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Vandag praat ons oor ’n lekker deel van die Bybel, die storie in Handelinge 8. Maar voor ons 

daar kom wil ek hê ons moet eers met mekaar gesels. Sê gou vir iemand langs jou: As jy baie 

mag kon gehad het, hoe sou dit lyk, en wat sou jy doen? Julle kan maar self besluit wat “baie 

mag” beteken.// 

Kom ons hoor ’n bietjie, wat sê julle? Daar is dalk ’n klomp van ons wat dink in terme van 

politiek. As ek die president was, dan... en jy kan self die sin klaarmaak. Of miskien sou mag 

vir jou lê in geld, om genoeg geld te hê om dinge rond te skuif soos wat jy wil. Of miskien 

faam. As jy ’n bekende was, dan sou jy baie invloed kon uitoefen! Dalk lê mag vir jou in ’n 

weermag. As jy een of ander wapen kon uitvind wat maak dat die hele wêreld na jou moes 

luister, dalk is dit hoe jy jou prentjie van mag sien.  

Maar nou is die vraag saam met dit: Wat maak jy daarmee? Want elkeen van ons sou kon 

droom om iets te doen met hierdie nuwe mag wat ons ewe skielik gekry het.  

So ons praat nie vandag oor mag nie, hoewel dit deel is van vandag se storie, glo dit of nie. 

Nee, ons vraag gaan baie meer oor wat ons maak met wat ons het. 

Kom ons blaai dan nou saam na handelinge 8 toe, die wat Bybels by hulle het. Jy kan op jou 

foon ook lees as jy wil. En ons gaan van vers 26 af lees. Maar soos altyd kyk ons net so vinnig 

eers na wat gebeur het voor hierdie storie, net om dit beter te verstaan. Hierdie storie gaan 

oor Filippus, maar dis nie die dissipel van Jesus nie. Nee, dis Filippus wat as ’n diaken gekies 

is in die vroeë kerk. So hoofstuk 8 gaan aan by hoofstuk 7, wat praat oor Stephanus wat 

gestenig is omdat hy Jesus verkondig het. Dan praat dit oor ’n groot vervolging wat van daar 

af begin het, en Saulus wat later Paulus genoem was, wat die kerk probeer stop het. Die 

vervolging het gemaak dat die gelowiges uitmekaar gejaag is, en Filippus eindig op in 

Samaria. En hy kruip nie weg daar nie, hy begin preek, en doen wonderwerke, en ’n klomp 

mense kom tot bekering! Daar kom ook ’n bekende towenaar, Simon, tot bekering, en daar 

is ’n interessante storie met hom wat die Heilige Gees vir verkeerde redes gesoek het, maar 

dit kan julle self gaan lees as julle wil. 

So Filippus was op ’n hoogtepunt van sy bediening! Hy was, om die waarheid te sê, aan die 

voorpunt van ’n herlewing! En dan kom ons by vers 26. 

So kom ons lees saam van hier af. 

Lees Handelinge 8 verse 26 

Hierdie verhaal wat Lukas skryf begin met ’n Engel wat met met Filippus gesels, en vir hom 

sê om na die pad tussen Jerusalem en Gasa te gaan, dan is dit eintlik teen alles wat ons sou 

logies noem, self vanuit ’n Christelike oogpunt. Want ons almal ken ’n goeie bekeringstorie. 

Julle weet, iemand wat besig was om hulle hele lewe weg te gooi, en toe ewe skielik gebeur 



daar iets, hulle ontmoet die Here, en van daar af draai alles om en hulle volg Hom met 

alles... 

Hierdie is nie een van daardie stories nie. Want Filippus was nie iemand wat die spoor êrens 

verloor het nie. In teendeel, hy is op ’n punt waar meeste mense sou sê: Dit kan nie beter 

nie! Hy het alles verloor toe hy weggejaag is uit sy tuiste, Jerusalem, maar hy laat niks hom 

onderkry nie, hy gaan met alles vorentoe en preek die Evangelie vir mense wat deur die 

Jode as vyande beskou is, en groot skares, hele dorpe kom tot bekering. En hy doen 

wonderwerke en God word verheerlik en dan... Dan kom lig God hom daar uit. God kom 

haal hom daar met die opdrag: Gaan woestyn toe. 

