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HOE DIE APOSTELS GESTERF HET 
 
Buite-Bybelse geskrifte gee vir ons allerhande interessante inligting oor hoe          
sommige van die apostels gesterf het. Een ding wat al die verhale in gemeen het,               
is die feit dat die apostels almal vreesloos gesterf het terwyl hulle hul geloof in               
Jesus bely het.  
 
Indien die apostels na Jesus se dood byeengekom het en besluit het om ’n              
liegstorie te versprei dat Jesus uit die dood opgestaan het, sou hulle beslis ’n              
ander deuntjie begin sing het as die een na die ander gelowige doodgemaak is              
vir hul geloof in Jesus. Die feit dat een en elkeen van hulle by hulle verhaal                
gebly het, is bewys dat Jesus se opstanding so ’n geweldige indruk op hulle              
moes gemaak het, dat niks hulle van daardie storie af gekry het nie. 
 
● Die apostel Paulus se kop is so tussen 60 en 62 n.C. in Rome afgekap               

terwyl hy gebid het. Dit was tydens Keiser Nero se heerskappy. 
● Andreas het die Evangelie in Klein-Asië gaan verkondig en is daarna na            

Griekeland toe. Daar is hy gekruisig op ’n kruis wat soos die hoofletter X              
gelyk het. 

● Filippus het in Frigië as martelaar gesterf terwyl hy die Evangelie daar            
verkondig het. 

● Thomas het in Sirië ’n marteldood gesterf. 
● Jakobus is deur die Jode na die hoogste punt van die dak van die tempel in                

Jerusalem geneem. Hy is daar gedreig om teen Jesus te praat. Hy het egter              
geweier om dit te doen, en het begin om te praat oor Jesus se sterwe en                
opstanding, en hard uitgeroep dat Jesus die Messias is. Die Jode het hom             
toe van die tempel se dak afgegooi. Toe hy op die grond val, het hy nog                
geleef. Een van die ouderlinge het toe vorentoe getree, en hom met ’n             
knuppel doodgeslaan.  

● Die tradisie vertel vir ons dat Simon in Mesopotamië ’n marteldood gesterf            
het waar hy die Evangelie gaan uitdra het. Daar word vertel dat hy met ’n               
saag middeldeur gesaag is. 

● Terwyl Petrus in die stad Rome besig was om te preek, het hy gehoor dat               
die keiser hom wou doodmaak. Hy het uit die stad gevlug. Toe hy buite die               
stad kom, sien hy Jesus wat na die stad toe kom. Hy vra toe waarheen Jesus                
gaan. Hierop het Jesus geantwoord dat Hy op pad was na die stad Rome om               
vir ’n 2e maal gekruisig te word. Daarop het Petrus Jesus gevra om terug te               
draai, en besluit dat hyself sou teruggaan na Rome toe om weer daar             
gekruisig te word. Terug in Rome is Petrus toe gekruisig. Maar voordat hy             



gekruisig is, het hy gevra dat hulle sy kruis moet omdraai omdat hy nie              
waardig was om net soos Jesus gekruisig te word nie. 
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