
ŉ Gedaanteverandering? 

Handelinge 2: 1-13 – 3 Sept. 2017 

Inleiding: 

1. 

Gemeente, broers en susters.   

Meeste van ons het as kinders sywurms besit.   

Gewoonlik het jy een of ander boks gehad en in die boks was daar honderde, 

miskien duisende eiertjies.  Piepklein korreltjies wat styf teen mekaar aan die boks 

se wand geplak was. 

Dan breek lente aan.  En voor jou oë begin die eiertjies uitbroei.  Waar daar 

voorheen slegs eietjies was, krioel die boks nou met wurmpies nie veel groete as ŉ 

ryskorrel nie.  Hulle is eintlik nie wurms nie, maar larwes.  Nou begin die harde werk.  

Elke moerbeiboom in sig word van sy blare geplunder – want dit is al wat die 

sywurms eet.  Ons het gewoonlik met ŉ vuurhuitjie die wurmpies een vir een na die 

nuwe blare verplaas.  Die wurms was immers ons troeteldiere.   

Soos die seisoen aangaan het die wurms gegroei.  Hulle meer en meer geëet, en 

die boks al hoe vuiler gemaak.  So het die wurms gesorg vir ure se vermaak en het 

hulle as kosbare handelsitem op die skoolterrein gedien.  Sommige kinders wou 

net die wittes hê, ander weer die sebrastreep wurms. 

Dan breek daar ŉ dag aan waartydens die heel grootste wurm in die hoek van die 

boks gaan lê.  Dit lyk of hy/sy nie meer wil eet nie – nie lank daarna volg al die 

ander.  Een vir een begin hulle hulself met sy toespin.   

En so bereik die sywurm sy derde fase.  Eers was hy ŉ eiertjie so groot soos 

mosterdsaadjie.  Daarna ŉ wurm wat ŉ ongelooflike aptyt vir moerbeiboomblare het.  

En dan volg die fase waartydens die larwes hulle in kokonne toespin, of 

papiehuisies maak (daar is so ŉ woord, ek het gaan kyk).  So ŉ kokon bestaan uit 

een sydraad wat tot 900meter lank kan wees.  Net so vir interessantheid – om ŉ 

kilogram sy te oes kort jy tussen 4400 en 6600 kokonne. 



Gedurende die papiefase – die vierde fase – gebeur daar iets ongelooflik.  Dit kan 

as ŉ wonderwerk beskryf word.  Daar in die donkerte van die kokon, waar niemand 

kan sien nie, verander die wurm in ŉ mot.   

Dink net mooi daaraan.  Binne die bestek van ŉ maand of twee verander ŉ eiertjie in 

ŉ larwe.  Die larwe word ŉ papie.  En uit die papie word daar ŉ mot gebore.  En die 

mot begin die siklus weer van voor deur eiertjies te lê.   

Die proses noem ons metamorfose.  Dit is ŉ Griekse woord wat 

“gedaanteverwisseling” beteken.   En is dit nie pressies wat gebeur nie.  Die sywurm 

gaan herhaaldelik deur ŉ gedaanteverwisseling in sy lewenssiklus.  Die verskillende 

verskyningsvorme van die sywurm verskil so uiteenlopend van mekaar dat jy amper 

die fout kan maak dat hulle verskillende spesies insek is.  En dit is nog meer waar 

van skoenlappers.  ŉ Mens kan nie glo dat so ‘n lelike wurm, so ŉ pragtige 

skoenlapper kan word nie.  

Nou gemeente, met die konsep van metamorfose in gedagte, wil ek graag vandag 

se teksgedeelte saamlees.  En u sal sien dat nie net sywurms ŉ 

gedaanteverandering kan ondergaan nie.  Die vraag is egter:  Wat laat ons 

verander?  En na wat verander ons – is dit iets beters as voorheen?  

Ons lees weer Handelinge 2, maar ook die res van die aangrypende teksgedeelte.  

En ek wil veral by vers 4 stilstaan.  Kom ons lees Handelinge 2 vers 1-13.  Direk 

daarna sing ons lied as antwoord op die teksgedeelte met die sing van lied 442 vers 

1-2 

 

Skriflesing: 

Handelinge 2: 1-13 

 

Respons  (sittend) 

Lied 442: 1 & 2  (Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer.) 

 



Prediking: 

2. 

Vriende; 

Die verhaal van die dissipels is in ŉ sekere sin ŉ verhaal van metamorfose – 

van gedaanteveranderings.  Nie waar nie?  Net soos ŉ sywurm is die dissipels 

herhaaldelik verander en getransformeer.  Herhaaldelik het hulle ŉ 

gedaanteverwisseling ondergaan. 