 

Ek dink as ek persoonlik in Filippus se situasie was, sou ek maklik gesê het: Ek hoor net 

verkeerd. Dit kan sekerlik nie wees wat die Here vra nie? Is dit nie dalk die duiwel wat 

probeer om my van die evangelie pad af weg te trek en op verkeerde spoor te sit nie? Maar 

julle sal onthou ons het laasweek gepraat oor die Goeie Herder. Jesus self het gesê: “Ek is 

die Goeie Herder. Ek ken my skape en hulle ken my” en ook “die skape volg [die herder], 

want hulle ken sy stem”. 

Filippus het die Here se stem geken. Die Bybel praat van ’n Engel wat met hom gepraat het, 

maar dit sou ook die Heilige Gees kon wees. Vertalings verskil hieroor. Ongeag wat dit was, 

ons weet van Wie af die boodskap gekom het, en Filippus het Sy stem geken. En dis hoekom 

hy dan bereid is om alles te los, alles wat in ons oë sou lyk na sy bediening, sy roeping, en 

Hom te volg die Woestyn in. 

Dan gebeur die volgende, en ons lees van vers 27 af verder: 

Lees Handelinge 8:27-40 

Die storie van Filippus en die Ethiopiër is dalk nie so onbekend vir jou nie. Maar die 

uitwerking van hierdie storie is iets reusagtig! Sien, Filippus was besig om honderde te 

bekeer, omdat hy gedoen het wat God van ons almal vra: Gaan en maak dissipels van die 

nasies. Die ironie is dat die kerk in Jerusalem dit nie gedoen het, totdat die kerk nie eers 

uitmekaar gejaag is nie. Maar toe hulle eers uit hulle bubble uit is, toe hardloop die 

Evangelie soos ’n veldbrand, en Filippus staan aan die voorpunt daarvan in Siserea. 

Maar God het selfs nog ’n groter plan as dit gehad. God kon natuurlik iets sien wat ons as 

mense nie sou kon nie. God het gesien dat daar in Afrika ’n herlewing gaan kom, nie van 

honderde nie, maar van tien duisende, en God wou hierdie Eunug, hierdie tempelbeampte 

daarvoor gebruik. 

En dis daarom dat hy vir Filippus sê: “Gaan!” 

En Filippus het gegaan. En die Here het vir Paulus gesê: “Gaan!” en Paulus het gegaan. En 

die Here het vir Thomas, Timotheus, Johannes, Barnabas, Lidia en nog ’n klomp ander gesê: 

“Gaan!”, en hulle het gegaan! En die wêreld sou nooit weer dieselfde wees nie, omdat die 

skape wat Sy stem geken het, gegaan het toe Hy vir hulle gesê het: “Gaan!” 



God het nog nie opgehou om mense te vra om te gaan nie. Hy is nog steeds besig om mense 

elke dag te roep, en elke dag groei die kerk wêreldwyd wanneer die skape bereid is om te 

luister na Sy stem. En vir elkeen van ons sê die Here presies dieselfde: “Gaan!” 

 

Dalk sit jy nou en wonder: Is dit dan nie net vir sekere mense bedoel nie? Sendelinge en dies 

meer? Die kort antwoord is: Nee. Die langer antwoord is: NEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. God het 

nog nooit net sommiges geroep om Sy koninkryk te bou nie. Ja, daar is sommiges wat Hy in 

’n besonderse, buitengewone, dalk buitelandse bediening in roep. Maar elkeen van ons is 

geroep vir iets! En selfs al is jou roeping net hier in die vallei, moenie onderskat hoe wyd 

God dit kan gebruik nie!  

Dalk is die Zimbabweër met wie jy gesels langs die pad, die een wat die volgende groot 

herlewing in Harare gaan aanvuur. Dalk is die kind met wie jy werk, die een wat gaan 

grootword en die leier word wat mense verenig. Dalk is die Pakistani met wie jy verhouding 

bou, die een wat tot bekering kom en ’n kragtige getuienis word vir die Moslem 

gemeenskap. Dalk is die Xhosa saam met wie jy werk, die een wat die Sangoma tot bekering 

gaan bring en die hele gemeenskap se oë oopmaak vir die krag van God, baie soos aan die 

begin van Handelinge 8. Of dalk is die vriend wat jy by ’n braai kry, die een wat die Here wil 

gebruik om sy of haar eie gesin terug te bring na ’n lewe toe die Here verheerlik. 

