulle werd was 
of alreeds bereik het nie - Hy het elkeen van hulle geroep 
vir die potensiaal om aktief betrokke te wees in Sy 
koninkryk. 
 
Lees Johannes 1:40-43 
 
Op pad na Galilea het Jesus Filippus letterlik gevind en 
geroep om Hom te volg. Wat het dit vir Filippus beteken? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Filippus het Jesus sonder aarseling ontvang. Dit was vir 
hom buite karakter, want sy natuurlike neiging was om te 
twyfel en terug te hou, te wag en te sien. Maar hierdie 
keer was Filippus so oorweldig deur Jesus se uitnodiging 

Dag 2: 
Gesoek en gevind  
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- hy het dit dadelik aanvaar en sy goeie vriend Natanael 
gaan soek en hom genooi. Die rede hiervoor vind ons in 
die woorde wat hy teenoor Natanael in Johannes 1:45 
bely het “Ons het die persoon gevind oor wie Moses in 
die wet en die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun 
van Josef, wat van Nasaret af kom.” Omdat Filippus 'n 
soekende hart gehad het, was hy voorbereid. Die Here 
het Filippus gevind, maar Filippus het gevoel dat hy die 
Here vind - en van daardie dag af het Filippus 'n gewillige 
dissipel geword wat Jesus gevolg het as die Messias en 
sy eie Verlosser. 
 
Is dit nie merkwaardig dat Jesus, ondanks van wat Hy 
van Filippus geweet het, hom aktief uitgesoek het, hom 
gevind het en hom as 'n dissipel geroep het nie? Is dit 'n 
aanmoediging vir jou as jy oor jou gehoorsaamheid van 
die afgelope week nadink, of is dit 'n aantyging? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wanneer laas het jy gevoel dat Jesus met jou praat oor 'n 
besluit of keuse in jou lewe en sê: 'Volg my'? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  

Sluit vandag se studie in gebed.



 

74 
 

 
 
 
 

Begin vandag se studie met gebed. 
 
Filippus het 'n deeglike kennis van die Ou Testament 
gehad en het geglo dat Jesus die beloofde Messias was. 
Jesus het dit geweet en ook dat Filippus Hom 
onvoorwaardelik aanvaar het. Maar Jesus het ook 
geweet dat Filippus persoonlikheidseienskappe het wat 
sy geloof belemmer het en wat hy moes oorkom. Daarom 
het Jesus hom van die begin af getoets en tyd saam met 
hom deurgebring totdat hy een van die pilare van die kerk 
in die 1ste eeu geword het! 
 
Lees Johannes 6:1-7 
 

Waarom dink jy het Jesus vir Filippus bewus gemaak van 
hoe groot die skare was? Wat dink jy was dit wat Jesus 
wou hê dat hy moes oplet en leer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Jesus het Filippus getoets of Hy op Hom sou vertrou, 
maar Filippus was oorweldig deur die onmoontlike. Hy 
was gereed met die syfers en reageer met totale 
ongeloof: “Dit kan nie gedoen word nie! Al wat hy eintlik 

Dag 3: 
Vaste oortuiging,  
maar swak geloof  
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moes doen, was om God toe te laat om God te wees: 
'Here, as U hulle wil voed, voed hulle - Ek gaan net kyk 
hoe U dit doen!’ Filippus het egter nie daarin geslaag om 
Jesus as die Seun van God te erken en daarom te glo 
dat Hy die God van wonders kon wees nie. 
 
Volgens die volgende gedeeltes, watter voordele hou dit 
in wanneer ons geloof getoets word? 
 

1 Petrus 1:6-9 
 
 

Jakobus 1:2-8 
 
 

1 Timoteus 3:10 
 
 

 
Lees Johannes 14:1-11  
 
Wat was die probleem met Filippus se opmerking, en hoe 
sou jy Jesus se reaksie en regstelling beskryf? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Filippus was, net soos die ander dissipels, 'n man van 
swak geloof en onvolmaakte begrip. Hy was skepties, 
analities, pessimisties en onseker. Hy wou die hele tyd 
volgens die boek/reëls gaan. Maar Jesus kon net nie in ‘n 
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“boek” van Filippus vervat word nie. Met sy vraag: "Glo jy 
nie dat ek in die Vader is en dat die Vader in my is nie?", 
het Jesus vir Filippus verseker dat hy alreeds in die 
teenwoordigheid van die lewende en ewige God was. Hy 
hoef nie verder te sien nie. 
 
Filippus het uiteindelik die boodskap gekry. Baie 
gelowiges het onder sy prediking na Christus gekom. Hy 
was 'n stigters van die vroeë kerk en onder die eerstes 
wat ‘n marteldood gesterf het. 
 
Jesus kan gewone mense met karakterfoute verander om 
betroubare, ware voorbeelde van geloof en lojale 
ambassadeurs van Sy koninkryk te word. Het Hy jou al 
so verander? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Johannes 21:2 
 
In al die lyste van die 12 dissipels wat ons in die Bybel 
vind, word Natanael gelys as Bartolomeus.  Maar in die 
evangelie van Johannes word hy altyd Natanael genoem. 
Bartolomeus is sy Hebreeuse van wat “Seun van Tolmai” 
beteken. Natanael beteken “God het gegee”. Natanael 
kom van die klein stad Kana in Galilea, die plek waar 
Jesus Sy eerste wonderwerk gedoen het. Kana was baie 
naby aan Jesus se eie tuisdorp, Nasaret. 
 
Lees Johannes 1:45-46 
 
Wat was die eerste ding wat Filippus gedoen het nadat 
hy Jesus se roeping aanvaar het? 
_____________________________________________ 
 
Wat was Natanael se eerste reaksie? (verwys na vers 
46) 
_____________________________________________ 

Dag 4: 
Natanael - Bartolomeus  
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Die eerste reaksie van Natanael was gebaseer op blote 
emosie en was gevul met vooroordeel teenoor die mense 
van Nasaret. (Nie dat die klein dorpie Kana veel groter of 
beter was nie!) Natanael was dus aanvanklik nie baie 
beïndruk nie. 
 
Vooroordeel is lelik, dit het Jesus se tydgenote verhinder 
om Hom as die Messias te sien. Het jy 'n probleem met 
vooroordeel as jy mense ontmoet? Hoe beïnvloed dit jou 
om die Evangelie te deel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Natanael was 'n gewone man, hy het foute gehad, maar 
sy hart is nie deur bedrog vergiftig nie. As gevolg van sy 
liefde vir die Skrif en kennis van wat die Skrif oor die 
Messias gesê het, kon hy Jesus onmiddellik herken! 
Natanael het Hom onmiddellik ontvang en van daardie 
oomblik af was hy toegewyd aan Jesus! 
 
