
ŉ Geloofwaardige getuie? 

Lukas 24: 36-49 / 22 April 2018 

Prediking: 

1. 

Die afgelope tyd was daar op die televisie baie publieke hofsake wat die hele land, 

selfs die wêreld, geboei het.  Ons kon nie net die hofsake, vir eerste keer in die 

geskiedenis van Suid-Afrika, lewendig op tv volg nie, nee, ons het daarvan gehoor 

op die nuus, daarvan gelees in die koerante en op facebook.  Gedurende die tyd het 

elkeen ŉ mening gehad, en eweskielik was ons kenners van die reg. 

Die fenomeen gaan in die toekoms nog meer toeneem.  Dit lyk nou asof oud pres. 

Zuma asook die leier van die EFF hul dag in die hof gaan hê. 

U sou onthou dat tydens die hofsake, soos met alle ander hofsake, getuies geroep 

is om te getuig van wat gesien, gehoor of beleef is.   

 Die getuies was in partye gevalle teenwoordig toe die misdaad gepleeg is.   

 Ander is weer kenners van ŉ sekere veld wat verdere inligting kan bied in 

verband met die saak.   

 Ander gee weer inligting oor die karakter van die slagoffer of beskuldigde. 

Gewoonlik is dit ŉ baie troumatiese ervaring vir ŉ persoon om te getuig voor die 

hof.  Miskien het van u dit al beleef.   

 Traumaties omdat jy weer deur daardie gebeure gesleep word, jou geheue 

getoets word,  

 traumaties omdat jy weer die oortreder in lewende lywe sien.   

 Dit is ook verder baie moeilik omdat die verdediging nie net jou weergawe van 

die gebeure toets nie maar, ook jou karakter ondersoek om vas te stel of jy 

in die eerste plek ŉ geloofwaardige getuie is.   

 Indien daar bevind word dat jy ŉ geloofwaardige getuie is, word daar baie 

waarde aan jou getuienis geheg.   



Dit het ook al baie keer gebeur dat daar bewys is dat jy nie ŉ geloofwaardige 

getuie is nie, selfs al praat jy die waarheid.  En net miskien word jou getuienis 

geïgnoreer.   

2. 

Gemeente, wat het die inleiding aangaande regsprosedures, te make met ons 

teksgedeelte, en met jou en my? 

Wel in die teksgedeelte sê Jesus aan die dissipels dat hulle getuies is van die 

dinge wat gebeur het.  Ek wil veral op die versie fokus in vandag se prediking.  

Jesus sê aan die dissipels dat hulle getuies is. 

Met ander woorde hulle is getuies van Jesus 

 Se woorde, 

 Sy dade, 

 Die wonderwerke,  

 Sy aanvaarding, 

 Vergifnis en onvoorwaarlike liefde. 

 Hulle is getuies van die gebeur om Jesus se inhegtenisneming, sy verhoor, 

kruisiging, sterwe en veral opstanding. 

Die dinge het hulle gesien, daarvan gehoor en self beleef.  En of hulle nou wil weet 

of nie.  Hulle is onder die moeilikste van omstandighede getuies hiervan.  

3. 

Lees ons verder in Handelinge, die tweede hoofstuk van die evangelie van 

Lukas, word daar herhaaldelik van die dissipels gepraat as getuies van dit wat 

gebeur het rondom Jesus.  Net die Lukas en evangelie en Handelinge praat van ŉ 

getuie op die wyse.  Nêrens anders in die Bybel word die woord juis op die manier 

ingespan nie. 

En dan is daar ook die implikasie dat hulle aan die Jode, maar ook aan die nie-Jode 

moet getuig van wat gebeur het.  En dit is presies wat elkeen van die dissipels 

gedoen het – hulle getuienis het so ver gestrek dat ieder en elkeen vir hul 



geloof gesterf het.  Dit is ook nie vreemd dat die Griekse woord vir martelaar, 

afgelei is van die Griekse woord vir getuie nie.  

In ŉ sekere sin word hulle in die getuiebank geplaas.  En die skeptici, die 

dwaalleer, die Jood, die ongelowige, die afvallige, die filosoof, die wetenskaplike, die 

wêreld in geheel, vra van die dissipels dat hulle moet getuig van die gebeure 

rondom Jesus van Nasaret. 

Lees ons verder in die boek van Handelinge kom ons baie goed agter dat hulle baie 

goeie getuies was.  Die impak van hulle getuienis het veroorsaak dat die 

Christendom na Jesus se Hemelvaart onsettend vinnig versprei het.  So vinnig dat 

die Christendom binne 300 jaar oor die hele bekende wêreld van daardie tyd 

versprei het.  Selfs die Romeinse Keiser - Konstantyn het tot geloof gekom.  

