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Bekering van dooie
werke
’n lewe van daaglikse oorgawe aan God in gehoorsaamheid
aan Sy Woord deur Sy Gees.

$
Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers. (Spr
21:3) To do righteousness and justice Is more acceptable to the LORD than
sacrifice. (Prov 21:3)

Wat is geregtigheid?
Ons lewe in ‘n wêreld van onreg; dubbel standaarde, mense se woord beteken
niks, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. (Rigters 21:25) Kinders ly onder die
onreg van hulle ouers, familie of skoolmaats. Egbreuk word geregverdig, en
regte word verdedig in die werksplek. Mense word gebruik en misbruik sonder
dat iemand verantwoordelikheid aanvaar en jammer sê, ons regverdig onsself,
en ons troos onsself deur die goed wat ons doen. Mense is gebroke, stukkend,
ontnugter, bitter, seergemaak, te na gekom, en verontreg omdat iemand nie
REG gemaak het nie. ‘n Ander woord vir sonde is: onreg, verkeerd doen,
wetteloosheid, en goddeloosheid. Ons is almal opsoek na reg! Die vraag is wie
se reg? As almal reg doen, is dit hemel op aarde.
Geregtigheid is om volgens God se standaard/Woord, heilig te leef. As sonde
beteken om die merk te mis. Dan is geregtigheid om die merk te behaal. Die
merk is Christus! Ons is geskape om gelykvormig aan Hom te word. (Rom
8:29)
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Deur Sy geregtigheid verkry ons:
Toegang: Soos wat Adam en Eva eertyds vrylik en spontaan met God
gewandel het. (Heb 10:19)
Wettige Kindskap: Ons het dus wettige lisensie tot aanneming as Sy kinders
ontvang. “Legitimate” (Rom 8:15-16)
Innerlike Sekerheid: Geregtigheid is om te leef vanuit ‘n innerlike wete en
sekerheid van kindskap, koningskap in Christus. Living God-inside-minded.
(Heb 10:22; Kol 2:2)
Die vermoë om Godvrugtig te lewe: Geregtigheid is om God reg te
verteenwoordig hier op aarde. Hierdie lewenswyse is nie werke nie maar vrug.
(Fil 1:11) Hy werk in ons om volgens Sy wil te lewe. (Fil 2:13; Heb 13:21) “to
them gave he power to become” (Joh 1:12) KJV

Soek eerstens, bo alles Sy geregtigheid.
Mat 6:33 Soek allereers die Koninkryk, en Sy geregtigheid an al hierdie dinge
sal vir jou bygevoeg word. Die ‘soek’ tema is volop in Jesus se prediking. Die
gelykenis van die verlore pêrel, Mat 13:45-46 die persoon het alles verkoop om
die een pêrel te bekom. Die soektog na die verlore muntstuk. (Luk 15:8);
Dawid skryf “Oor u woord is ek so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry
het” Ps 119:162 Wat moet ons soek? ‘Koninkryk’ spreek van God se
heerskappy, Sy wil, Sy reg, Sy manier, en Sy wêreld. “Sy geregtigheid” is die
pêrel van groot waarde, die geskenk/skat waarna almal soek. Die woord
‘allereers’ is die Griekse woord ‘proton’ wat beteken eerste in posisie, rang,
belangrikheid en prioriteit. As ons dus nie enige geestelike aktiwiteit in Sy
geregtigheid begin nie, lei dit tot dooie werke. Ons bid nie om reg te wees nie,
ons begin in Sy geregtigheid en gebed vloei uit Sy posisie en toegang tot God.
Sy geregtigheid is altyd ons wegspringplek met alle geestelike aktiwiteite.

Die soeke na Sy Geregtigheid is die sleutel tot die Lewe. Salomo het spesifiek
vir wysheid en insig gevra, om regspraak te kan lewer. (1 Kon 3:11) Hy het
dus Geregtigheid gesoek. Die onderskeiding om reg te besluit en te kies. Hy
wou doen wat reg was soos sy pa Dawid. (2 Sam 8:15) Van Christus word
gepraat; DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n
welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. 2 Hy sal
nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. 3 Die geknakte riet sal Hy nie
verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg
uitbring. (Jes 42:1-3) (Mat 12:18)
Jesus is die verpersoonliking van God se reg in mense vorm. Hy is die
volmaakte Goddelike Standaard. God is regverdig en moet ook ons sonde
regverdig straf. In sy Kruisdood het Hy ons skuld/ onreg/ sonde op Hom
geneem en die geregtelike doodstraf vir ons uitgedien sodat ons vry kan
wees. “aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word
sy geloof tot geregtigheid gereken”. (Rom 4:5) Want die geregtigheid van God word daarin
geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
(Rom 1:17)
Ons kan niks byvoeg in wat Christus vir ons gedoen het nie. Hy het die
volmaakte en volle prys betaal. Dit is gedoen, klaar! Deur Sy Gees het hy ons
nuwe skepsels en mense gemaak in Hom (2 Kor 5:17)
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“want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons”, (Hand 17:28) Die vrug van die Gees
wat nou deur ons werk, maak ons aangename, mooi mense wat reg doen en
reg lewe! (Gal 5:22) Hy het die ordinansies en wil van God in ons harte kom
skryf, om nou Sy wil te doen. (Jer 31:31-34) Ons weet in ons hart wat reg is,
doen dit! (Fil 2:13; Heb 13:21)
Die enigste persoon wat in ons pad staan is “self”! (Mat 16:24) Die self/vlees
mens staan in vyandskap met die geesmens. Ons regverdig onreg! Ons dink
omdat ander ook verkeerd doen, dit ons die reg gee om ook verkeerd te doen.
(Ons glo ons het geen ander keuse nie) Dis die oersonde van Kain, wat sy
broer doodslaan, homself verontskuldig en 4 geslagte later verklaar sy
agterkleinseun: Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe-ensewentig maal. (Gen 4:24) Jesus kom en leer ons om sewentig maal sewe te
vergewe! (Mat 18:22) Leef en wandel in die teenoorgestelde Gees! Dit is die
regte pad. (Rom 8:3-5; Gal 5:16)
Prakties hier is ‘n paar voorbeeld van die lewe en regdoen van ‘n regverdige
besig met God se reg: “All that is essential for the triumph of evil is that good
men do nothing.” Edmund Burke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betaal jou mense wat reg is. (Kol 4:1)
Oppas vir selfmisleiding (Luk 11:42)
Vind die waarheid uit voor jy oordeel op optree (Joh 8:32)
Wees onpartydig (Lev 19:15 & Jak 2:4)
Moenie wat verkeerd is probeer goed praat nie (Mal 2:17)
Onderwerp jou aan gesag (Rom 13:1-7; I Pet 2:13–17)
Doen reg aan die swakke en die wees; (Ps 82:3; Jes 1:17)
Doen reg in besigheid (Lev 19:36; Deut 25:15; Ese 18:8,9)
'n regverdige sorg vir sy diere (Spr 12:10)
'n regverdige haat leuen (Spr 13:5)
'n regverdige laat 'n erflating vir sy kinders (Spr 13:22)
A righteous man walks in His integrity (Spr 20:7)
'n regverdige sal 7 keer val en weer opstaan (Spr 24:16)
Wanneer 'n regverdige man 'n posisie van outoriteit beklee, juig die mense
(Spr 29:6)

MAAR! God soek nie net morele regverdigheid nie! Hy soek nog baie meer!
Bestudeer Rom 3:16-23. RADIKALE GEREGTIGHEID

NIEMAND HAAL DIE MERK NIE! v23
Mat 5:20 as julle geregtigheid nie meer is as die van die Skrifgeleerdes en
Fariseers nie. Op die meetstok van geregtigheid was hulle heel bo aan die lys.
Tog soek God ‘n meer radikale geregtigheid. Die ryk jong man het alles in die
wet onderhou, nogtans kon hy nie die Here gehoorsaam en glo nie.
Mat 19:16-22 Jesus is perfekte radikale geregtigheid. Hy het sonde en dood
oorwin, genees alle siektes, en duiwels gehoorsaam hom. Hy wil ons ook
bekragtig met Sy bonatuurlike geregtigheid (Spr 45:24); Jesus is ons vrymaking,
wysheid van God en regverdigheid (1 Kor 1:30) Geregtigheid beteken:
godsaligheid, teenoor goddeloosheid. Reg teenoor onreg. Wanneer ons dus Sy
geregtigheid ontvang, verkry ons Sy goddelike natuur. (Rom 5:21; 2 Pet 1:4)
Radikale geregtigheid is dus nie net goeie dade nie, maar ‘n innerlike
hartsverandering, ‘n totale transformasie van ons wese. Hierdie heerlikheid is
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nou permanent en nie tydelik van aard nie. (2 Kor 3:9-18)

SONDER VERDIENSTE ALLEEN DEUR DIE GELOOF
ONTVANG ONS SY GEREGTIGHEID AS GESKENK. v24
By faith alone! Fil 3:9; Rom 1:17; Heb 10:19; Rom 4:5
Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer
sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid
ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus (Rom 5:17)
SOLA FIDE - GELOOF ALLEEN
God verklaar enige en elke sondaar regverdig wanneer die vanuit sy of haar
geestelike en morele bankrotskap volledig op die middelaarskap van Jesus
Christus staat maak ten einde vir God aanvaarbaar te wees. Daar is geen ander
manier om met God versoen te word nie. Geen menslike verdienste, van
watter aard ook al, kan Christus se verdienste aanvul nie; trouens, die Woord
waarsku uitdruklik dat enige poging daartoe diskwalifiserend is.
Hierdie Radikale geregtigheid kan ALLEENLIK deur GELOOF bekom word.
Godsdienstiges wil altyd een of ander metode of geestelike tegniek bemark om
jou met God meer reg te maak. Hy is die enigste metode wat God verwag en
sal erken. Daarom is Jesus die weg die waarheid en die lewe. (Joh 14:6) Hy is
die enigste middelaar. (Joh 8:24; Hand 4:12; 1 Tim 2:5)