Hoe oortuig is jy dat Jesus die Verlosser is - en hoe 
toegewyd is jy aan Hom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 1:47-51 
 
Gegewe die feit dat Natanael mense soms valslik 
gekategoriseer het, hoe is dit dat Jesus hom herken het 
as iemand wat nie bedrog in sy hart gehad het nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat was Natanael se antwoord op wat Jesus gesê het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Al Natanael se twyfel is uitgewis toe Jesus antwoord: 'Ek 
het jou gesien terwyl jy nog onder die vyeboom was 
voordat Filippus jou geroep het.' Huise in daardie kultuur 
het oor die algemeen net een kamer gehad - en kos was 
daarin voorberei! Bome is rondom huise geplant om dit 
koel en donker te hou. Een van die beste bome daarvoor 
was 'n vyeboom, aangesien dit 'n groot, skaduryke, 
beskermde ruimte in die buitelug bied. Dit was 'n soort 
privaat buitelug plek - perfek vir meditasie, besinning en 

Dag 5: 
'n Israeliet sonder bedrog!  
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afsondering. Dit is ongetwyfeld die plek waar Natanael 
die Skrifte gaan bestudeer het en gebid het. Dit is waar 
Jesus hom voorheen gesien het en daarom sy hart geken 
het. 
 
Omdat sy hart opreg was en sy geloof eg, het Natanael 
sy vooroordeel oorwin. Om bekend te wees as iemand in 
wie se hart daar geen bedrog is nie, vereis nie dat jy 
sondeloos moet wees nie. Dit vereis 'n opregte hart en 'n 
ware geloof. Kan Jesus dieselfde woorde oor jou sê? 
_____________________________________________ 
 
Indien nie, wat moet dan verander? 
_____________________________________________ 
 
Natanael was 'n outentieke Jood, een van die ware 
geestelike nakomelinge van Abraham. Hy was nooit 'n 
halfhartige volgeling van Christus nie. Hy het die Here 
getrou gevolg vanaf sy eerste ontmoeting met Jesus en 
die drie jaar saam met Hom was net 'n ontvouende 
panorama van die bonatuurlike werklikheid - net soos 
Jesus hom in vers 51 belowe het.   
 
Hoe intiem is jou verhouding met Christus? 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 
Geheuevers 
Op sy beurt loop Filippus vir Natanael raak en sê vir hom: 
“Ons het die persoon gevind oor wie Moses in die wet en 
die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, 
wat van Nasaret af kom.” 

 Johannes 1:45(NLV) 

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
Skriflesing: 
Johannes 14:6-14 en Johannes 1:47-51 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 14:6-14. Wat openbaar Jesus oor 
Homself en Sy voornemens in hierdie gedeelte? Verras 
Filippus se gebrek aan begrip jou? Hoekom of hoekom 
nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Johannes 1:47-51. Toe Natanael bevraagteken of 
daar iets goeds uit Nasaret kan kom, het Filippus gesê: 
“Kom kyk”. Waarom was hierdie reaksie van hom buite sy 
karakter? Waarom dink jy het hy so geantwoord? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Van die begin af bely Natanael: 'Rabbi, U is die Seun van 
God.' Wat het daartoe gelei dat hy dit van die eerste dag 
geglo het terwyl Filippus dit na drie jaar nog nie herken 
het nie? 
_____________________________________________ 
 

Die vyeboom is 'n simbool van 'n plek van afsondering en 
gebed. Bespreek die belangrikheid daarvan om so 'n plek 
te hê. 
_____________________________________________ 

Sluit in gebed 
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Week 6 

 
Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier 
en kyk na my hande, en bring jou hand en steek 
dit in my sy; en hou op ongelowig wees, maar 
word gelowig!” Tomas het vir Jesus gesê: “My 
Here en my God!” 
 

 Johannes 20:27-28(NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Lukas 6:12-16 
 
Wat dink jy as jy aan Tomas dink? 
_____________________________________________ 
 
Die kans is goed dat jy Tomas ken as "ongelowige 
Tomas." Sy reputasie as twyfelaar is universeel. Ons 
noem mense selfs "ongelowige Tomasse." 
 
Daar is 'n goeie kans dat Tomas een van 'n tweeling was. 
Tomas was sy Hebreeuse naam en Johannes vertel dat 
Tomas bekend gestaan het as “Didymus”, die Griekse 
woord vir tweeling. 
 
Alhoewel al die Evangelies Tomas noem, is dit slegs in 
die Evangelie van Johannes wat enige van Tomas se 
gesprekke opgeteken is. Hy hou daarvan om vrae te vra 
wanneer die ander dalk net dinge gewonder het, maar 
huiwerig is om dit te vra. Van nature was Tomas 'n 
pessimis. Hy was 'n verwarde man. Tog het hy ook moed 
getoon. Hy was 'n man wat nie kon glo voordat hy gesien 

Dag 1: 
Tomas  
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het nie, maar hy was ook 'n man van toewyding en 
geloof. 
 
Waar dink jy is Tomas vandag? 
_____________________________________________ 
 
Lees Matteus 19:27-28, Lukas 22:28-30 en 
Openbaring 4:1-4. 
 
Wie is die mense op die trone in Openbaring? 
_____________________________________________ 
 
Ondanks die min verwysings na Tomas in die Nuwe 
Testament, weet ons waar Tomas vandag is. Jesus het 
belowe dat Sy apostels op 'n baie spesiale plek “op twaalf 
trone” sou sit. Jesus het alle gesag in die hemel en op 
aarde. Hy het Sy dissipels gesag gegee om te regeer, 
onder die Koningskap van Christus.  Tomas het God 
daagliks saam met die ander apostels aanbid. Volgens 
Lukas eet en drink Tomas en sy vriende aan die tafel van 
die Here in Sy Koninkryk. 
 
Tomas was 'n gewone man, gebruik deur 'n 
buitengewone God. Hy kan jou gebruik met al jou vrese 
en twyfel. 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Ek wonder of die titel vir vandag se les nie Tomas - Die 
Pessimis moes gewees het nie. Die drie keer wat sy 
woorde aangeteken is in die Evangelie van Johannes, wil 
dit voorkom asof Tomas slegs in die donkerste 
lewenshoeke kon kyk. Hy kon net die slegste in elke 
situasie voorspel. Maar hy verteenwoordig meer as dit. 
Sy vrae was die ongevraagde vrae van sy mededissipels 
- hy was die enigste een dapper genoeg om dit te vra. 
 
Lees Johannes 11:4-16 
 
Gebaseer op wat jy van Tomas weet, wat in hierdie verse 
verras jou oor hom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Was Tomas sarkasties in sy opmerkings aan Jesus of 
was hy dapper? Wat dui sy kommentaar aan oor sy liefde 
en geloof in Jesus? 

Dag 2: 
Die dapper een  
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit is die baie bekende verhaal oor die opstanding van 
Lasarus. Die vorige keer toe Jesus en Sy dissipels in 
Jerusalem was, was dit baie gevaarlik. Nou het hulle 
nuus ontvang van die siekte van Lasarus in Betanië, net 
'n paar kilometer buite Jerusalem, aan die oostekant. En 
toe Jesus sê dat hulle na Jerusalem teruggaan, het Sy 
dissipels gemurmureer. 
 