Dink mooi daaraan!  En die verandering het elke aspek van hulle lewens beslaan.  

Hulle emosies, gedagtes, selfbeskouing, selfs hulle dade is getransformeer.  

En dit kom tot ŉ absolute hoogtepunt in die teksgedeelte wat ons vandag gelees 

het.   

Kom ons kyk eers hoe hulle emosies getransformeer is. 

 Voorheen was hulle bang.  Hulle het gevrees vir hulle lewe.  Maar nou lees 

ons dat hulle die wêreld ingaan en die evangelie verkondig. 

 Voorheen was hulle hartseer, want Jesus het hulle verlaat.  Maar nou juig 

hulle van blydskap, want hulle het ŉ plaasvervanger gekry. 

En wat van hulle gedagtes? 

 Voorheen het hulle nie verstaan nie.  Hulle het gevolg sonder begrip.  Maar 

nou verstaan hulle die volle omvang van Jesus se koms na die wêreld. 

 Voorheen vas hulle selfgesentreer.  Dit het gehandel oor hulle self.  Hulle 

oorlewing, welstand, posisie, mag.  Maar nou, so lees ons in Handelinge, dat 

elkeen van die dissipels hulself verloën het, in so mate dat elkeen van hulle vir 

hulle geloof gesterf het.   

Netso het hulle selfbeskouing ŉ gedaanteverandering ondergaan! 

 Voorheen het hulle hulself as volkome, gevalle sondaars beskou.  Maar in 

Jesus, en deur sy reddingsdade, het hulle selfbeskouing verander.  Hulle is 

nou gered, gevind, geheiligdes, kinders van God.   



 En juis daarom is hulle goed genoeg om Jesus se werk op aarde voort te sit.   

Ek dink egter dat hulle optrede, hulle dade, die grootste verander ondergaan het. 

 Voorheen het die dissipels teen mekaar gekompeteer oor wie die belangrikste 

is.  Maar nou, werk hulle as ŉ span saam om die evangelie te verkondig. 

 Voorheen het hulle getwyfel.  Thomas sê aan Jesus:  Wys my die merke aan 

jou hande.  Maar nou glo hulle met hulle hele hart. 

 Voorheen het Petrus Jesus in die steek gelaat, Hom verloën.  Maar nou preek 

die einste Petrus vir duisende, waarvan baie vyandig teen die Christene is. 

 Voorheen, gemeente het hulle weggekruip agter geslote deure.  Nou gaan 

hulle egter die wêreld in. 

 En belangrik.  Voorheen het hulle stilgebly.  Petrus sê:  Ek ken nie daai man 

met die naam Jesus nie.  Maar nou praat hulle, verkondig hulle.  Dit borrel as’t 

ware oor.  Selfs in verskillende tale.   

Ons kan ŉ ander woord gebruik om die metamorfose, die gedaanteverandering in 

die lewens van die dissipels mee te beskryf.  Hulle het ŉ weedergeboorte ervaar.  

Dit wis sê:  Hulle het aan hulle ou lewe gesterf, en is nuut gemaakte mense die 

wêreld ingegaan.  Mense wat anders voel, dink en doen. 

3. 

Vir die aangrypende gedaanteverandering om plaas te vind moet daar egter ŉ 

katalisator wees.  Iets wat die proses van metamorfose, van verandering, aan die 

gang sit.  Dit gebeur nie van self nie. 

In terme van ŉ sywurm is dit sekere ensieme en hormone, gekombineer met die 

regte klimaat en omstandighede, wat die proses van metamorfose aan die gang sit. 

Kyk ons egter na die dissipels sien ons dat die ontvangs van die Heilige Gees die 

verandering in hulle lewe inisieer.   

Die Gees is die energie, die vonk, wat die verandering in hulle lewe te wee bring. 

Op hulle eie so hulle dit nie kon doen nie.  Die mense se sonde, sy natuur, laat 

dit net nie toe nie.  Ons ons van nature gemaksugtig, traag om te verander en te 



groei.  Ons is bang om eerlik met ons self te wees en uit ons gemaksones te 

beweeg.  Dit is makliker, minder moeite, om voort te gaan soos altyd. 

Nee, gemeente.  Indien die dissipels nie die Gees onvang het nie sou hulle tien 

teen een nog agter geslote deure geskuil het.  Of miskien sou hulle na hulle ou 

lewens terug gegaan het.  Gewone vissermane, plaasvan vissers van mense.   

Maar omdat God die mens se aard en natuur verstaan gee Hy aan ons die Gees.  

Die Gees wat ons langs die pad van transformasie, van vernuwing, van 

wedergeboorte lei.   