Daarom het hy ook ŉ proklamasie uitgeryk wat verklaar het dat die Christendom die 

staatsgeloof van die Romeinse Ryk is. 

Hoekom het die geloof so vinnig versprei gemeente?  Daar word alom geglo dat die 

eerste gelowiges, met die hulp van die Here, voortreflike, geloofwaardige getuies 

was van Jesus.  Hulle was mense van integriteit, wat selfs bereid was om te 

sterf vir hulle geloof.  Het die Jood, die Griek, die Romein die getuienis gesien 

en ervaar kon hulle nie help om deur die Gees ook tot geloof te kom nie.   

4. 

Die woorde wat Jesus direk na sy opstanding uiter is nie net bedoel vir die dissipels 

nie.  Jesus sê die woorde deur die Gees ook aan elkeen van ons vandag hier waar 

ons in die gemeente sit.  Nie net hier nie, nee, die Gees fluister Jesus se woorde 

elke dag van ons lewe in ons ore. 

En netsoos in die dissipels se geval sê Jesus vandag weer opnuut aan elkeen van 

ons dat ons getuies is.  Van wat gemeente?  Van wat is ons getuies? 

 Wel.  In die eerste plek is ons getuies van die woord.  Dit wat ons lees en 

hoor.  Dit wil sê ons is getuies van die kennis wat ons het in verband met God 

en Jesus. 



 Tweedens is ons getuies van dit wat in ons harte gebeur.  Of anders gestel:  

Jesus sê aan ons dat ons getuies is van daardie warm, onverklaarbare, 

bonatuurlike gevoel wat elkeen van ons het wanneer ons weer opnuut verstom  

voor die Here staan.  Ons is getuies van die rus, die vrede, die troos, die hoop 

wat ons in die geloof ontdek.  Ons is getuies van die van vergifnis, en liefde 

wat anders is as die wêreld se liefde. 

 En derdens is ons getuies van ŉ sekere manier van lewe en van doen.  

Getuies van iets wat gebeur in ŉ geloofsgemeenskap wat nêrens anders 

te vinde is nie.  Ons is getuies van die band wat daar tussen gelowiges is.  

Ons noem mekaar deur Jesus broers en susters.  En as broers en susters is 

daar aanvaarding, liegde, vergifnis ens. 

5. 

En kom ons maak die metafoor ook op jou en my van toepassing.  

Netsoos die eerste gelowiges is ons nie net getuies van dit wat ons weet, voel en 

ervaar, asook van dit wat tussen ons as medegelowiges is nie, maar word ons ook 

deur die wêreld in die getuienisbank geplaas.  Netsoos in die tyd van die 

dissipels word ons getuienis getoets en geweeg.  Word daar vasgestel of ons 

geloofwaardig is! 

Netsoos die eerste gelowiges vra die wêreld van ons om te getuig van die dinge wat 

ons gesien en gehoor het. 

Die vraag is:  Aanvaar hulle ons getuienis.  En nog belangriker, inspireer die 

getuienis die hoorders, aanskouers, daarvan om ook self getuies te word en die 

boodskap verder uit te dra. 

Is ons getuienis so kragtig soos die dissipels en het ons getuienis die effek dat God 

se koninkryk net verder uitkring? 

Kyk ons na die kerk kan ons net ons koppe skut.  Kerke krimp en loop dood 

nie waar nie. 

 



6. 

Waar lê die probleem dan?  Hoekom het die kerk so vinnig gegroei in daardie eerste 

jare, terwyl die kerk vandag tot ŉ stilstand steier? 

Ons moet begin deur te sê dat daar niks fout is met die inhoud van die getuienis 

nie?  Nee, die probleem lê eerder by die getuie self. 

Is ons ŉ geloofwaardige getuies van wat in ons koppe, harte, en tussen mekaar is. 

Netsoos die hof nie die getuienis van ŉ ongeloofwaardige getuie ernstig neem nie, 

so neem die wêreld nie ons getuienis ten opsigte van Jesus ernstig indien ons nie 

geloofwaardig is nie.  En ons moet dit mooi verstaan – selfs al het ons die 

waarheid beet, maar ons lewens getuig nie daarvan nie, sal niemand ons glo nie.  

Geloofwaardigheid, of anders gestel, integriteit is die deurslaggewende faktor 

wanneer dit by ons getuienis kom.  Netso werk dit met ŉ gemeente, ŉ kerk.  

Indien die gemeente ŉ geloofwaardige gemeente is, wat met integriteit handel sal 

die wêreld hul getuienis ernstig opneem. 

 Is jy ŉ geloofwaardige getuie?   

 Lewe jy met integriteit? 

