A SY VERVOLGING YWER.
❖ Die Joode kon nie Stefanus se boodskap oor Jesus die Messias weerlê nie, Dit het
hulle geïrriteer- veral vir Paulus.
❖ Hulle kon Stefanus nie met die waarheid konfronteer nie, en hulle het valse getuies
gevind wat hom daarvan beskuldig het dat hy sleg praat oor die tempel en die wet
(Handelinge 6:11-14).
❖ Die jong Saulus het die Sanhedrin se vonnis ondersteun. Hy het Stefanus se steniging
aanskou en goedgekeur (Handelinge 7:58; 8:1).
B SY BEKERING.
❖ Saulus vervolg die kerk met 'n dodelike woede–wat hy gedink het godsdienstige ywer
was.
❖ Sy verstand het volgehou om die dwaalleer te vernietig, maar sy gewete het hom
vertel dat Stefanus onskuldig was en dat sy redenasie reg was.
❖ Alles het op pad na Damaskus verander. Jesus het aan hom verskyn en hom Sy
genade gewys. Al die verskonings in sy kop om die gekruisigde Messias te verwerp, is
vernietig.
C SY ERVARING IN DAMASKUS.
❖ Saulus was blind vir drie dae in die huis van Judas. Soos Ananias gesê het, het
Christene gedink dat hy hom blind voorgedoen het om hulle te verras.
❖ Jesus het aan Ananias gewys dat Saul opreg was. Nadat Hy sy gesig herstel het, het
Ananias hom genooi om sy lewe aan Jesus oor te gee en dit deur die doop te bewys.
(Handelinge 22:16)
❖ Saulus wou die Christelike geloof in Damaskus stop, maar hy was verander in 'n
ridder vir Christus, wat die evangelie regdeur die wêreld sou versprei.
D SY BEDIENING AAN DIE HEIDENE.
❖ Die eerste sendingveldtog onder heidene het in Antiochië plaasgevind; Dit was baie
vrugbaar.
❖ Toe Christene in Jerusalem van daardie sukses gehoor het, het hulle Barnabas
daarheen gestuur. Hy het die geleenthede in die stad gesien en Saulus geroep om
hom te kom help.
❖ Toe die Kerk gestig is en daar genoeg leiers was om dit te ondersteun, het die Heilige
Gees Saulus geroep om die evangelie aan die heidene te verkondig.
E SY KONFLIK MET DIE KERK.
❖ Bietjie vir bietjie, is die Evangelie aan die nie-Jode verkondig. Die eerste keer was in
Samaria, daarna het dit na die hele bekende wêreld versprei.
❖ Maar 'n vraag het ontstaan: Wat moet ons met die Heidene doen? Moet hulle besny
word en die wet van Moses onderhou? Is geloof in Jesus genoeg?
❖ Die raad van Jerusalem (Handelinge 15) het probeer om die vrae uit te klaar.
Nietemin het die koppige Fariseërs aangehou om hul eie idees te verkondig.
❖ Dit is die agtergrond van die brief aan Galasiërs.