DIE OMVANG VAN SY WERK, SY GEREGTIGHEID v25 - 26
Christus is God se versoendeksel - Eks 25:22; Lev 16:13-14 Een keer per jaar,
moes die Priester op die Groot dag van Versoening. (Yom Kippur) Die volk se
sondes voor God bring, al die sonde van die volk op die Sondebok verplaas en
vrylaat, en die bloed van die 2de bok 7 keer op die versoendeksel van die Ark
sprinkel. (Aaron se seuns is dood gevind in die allerheiligste omdat hulle
nagelaat het om dit te doen Lev 16:1) Jesus se bloed was dus gestort as
soenoffer, net soos die sondeoffer van destyds, ten einde diegene wat in Hom
glo se sonde “weg te vee” en te “reinig” (nes die “sondebok”). En soos die
“sondebok”, het ook Jesus se kruisiging alle gelowiges se sonde weggeneem,
dit is waarom 2 Kor 5:21 sê Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons
plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek
kan wees. En in die woorde van 1 Pet 2:24 Hy het self ons sondes in sy liggaam aan
die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan
die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En Heb 9:28 So is Christus ook net een
maal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy
nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag. sond
The great transfer 2 Cor 5:21

The Great Transfer
Sinfulness exchanged for His righteousness. Ons sonde verruil vir Sy
geregtigheid. Hy was verwerp en van God verlaat sodat ons aanvaarding en
kindskap kon kry. Hy was gestraf sodat ons vry kon kom. Hy het dus ons met
sy volheid, en regdoen gekrediteer. (Rom 4:11, 23, 24)
Donker

è

Lig

Sonde
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Heiligheid, onskuld
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è
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è

Weeskind
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Siek

è

Gesond

Skoon, rein

Ver

è

Naby

Vrymoedig

Verwerp

è

Aanvaarding

Sy Kind (Aanneming)

Vasgevang

è

Vryheid

Die toets van regverdigmaking in Christus:
Rom 14:17 Vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dit is die primêre tekens
en bewyse dat jy wel Sy geregtigheid ontvang het. Vrede te midde van oorlog
en vreugde in Hom nie in aardse dinge en items nie.
Heb 4:2-12 Wanneer ons Sy geskenk van geregtigheid ontvang, staak ons alle
dooie werke. Geregtigheid in Christus word in die amplified Bybels vertaal
met right-standing before God. Ek glo dis meer ‘n sit posisie as ‘n staan
posisie. Ons sit saam met Jesus in hemelse plekke. (Efe 2:6) Ons veg in
hierdie geestelike oorlog deur te rus. Feitlik alle geestelike gawes en rykdom
ontvang ons sittend, rustend, oorgegee, in die geloof! Die paradoks is hierdie is
‘n aktiewe rus. Soos ‘n skerpskutter dooierus neem op ‘n sak of klip om
akkuraat te skiet. Soos ‘n hond wagt wag op die hand en bevel van Sy meester.
1 Joh 3:5-9 Iemand wat nog sonde doen, wetteloos lewe, en verkeerd doen het
Christus nog nie gesien nie. Niemand kan jou hierdie geregtigheid gee as Jesus
nie. Wanneer jy naak en onbeskaamd voor Hom staan, sonder voorgee,
selfregverdiging, ‘scemes’ en planne kan Hy jou vul met Sy geregtigheid.
Jes 54:14 in righteousness you will be established. Ons maak ons leeg van ons
geregtigheid, en word volgemaak met Sy geregtigheid. Gedurig trek ons, ons
werke uit, en beklee onsself met Christus. (Kol 3:8-15)

Ons skeppingsdoel:
Die Skrif leer ons reg van die begin in Gen 1:27-28, dat God die mens geskep het
om te heers oor al die plante en diere. God het die mens dus geskape en toegerus
om rentmeesters te wees van Sy skepping, dit in stand te hou en te beskerm. In
Psalm 3-8 en Psalm 115:16 sien ons dat God ons Sy verteenwoordigers en
ambassadeurs gemaak het oor die aarde. God het egter die algehele, totale mag en
gesag oor die hemel en die aarde. (Hand. 17:24 -25; Job 41:2; Ps. 50:10-12) Alhoewel
Hy dan al die mag en gesag besit, het Hy gekies om ons as Sy verteenwoordigers aan
te stel om oor die aarde te heers en te regeer. In die Nuwe Testament verkry ons
nog verder lig op hierdie onderwerp, ons skeppingsdoel: Paulus sê dat God ons
geskape het om gelykvormig te word aan Sy Seun. (Rom 8:29)
Nou waarom moet ons gelyk wees aan Sy Seun? Die antwoord op hierdie vraag word
duidelik in Jesus se baie persoonlike en intieme gebed tot die Vader. “Ek bid dat
hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag
wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” (Joh 17:12) God wou van die begin
af hê dat dieselfde unieke en diep mistieke eenheid wat in die Godheid bestaan tussen
die Vader, Seun en Heilige Gees ook bewerkstellig sou word met iets wat Hy geskape
het. God wil dus “een” met ons wees.
Dis hierdie hunkering wat elke mens diep in hom - of haarself ervaar reg van
geboorte af, en hom/haar laat uitroep na God; ook na iemand spesiaal in jou lewe.
Elke mens het ‘n inherente vrees en terughouding vir alleen-wees. Ons soek ‘n maat,
ons soek iemand wat ons onvoorwaardelik verstaan en liefhet. Ons soek ook na
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hierdie selfde verbintenis met die Godheid. Sielkundiges noem dit die “Godspot”,
die soeke in elke mens na die bonatuurlike en die goddelike.
Net soos baie ouers pyn en ellende beleef wanneer hulle kinders verkeerd begin leef
(sodoende hulleself en die mense om hulle só baie skade berokken), ervaar God
hartseer en diepe teleurstelling wanneer ons, ons skeppingsdoel mis. Dit is ook die
kern van die woord sonde. Die Griekse woord vir sonde is “hamartia”, wat “om die
merk te mis”, beteken. Die woord “merk”, kan vertaal word met woorde soos:
identiteit, bewussyn, handtekening, bloudruk, stempel en beeld. As God ons bestem
het tot ‘n sekere posisie en lewe van koningskap en eer, en ons dit net nie sien nie en
teen Hom rebelleer, mis ons die bloudruk en plan, die identiteit en plan van God oor
ons lewe.

Hoe kan ek
volgens die
bloudruk van God
lewe?

Nou wat is “dooie” werke dan nou eintlik? Dis al die pogings wat in die sélf gesetel
is: alle werke en goeie dade, waarmee ons probeer om na God uit te reik - al die
goeie voornemens en bedoelinge, die strewe en herhaaldelike probeer, die baklei en
veg om te kan. Al die voornemens, wilskrag en dissipline, al die reëls en regulasies en
godsdienstige vorme en rituele is futiel en van korte duur en het nie die mag om die
toestand van die mens te verander nie. Dis alleen die opstandingskrag van die Gees
van God wat Christus uit die dood opgewek het wat ons van hierdie ellendige
bestaan kan verlos. (Rom 8:11)
Die Here veroordeel dooie werke met die volgende woorde: “Ek het twee dinge teen
julle,” sê die Here; “Dat julle My die bron van lewende water verlaat het en vir julle klipbakke gaan
uitkap het wat nie water hou nie.” (Jer 2:19) Dit is die kern van dooie werke, wanneer ons
intimiteit en nabyheid vervang met rituele, werke, leerstellings en uiterlike dinge;
wanneer ons na mense se antwoorde soek, en die stem van die Here in ons ignoreer.
Dis wanneer ons die Here wil probeer beïndruk, terwyl Hy ons net wil vashou en in
ons oor wil fluister. Ons lewe van buite na binne, in plaas van, van binne af na buite.
Ons loof die Here nie om by Hom uit te kom nie, maar omdat ons alreeds ín Hom
en bý Hom is. Ons gee nie ons tiende om Sy beskerming en seën te kry nie, maar
omdat ons dit alreeds het. Ons doen nie goeie werke om Hom te behaag nie, maar
omdat ons nie anders kan as om goed te doen nie, want ons loop oor van Sy liefde
en guns.

?

Skryf dit neer
Slaan die volgende Skrifgedeeltes na en vul die antwoorde in.
1. Hoekom moet ek myself bekeer? (Handelinge 17:30; Hosea 12:7; Mat 4:17;
Open 3:19) ______________________________________________________
2. Wat beteken dit om myself te bekeer? (Lukas 15:18) _____________________
_______________________________________________________________
3. Kan ek myself bekeer? (Johannes 6:44) _______________________________
4. Hoe kom mens tot bekering?
•

(1 Johannes 1:9) _______________________________________________

•

(Romeine 8:13 - 15) _____________________________________________
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•

(Romeine 4:5) _________________________________________________

•

(Romeine 6:15 – 23) ____________________________________________

7

D E S I G N

C U S T O M I Z A T I O N

5. Watter dooie werke doen ons wat God nie behaag nie?
•

(Romeine 14:23) _______________________________________________

•

(Matteus 23:5) _________________________________________________

•

(Romeine 3:20,27) ______________________________________________

6. Watter werke verwag God van ons?

Daar is ’n verskil
tussen die werke
tot geregtigheid en
die werke van ons
getuienis.

•

(Johannes 6:28-29) _____________________________________________

•

(Handelinge 26:20) _____________________________________________

•

(Psalm 40:6-8) _________________________________________________

•

(Johannes 15:14; 4:38) ___________________________________________

Die opsomming is dus: Ons is nie geregverdig deur ons goeie werke nie maar, ter
wille van ons getuienis as gelowiges en kinders van God, en tree ons op soos wat dit
kinders van God pas - in gehoorsaamheid aan God. Ons word dus gemotiveer deur
Sy liefde en nie deur ons vrees vir straf nie. (1 Joh 4:18) Dis deur sy goedheid en
liefde dat Hy ons nader trek. “not knowing that the goodness of God leads you
to repentance?” (Rom 2:4)
Ons fokus net op werke wat God van ons vra, en om gehoorsaam aan Sy Gees deur
die krag van Sy Gees dit uit te voer omdat Hy die werke in ons gewil het om te doen.
(Fil 2:13; Heb 13:21)



Werk dit uit.
Wat beteken al hierdie dinge nou vir my prakties? Vul die volgende vraelys in.
þ Ja ý Nee
¨ ¨

Ek is baie bedag op wat mense van my dink of sê.

¨ ¨

Ek is baie besorg oor my voorkoms.

¨ ¨

As ek iemand per abuis seermaak, voel ek baie sleg en sal moeite doen
om die saak te probeer regstel.

¨ ¨

Ek is besorg oor my naaste en voel gou skuldig dat ek nie genoeg doen
nie.