Maar Jesus het 'n les van geloof in gedagte gehad. Hy wil 
hulle leer om te sien en te glo, 'n les om die krag van 
Jesus te demonstreer. 
 
Was jy ooit pessimisties en negatief terwyl God besig 
was om jou 'n waardevolle les te leer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die dissipels was bang. Hulle wou nie gaan nie en wou 
beslis nie sterf nie. Dit was Tomas, die dapper pessimis, 
wat hul kommer uitgespreek het. "Laat ons ook gaan om 
saam met Hom te sterf." Dit is Tomas op sy beste. Dit is 
moeilik om 'n pessimis te wees. As hy 'n optimis was, sou 
hy gesê het: 'Laat ons gaan, dit sal regkom, ons het 
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Jesus by ons.' Maar as 'n pessimis, sê jy: 'Daar is geen 
hoop nie, laat ons gaan en sterf.' Dit is moeiliker vir 'n 
pessimis om lojaal te wees, want hy verwag altyd die 
slegste.  Maar Tomas was lojaal en dapper genoeg om 
saam met Jesus te sterf. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 14:1-7 
 

Waaraan dink jy as jy aan die hemel dink? Hoe sal die 
hemel lyk? Help die gedagte aan die hemel en wat daar 
op jou wag, jou om die storms van die lewe te trotseer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hierdie gesprek het plaasgevind die nag van Jesus se 
inhegtenisneming. Hy het pas die voete van Sy dissipels, 
insluitend Tomas se voete, gewas. Jesus het aan hulle 
verduidelik dat Hy na Sy Vader moet gaan om 'n plek vir 
hulle voor te berei. Tomas het nie verstaan waarvan 
Jesus praat nie, en daarom het hy 'n geldige vraag gevra: 
'Ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe sal ons die weg 
daarheen ken?' Nie een van die dissipels het die vraag 
gevra nie, maar hulle was sekerlik ook bekommerd oor 
hul toekoms. 
 
Dit was Tomas, die pessimis, wat die leiding geneem het 
en die vraag gevra het: 'As U weg is, sal ons nooit daar 

Dag 3: 
Wys vir my die pad  
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aankom nie. Hoe moet ons daar aankom? Ons weet nie 
hoe om daar uit te kom nie.' 
 
Jy kan sy diep liefde vir Jesus ervaar. Drie jaar lank het 
hy dag en nag by Jesus deurgebring. Daar was 'n 
spesiale verhouding tussen hom en Jesus en hy wou nie 
van Hom geskei word nie. Sy hart is regtig gebreek terwyl 
hy praat; hy is verpletter. 
 
Toe Tomas hierdie vrae stel, het Jesus geantwoord op ‘n 
manier wat nie net vir Tomas duidelik was nie, maar ook 
vir alle Christene deur alle eeue. 
 
Lees weer Johannes 14:6 
 

Wat sê hierdie vers oor die identiteit, werk en woorde van 
Jesus en wat Hy aanbied? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons moet Tomas nie te hard oordeel nie. Dit wil voorkom 
asof hy nie die volle Godheid van Jesus begryp het nie. 
Jesus moes dit vir hulle uitspel. Met hierdie woorde het 
Jesus verduidelik dat Hy die weg (die kruis), die waarheid 
(God se werke) en die lewe is (die gawe van 'n nuwe 
lewe). Jesus het benadruk dat Hy die enigste persoon is 
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wat mense na die Vader bring. Dit is interessant dat die 
volgelinge van Jesus vir baie eeue 'mense van die weg' 
genoem is. 

 
Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Johannes 20:19-25 
 
Waar dink jy was Tomas daardie aand toe Jesus aan Sy 
dissipels verskyn het? Hoe dink jy sou jy gevoel het as jy 
Tomas was? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Om een of ander rede was Tomas nie daardie aand toe 
Jesus aan Sy dissipels verskyn het teenwoordig nie. 
Tomas moes gebroke gewees het, al sy hoop is 
verpletter toe Jesus aan die kruis gesterf het. Omdat hy 
van nature pessimisties was, is sy drome waarskynlik 
vernietig, en miskien was hy êrens in ‘n innerlike stryd 
gewikkel. 
 
Hy sien altyd die slegste en nou is sy ergste vrees 
bewaarheid. Jesus was weg en Tomas het miskien 
gedink dat hy Hom nooit weer sal sien nie en dat hy nooit 
die manier sou vind om te kom waar Jesus was nie. 

Dag 4: 
Die twyfelaar  
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Miskien het hy alleen, verraai, verwerp en versaak 
gevoel. Miskien was hy net so gebroke dat hy regtig nie 
wou sosialiseer nie. 
 
Lees Markus 16:10-13 
 
Was Tomas die enigste twyfelaar? 
_____________________________________________ 
 
Die dissipels twyfel nie minder as Tomas nie, want na 
Jesus se dood het hulle weggekruip en die deure gesluit 
uit vrees vir die Jode, omdat hulle gedink het dat hulle 
volgende sou wees om te sterf. 
 
Op pad na Emmaus het twee van die dissipels geloop en 
hulle was treurig omdat Jesus doodgemaak is. Hulle het 
eers begin glo toe Jesus Homself aan hulle geopenbaar 
het. En later, toe Hy opdaag in die bovertrek waar die 
dissipels vergader het, het hulle eers geglo. Maar tot op 
daardie stadium het hulle ook nie geglo nie. 
 
Miskien gaan jy ook deur tye van twyfel en vrees. Moenie 
vrees nie, moenie twyfel nie, want Jesus is altyd naby. Hy 
wag vir die regte oomblik om Homself te openbaar. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Johannes 20:25-28(NLV) 
 
Waarom het Tomas nie die dissipels geglo dat hulle die 
opgestane Here gesien het nie? 
_____________________________________________ 
 
Watter voorwaardes het Tomas van Jesus vereis voordat 
hy die opstanding sou glo? 
_____________________________________________ 
 
Tomas het gedink sien is glo. Dit was net sy aard, maar 
ons moenie te hard op hom wees nie. Mense het Tomas 
die bynaam gegee: 'ongelowige Tomas', nie Jesus nie. 
Jesus het Tomas genadiglik nog 'n kans gegee. Hoeveel 
van ons sou, net soos Tomas, getwyfel het as ons 
ooggetuies was van die dood van Christus? 
 
Wat sê Jesus vir Tomas wat hom uitdaag om nie soveel 
op fisiese bewyse te vertrou nie? 
_____________________________________________ 

Dag 5: 
Die Gelowige  
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Jesus het hom perfek verstaan, want Hy het hom immers 
geroep om Hom te volg. Jesus het geweet dat, al twyfel 
hy, hy 'n diep liefde vir hom gehad het. 
 
Hoe het Tomas gereageer toe hy besef het dat die 
Persoon wat voor hom staan regtig die opgestane 
Christus was? 
_____________________________________________ 
 
Die reaksie op Jesus se voorkoms was 'n oomblik wat 
alles verander het. Tomas was die eerste een wat na 
Jesus se opstanding bely het dat Jesus die Here en God 
was. En hierdie groot getuienis van Tomas, "My Here en 
my God," het hom van 'n pessimistiese twyfelaar tot 'n 
groot evangelis omskep. 
 