 Getuig jou lewe van die dinge wat jy glo en sê? 

Indien ons eerlik met mekaar is, kom ons vinnig tot die besef dat ons meestal die 

toets druip.  Daar waar ons in die getuiebank van die wêreld staan word daar 

telkens bevind dat ons ŉ ongeloofwaardige getuie is – mense sonder 

integriteit.  En dit kan gesê word van elkeen.  Die predikant, die kerkraadslid, die 

gemeentelid, elkeen is hieraan skuldig.   

Ons wil dit nie werklik hoor nie.  Nog minder wil ons dit van ons self glo.  Kyk ons 

egter na ons families, ons huise, ons werke, ons vriendegroepe, kyk ons na ons 

kerke, ons dorpe, ons land in geheel, is daar ŉ tekort aan geloofwaardigheid, aan 

integriteit. 

 

 



7. 

Is ons dan verdoem om altyd ŉ ongeloofwaardige getuie te wees – ŉ gelowige 

sonder integriteit?  Moet die wete ons met ŉ stuk wanhoop, ŉ stuk hopeloosheid 

vul?   

Nee, gemeente.  Ek dink dit moet ons juis inspireer om te verander, te 

vernuwe, en werklik ware getroue getuies te word wat met integriteit lewe.   

Dit gebeur egter nie van self nie.  Dit vereis dat ons op ŉ bewuste wyse daaraan sal 

werk.  Dit is ŉ proses wat ons hele lewe neem. 

En die proses om ons lewens en ons ons kerke te omskep het ŉ paar dimensies. 

 Ons moet na Jesus kyk, die eerste, die volmaakte getuie.  Dink ons mooi 

daaraan besef ons dat Jesus ook ŉ getuie is.  En sy werk hier op aarde is in 

essensie ŉ getuienis van God.  En waarvan getuig Jesus?  Jesus getuig van 

God se almag, Liefde, vergifnis.  Jesus getuig van hoe ŉ verhouding met God 

kan lyk.  En in sy opstanding getuig van God se liefde wat nie eers deur die 

dood oorwin kan word nie.  Wat egter nog meer van belang vir vandag se 

prediking is is die wyse waarop Jesus ŉ getuie is.  Hy is nederig, kalm nie 

verwaand nie.  Hy vergewe en aanvaar, Hy is lief sonder voorbehoud.  Hy is 

selfs bereid om die grootste van pyn deur te maak.  Selfs te sterf.  Dit is hoe 

ernstig Jesus sy getuienis beskou.   

o Indien ons dan wonder hoe ons ŉ getuie in die wêreld moet wees, moet 

ons maar net na Jesus kyk en ons getuienis op sy getuienis skoei.   

 En tweedens moet ons besef dat ons nie op ons getuie kan wees nie.  Dit is 

geheel en al onmoontlik.  Slegs deur die Gees kan ons werklik getroue, 

geloofwaardige getuies wees.   

o Daarom moet ons poog om in alle dinge die Gees se lyding te volg en 

nie die Gees se vuur in ons harte te blus nie. 

 Derdens kan ons nie anders as om die taak wat die Here by ons laat ŉ 

gebedsaak te maak nie.  Nie een van ons het die wysheid, vermoë en insig 

om ten alle tye geloofwaardige getuies te wees nie.  Tog kan ons ons 



tekortkominge na die Here neem.  In gebed kan ons vra, indien dit Sy wil is, 

om te omskep in getroue getuies.  Ons kan vra dat die Here ons sal help om ŉ 

lewe van integriteit te leef wat ander inspireer om te glo 

 En laastens, deur die voorbeeld te volg van ons mede gelowige sal ek ook 

in die taak versterk word.  Laat ons kyk na ons mede gelowiges wat 

geloofwaardige getuies is.  Netsoos ons na Jesus moet kyk vir ŉ voorbeeld 

moet ons na ons medegelowiges kyk en ons lewens daarvolgens aanpas.   

8. 

Laat ons so lewe gemeente. 

Laat ons geloofwaardige getuies wees.  Getuies wat mense inspireer, begeester om 

ook die geloof aan te gryp. 

Laat ons mense van integriteit wees – wie se woorde en dade presies die selfde is.  

Dan glo ek dat ons kerk, ons gemeenskappe sal anders lyk. 

Laat ons ons getuienis op die Here Jesus se getuienis skoei – selfs bereid wees om 

daarvoor te sterf. 

Hoekom gemeente?  Hoekom moet ons die moeite aangaan?  Want aan die kruis, 

en by die oop graf getuig Jesus van die liefde wat Hy vir elkeen van ons het.  

Laat ons daarom van Hom getuig – selfs onder die moeilikste van omstandighede. 

Amen 