¨ ¨

Ek is betrokke by verskillende organisasies en hulpverleningsprojekte.

¨ ¨

Ek voel ek doen nooit genoeg om die Here tevrede te stel nie.

¨ ¨

Ek voel baie keer skuldig oor dinge, maar kan nie presies aandui wat
nie.

¨ ¨

Ek het iemand in my lewe wat ek altyd probeer tevrede stel, maar voel
ek faal.

¨ ¨

Ek kan nie vir iemand néé sê nie.
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¨ ¨

Maak nie saak hoe geestelik ek probeer optree nie, ek voel nog steeds
ver van God af.

¨ ¨

Ek voel meestal minderwaardig tussen ander gelowiges.

¨ ¨

Ek doen nie genoeg nie.

¨ ¨

Ek is nie seker of ek ’n kind van God is nie, en of ek hemel toe gaan
nie.

Indien jou antwoorde op die meeste van hierdie vrae ‘ja’ was, beteken dit dat jy nog
nie jou Kindskap in Christus toegeëien het nie. Jy is nog nie seker van jou Kindskap
in God nie.
Nou wat nou?

Nou wat nou? In die volgende hoofstuk gaan ons die kwessie oor geloof breedvoerig
bespreek, maar om hierdie vraag te beantwoord, volg n kort beskrywing.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word,
aan hulle wat in sy Naam glo. (Joh 1:12) Vir die meeste mense is dit baie moeilik om
’n duur geskenk te ontvang; jy voel onwaardig, en voel jy moet daarvoor vergoed,
ens. Ons geregtigheid in Christus is ’n geskenk wat ons ontvang het deur Sy
Genade en liefde. Dis een ding om te weet dat jy ’n geskenk ontvang het, maar ’n
ander ding om dit fisies in besit te neem. In bogenoemde vers kom hierdie begrip
baie duidelik te voorskyn: Hulle wat Hom aangeneem het, Hom vir hulleself
toegeëin het, Hom as te ware in besit geneem het, is Sy kinders. Ons het nie
hierdie geskenk verdien nie, en kan nie daarvoor werk nie. Ons kan net glo dat
Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om sonder enige offers en werke naby God
te kom staan, Hom intiem te ken en te ervaar. Hy het ons, wat ver was, naby
gebring deur Sy offer aan die Vader. (Kol 1:21)
Hierdie geskenk behels al die oordele en outoriteit wat saam met Kindskap gaan.
Ons is nou Sy kinders en deel saam met Christus in die ryke erfporsie wat God vir
ons bedoel het. Hy werk nou in ons en gee ons die mag en vermoë om sonde te
oorwin, heilig te lewe en deur dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, te
bestaan.
Tradisionele model

Charismatiese model

As ek sonde doen

Voel veroordeel en versterk die
“ek is sondaar- gedagte”

As ek faal in my geloof

Voel veroordeel as ek misluk, óf
trots as ek dit regkry

Voel skaam en soos ’n
mislukking; glo nie voldoende nie
Voel soos ’n swakkeling en
kleingelowig; twyfel aan
Kindskap

Mense se ervaring
van hierdie model

Ek voel deurentyd skuldig

As dit sleg gaan

Ek het sonde gedoen

Verandering

Ek moet kies en strewe om te
verander

Vrug en interne DNA
van model

Oorsaak - en gevolgmodel

Dooie werke

Formalisme en tradisies

Voel deurentyd jy skiet te kort
Ek het nie genoeg gedoen of reg
opgetree nie
Ek moet net glo, positief bly, en
magiese dinge doen
Voorwaardelike liefde: As ek
verkeerd doen, word ek afgesny
en geïsoleer
Magie en ontsnappingsMentaliteit
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Bybelse model
Bely en leer uit die foute
Hardloop in God se arms en
liefde in, en bely my algehele
afhanklikheid van Hom
Mense voel bevry en lig, en
bemagtig met kennis oor wat
hulle te doen staan
Soek nie oorsaak, net die
strategie om te oorwin
Ek kan nie myself verander nie,
slegs Christus kan
Lewe vanuit die binnekant,
vanuit die heiligdom nie na die
heiligdom
Vryheid, en diep innerlike vrede
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FONDASIE

Geloof
Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning
wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. (1 Joh 5:4)

D
$

Die Here het my een oggend wakker gemaak met die woorde: “Sien is
glo”. Ek het dadelik teen die gedagte gerebelleer, want die Skrif leer ons
juis die teenoorgestelde. Daarna vra ek die Heilige Gees om die saak vir
my duidelik te maak. Dis toe dat ek vir die eerste keer in my lewe verstaan,
dat geloof nie iets bonatuurlik is nie. Elke mens glo, en ons menswees is so ingestel
dat ons glo wat ons sien. So verkies ’n groep mense ’n sekere fabrikaat voertuig,
omdat hulle bewyse en ervarings oor die motor het wat hulle daaraan laat glo.
Dieselfde geld vir waar ons koop, wie ons dokter is, watter pille ons drink. Dit het
alles met geloof te doen. Jy sien dit werk, iemand vertel jou dat dit werk en deur twee
of drie getuienisse maak jy ’n kopskuif en begin dit vir die waarheid glo. Sodoende
het ons vir onsself ’n hele geloofsbasis, oortuiging en perspektief hieroor opgebou
en hierdie oortuigings is die basis waarvolgens jy dinge op ’n sekere manier doen, en
vervolgens op ’n gegewe manier hanteer.

Sien is glo.

Wat jy sien, bepaal
wat jy glo.

Hierdie geloofsoortuigings is so deel van ons lewe. Ons leef dit onbewustelik, maar
alles wat ons doen, berus op geloof - sien is glo! Die Bybelse geloof is anders deurdat
jy jou geloof op onsienlike bewyse en waarhede baseer. Die Woord van God is ons
bril waarmee die onsigbare realm sigbaar word. Deur die Woord verstaan ons die
erns van dinge beter en verkry ons ’n bomenslike, goddelike onderskeidingsvermoë
om situasies reg te beoordeel en te verklaar.
Elke mens het dus ’n mate van geloof ontvang. (Rom 12:3) Ons probleem is daarom
nie ’n tekort aan geloof nie; geloof werk vanself afhangende waarna jy kyk. Ons
probleem is: Waarna kyk ons? Waarop fokus jy, wat is waarheid? Hoekom glo jy
dit? Wat sien jy?
Die Bybel leer dat dít wat sigbaar is, tydelik is, en dit wat onsigbaar is, is ewig.
(2 Kor 4:18) Ons moet dus leer om dinge en mense in die gees te sien en te
beoordeel, dan sal ons anders glo en anders reageer. Paulus vra in sy apostoliese
gebed vir die gelowiges in Efese, dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van
die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte
oë van julle verstand … (Efe 1:17-19) So was Elia se dienskneg – Gehasi - se oë
geopen om te sien dat die leërskare wat saam met hulle is, meer is as wat teen hulle
is. (2 Kon 6:16-23) Hoor en sien is op dieselfde vlak, want soos wat jy deur jou
sintuie die natuurlike en fisiese wêreld beleef, het jy ook geestelike sintuie wat
oopgestel en ingestel moet word op die geestelike wêreld. Dit geskied deur die
10
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openbaring van die Heilige Gees deur die Woord. Die geloof is dus uit die gehoor, en die
gehoor is deur die woord van God. (Rom 10:17) Jy hoor, sien, beleef die Here soos wat
Hy kies om homself aan jou te openbaar en daardeur word wat jy glo, verander.
Skielik sien jy alles anders, want jou perspektief het verander.
Sien God net een
keer, en jy sal
nooit weer dinge
op dieselfde
manier sien nie.

Dit is waarom Jesus ons geleer het om eerstens die dinge van die Koninkryk en Sy
geregtigheid te soek, wat beteken om één met Hom te wees en naby Hom te wees;
dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. (Mat 6:33) Dit is eintlik so
prakties; voor jy dink of doen, gaan bid eers en wag op die Here. Laat hy jou
bedien met dít wat in die Gees meer werklik is as dit wat jy fisies sien. Dis waarom
die Bybel ons lewenswyse so beskryf: Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing
nie. (2 Kor 5:7)
Ons probleem is nie om meer te glo nie, eerder om meer te “sien” in die Gees.
Ons kan net in besit neem wat ons sien. Daarom is die geesvervulde prediking
van die Woord só belangrik, want deur die prediking van die Woord sien ons lig!
Sien ons die beloftes. Sien ons die realiteite van die Gees. (Rom 10:14-15) Vandag
is dit die realiteit in die kerk dat die mense van ’n betrokke gemeente of kerk net
sover kan beweeg as wat die geestelike leierskap sien en preek!

Geloof is prakties.

Geloof is prakties. Geloof is ’n beweging, ’n aksie. Wanneer jy iets glo, is dit
natuurlik om daaroor te praat en uiteindelik daarvolgens te handel. Dit wat die hart
van vol is, loop die mond van oor. (Mat 12:34) Daar waar jou hart is, sal jou skat
wees. (Mat 6:21) Alles dui op die innerlike prentjie wat jy oor jouself, ander mense
en oor jou omstandighede het. Ons handel volgens wat ons in ons binnekant sien,
daarom is dit so belangrik dat ons eerlik en sonder enige voooorbehoud voor God
leef. Wanneer ons hart verkeerd sien, moet ons dit bely en daarmee afreken, die
waarheid opneem en toe-eien vir onsself. ‘Jy sal die waarheid ken en die waarheid
sal jou vry maak.’

Die Woord laat jou
reg sien.

Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar
as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe
groot is die donkerheid nie! (Mat 6:22-23) Die woordjie “reg” kan ook vertaal word
met gesond, in fokus, helder, nugter, enkelvoudig, nie gekompliseer, eenvoudig,
perfek, reguit. En die woord “verkeerd” kan ook vertaal word met: siek,
dubbelvisie, swaksig. Die regte interpretasie van hierdie Skrifgedeelte is dus: Hoe jy
kyk en met watter oë jy kyk, bepaal hoe jy gaan optree en doen. Net soos iemand
wat ’n siggebrek het sukkel om die identiteit van ’n item te identifiseer, so is iemand
wat verkeerd kyk. Hulle sien die lewe deur ’n spesifieke donker bril wat die
waarheid vertroebel. Ons moet daarenteen leer om gebeure, mense en selfs onsself
te sien deur die bril van die Woord. Die Woord is die waarheid, en wanneer ons
onsself sien en beoordeel deur die Woord, verander ons hele sienswyse en
perspektief. Óf jy kan jouself sien, soos mense jou sien, óf jy het jou idee oor hoe
jy dink hulle jou sien; as te ware kom jy nooit by die waarheid nie. Die ingang van
die Woord gee lig! Laat die Here jou perspektief verander.