Dit gaan nie altyd groot wees nie, maar wanneer God sê: “Gaan”, en mense gaan, dan 

gebeur daar goed! Lewens word verander, mense sien die lig, en God word verheerlik! Wat 

kan beter wees as dit?! 

So weereens, die vraag is nie óf die Here vir jou sê: “Gaan” nie. Daai opdrag is daar vir elke 

Christen, of jy nou 8 of 98 is. Of jy jouself sien as ryk of arm, mooi of lelik, introvert of 

ekstrovert, magtig of magteloos. Daai goed maak nie vir die Here saak nie. Jy moet net 

bereid wees om te vra: “Waarheen, Here?” En jy sal groot goed sien gebeur! 

Die wêreld is vol mense wat soek! Mense wat, soos die Ethiopiër, soekend is na die 

waarheid. Die soekers is vriende of vreemdelinge, dis jou bure of die reisigers wat net deur 

die vallei kom. Dis mense wat jy al jare ken, of mense wat jy die eerste keer ontmoet. Oral 

om ons is mense wat soekers is, soekend na die Groot Waarheid wat die lewe ’n sin kan gee. 

En die wêreld is arm aan bedienaars. Mense wat hierdie groot waarheid vir hulle kan gee. 

Soos Jesus self gesê het: Die oes is groot, die arbeiders min! Ek en jy is, as lidmate van NG 

Murray, vreugdevolle medewerkers in God se wingerd, met die oog op God se oes.  

As jy dalk vanoggend hier sit en wonder: Waantoe wil die Here my stuur? Wel, begin bid 

daaroor. Begin moontlikhede oorweeg. Kyk dalk na die papiere teen die mure, en hoor by 

die Here of Hy jou na een van hulle toe wil stuur, en of Hy dalk wil hê jy moet ’n nuwe papier 

teen die muur kom sit. Maar meer as enigiets, leer ken die Here se stem! As jy nie weet hoe 

dit klink as die Here met jou praat nie, dan gaan jy ook nie kan hoor wanneer Hy jou iewers 

spesifieks wil stuur nie. So maak seker jy leer ken Hom! Die grootste deel van ons eerste 

kwartaal het ons gepraat oor ons intimiteit met God, en hoe ons op verskillende maniere 

nader aan God kan kom. Gaan terug na daardie boodskappe toe, of gesels met iemand wat 



jy op ’n geestelike vlak vertrou, en maak seker jy leer ken die Here se stem sodat jy kan deel 

word van die Here se storie. 

 

So om klaar te maak, wat het met Filippus se storie gebeur? Wel, die Etiopiër is vermoedelik 

terug Afrika toe, met ’n nuwe stuk waarheid wat hy saam met hom vat. En vandag bestaan 

die Etiopiese kerk nog steeds, dis een van die oudste kerke ter wêreld, dis omtrent 36 

miljoen sterk in Etiopië alleen, en hulle trêk self hulle heenkome terug na hierdie een man, 

hierdie amptenaar wat vir Filippus in die woestyn ontmoet het. 

En Filippus? Wel, ons lees net een keer weer van hom, en dis in Handelinge 21, waar Paulus-

hulle by hom aan huis gaan. In hoofstuk 21 word hy Filippus die Evangelis genoem, iets wat 

definitief as ’n eretitel bedoel sou wees! En nie net dit nie, hy het ook vier dogters gehad 

wat almal profeties opgetree het. En ek self het nie kinders nie, maar ek kan al klaar sê my 

grootste droom vir my eie kinders is dat hulle eendag die Here sal dien, en as die Here hulle 

as profete sou gebruik, nog soveel te meer! Wat ’n voorreg. 

Mag jy leer om God se stem te ken as jy nog nie seker is nie, en mag jy bereid wees om te 

luister as, of eerder wanneer Hy vir jou sê: “Gaan!” 

Amen 