Tomas - 'n gewone visserman, 'n pessimis, 'n twyfelaar, 
maar ook iemand wat die Here liefgehad het, - het 'n 
sendeling geword wat nie bang was om te sterf vir wat hy 
gesien en geglo het nie. Volgens die kerklike tradisie het 
hy die evangelie tot in Indië en moontlik Indonesië 
geneem.  God kan ongelooflike dinge doen. Miskien is jy 
'n pessimis en ook 'n twyfelaar. Jy kwalifiseer steeds 
omdat Jesus jou bekwaam maak. Hy gebruik gewone 
mans en vrouens. Wees beskikbaar! 

 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 
Geheuevers: 
Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na 
my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy; en 
hou op ongelowig wees, maar word gelowig!” Tomas het 
vir Jesus gesê: “My Here en my God!” 

Johannes 20:27-28(NLV) 
 

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
Skriflesing: 
Johannes 11:4-16, 14:1-7, 20:19-25 en 20:27-31 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 11:4-16. Was Tomas sarkasties in sy 
opmerkings aan Jesus? Of was hy dapper? Wat 
suggereer sy kommentaar, van sy liefde en geloof in 
Jesus? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Johannes 14:1-7. Bespreek tot watter mate Tomas 
se vraag in vers 5 ons samelewing vandag weerspieël? 
Waarom weerspreek dit die gewilde idee dat, waar dit 
godsdiens aangaan, ‘alle weë na die hemel lei’? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Johannes 20:19-25. Is sien altyd glo? Wat beteken dit om 
deur geloof te wandel, sonder om te sien nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 20:27-31. Watter “bewyse” ondersteun 
jou geloof? Hoe was hierdie bewyse nuttig (al dan nie) in 
jou oomblikke van twyfel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit in gebed 
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Week 7 

 
Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien Hy ‘n 
man met die naam Matteus by die tolhokkie sit. 
Hy sê toe vir hom: “Kom! Word my dissipel!” 
Matteus het opgestaan en Jesus se dissipel 
geword. 

 Matteus 9:9 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 9:9, Markus 2:14 en Lukas 5:27-29  
 
Waarom word Matteus ook Levi, seun van Alfeus, 
genoem? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In die tyd van Christus was dit 'n algemene gewoonte in 
die Midde-Ooste dat mans twee name het. Matteus se 
name beteken ''n geskenk van God'. Die naam kon deur 
Jesus aan hom gegee wees. Alhoewel ons min van 
Matteus persoonlik weet, is die feit dat hy 'n tollenaar 
was, baie duidelik. 
 
Matteus was 'n Jood en het grootgeword met Bybelse 
opleiding en leringe soos alle Jode. As gevolg van sy 
werk is hy egter as 'n uitgeworpene beskou. Hy was 'n 
tollenaar. Dit is die laaste persoon wat ons verwag om 
onder die dissipels van Jesus te sien. “Tax collectors 
were known to be men who had bought tax franchises 
from the Roman emperor and then extorted money from 

Dag 1: 
‘n Tollenaar  
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the people of Israel to feed the Roman coffers and to pad 
their own pockets.” (John MacArthur, Twelve Ordinary 
Men, p 152)  
 
Lees Matteus 21:32   
 
Wat was die algemene gevoel oor tollenaars onder die 
Jode? Hoe het hulle tollenaars geklassifiseer? 
_____________________________________________ 
 
Van al die nasies in die wêreld was die Jode die 
ywerigste haters van tollenaars. Vir die toegewyde Jood 
was God die enigste aan wie dit reg was om hulde te 
bring deur belasting te betaal. Om dit aan iemand anders 
te betaal, was om inbreuk te maak op die regte van God. 
Matteus se werk het veroorsaak dat hy in direkte konflik 
met sy geloof was. 
 
Almal van ons spandeer baie tyd by die werk. Op watter 
manier kan jou werk jou belemmer om ‘n lewe te lei wat 
Jesus weerspieël? Voel jy soms dat jy dinge doen omdat 
jou werk dit vereis, maar jy is nie seker dat dit is wat die 
Here wil hê nie? Hoe hanteer jy so 'n situasie? 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 9:9-13  
 
Wat was die onmiddellike reaksie van Matteus nadat 
Jesus hom genooi het om Hom te volg? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Sonder aarseling het Matteus die ondenkbare gedoen! 
Hy staan op en volg Jesus. Hy het sy tolhuis, met alles 
daarin, agtergelaat en weggeloop van sy vervloekte 
beroep. Vir hom was daar geen manier om terug te keer 
nie. Is jy bereid om Jesus op dieselfde manier te volg, of 
het jy dinge in jou lewe wat jou terughou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Lukas 5:29-32 
 
Matteus het toe gereël vir 'n feesmaal. Wie was na 
hierdie fees genooi en wie was die ongenooides? 
_____________________________________________ 

Dag 2: 
Deel met kollegas en vriende  
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Waarom dink jy het Matteus tollenaar en ander berugte 
mense genooi? 
_____________________________________________ 
 
Matteus se eerste instink was om sy naaste vriende te 
bring en hulle aan die Verlosser voor te stel. Hy wou sy 
verlossing met hulle deel. Vanweë sy werk het hy slegs 
met tollenaar en berugte misdadigers gewerk en 
geassosieer. Dit was sy vriende. 
 
Voel jy dieselfde begeerte om jou vriende en kollegas te 
bring om jou Verlosser te ontmoet? Hoe kan jy dit doen 
sonder om hulle in 'n ongemaklike posisie te plaas? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat het Jesus vir die Fariseërs gesê, waarom het Hy met 
sulke mense geassosieer? 
_____________________________________________ 
 
Lees Matteus 21:31-32   
 
Waarom dink jy het Jesus 'n spesiale plek in sy hart gehad 
vir tollenaars? 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Matteus antwoord onmiddellik toe Jesus roep en laat 
alles agter. Hy het een van die apostels geword wat die 
Woord van God moes versprei. 
 
Lees Handelinge 1:12-14  
 

Wat het die dissipels na Jesus se hemelvaart gedoen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Matteus was deel van hierdie groep van 11 wat 
voortdurend verenig was in gebed. Hulle het die 
instruksies van Jesus gevolg en gewag op die uitstorting 
van die Heilige Gees. 
 
Ons weet baie min van Matteus nadat dit gebeur het. Hy 
het homself byna heeltemal op die agtergrond gehou en 
daarom kan ons aflei dat sy ontmoeting met Jesus 'n 
volkome verandering in sy hart gebring het. 
 
Matteus het die Evangelie van Matteus geskryf, wat die 
volledigste en mees sistematiese weergawe van Jesus 

Dag 3: 
Verspreiding van die 

Evangelie  
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se lewe is. Sy evangelie was gemik op Joodse lesers en 
daarom kan sy sensitiwiteit vir Joodse bekommernisse en 
belangstellings deurgaans gesien word. Daarom het 
Matteus sy evangelie geskryf met nuwe bekeerlinge in 
gedagte. 
 