?

Skryf dit neer:
Stel julle self op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat
Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie. (2 Kor 13:5)
Dit is belangrik om van tyd tot tyd jouself te toets of dit wat jy doen en mee besig is
uit die geloof is of nie. Niks behaag God behalwe geloof nie (Heb 11:6) Dit wat nie uit die
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geloof is nie is sonde! (Rom 14:23) Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het naamlik ons
geloof. (1 Joh 5:4)

Hoe weet ek dus of ek reg glo?
My gelooftoets:
Lees die betrokke teksverse voordat jy die vraelys invul om seker te maak wat die
Bybelse raamwerk van geloof is. Merk dan þ as die vrae/stellings op jou van
toepassing is.
1.

2.

3.

4.

5.

Geloof is nie haastig nie. (Jes 28:16)
a. Raak ek ongeduldig as dinge nie vinnig genoeg gebeur nie?

¨

b. Wil ek dinge probeer forseer?

¨

c. Alles moet vandag gebeur?

¨

d. Ek is geïrriteerd en haastig?

¨

Geloof gee jou ’n diepe innerlike vrede. (Jes 26:3)
a. My emosies ry wipplank.

¨

b. Ek is angstig en besorg.

¨

c. Ek lê nagte wakker en sukkel om te slaap.

¨

d. Ek is onrustig en ongemaklik.

¨

Geloof is vreesloos. (Ps 112:7-8; Dan 3:17-18)
a. Ek is beangs dat die ergste moontlik kan gebeur.

¨

b. As gebeure nie reg uitwerk nie, is ek verlore.

¨

c. As sake nie nou regkom nie, sal ek nie kan aangaan nie.

¨

d. Die Here moet Homself bewys.

¨

Geloof is ’n seker bewys. (Heb 11:1)
a. Ek hoop alles gaan uitwerk.

¨

b. Ek het nie ’n bewys en ’n absolute sekerheid nie.

¨

c. Ek het nie ’n direkte woord of Ja van God nie.

¨

d. Ek twyfel of ek regtig van die Here gehoor het

¨

“Geloof sonder werke is dood” (Jak 2:18 ) As jy dit nie kan doen nie, is dit nog
nie geloof nie.
a. Ek wag maar en sien.

¨

b. Ek weet nie wat om te doen nie.

¨

c. Ek is deurmekaar en rigtingloos.

¨

d. Ek is besluiteloos.

¨

Indien jou antwoord op die meeste van hierdie vrae “ja” is, dan is jy uit die aard van
die saak nog nie by geloof nie. Dit beteken jy moet op die Here wag totdat Hy met
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jou praat, daarna moet jy wat jy hoor, toets en vir die Here vra om dit vir jou te
bevestig.

Geloofsdoders
Onkunde - Heb 11:1: DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die
dinge wat ons nie sien nie. Omdat ons nie God se wil verstaan nie, weet ons nie wat om te glo
nie. Ons leer wat SY wil is deur die geopenbaarde Woord. Rom 10:17: Die geloof is dus uit die
gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Rom 12:3: maar dat hy daaraan moet dink om besadig te
wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Rom 12:6: Having
then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them: if prophecy, let us prophesy in
proportion to our faith Enigiets wat al deur die mens geskep was, het deur die geloof tot
stand gekom. Iemand moes dit eers sien, daarna tot aksie oorgaan om planne te teken, te
eksperimenteer, dit te vervaardig, die koste te bereken en soms ten koste van die self te sien
hoe tot stand kom. Geloof is om bonatuurlike insig, kennis en bewyse te hê wat jy nie
noodwendig met die natuurlike oog kan sien nie.
Aandring op bewyse volgens die sintuie sonder die Woord. - Rom 4:17: soos geskrywe is:
Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak - voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode
lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Joh 20:29: Jesus sê vir hom: Omdat
jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Baie mense is
vasgevang in die sintuiglike of rasionele. Ons het ook ’n gees. Ons het nog nooit ons gees
geoefen en gevoed nie.
Haastigheid en angstigheid - 2 Pet 1:5,6 Vrees is geloof in trurat, dit het nog nie gebeur
nie, maar ons vrees dit gaan gebeur. Indien jy jou vrees uitspreek, sal dit gebeur volgens jou
geloof en woorde. Geloof is nie haastig nie. Innerlike vrede en saligheid is 'n seker teken van
geloof.
Geloof teenoor Veronderstelling - Heb 11:1: Faith makes us sure of what we hope for and
gives us proof of what we cannot see. As jy dit nie sien nie, sien jy dit nie! Jy kan nie vertrou
op wat iemand anders sien of gesien het nie. Eet van die boom van lewe! Wag en hoor
regtig by die Here en vra Hom om die Woord aan jou te bevestig. Jy kan nie net reageer op
wat mense sê, die Here sê nie. Hoor self!
Verwar geloof en hoop - Mar 11:24: Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat
julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Hoop is in die toekoms, geloof is nou. Deur die geloof
is ek alreeds in my toekoms. Hoop is om te hoop ek kry ’n roomys - geloof is om te weet
dat jy een gaan kry.
Selfbedrog – Jer 17: 9-10: Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?
Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy
handelinge. Ons kan onsself so maklik mislei, veral as ons baie graag iets wil hê. Vra dus die
Here vir bevestiging soos wat Gideon gedoen het. Sy versoeke aan die Here om sekere
dinge te doen, was nie verkeerd nie en die Here het aan sy versoeke voldoen, want dit is
hoe geloof werk. Jy moet dit sien... in die Gees! Maak dus seker dat jy reg sien.
Betwyfel die Woord - Petrus het nie op die water geloop nie, maar op sy geloof in die
Woord wat Jesus vir Hom gesê het en omdat hy gesien het hoe Jesus dit doen. Toe sy gees
sien dis moontlik, en hy die Woord kry, toe was dit maklik...Totdat hy begin twyfel het...
Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van
God deur ons. (2 Kor 1:20) God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou
nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? (Num 23:19) Daar is ’n
verskil tussen twyfel vóór geloof kom, en twyfel nadat geloof gekom het. In laasgenoemde
geval het jy nodig om te volhard. In die eerste geval het jy nodig om eers reg te hoor.
Verkeerde denkpatrone - Mar 11:23: Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg
sê: Hef jou op en werp jou in die see - en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur - hy sal
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verkry net wat hy sê. Dit wil sê wie se gedagtes en denke vernuwe is volgens die Woord. (Rom
12:2) As jy die wil van God verstaan, is dit makliker om te weet wat om te verwag.
“Verkeerde” verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot teleurstellings. Geloof is meer as bloot
’n verwagting - dis ’n sekerheid dat God vir jou gesê het. Hy kan nie lieg nie, en is ’n
waarmaker van Sy Woord. Die probleem lê dus nie by Hom nie, maar by ons wat verkeerd
hoor óf die verkeerde afleiding maak.

Geloof in God en in Sy vermoëns bevry ons van:
Tradisionalisme (geloof in ou gebruike)

1Petrus 1:18

Materialisme (geloof in besittings)

Spreuke 11:28

Magsbegeerte (geloof in posisie)

Psalm 146:3

Godsdienstigheid (geloof in eie werke)

Lukas 18:9-13

Humanisme (geloof in die mens)

Jeremia 17:5

Rasionalisme (geloof in die redenasie)

Spreuke 3:5

Wat moet ek glo?
1. Glo dat die Here elke gelowige se geloof op verskillende maniere toets. ( 1 Pet 1:7)
2. Glo dat God bewus is van jou toets. (Luk 7:18-35)
3. Glo dat die Here in alles by jou is. (Dan 3:15-18)
4. Glo in die soewereiniteit van God, en dat niks gebeur wat Hy nie toelaat nie. (Job 1:14)
5. Glo in Sy onbeperkte almag. (Num 11:23)
6. Glo dat die Here weet jy kan die toets slaag. (Gen 22:1,2,16)
7. Glo dat die Here uiteindelik dit ten goede sal laat meewerk vir jou. (Gen 50:19-20)

Werk dit uit.



Wat glo jy oor jou:
§

finansies en beroep

§

intelligensie en verstandelike vermoëns

§

toekoms

§

gesondheid

§

lewensmaat
14
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§

die plek/dorp waar jy bly

§

fisiese bou/skoonheid

§

sosiale stand en opvoeding?

§

Wat glo jy oor God se liefde vir jou?

§

Wat glo jy as slegte dinge met jou gebeur?

§

Wat glo jy oor die gemeente/kerk waar jy aanbid?

Kan jy nou sien, hoeveel van jou oortuigings en opinies nie op die Woord gegrond
is nie? Dis nou as jy by die meeste antwoorde kruisies getrek het. Indien jy by die
meeste antwoorde regmerkies het, dui dit op ‘n lewe gebaseer en gegrondves op die
Woord. Die uitdaging is om nou al die antwoorde wat nie op die woord van God
en inspraak van God in jou lewe gebaseer is nie, te verander. Gaan wag op die Here,
en laat Hy jou deur Sy Gees bedien met Woord.
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FONDASIE

Doop
Doop versinnebeeld die aflegging van die ou mens en die opstaan van ’n
nuwe skepsel met ’n nuwe natuur in Christus.

D
$

oop is ’n baie kontroversiële onderwerp tussen Christene. Waaroor almal
egter ooreenstem, is die feit dat elke gelowige gedoop moet word, want
daaroor is die Bybel baie duidelik. Die probleem is: Hoe en wanneer?
Alvorens ons hierdie vrae gaan beantwoord, moet ons eers probeer
verstaan waaroor die doop regtig gaan en hoekom elke kind van God gedoop moet
wees.
Die begrip, doop, moet mens verstaan binne die Joodse volksverband veral omdat
die Jode, anders as die Grieke, baie staatgemaak het op seremonie en simboliese
handelinge om ’n spesifieke boodskap oor te dra van die een generasie na die
volgende. Die Grieke het ’n meer analitiese en literêre stelsel gehad en selfs in hulle
geboue inligting oorgedra. Die Jode daarenteen was anders. Hulle het klem gelê op
simboliese en rituele handeling binne die gesins- en volksverband wat noukeurig
nagevolg moes word.