Terselfdertyd moet ons noem dat die Gees as katalisator vir verandering 

onverdiend aan die dissipels oorhandig is.  Soos in die geval van Jesus ontvang 

die dissipels die gawe sonder dat hulle dit verdien.  Dit is genade gawe.  ŉ Gawe 

wat mense ontvorm en verander.  Wat kragtig genoeg is om ŉ gedaanteverandering 

te bewerk in jou lewe. 

4. 

Is dit nie ongelooflike boodskap nie. 

Netsoos in die geval van die dissipels het jy die Gees onverdiend onvang.  En die 

Gees is die katalisator, die vonk vanverandering in jou lewe.   

Ons dink so baie dat ons nie kan verander nie.  Ons is gemaak en so laat staan.  

Gebruik my op soos ek is. 

Jy sê van jou self: 

 Ek is swak, ek is ŉ sondaar, ŉ leuenaar – dit is wie ek is. 

Jy sê van jouself: 

 Ek is nie ŉ goeie mens nie, ek stel mense teleur, ek is ŉ verraaier – dit is wie 

ek is. 

Jy sê van jouself: 

 Ek is bang, ek is ŉ lafhart – dit is wie ek is. 



Hierdie slegte selfbeeld is verlammend – dit is ŉ tronk waarbinne ons leef. 

Tog, kyk ons na die dissipels se verhaal, en hoe hulle deur die Gees getransformeer 

is, kry ons die versekering, omdat ons ook die Gees het, dat ons ook kan verander.   

 Netsoos hulle kan ons gedagtes, ons harte, ons manier van lewe verander.   

 Netsoos-hulle kan ons meer en meer God se beeld uitleef.   

 Soos hulle kan ons ook meer en meer soos Jesus word, en sy voorbeeld 

uitleef. 

Broers, susters.   

 Jy kan verander.   

 Jy kan getransformeer word.   

 Jy kan ŉ as weedergeborene die wêreld ingaan.  

  Dit gebeur deur die Gees.   

 Jy kan opstaan en oor grense beweeg. 

 Jy kan uit jou gemaksone beweeg.  

5. 

Ons moet egter die Gees toelaat om die transformasie te bewerkstellig. 

Daar moet ŉ bereidheid van ons kant wees – ŉ wil om te verander. 

En ons moet nie Gees in die proses teenstaan nie. 

Ons moet daarin werk.  Verandering is gewoonlik ongemaklik, selfs pynlik.  Dit 

verreis harde werk en deursettingsvermoë.  Jy moet eerlik met jou self wees.  

Hoe doen ons dit?  Hoe laat ons die Gees toe om ons te verander? 

Daar is ŉ paar maniere: 

 Die Bybel is die eerste manier.  Leef ons deur die Woord transformeer die 

Gees ons daarvolgens. 

 Tweedens, wanneer ons met mede gelowiges in verhouding staan 

transformeer die Gees ons. 



 Gebed is ŉ derde manier. 

 Selfonderdoek en stilte. 

 Bemagtig jouself.  Lees en soek.  Praat met kenners. 

 Hou Jesus in die oog. 

6. 

En weet u gemeente, die proses van transformasie, hou nooit op nie.  Jy gaan 

gedurig deur gedaanteveranderings.   

Nooit arriveer jy nie.  Nee, jy is altyd oppad.  Elke dag is ŉ proses waartydens jy 

deur die Gees meer en meer soos Jesus word. 

En elke gelowige is saam met jou op die reistog. 

Daarom is dit so belangrik om die proses na waarde te skat.  Want deurdat ons ŉ 

slegte voorbeeld stel rem ons mense in proses van transformasie.  Plaasvan 

dat hulle meer en meer soos Jesus word, kan die teenoorgestelde eerder gebeur.  

Mense kan van die Here weg dryf en gelyk word aan die wêreld omdat ons sonder 

liefde handel en wandel. 

7. 

Ek sluit af. 

Vriende, verandering is onafwendbaar.  Die sywurm kan nie vir altyd ‘n larwe bly 

nie.  Hy moet die siklus voltooi. 

So verander ons ook deurgaans.  Dit is ŉ feit.  Die vraag is:   

 Wat dryf die verandering in jou lewe?   

 Na wat verander jy? 

Laat jy die wêreld, en mense toe om jou te verander?  Of laat Jy toe dat die Gees 

jou transformeer? 



Verander die wêreld jou, en word jy soos al die ander mense wat maar net hulle 

lewe omskarrel?  Of verander jy in dit wat God nog altyd vir jou wou gehad het?  ŉ 

Kind van God, iemand wat sy beeld uitdra, iemand wat in Jesus se voetspore volg. 

Amen. 