Lees die volgende verse en besin oor die 
ooreenkomste tussen die Ou en Nuwe Testament: 
 
Matteus 1:22-23 Jesaja 7:14 
Matteus 12:17-21 Jesaja 42:1-4 
Matteus 27:9-10 Sagaria 11:12-13 

   
Matteus het die Ou Testament baie goed geken en hy het 
dit meer as 99 keer (direk en indirek) in sy Evangelie 
aangehaal. Hy het die Ou Testament gebruik om die 
mense te leer oor die waarheid van verlossing in Jesus 
Christus. 
 
Ken jy die Woord van God goed genoeg om dit te gebruik 
om ander mense te bereik? Spandeer jy genoeg tyd in 
die Woord om dit deel te maak van wie jy is en hoe jy 
optree, selfs as jy alleen is? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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John Macarthur skryf:  “Matthew was once the vilest of 
sinners – a despicable outcast.  But he was transformed 
by Christ.”   
 
Die Here gebruik Mattheus tot vandag toe om mense se 
lewens te verander deur sy Evangelie. 

 
Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Matteus 10:2-4, Markus 3:18 en Lukas 6:15 
 
Simon word 'die Seloot’ of 'die Kananiet' genoem. Die 
woord “Kananiet” verwys nie na die land Kanaän of die 
dorp Kana nie. Dit kom van die Hebreeuse woord qanna 
wat beteken "om ywerig te wees". 
 
Wat beteken die woord ywerig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As ons van iemand praat wat ywerig is, bedoel ons dat 
hulle passievol, entoesiasties of toegewyd is aan 'n saak. 
 
Die Selote (soms ook genoem Yweraars/Zealous) 
waarna daar in die Bybel verwys word, was 'n groep 
gevreesde politieke anargiste wat die Romeine gehaat 
het. Hulle doel was om die Romeinse besetting omver te 
werp. Hulle het geglo dat slegs God die reg het om oor 
die Jode te heers en niemand anders nie. Hulle was 

Dag 4: 
Simon – die Seloot  
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ekstremiste in elke sin van die woord en het hul agenda 
deur terrorisme en gewelddadigheid bevorder, omdat 
hulle gedink het dat hulle God se werk doen. Hulle was 
bereid om te sterf vir hul saak. Hulle het ook gehoop op 'n 
Messias wat hulle sou lei om die Romeine omver te werp 
en die koninkryk vir Israel te herstel. 
 
Simon was 'n lid van hierdie groep. Hy was passievol, 
entoesiasties en toegewyd aan die omvêrwerping van die 
Romeinse oorheersing oor die Jode. 
 
Wat dink jy was die uitwerking van Jesus se oproep op 
Simon se geloof? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Simon was sy hele lewe lank bekend met sy bynaam, 
Simon die Seloot (Yweraar). Daarom kan ons aanvaar 
dat hy hartstogtelik en ywerig in Jesus se navolging was. 
 
Hoe passievol en entoesiasties en toegewyd is jy om 'n 
dissipel van Jesus te wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Handelinge 1:13 
  
Alhoewel die Nuwe Testament ons amper niks van 
Simon vertel nie, behalwe om hom die Yweraar te noem, 
lees ons dat hy na Jesus se hemelvaart by die res van 
die dissipels teenwoordig was. 
 
Wat wys dit vir ons van sy hartsverandering? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Simon, die yweraar, het al sy haat verruil vir die geloof 
wat hy in sy Meester gehad het en vir die liefde wat hy 
bereid was om met die res van die dissipels en veral 
Matteus, die tollenaar, te deel. 
 
As mense na jou kyk en hoe jy met ander mense 
omgaan, kan hulle sien dat jou verhouding met Jesus 'n 
hartsverandering veroorsaak het? 
_____________________________________________ 

Dag 5: 
Toewyding aan Christus  
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_____________________________________________ 
Simon, die Seloot (Yweraar), die man wat een keer uit 
lojaliteit aan Israel sou moord pleeg, het die man geword 
wat gesien het dat God wil hê dat ons in liefde moet 
optree. 
 
Lees Matteus 28:19-20 
 
Simon het sy vorige lewe en alles daarvan verlaat om 
Jesus te volg. Hy het na Jesus se hemelvaart getrou 
gebly aan die Groot Opdrag. 
 
Volgens die kerklike tradisie het hy die evangelie in 
Egipte as sendeling versprei en is in Persië vermoor. 
 
Is jy bereid om jou vorige lewe, en alles daarin, te verlaat 
om Jesus te volg, selfs al beteken dit dat jy doodgemaak 
sal word? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 
Geheuevers: 
Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien Hy ‘n man met 
die naam Matteus by die tolhokkie sit. Hy sê toe vir hom: 
“Kom! Word my dissipel!” Matteus het opgestaan en 
Jesus se dissipel geword. 

Matteus 9:9 (NLV) 

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Matteus 9:9-13, 10:4 en Lukas 18:9-14 

GROEPSBESPREKING 
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Groepsbespreking 
Lees Matteus 9:9-1 en Matteus 10:4. Matteus ('n 
tollenaar vir die Romeine) en Simon ('n Seloot wat die 
Romeine gehaat het) is albei deur Jesus gekies as Sy 
dissipels. Hoe het dit die soort verdraagsaamheid en 
samewerking wat God in Sy kerk verlang, bevorder? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Lukas 18:9-14. Waar het die tollenaar gestaan 
terwyl hy gebid het? Hoekom?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Wat was dit van die gebed van die tollenaar wat dit so 
aanvaarbaar in God se oë gemaak het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hoe dink jy sal dit wees om 'n werk te hê wat jou blootstel 
aan die onmiddellike agterdog en haat van ander?  
Bespreek hoe dit jou lewe en jou oortuigings kan 
beïnvloed. 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Sluit in gebed 
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Week 8 

 

 
Jesus het daarop teenoor hulle reageer: “Het Ek 
dan nie self julle twaalf uitgesoek nie? Maar een 
van julle is ‘n duiwel!” 
 

 Johannes 6:70 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Lukas 6:14-16 en Markus 15:40 
 
Die negende naam in Lukas se lys van apostels is 
'Jakobus, die seun van Alfeus'. Daar was baie mans met 
die naam Jakobus in die Nuwe Testament. Maar hierdie 
Jakobus was die seun van Alfeus en Maria en moenie 
verwar word met Jakobus, Johannes se broer, wat ons in 
week 3 bestudeer het nie. 
 
Lees Markus 15:40 
 
Wat was sy bynaam? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In die King James weergawe van die Bybel lees ons dat 
hy Jakobus die “Kleine” genoem word.  Die Afrikaanse 
vertaling verwys soms na hom as Klein Jakobus.  Die 
Griekse woord vir kleiner is mikros. Dit beteken min, wat 
kan verwys na sy fisieke kenmerke of na sy ouderdom. 
 