Vir ’n beter begrip
van die doop, moet
ons gaan kyk hoe
die Jode die doop
verstaan het.

Wat die doop betref, word daar alreeds in die OT verwys na sekere reinigingswette
wat doop versinnebeeld. Die woord “was” in die konteks is “Rahas” wat bad, was
en afwas beteken. - En Moses het Aäron en sy seuns laat nader kom en hulle met water gewas.
(Lev 8:6) Maar as sy van haar vloeiing rein geword het, moet sy sewe dae tel, en daarna sal sy rein
wees. (Lev 15:28) Hy moet ’n heilige linnerok aantrek en ’n linnebroek moet oor sy vlees wees en
met ’n linnegordel moet hy hom gord en ’n linnetulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere; en
hy moet sy liggaam in die water bad en dit
aantrek. (Lev 16:4) Om te verstaan
presies hoe gebad of gewas is, moet
na die Joodse interne geskiedenis
gekyk word. Die Talmut, wat die
Jode se grootste bron is van
geskrifte geskryf deur Rabbi’s en
Geestelikes oor die eeue heen,
werp baie meer lig op presies hoe
hierdie reiniging plaasgevind het.
Die enigste verwysing in hierdie
geskrifte oor reiniging- en
wasrituele, is die Mikvah. Oor generasies het die Mikvah verskillende vorme
aangeneem, en het uit die aard van die saak eers in riviere plaasgevind; later is daar in
16
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stede spesiale baddens opgerig. Vandag nog is die gebruik van die Mikvah ’n
belangrike deel van die Jood se geestelikheid. Die enigste Skrifbewys van so ’n
Mikvah is: Hy het ook die gegote waterbak gemaak, heeltemal rond, vyf meter in deursnee, twee en
’n half meter hoog, en met ’n omtrek van vyftien meter. (1 Kon 7:23)
Daar is om verskillende redes gebruik gemaak van die Mikvah om sekere dooprituele
uit te voer:
§

Reiniging van die mans voor groot geestelike dae soos Yom Kippur (die Groot
Versoendag) en die Sabbat

§

Wanneer ’n heiden ’n Jood wil word

§

Die bruid voor haar troudag

§

Vrouens 7 dae na menstruasie.

Die betekenis van Mikveh vir die Jood:

Volgens die Jode sien hulle water in die volgende lig: Kan nie daarsonder lewe nie,
en kan nie daarin lewe nie. Wanneer jy onder die water is, verkeer jy in ’n staat van
nie-realiteit: Jy is niks, jou belangrikheid en prestasies gaan jou nie nou kan help nie;
jy kan nie onder water asemhaal nie. Jy verloor jou identiteit. Jy word gereduseer tot
’n afhanklike en eenvoudige mens.
Die Jode sien die
‘mikvah’ (die doop)
as ’n soort
wedergeboorte.

Wanneer jy uit die water opkom, is jy ’n nuwe mens. Die Mikvah dui op die terugkeer
na jou innerlike reinheid en onskuld van die self - ’n bevrydende restourasie van jou
geestelike toestand en posisie, ’n soort weergeboorte. Wat betref die vrouens wat na
menstruasie die Mikvah gebruik, is dit ook belangrik om haar saad en hulleself te
reinig vir seksuele intimiteit. Sodoende is die huweliksbande verdiep en versterk
nadat hulle hulleself vir 12 dae van mekaar seksueel onthou het om weer bymekaar
te kom.
Spesifikasies en Mikvah-proses:

Die water moet vanuit ’n natuurlike bron wees, soos ’n fontein, reën, of ys wat
gesmelt het. “Lewende Water” moet ten minste dubbeld die hoeveelheid massa wees
van wat die swaarste persoon gemiddeld weeg, om sodoende die vlees uit te
kanselleer. Die Mikvah is nie ’n bad nie. Jy reinig jouself voor jy in die Mikvah
ingaan. Alle juwele word afgehaal. Naels word kort geknip, hare gewas en die
liggaam word behoorlik gewas en gereinig. Dan word daar in die Mikvah afgeklim,
en die persoon gaan drie keer onder die water in. Die hele liggaam, die hare, alles
moet ondergaan. “Ek sal hoor en ek sal doen.”en: “Wat is ek?” word geprewel
tydens die doop. Geen persoon of klere mag aan die dopeling raak nie, sodat daar
geen kontak is met dit wat onrein is nie. Die handeling word dus sonder klere
gedoen. ’n Persoon buig letterlik sy of haar knie en hurk onder die water en kom
dan na die doop regop in ’n staande posisie. ’n Rabbi of geestelike gids/leier sal
byderhand wees om seën- en reinigingsgebede te bid tydens die
onderdompelingsproses en om op te tree as getuie. As jy deur die Mikvah gegaan
het, word jy as ’n nuwe mens gesien, ’n kind van die 1ste dag, of skeppingsdag.
Naby die poorte en ingange van die tempel was daar verskeie baddens: vir die priester
asook vir die mense. Die gebruik van die mikvah was en is nog steeds algemeen.
Elke toegewyde Jood gebruik vandag nog die Mikveh om hulle toewyding aan God
en hulle tradisies te versinnebeeld.
Die ooreenkomste met die Christen-doop is baie duidelik. Uit argeologiese
opgrawings uit die tydperk van die vroëe kerk is dit duidelik dat daar verskeie diep
baddens in gebruik was. Reeds in die eerste kerkgeboue was daar diep baddens
gevind. Die doop-debat word nie gevoer of doop deur onderdompeling onbybels is
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nie. Dis inteendeel baie duidelik Bybels en selfs die kerke wat kinders besprinkel, is
nie teen die onderdompelingsdoop nie. Hulle is teen die gebruik dat mense wat as
kinders besprinkel is, hulle laat oordoop. Volgens hierdie kerke glo hulle ook in die
onderdompelingsdoop, veral wanneer dit kom by die doop van volwassenes wat tot
inkeer kom en nog nooit gedoop is nie. Dis net interessant dat wanneer volwassenes
wel gedoop word in hierdie kerke, word hulle besprinkel.
Nou is die vraag: Wat simboliseer die doop? Vanuit ’n Joodse perspektief weet ons
dat daar nie onduidelikheid of verskillende metodes was nie. Die Jode is nog steeds
ingestel op die eksakte, die presiese uitvoering van rituele omdat elke handeling iets
geestelik versinnebeeld. Alles dui op die Jood se soeke na volkome reiniging van
gees, siel en liggaam. Dis egter nie te vind in die hou van wette en reëls nie. Dis slegs
deur Jesus Christus wat deur Sy dood en opstanding die mag het, en die reg verkry
het om ons nuwe mense in Hom te maak as ons in Hom glo.

Ons weet dat die
kern van die
evangelie handel
oor die aflê van die
ou mens, en die
opneem in die
geloof van jou
nuwe Christusgeaardheid.

Dis nie ons geloof in akkurate rituele wat ons regverdig maak voor God nie,
maar ons geloof in die volmaakte werk wat Jesus vir ons gedoen het.
Ons weet dat die kern van die evangelie handel oor die aflê van die ou mens, en die
opneem in die geloof van jou nuwe Christus-geaardheid. TOE sê Jesus vir sy dissipels:
As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. (Mat
16:24-25; Galasiërs 2:20; Fillipense 3:17) Dit is weliswaar waaroor die hele evangelie
gaan, dat ons deur Sy dood nuwe skepsels geword het. (2 Kor 5:17) Dit is ook
duidelik dat die doop in die naam van Jesus, verskil het van Johannes se doop wat
oor sondeafwassing (bekering) gehandel het, want waarom moes die dissipels wat
Paulus in Efese gekry het, hulle laat oordoop in die doop van Christus? (Hand
19:2-5) In Romeine 6 verduidelik Paulus die doop baie duidelik: Of weet julle nie dat
ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom
begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die
heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom
saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy
opstanding; (Rom 6:3-5) Dit is ook duidelik dat Johannes nie mense se sonde
permanent kon afwas nie, want hy het nie deur sy lewe vir ons die prys betaal nie.
Daarom sien ons later dat diegene wat met die doop van Johannes gedoop is, weer
gedoop moes word in die naam van Jesus.
Die doop is dus simbolies van die dood van die ou mens en die opstanding van die
nuwe mens in Christus Jesus. En watter uistekende beeld is dit nie! Onder die
water ingaan en daaruit opstaan, is simbolies van begrafnis. Kom ons gaan kyk na
nog Skrifte in die Woord van God wat handel oor die doop sodat ons hierdie
onderwerp korrek kan verstaan.
Het die doop die Besnydenis vervang?

Verder het God vir Abraham gesê: “Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al
hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag: elke lid van die
manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is
die verbondsteken tussen My en julle: elke seun onder julle van ag dae oud moet besny word.
Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle: al julle nageslagte en ook elke slaaf
wat as kind in jou besit gebore word, en die slawe wat van ’n vreemde met geld gekoop word,
wat nie jou afstammeling is nie. ’n Slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir
geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as
’n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy
volksgenote afgesny word. Hy het my verbond verbreek.” (Genesis 17:9-14)
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Hoekom 8ste dag? Teken van vebond, nuut, 1ste dag van nuwe skepping. 7
(volbring)
Hoekom net mans? Privaat deel, secret sin, It’s a heart’s issue, heenwyse na
geheime plek. besnydenis van die hart (privaat)
Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis
wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit
bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. (Kolossense
2:11)
New covenant, ou (besnydenis) is weggegooi (simboliseer die weggooi van die
oud, dat kind/mense nuut sal wees) - rituele kom nie by die hart van die mens
uit nie, vervang nie harte nie, dis deur die Gees.
Mense sê: besnydenis het doop vervang, NEE wedergeboorte het!
(oud wat nuut word).
Of ’n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens is.
(Galasiërs 6:15)
For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is
outward in the flesh; (Romeine 2:28)
Jesus het geantwoord: “Ek verseker jou, as iemand nie uit water en Gees
gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God
ingaan. (Johannes 3:5)
Jew = inwardly / work of the heart, kan nie ‘n ritueel met ‘n ritueel vervang nie
(forskin of your heart)
Therefore circumcise the foreskin of your heart, and be stiff-necked no longer.
(Deuteronomium 10:16)
“Die Here jou God sal jou hart en die hart van jou nageslag besny sodat jy
Hom met hart en siel sal liefhê. Dan sal jy lewe! (Deuteronomium 30:6)
Die Here sê: “Die tyd breek aan wanneer Ek al die mense wat net uiterlik
besny is, sal straf. (Jeremia 9:25)
Daarom – iemand wat één is met Christus, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge
is verby, kyk, die nuwe is hier! (2 Korintiërs 5:17)
Ons moet nuut word (wedergebore), in EEN gees, nuwe liggaam van Jx wees.
Die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom raakgesien. Hy
het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was. (Genesis 6:5)
No ritual can replace a bad attitude. It is about your heart and what He has
done for you, brand new man continually. Rituals cannot save me. Die nuwe
verbond waarna die Profeet verwys in (Jer 31:31-34) is ook beduidend op ‘n
nuwe hart. Dis baie makliker om mense te kry om ‘n ritueel na te volg, as dat
hulle hulleself bekeer, en die Here hulle harte verander.
Ons kan nie mense op enige manier net doop, of besprinkel as daar nie
getuienis is van ‘n ware hartsverandering nie.
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Wat Simboliseer die doop?
(Rom 6:3-5) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 Pet 3:21) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
(Kol 2:11-14) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
Hoekom moet ek my laat doop?
(Hand 2:37,38,41; Mat 28:19; Mar 16:16) ________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 Pet 3:18,21) ____________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 Joh 5:8) _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Wat moet ek doen om gedoop te word?
(Hand 2:38 & 41) “_____________, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van
Jesus Christus tot vergewing van sondes …” “Die wat toe
___________________________, is gedoop.” .
(Hand 8:12) “Maar toe hulle Filippus ________________, wat die evangelie aangaande
die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne
sowel as vroue.”
(Hand 8:36–38) “Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word?” Daarop het hy
geantwoord: “__________________________________.” Op hierdie vereiste het die
hofdienaar so gereageer: “___________________________dat Jesus Christus die Seun van
God is.” Daarna het hulle albei in die water afgeklim waar Filippus die hofdienaar gedoop het.
(Hand 9:3–18) Eers toe hy gevra het: “Here, wat wil U hê, moet ek doen?” en
______________________________________,en toe is hy gedoop.
(Hand 22:16) waar hy Ananias se woorde aanhaal: “En nou, waarom versuim jy? Staan op,
laat jou doop en jou sondes afwas, ____________________________.”
(Hand 10:44-48)En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees
op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met
Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.
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Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek:
Niemand kan tog die water weer, dat hierdie
mense,_____________________________________, nie gedoop word nie? En hy het
beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog ’n
paar dae te bly.
(Hand 16:13-15) En op die sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs ’n rivier waar
die gebruiklike bidplek was, en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar
bymekaargekom het. En ’n vrou met die naam van Lídia, ’n purperverkoopster van die stad
Thiatíre, ’n godsdienstige vrou, het geluister; die ______________________ om ag te gee op
wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê:
As u oordeel ___________________________, kom dan in my huis en bly daar. En sy
het ons gedwing.
Wat is die samevatting van al bogenoemde verse? Dat die doop saam met ’n
goddelike ingryping gepaard gaan. Dat diegene wat gedoop is eers tot geloof moes
kom, óf Hom aangeneem het en gereageer het op Sy roeping. Dat God ’n realiteit
in hierdie mense se lewens geword het. Dat hierdie mense iewers in die proses tot
wedergeboorte gekom het. Dit is die krag van die evangelie: Jesus Red! (Rom 1:16)
LET WEL: dat die doop geen magiese krag besit nie; dis nie die doop wat ons red
nie. Jesus Christus red ons en verander ons innerlike DNA om nou Sy kinders te
kan wees. As besnydenis die teken was van die Ou Verbond en die doop die teken
van die Nuwe Verbond, dan gebeur hierdie nuwe tipe besnydenis in ons hart - (Jer
31:31-34; Kol 2:11-14) - nie in die doop nie. Wedergeboorte en bekering is tussen
jou en God, en doop is ’n getuienis en verkondiging aan mense. Wat die verdere
betekenis van die doop betref wat jou deel maak van die hele liggaam en kerk (1 Kor
12:13) , is dit tog duidelik dat geen mens deel kan wees van die liggaam van Jesus
Christus as hy of sy nie tot wedergeboorte gekom het nie. Doop is ’n uiterlike
handeling en is nie in staat om jou as mens in te lyf tot die geestelike liggaam van
Christus nie. Niemand kan vir jou instaan en dit namens jou doen nie. Net Jesus
alleen kan ons red, daarom verkondig ons ook nie die doop nie, maar die heerlike
evangelie van Jesus Christus! (1 Kor 1:17) En ons verklaar net soos Paulus: want ek
het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.
(1 Kor 2:2)
Die woord doop,
(Grieks baptizô),
beteken letterlik:
indompel, insteek,
of geheel-en-al
insluit.

Hoe moet jy gedoop word?
Die Bybel gee ons geen ABC oor presies hoe gedoop is nie. Ons weet daar was
water beskikbaar. Die Etiopiese Hofdienaar is in die rivier gedoop: Hier is water, wat
verhinder my om gedoop te word. (Hand 8:26) By die tempel was daar toegang tot baddens,
en sommige sinagoges en huise sou Mikvahs hê. Johannes die Doper het in Aenon
naby Salem gedoop Omdat daar baie water was (Joh 3:23) Jesus het in die water
afgegaan om gedoop te word. (Mat 3:16) Sommige skilderye wys hoe die water oor
iemand uitgegiet is, en die Didache (110 – 120 nC.) het die toegewing gemaak, dat as
daar nie genoeg water is nie, hulle water oor iemand kan uitgiet, maar dit moet die
uitsondering wees. Vandag nog, wanneer ons na die huidige gebruik van die Mikvah
kyk, help dit ons om beter te verstaan presies hoe iemand gedoop is en die diepe
betekenis daarvan.
Argumente teen onderdompeling as eksklusiewe metode bevraagteken die
moontlikheid: Kon Johannes, en later die dissipels, duisende mense alleen gedoop
het by wyse van onderdompeling? Die Tronkbewaarder is gedoop. Moes hy eers die
tronk verlaat om gedoop te word? En het hulle water na Cornelius se huis gebring
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sodat sy hele huis en gesin gedoop kon word? Die feit is dit is alles bespiegelinge,
want ons weet regtig nie.
Die woord “doop” (Grieks baptizô), beteken letterlik: indompel, insteek, of geheelen-al insluit. Skrifgedeeltes soos Mat 3:16, 17; Joh 3:23; Hand. 8:38; Rom 6:4, dui op
indompeling. Die preposisie of voorsetsel “éis”, saam met die akkusatief soos wat
ons dit in Mat 28:19 het, dui daarop dat doop ’n handeling in iets in, of tot iets is. Dit
wys ook op wat deur die doop nagejaag of verkry wil word. So word daar gepraat
van die doop tot bekering (Mat 3:11), tot vergewing van sondes (Hand 2:38) en tot
een liggaam. (1 Kor 12:13).
Die meeste kerke stem saam dat die doop nie een of ander magiese krag besit nie ‘n mens word immers nie deur die doop gered nie. Die metode is dus onderhewig
aan die betekenis en boodskap wat verkondig word deur die doop. Huidiglik
verkondig die kerk ’n boodskap van verdeeldheid oor die wyse van die doop terwyl
die Skrif verklaar daar is net een doop. (Efe 4:5) As die kinderdoop dan reg is,
hoekom laat soveel mense hulle oordoop? Jy kan moontlik die skuld pak op die
prediking van die Pinkster Predikante en hulle metodes van oorreding. As die mense
egter tog in die waarheid geanker is, dan behoort hulle mos nie so gou oorreed te
word nie! Die feit is (dit erken elke predikant wat kinderdoop leer): Daar is geen
direkte Skrifbewys dat kinders gedoop moet word nie. Daar is geen direkte
Skrifbewys wat mense beveel om besprinkel te word nie. As ons dan terugkeer na
die fondasie van die Protestante Kerk, naamlik, slegs die Woord, slegs Christus
Alleen, Geloof alleen, Sy eer alleen, dan sê ons die kerk kan jou nie red nie, jou ouers
kan jou nie red nie, doop kan jou nie red nie. Christus red jou deurdat Hy in Sy groot
genade na jou uitreik, die geloof in jou hart werk en jou na Hom toe trek.
Wat van die kinders?
Argumente vir die Kinderdoop spruit uit die gedagte dat kinders ingesluit was in die
Verbond wat God met Abraham gesluit het. (Gen 17:7) Kinders was ingesluit toe
die Verbond hernu is. (Deut 29:10-13; Jos 8:35) Hulle was deel van die geestelike
gebeurtenisse in Israel (Joël 2:16) en die Nuwe Verbond is met kinders sowel as
volwassenes gesluit. (Jes 54:13; Jer 31:34) Die teken van die Ou Verbond is
besnydenis en die teken van die Nuwe Verbond is die doop, dus is dit reg dat kinders
gedoop word. Sekere kerke voer die saak nog verder en sê dat as kinders nie gedoop
is nie, is hulle verlore. Bevestiging van geloof vind dan later plaas wanneer die kinders
aangeneem en voorgestel word in die gemeente en vir die eerste keer nagmaal kan
gebruik. Soos wat die man deur die regverdige vrou heilig gemaak word, word
kinders deur hulle regverdige ouers geheilig; dus die hele gesin. (1 Kor 7:14)
Die vraag is: Hoekom moet klein kinders (babas) gedoop word? Hoekom? 1) As
ons hulle nie doop nie, gaan hulle hel toe. 2) Ons voorgeslagte het nog altyd hul
kinders gedoop. 3) Dis wat God verwag. Op die eerste stelling is die antwoord
duidelik: Nee, ons klein kinders gaan nie hel toe nie, want aan hulle behoort die koninkryk
(Mark 10:14) Wat die tweede stelling betref: Fundamentele aspekte van ons geloof is
nie gebaseer op die oorleweringe van mense en tradisies nie, maar op
gehoorsaamheid aan die Woord. Dit beantwoord die derde stelling dat daar geen
direkte Skrifverwysing is dat kinders, of dan babas, gedoop moet word nie en dat
God dit van ons verwag om ons kinders te laat doop nie. As dit dan so fundamenteel
deel van ons geloof is, en die moontlikheid sou ontstaan dat die kerk verdeel kan
wees, sou daar mos genoeg Skrifgetuienis wees om die stelling en handeling te
regverdig.
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Dit bring ons by die praktyk van kinders doop. Ja, ons kan kinders doop, maar slegs
wanneer hulle aan dieselfde vereistes as die volwassenes voldoen het, naamlik, om
tot inkeer te kom en te glo in die Here Jesus Christus.
Die kwessie van wederdoop of oordoop.
Geen Evangeliese kerk sal wederdoop of oordoop voorstaan nie, want as doop jou
nie red nie, dan is die akkuraatheid van jou doop metode nie so belangrik wat betref
regverdigmaking nie. Die doop is verkondiging, en ons moet seker maak wat ons
verkondig deur ons doop. Deur my weer te laat doop verkondig ek dat ek nie die
eerste keer seker was nie en dit nou reg wil doen, anders is ek verlore. As dit die rede
is, verkondig jy nie die regte boodskap nie, want dis slegs ons geloof in Christus wat
ons red. Bybelse Doop van gelowiges verkondig begrafnis van die ou mens, en die
opstaan in Chritsus as ‘n nuwe mens.
Tog is daar in die Bybel oorgedoop. (Apollos - Hand 18:24-26; dissipels in Efese,
Hand 19:3-5) Indien ons kinderdoop as Bybels korrek sien, sal mens kan praat van
oordoop. Ons glo egter nie dat besprinkeling doop is nie. Die kinderbesprinkeling
is hoogstens ’n getuienis van viering en seën, moontlik self- afsondering, maar spreek
hoegenaamd nie van bekering, wedergeboorte, dood en opstanding nie.
Wie mag my doop?
Paulus het nie al sy dissipels gedoop nie, inteendeel! (1 Kor 1:13-17) sodat die mense
nie een of ander magiese krag in die doop sien in die persoon wat die doop behartig
nie. As ons kyk na die natuurlike orde soos in die vorige Skrifte aan die begin van
die hoofstuk, dan is die mense gedoop deur die persoon wat hulle na die waarheid
gelei het. Maar die persoon wat die doop toepas, is nie so belangrik as in wié se naam
jy gedoop word nie.