Dag 1: 
Klein Jakobus  
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John MacArthur het geskryf “the only distinguishing mark 
of this disciple was his obscurity.”  Hy het geen erkenning 
gesoek nie en geen spesiale vaardighede of insigte 
getoon nie. Slegs sy naam is bekend. Jesus het hom 
egter belangrik genoeg geag om hom om 'n spesifieke 
rede te roep. Jesus het hom opgelei en bemagtig soos al 
die dissipels en hom uitgestuur om te getuig. Klein 
Jakobus herinner ons aan die onbekende mense wat in 
Hebreërs 11:33-38 genoem word. 
 
Lees 1 Petrus 5:6   
 
Op watter manier bevorder sy onopvallende geaardheid 
die Bybelse deug van nederigheid? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dink jy dat jy die Bybelse deug van nederigheid het? 
Verduidelik jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 10:3 en Lukas 6:16  
 
Die laaste van die getroue dissipels is Judas, die seun 
van Jakobus. Die naam Judas beteken Jahweh lei'. 
Hierdie Judas het eintlik drie name gehad. In die Ou 
Vertaling word na hom as Lebbéüs verwys, wat genoem 
word Taddeus.  Judas was waarskynlik die naam wat by 
geboorte aan hom gegee is, maar die ander twee was 
byname. Albei byname dui daarop dat hy 'n sagte, 
kinderlike hart gehad het. 
 
Dink jy dat 'n sagmoedige, innige hart van ontferming 
soos Judas, 'n waardige instrument in God se hande kan 
wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons dink dikwels dat dit slegs die bekende of passievolle 
mense is wat nuttig is in die Koninkryk. Hier is nog 'n 

Dag2: 
Judas - die man met drie name  



 

120 
 

voorbeeld van ‘n persoon wat as hoogs onwaarskynlik 
geag was om 'n instrument van verandering te wees.     
 
Lees Johannes 14:21-23 
 
Hier vind ons die enigste opgetekende gesprek van 
Judas Lebbéüs Taddeus. Wat is die logika agter sy vraag 
en die logika agter Jesus se antwoord? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat van sy vraag strook met sy bynaam? 
_____________________________________________ 
 
Ondanks die feit dat Klein Jakobus die, Judas Lebbéüs 
Taddeus en Simon die Seloot skaars in die Bybel 
genoem word, kies Jesus hulle en sluit hulle by Sy plan 
in. Hoe voel God oor mense in die gemeente wat agter 
die skerms werk sonder veel openbare erkenning? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dank die Here vir mense in jou lewe waarop jy kan 
staatmaak, hoewel hulle nie altyd die sigbaarste of 
hoorbaarste is nie. 

Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Matteus 10:4 en Lukas 6:16  
 

Hoe onderskei die skrywers van die twee evangelies 
tussen die twee dissipels met die naam Judas? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Elke keer as Judas Iskariot in die Bybel genoem word, 
vind ons dat hy 'n verraaier is. Die ironie is dat die naam 
'Judas' beteken dat ‘Jahweh lei’. Sy ouers moes hoop 
gehad het dat hy 'n godvresende man sou word, maar 
toe ons hom leer ken, sien ons duidelik dat hy deur Satan 
gelei is. 
 
Lees Josua 15:25  
 
Sy van Iskariot verwys na die streek waar hy vandaan 
kom, 'n klein dorpie in die suide van Judea. Hy was die 
enigste dissipel wat nie uit Galilea gekom het nie. 
 
Ons lees nie oor die roeping van Judas in die Bybel nie,  

Dag 3: 
Judas Iskariot  
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maar hy het van ver gekom om Jesus gewillig te volg. Die 
ander dissipels vertrou hom. 
 
Lees Matteus 26:21-23  
 
Op watter manier is hierdie verse 'n bevestiging dat die 
dissipels Judas vertrou het? 
_____________________________________________ 
  
Lees Johannes 12:6  
 
Watter posisie het Judas onder die dissipels gehad? 
_____________________________________________ 

 
Vir die res van die dissipels was Judas 'n gewone man, 
net soos hulle. Hy was in staat om hulle vertroue te wen, 
sonder dat iemand geweet het dat hy bymotiewe het. 
 
Lees Johannes 6:64 
 
Wat leer hierdie vers ons daarvan dat Jesus ons harte 
ken? 
_____________________________________________ 

 
Jesus het Judas se hart geken, en Hy ken ook joune. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Volgens die kerklike tradisie was Judas 'n Joodse 
nasionalis wat Jesus gevolg het in die hoop dat sy 
nasionalistiese drome deur Hom verwesenlik kon word. 
Hy het geleef in die tyd van ‘n hoë Messiaanse 
verwagting en toe hy van Jesus hoor, moes hy oortuig 
gewees het dat dit die tyd sou wees om die Romeinse 
onderdrukkers omver te werp. 
 
Judas het saam met die res van die dissipels al die lering 
wat Jesus gegee het, ontvang. 
 
Lees die volgende verse en gee 'n kort opsomming 
van wat Judas uit hierdie lesse kon leer: 
 

Matteus 6:19-24 
 
 
 

Matteus 23:1-12 
 
 
 

Dag 4: 
Sy tyd saam met Jesus  
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Lukas 13:13-21 
 
 
 

Lukas 16:1-13 
 
 
 

 
Judas het al die geleentheid gehad om van sy sonde weg 
te draai. Hy het verkies om die lesse wat Jesus vir Sy 
volgelinge geleer het, te ignoreer omdat hy sy eie agenda 
gehad het. John MacArthur het geskryf: “He began 
exactly like the other had begun.  But he never laid hold 
of the truth by faith, so he was never transformed like the 
rest.”   
 
Hoeveel tyd spandeer jy saam met die Here? Laat jy toe 
dat Hy jou verander deur die lesse wat jy leer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Judas het dieselfde geleenthede gehad as die res van 
die dissipels, en ons ook. Wees versigtig hoe jy dit 
gebruik. 

 
Sluit vandag se studie in gebed.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Judas se verraad van Jesus is eeue tevore voorspel. 
 
Lees die volgende verse en beskryf hoe dit met 
Jesus en Judas verband hou: 
 

Psalm 41:10 
 
 
 

Sagaria 11:12-13 
 
 
 

     
John MacArthur skryf: “Judas did not act in a moment of 
insanity.  This dark deed was deliberately planned and 
premeditated.”      
 
Lees Johannes 12:1-11   
 
Waarom dink jy was die 'vermorste' salf en Jesus se 
reaksie op Judas die keerpunt wat die proses van 
verraad vir Judas begin het? 

Dag 5: 
Die verraad  
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Lukas 22:1-6 
 
Wat was die besluit wat Judas geneem het? Wat was die 
gevolge van hierdie besluit? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Judas verruil die onskatbare eer om ‘n dissipel te wees 
vir dertig silwerstukke. Watter voorregte waarborg die 
Here diegene wat 'n persoonlike verhouding met Hom 
het? Waarom mors ons so gereeld hierdie voorregte 
sonder om aan die waarde daarvan te dink? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Judas is 'n bewys dat skynheiligheid dodelik is. As jy dit 
nie bely en laat staan nie, skei dit jou van die waarheid. 
Watter stappe kan jy neem om skynheiligheid in jou lewe 
uit te roei? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 
Geheuevers: 
Jesus het daarop teenoor hulle reageer: “Het Ek dan nie 
self julle twaalf uitgesoek nie? Maar een van julle is ‘n 
duiwel!” 