Werk dit uit.



§

Die doop van gelowiges het so ’n ryke betekenis en waarde vir die gelowige, en
dui op God se oneindige liefde en genade vir ons.

§

Die doop is ’n geestelike monument en verwysing t.o.v. van ons daaglikse
sterfproses in Christus. Dis waar ek die eerste keer my lewe verloën het en
myself aan God oorgegee het. Dis soos wanneer bloedhonde n spoor verloor
as die dier of mens wat hulle agtervolg deur water gaan: So het jy in Christus ’n
nuwe mens geword en versinnebeeld die doop jou bevryding van die mag van
sonde sowel as die gevolg van sonde.

§

Nadat Jesus gedoop is, het die hemele bokant Hom oopgegaan en het God gesê:
“Dit is my geliefde Seun in wie ek n welbehae het.” Jou wedergeboorte en nuwe lewe in
God, beteken God se Gees kom woon in jou, en word die hemele vir jou
geopen, om nou vrylik van God te ontvang sowel as om vrylik met Hom te
praat. (Heb. 10:19) Jy lewe dus voortaan vanuit ’n oop hemel.

§

Die doop is wonderlike oproep tot vriende en familie wat die doop bywoon om
ook hulle lewens volkome aan God te wy, die ou mens oor te gee, en in die
geloof ’n nuwe mens op te staan in Christus. Dis ’n wonderlike uiterlike teken
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en profetiese handeling wat getuig van die interne krag en heerlikheid van
saligheid.

§

Die doop vorm ’n skeidslyn vir jou en jou vriende en familie, tussen jou ou
selfgerigte lewe en jou lewe wat nou aan God toegewy is.

§

Die Woord sê dat nadat sommige gedoop is, het hulle die gawe van die Heilige
Gees ontvang. Alhoewel dit nie altyd die reël is nie en sommige mense vervul is
met die Heilige Gees voordat hulle gedoop is, is dit die volgende aspek van die
reddingsproses waarvoor die gelowige die Here kan vertrou. Omdat jy
gehoorsaam was aan die Here deur jou te laat doop, het jy soveel meer
vrymoedigheid om Hom te vertrou vir die volle gawe en seën van die Heilige
Gees. (Ons praat in die volgende afdeling oor hierdie aspek.)

§

Die nagmaal spreek van Sy lewe wat afgelê is vir ons sonde. Doop spreek van
óns lewe wat afgelê is in Christus.
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Die doop in die Heilige Gees.
Wat beteken al
hierdie begrippe
en terminologie
oor die werking
van die Heilige
Gees?

$

Om verwarring en wanopvattings te voorkom, moet ons eers kyk wat die Bybel
bedoel met sekere begrippe en gebeurtenisse rakende die Heilige Gees.
Daar is verskillende terme in die Bybel wat gebruik word om die gebeurtenis van die
doop in die Heilige Gees in ’n gelowige se lewe te beskryf. Hier volg ’n lys en kort
verduideliking van elke begrip.
Wanneer dit by moeilike begrippe kom, is dit altyd ’n goeie Skrifuitleg-beginsel om
toe te laat dat die Bybel self die begrip verduidelik en omskryf. Met ander woorde:
Is daar ’n ander gedeelte in die Bybel wat dieselfde uitdrukking gebruik en wat dalk
meer lig kan werp op die eerste vers? In plaas daarvan om my opinie of verklaring te
probeer soek, slaan ek in die Woord na of die Skrif nie dit dalk self verklaar nie.
“Doop in die Heilige Gees.” Ons lees die eerste keer van hierdie begrip toe
Johannes Jesus gedoop het. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar
Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle
met die Heilige Gees en met vuur doop. (Mat 3:11 en Joh 1:32-34) Jesus herhaal hierdie
woorde na Sy opstanding, wanneer Hy in die hemel opvaar en hulle beveel om op
die Heilige Gees te gaan wag. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar
dae met die Heilige Gees gedoop word.” (Hand 1:5) Hierdie Skrif is letterlik vervul ’n paar
dae later toe die Heilige Gees wel uitgestort is. (Hand 2:1-13) Die begrip, doop in die
Heilige Gees, dui baie duidelik op die belewenis en ervaring wat die dissipels op
Pinksterdag beleef het.
Dit is ook belangrik om daarop te let dat ons nie praat van die doop van die
Heilige Gees nie,want die Skrif is duidelik dat Jesus die doper is van die
Heilige Gees. Hierdie gebeurtenis is dus nie ‘n afspraak met iets wat gaan
gebeur nie, maar ‘n ontmoeting met ‘n persoon, naamlik Jesus. Jesus self
vul ons en doop ons in die Heilige Gees.
Die woord “doop” in hierdie geval is “Bapto” wat beteken, onderdompel, soos ’n
boot wat sink en in die binnekant vol water raak. Doop is ’n oorvloedsbegrip. Dit
dui daarop om ondergedompel in, of oorspoel met iets te word; in hierdie geval met
die Heilige Gees. Om in die Heilige Gees gedoop te word, is om met Hom oorspoel
te word. Die volgende begrippe kan ook hierop dui en verduidelik die effek op
iemand wat met die Gees gedoop word.
“uitgestort” (Hand 2:33); “ontvang” (Hand 8:15,17); die Heilige Gees “oor julle kom”
(Hand 1:8); “vol van die Heilige Gees” (Hand 6:3); “Heilige Gees op hulle geval” (Hand
11:15)

Al hierdie verwysings
verduidelik die ervaring
wat gelowiges gehad
het met betrekking tot
water.

Die verwysings en die bewoording verduidelik hierdie ervaring wat gelowiges gehad
het wat betref water, óf kan ook gebruik word in verwysing na wat water sou kon
doen en na wat Jesus tog belowe het. Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het
Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die
een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” Hiermee
het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die
Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. (Joh 7:37-39)
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Jesus tref ’n onderskeid toe Hy die Samaritaanse vrou antwoord: “Elkeen wat van
hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee,
sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ’n fontein
van water wat opspring tot in die ewige lewe.” (Joh 4:13-14) Hier is die woord “fontein” in
die enkelvoud terwyl die woord “strome” in Joh 7 in die meervoud is.
In hierdie gedeelte verwys Jesus na bekering of dan wedergeboorte, wat soos ’n
innerlike fontein van lewe in ’n mens borrel en in jou individuele dors en behoeftes
voorsien. In die verwysing na die huttefees, is daar strome wat uit die persoon vloei
tot die voordeel van ander se dors. Dis ’n mooi onderskeid en verduideliking van
hierdie twee gebeurtenisse in ’n gelowige se lewe. Wedergeboorte les jou persoonlike
dors en behoefte na God, terwyl die doop in die Heilige Gees jou laat oorloop om
ook ander se dors te les.
Eers kom woon God in jou deur Sy Gees, maar dan kom vul Hy jou en oorspoel
jou met Sy krag en heerlikheid om Sy getuie te wees vir die Wêreld.
“Belofte van die Heilige Gees” (Hand 2:33)
“Gawe van die Heilige Gees” (Hand 2:38)
Die “gawe” is nog ’n moeilik term wat ons nie altyd mooi verstaan nie, en wat is
hierdie sogenaamde belofte? Petrus verduidelik dit self deur middel van die belofte
in Joël 2:28-29. Let op dat die omskrywing van hierdie belofte en gawe in ons lewe
nie na ’n innerlike werk van wedergeboorte verwys nie, maar na ’n bonatuurlike gawe
om te kan profeteer, visioene te sien en te kan drome droom. Sommige bepaal dat
die doop in die Heilige Gees betrekking het op die verwesenliking van die Nuwe
Verbond. Want hoekom praat Petrus nie oor die Skrif in Jer 31:33-34 of enige
ander Nuwe Verbond-verwysing nie? Wanneer die Nuwe Verbond in Hebreërs
breedvoerig verduidelik word, word die Gawe van die Heilige Gees of die doop in
die Heilige Gees nie genoem nie. Die gawe van die Heilige Gees is dus die
openbaring van die bonatuurlike gawes van God in ons menswees. maar julle sal krag
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as
in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (Hand1:8) Sommige teoloë
wat glo dat die Heilige Gees se werk, en gepaardgaande wonderwerke opgehou het,
suggereer dat die skrif in Handelinge en vroeër kerk vervul is. Vanuit hierdie
perspektief sou Efese dan die Uithoeke van die Wêreld wees. Dit kan tog nie wees
nie, veral nie vanuit ‘n historiese perspektief waar soortgelyke gebeure deur die
geskeidenis op verskillende plekke regoor die wêreld gebeur het en nog steeds gebeur
nie.
Jerusalem en Judea – (Hand 2:1-13)
Judea – (Hand 9:10-12,17)
Samaria – (Hand 8:14-19)
Uithoeke van die Wêreld – (Hand 10:44-46; Hand 19:1-6)
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Deur die doop in die Heilige Gees gee God ons die gawes om bonatuurlike dinge
te doen tot die uitbreiding van die koninkryk en die opbou van die liggaam.
“vervul” met die Heilige Gees en “Vol” van die Heilige Gees
Die woord “vervul”, “Pletho” in die
Bybel, beteken om soos ’n spons weer
en weer gevul te word. Dis soos iemand
gevul met iets (soos om ’n glas met
water te vul, die water uit te gooi en
weer te vul). Teksverse waar hierdie
woord gebruik word, is byvoorbeeld:

‘n Ander woord is “Pleroo” of
“Plesres” wat die volgende beteken: om
te deurdrenk, te vervul, vol te maak, tot
volheid te bring, volledig; letterlik ’n net
vol te maak sodat dit span; versadig te
wees, klaar te maak, iets af te handel,
perfek en volmaak.