 Johannes 6:70 (NLV) 

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Matteus 6:19-34 en Efesiërs 1:1-11 

GROEPSBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Matteus 6:19-34. Wat is die risiko vir mense wat 
skatte op aarde bymekaar maak? Watter alternatief vir 
aardse rykdom bied Jesus aan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe het Judas se liefde vir geld gelei tot vernietiging? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Efesiërs 1:1-11. Hoe ondersteun hierdie verse die 
siening dat God nooit verras word deur wat in ons lewens 
gebeur nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

God is daartoe verbind om alles te beplan om Sy doel te 
bereik. Hoe beïnvloed dit die manier waarop ons leef? 
Beteken dit dat ons onverantwoordelik kan wees? 
Hoekom of hoekom nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Sluit in gebed 
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130 
 

 
 
 

 
VIER BASIESE POLITIEKE GROEPE VAN 

JODE GEDURENDE DIE EERSTE EEU 
 

In sy boek, Twelve Ordinary Men, verwys John 
MacArthur na die historikus Josephus, se beskrywing van 
vier basiese politieke groepe wat gedurende die eerste 
eeu in die Joodse gemeenskap bestaan het: 
 
1. Die Fariseërs: Hulle was onwrikbaar oor die volg van 

die wet. Hulle was die godsdienstige fundamentaliste 
van hul tyd. 
 

2. Die Sadduseërs: Hulle was godsdienstig liberaal. 
Hulle het die bonatuurlike ontken. Hulle was ook ryk, 
aristokraties en magtig. Hulle het toesig gehou oor die 
tempel. 

 
3. Die Essene: hulle word nie in die Skrif genoem nie, 

maar beide Josephus en Philo beskryf hulle as askete 
en selibate wat in die woestyn gewoon het en hul 
lewens aan die studie van die wet gewy het. 
 

Addendum 1: 



 

131 
 

4. Die Selote (Yweraars): Hulle was meer polities gesind 
as enige groep behalwe die Herodiane van destyds. 
Die Selote het die Romeine gehaat en hulle doel was 
om die Romeinse besetting omver te werp. Hulle was 
ekstremiste in elke opsig en soos die Fariseërs, het 
hulle die wet letterlik geïnterpreteer. Anders as die 
Fariseërs wat om politieke redes bereid was om 'n 
kompromie aan te gaan, was die Selote militante, 
gewelddadige anargiste. Hulle het geglo dat slegs 
God die reg het om oor die Jode te heers. Daarom het 
hulle geglo dat hulle God se werk doen deur 
Romeinse soldate, politieke leiers en enige iemand 
anders wat hulle teëstaan, te vermoor.  

(MacArthur John, Twelve Ordinary Men, p 175)     
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VIER LYSTE VAN DIE TWAALF DISSIPELS 

 
Ons vind die lys van die dissipels/apostels op vier 
verskillende plekke in die Bybel. Die twaalf mans word 
telkens in dieselfde drie groepe onderverdeel, met 'n leier 
vir elke groep. 
 
In sy boek, Twelve Ordinary Men, beweer John 
MacArthur dat die volgorde waarin hulle gelys word, die 
volgorde is waarin hulle geroep is. Dit kan ook 'n 
aanduiding wees van die vlak van leierskap wat hulle 
gehad het en die vlak van intimiteit wat hulle gehad het in 
hul verhouding met Christus. Hy skryf verder dat: “the 
three names at the head of each group seem to have 
been the group leaders.  The three groups always appear 
in the same order: first Peter’s group, then the group led 
by Phillip and then the group headed by James the 
Lesser.” 
 
 
 
 

Addendum 2: 
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Matteus 
10:2-4 

Markus     
3:16-19 

Lukas        
6:14-16 

Handelinge 
1:13 

Petrus 
Andreas 
Jakobus 
Johannes 

Petrus 
Jakobus 
Johannes 
Andreas 

Petrus 
Andreas 
Jakobus 
Johannes 

Petrus  
Jakobus 
Johannes 
Andreas 

Filippus 
Bartolomeus 
Tomas 
Matteus 

Filippus 
Bartolomeus 
Matteus 
Tomas 

Filippus 
Bartolomeus 
Matteus 
Tomas 

Filippus 
Tomas 
Bartolomeus 
Matteus 

Jakobus 
(seun van 
Alfeus) 
Lebbeus 
(Taddeus) 
Simon      (die 
Yweraar) 
Judas Iskariot 

Jakobus 
(seun van 
Alfeus) 
Taddeus 
 
Simon (die 
Yweraar) 
Judas Iskariot 

Jakobus 
(seun van 
Alfeus) 
Simon (die 
Yweraar) 
Judas (seun 
van Jakobus) 
Judas Iskariot 

Jakobus 
(seun van 
Alfeus) 
Simon (die 
Yweraar) 
Judas (seun 
van Jakobus) 
  

   
Christus het hulle soewerein gekies en hulle aangestel. 
Hulle was Sy afgevaardigdes en Hy het hulle opdrag 
gegee. Hulle het met Sy gesag gepraat en Sy boodskap 
van verlossing oorgedra. 
  

 



 

134 
 

 
 
 
 

'N GROEIENDE ROEPING 
  
Jesus het twaalf volkome gewone mense persoonlik 
gekies en aangestel om Hom te verteenwoordig. Hy het 
hulle gekies voordat hulle Hom gekies het. Die strategie 
wat Jesus gekies het, is die van die Koninkryk: “Toe 
Jesus deur die Fariseërs uitgevra is oor wanneer die 
koningsheerskappy van God dan begin, het Hy hulle 
geantwoord: “Die koningsheerskappy van God begin nie 
met sigbare voor-tekens nie. Hulle sal nie sê: ‘Kyk, hier is 
dit!’of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koningsheerskappy van 
God is hier by julle.” (Lukas 17:20-21). Die Koninkryk van 
God groei: “Nie met mag of krag nie, maar deur my 
Gees, sê die Here die Almagtige.” (Sagaria 4: 6). 
 
Die proses om die dissipels te kies en te roep, het in 
verskillende fases plaasgevind en dit kan soos volg 
uiteengesit word: 
 
1. Fase een is die oproep tot Bekering: 
Hierdie stadium verduidelik hoe elke dissipel eers tot 
redding geroep word. Hierdie roeping het nie voltydse 

Addendum 3: 



 

135 
 

dissipelskap behels nie, en hoewel hulle Jesus gevolg 
het en na Sy lering as hul Leermeester geluister het, het 
hulle in hul voltydse poste gebly. Daarom lees ons in 
hierdie stadium gereeld dat hulle visse of hul nette 
regmaak. 
 
2. Fase twee is die oproep tot Bediening: 
Lukas 5 beskryf hierdie gebeurtenis in detail. Na die 
wonder van die vangs van vis wat hul nette oorweldig het 
en twee van hulle vissersbote byna laat sink het, het 
Jesus hulle geroep om Hom te volg.  Hy sou hulle 
'vissers van mense maak'. Die dissipels het alles 
agtergelaat en onmiddellik gevolg.  Hulle was van 
daardie oomblik af onlosmaaklik volgelinge van die Here. 
 
3. Fase drie is die oproep tot Apostelskap: 
Matteus 10:1-4 en Lukas 6:12-16 beskryf hul roeping tot 
apostelskap. Dit was op hierdie stadium dat Jesus die 
twaalf mense gekies en hulle as Sy apostels aangestel 
het. Hulle het 'n soort vakleerlingskap begin. Christus 
stuur hulle uit om te leer, dan kom hulle terug en 
rapporteer oor hoe dinge verloop. Gedurende hierdie 
fase was Jesus naby hulle - Hy het hulle geleer en hulle 
opgelei om Sy verteenwoordigers te wees. Hulle sou 
uitgaan, terugkom en rus, gemeenskap met Christus en 
mekaar hê en weer uitgaan. 
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4. Fase vier is die oproep tot Martelaarskap: 
Hierdie fase het plaasgevind na Jesus se opstanding. 
Jesus stuur die oorblywende 11 na die wêreld om 
dissipels van die nasies te maak. Dit was 'n oproep tot ‘n 
marteldood, omdat elkeen uiteindelik hul lewe gegee het 
ter wille van die evangelie. Daar word beweer dat slegs 
Johannes ‘n lang lewe gehad het, maar hy is ter wille van 
Christus erg vervolg en daarna na die klein eiland 
Patmos verban. 
 
John MacArthur skryf: “A dozen men under the power of 
the Holy Spirit are a more potent force that the teeming 
masses…  Despite the obstacles they faced, the apostles 
triumphed.  They fulfilled their task and the continuing 
witness of the gospel - spanning two thousand years and 
reaching into virtually every corner of the world - is a 
testimony to the wisdom of this divine strategy.” (John 
MacArthur, Twelve Ordinary Men, p 5)    
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WAT HET MET DIE APOSTELS GEBEUR? 
 

Baie mense wonder wat met die apostels gebeur het, 
waar hulle hul tyd in die bediening deurbring het en hoe 
hulle gesterf het. Die Nuwe Testament vertel ons net van 
die lot van twee van die apostels: Judas, wat Jesus 
verraai en toe uitgegaan en homself opgehang het, en 
Jakobus, die seun van Sebedeüs, wat omstreeks 44 nC 
deur Herodes tereggestel is (Handelinge 12: 2). 
 
Die vroeë Christelike tradisie gee ons egter 'n aanduiding 
van wat met die res van die apostels gebeur het. 
 

APOSTEL BEDIENING DOOD 

Petrus 
Bedien die Jode, 
gaan so ver soos 
Babilonië 

Op sy versoek 
onderstebo gekruisig  

Andreas 
Gaan na Skithië, 
Klein-Asië (Turkye) 
en Griekeland 

Is gekruisig aan 'n X-
vormige kruis in 
Griekeland 

Addendum 4: 
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Filippus 

Na Noord-Afrika en 
Klein-Asië getrek 

Hy is opgehang. Hy het 
gevra dat sy liggaam in 
papyrus toegedraai 
moes word, aangesien 
hy nie waardig is dat sy 
liggaam soos Jesus in 
linne toegedraai moes 
word nie 

Tomas 
Na Sirië getrek en 
tot Indië gereis 

Sterf nadat hy met 
spiese deurboor is 

Matteus 
Bedien in Persië en 
Ethiopië 

In Ethiopië 
doodgesteek 

Natanael 
Reis na Indië, 
Armenië, Ethiopië 
en Suid-Arabië 

Lewendig met messe 
gesny 

Simon die 
Yweraar 

Bedien In Persië   Gekruisig nadat hy 
geweier het om aan die 
songod te offer 

Klein Jakobus 
 

Bedien In Sirië   Gestenig en toe 
doodgeslaan 

Judas 
Bedien in Assirië 
en Persië 

Met pyle doodgeskiet 

Johannes 

Bedien in Efese-
omgewing 

Is in kokende olie 
gegooi, maar het 
ontsnap. Daarna is hy 
na die eiland Patmos 
verban. 
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Jesus het die apostels as die fondament van die kerk 
gevestig en aan hulle die buitengewone taak gegee: om 
die hele wêreld, met inbegrip van die magtigste ryk wat 
ooit geken is, tot bekering en geloof in die opgestane 
Christus te lei. Hulle het na heinde en verre gereis en die 
boodskap van die opgestane Christus verkondig, sodat 
almal van Jesus kon hoor. Hulle het baie gely vir hul 
geloof en die geloof het soos 'n veldbrand versprei. 
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Week 1 
 

Ek verklaar nou vir jou: “Jy is Petrus.  Op hierdie rots sal 
Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit 
nie oorwin nie.  Ek vertrou die sleutels van God se 
koninkryk aan jou toe.  Wat jy ook al op aarde toesluit, sal 
ook by God toegesluit bly, en wat jy ook al oopsluit, sal 
ook by God oopgesluit bly.” 

Matteus 16:18-19 (NLV) 
 
 
 

Week 2 
 

en dadelik het hulle hulle pa en sy werksmense net so 
gelos en saam met Jesus gegaan. 

 Markus 1:20(NLV) 
 
 

Week 3 
 

Een van Jesus se dissipels het langs Hom aan tafel 
aangelê – die lieflingdissipel. 

Johannes 13:23 (NLV) 

GEHEUEVERSE 
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Week 4 

 
Daarop sê Hy vir hulle: “Kom! Word my dissipels, en Ek 
sal julle vissers van mense maak.” Dadelik het hulle hulle 
nette gelos en Jesus se dissipels geword. 

Matteus 4:19-20(NLV) 
 
 
 

Week 5 
 

Op sy beurt loop Filippus vir Natanael raak en sê vir hom: 
“Ons het die persoon gevind oor wie Moses in die wet en 
die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, 
wat van Nasaret af kom.” 

 Johannes 1:45(NLV) 
 
 
 

Week 6 
 

Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na 
my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy; en 
hou op ongelowig wees, maar word gelowig!” Tomas het 
vir Jesus gesê: “My Here en my God!” 

 Johannes 20:27-28(NLV) 
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Week 7 

 
Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien Hy ‘n man met 
die naam Matteus by die tolhokkie sit. Hy sê toe vir hom: 
“Kom! Word my dissipel!” Matteus het opgestaan en 
Jesus se dissipel geword. 

 Matteus 9:9 (NLV) 
 
 
 

Week 8 
 

Jesus het daarop teenoor hulle reageer: “Het Ek dan nie 
self julle twaalf uitgesoek nie? Maar een van julle is ‘n 
duiwel!” 

 Johannes 6:70 (NLV) 
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