Profesieë oor Jesus se lewe – (Luk 1:15;
1:41-42; 1:67-69) en die spesifieke
verwysing waar mense gevul is of
gedoop is in die Heilige Gees. En hulle
is almal vervul met die Heilige Gees en het
begin spreek in ander tale, soos die Gees aan
hulle gegee het om uit te spreek. (Hand 2:4)
Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees,
aan hulle: Owerstes van die volk en ouderlinge
van Israel (Hand 4:8) En toe hulle gebid het,
is die plek geskud waar hulle saam was, en
hulle is almal vervul met die Heilige Gees en
het die woord van God met vrymoedigheid
gespreek. (Hand 4:31) En Ananías het
gegaan en in die huis gekom en hom die hande
opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my
gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het
op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer
kan sien en met die Heilige Gees vervul word.
En dadelik het daar iets soos skille van sy oë
afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy
het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel
gebruik het, het hy weer sterk geword. En
Saulus was ’n paar dae saam met die dissipels
in Damaskus. En hy het dadelik Christus in
die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van
God is. (Hand 9:17-20) Maar Saulus, dit is
Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë
op hom gehou en gesê: (Hand 13:9)

(Luk 4:1; Hand 6:3, 5; 7:55; 11:24;
13:52; Efe 5:18) Hierdie verwysings dui
meer op ’n diep innerlike werk wat
aanhoudend duur, en nie bloot ’n
eenmalige of selfs meermalige
gebeurtenis nie. Dit dui meer op ’n
toestand as ’n spesifieke gebeurtenis.
Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle,
van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en
wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan
aanstel; (Hand 6:3) Maar hy was vol van die
Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou
en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat
staan aan die regterhand van God. (Hand
7:55) want hy was ’n goeie man en vol van die
Heilige Gees en geloof; en ’n aansienlike skare
is aan die Here toegebring. (Hand 11:24) En
die dissipels is vervul met blydskap en met die
Heilige Gees. (Hand 13:52) Moenie dronk
word van wyn nie—daarin is losbandigheid;
maar word met die Gees vervul. (Efe 5:18)

Om vervul te wees met die Heilige Gees dui op ’n spesifieke gebeurtenis waar die
Heilige Gees ’n persoon in staat stel om iets bonatuurlik en buite sy vermoë en
geaardheid te verrig. Daarenteen, om vol te wees met die Heilige Gees, het meer
’n blywende betekenis. Dis iemand wie se lewenswyse en handeling spreek van die
volheid en heerlikheid van God in hom.
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’n Bybelse dogmatiese begrip en verstaan van
die Doop in die Heilige Gees.
Wanneer ons oor die werk van die Heilige Gees praat en spesifiek die vervulling of
doop in die Heilige Gees - in besonder die spreek in tale - is daar gelowiges wat voel
hulle is minderwaardig of nie heeltemal gered as hulle nie ook in tale praat nie.
Diegene wat in tale praat, word beskuldig van elitetisme of eksklusiwiteit. Daar is
duidelik heelwat verwarring en ons behoort ons teologie en leerstellings mooi te
formuleer sodat mense insig kan hê in die waarheid. Ons is die enigste geloof in die
wêreld wat glo dat jy niks kan doen om aanneemliker en meer aanvaarbaar vir God
te wees nie. Ons moet dit dus duidelik stel: Dis nie ons kerklidmaatskap, goeie werke
en offergawes wat ons regverdig maak nie. aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in
Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. (Rom 4:5)
Kom ons verduidelik dit so: Jou een kind wat nog nie kan lees of skryf nie, is nie
minder aanvaarbaar as jou ander kind wat wel kan nie! God se liefde is nie meer, óf
ons is nie beter kinders omdat ons nou sekere dinge kan doen nie. Die doop in die
Heilige Gees rus ons net in die Gees toe vir sekere take, maar ek moet nog steeds
d.m.v. my karakter en dade aan God eer bring. ’n Kind wat kan lees en skryf, is dalk
meer ongehoorsaam as die wat nie kan nie. Wanneer ek sekere gawes ontvang om
bonatuurlike dinge te doen, vrywaar dit my nie daarvan om in godsvrug te wandel
nie. Nee, juis te meer moet ek let op my manier van doen, en hoe ek leef en praat.
Bekering, saligheid, redding, verlossing, wedergeboorte is almal wisselterme om te
beskryf hoe ons as individue van die koninkryk van die duisternis oorgegaan het na
die koninkryk van die lig. Om hierdie gebeurtenis in een begrip op te som, is nie
moontlik nie, want daar is verskillende fasette en prosesse waardeur jy gaan om
redding deelagtig te word. Op een plek praat die Skrif bloot van die wat tot geloof
gekom het. Op ’n ander plek sê Jesus as jy Hom wil volg, moet jy jouself verloën,
jou kruis opneem en Hom dan volg. Elkeen se redding is uniek en God werk in
elkeen se hart op Sy spesiale manier. Sommige word binne ’n paar sekondes radikaal
verlos van sekere bindinge, terwyl ander weer oor ’n tydperk bevry word. Sommige
het ’n radikale en amper sigbare, beduidende belewenis van redding; ander groei weer
so stil-stil in dit in. Elkeen is ’n legitieme werking van God se Gees, en nie belangriker
of egter as die ander nie - die belangrikheid is per slot van sake die vrug. Om redding
te verstaan, is daar verskillende begrippe en woorde wat elkeen ’n verskillende aspek
van redding verduidelik. Wanneer ons die een begrip teenoor die andereen stel,
bedoel ons nie noodwendig dat redding verskillende gebeurtenisse of fases is nie dis net verskillende perspektiewe op een gebeurtenis.

Daar is ’n verskil tussen bekering en
wedergeboorte!
Bekering is die besluit om Jesus te
volg soos die dissipels. Petrus het Jesus gevolg en selfs wondertekens beleef en
ervaar. (Mat 10:1-20) Maar dit was nie voor die opstanding van Jesus dat die Nuwe
Verbond in werking getree het nie. Die Nuwe Verbond is duidelik: Hy verander ons
natuur. (Jer 31:31-33) Wedergeboorte is ’n gawe wat God gee. (Joh 1:12; Efe 2:8)
Ons kan in die geloof Hom daarvoor vertrou, maar ons het niks daarmee uit te maak
nie. Dis bonatuurlik! Wedergeboorte verander jou natuur. (2 Kor 5:17) By bekering
lê die onus op ons soeke en geloofsvertroue in Hom, maar by wedergeboorte is die
onus op God wat die werk in ons doen deur Sy genade.
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In teologiese denke is daar twee strome leerstellings wat ook beide hierdie begrippe
teenoor mekaar stel en nie die twee kan versoen nie.
Die een leer “Onweerstaanbare genade”. Hierdie leerstelling kom ook van
Augustinus af. Hoewel hy aanvanklik die vrye wil van die mens verkondig het, asook
God se begeerte om alle mense te red, het Augustinus later van standpunt verander.
Geloof het vir hom iets geword wat God onweerstaanbaar in die uitverkorenes se
harte uitstort sonder dat hulle enigiets glo, enige besluit geneem het of daarvan bewus
is dat hulle wedergebore is. Volgens hierdie redenasie is mense van nature só dood
in hulle sonde dat hulle nie eers die evangelie kan hoor nie, en nog minder op
Christus se pleitende stem kan reageer. Onweerstaanbare genade is volgens die
Calvinistiese siening nodig, ten spyte van die Here se roepstem aan almal: “Kom na
My toe,almal wat vermoeid en belas is,en Ek sal julle rus gee.” (Matt. 11:28). “As iemand dors
het, laat hom na My toe kom en drink” (Joh. 7:37). Almal, selfs dié wat geestelik dood is,
kan hierdie roepstem van die Here duidelik hoor.
Indien genade onweerstaanbaar was, is dit volgens Dave Breese (The Five Points of
Calvinism) nie duidelik waarom die evangelie hoegenaamd verkondig hoef te word
nie. 1 Die vrye genade van God impliseer dat ons, terwyl ons nog goddeloos was, net
deur Christus gered is. Christus het immers aan die reg van God voldoen. God sien
nie ons sonde lukraak oor die hoof nie. Jesus het die wet in ons plek volbring en in
ons plek die skuld 100% betaal. Ons samewerking kan dus nie Christus se werk
aanvul nie. Op geen manier nie. Alléénlik Christus se werk het ons gered. Hy het dit
nie verrig ómdat ons Hom aangeneem het nie, maar net omdat Hy ons jammer gekry
het. 2
Die Arminianistiese siening is dat God almal wil red, maar dat dit net toeganklik is
vir die wat dit glo. Hierdie leer kan weer baie mensgerig word, asof redding dan nou
van ons afhang.
Albei sieninge het ’n goeie Skrifbasis, en daar is waarheid in albei hierdie sieninge,
maar dit alleen is nie die volle waarheid nie. Ons noem dit ’n antinomie, waar twee
teenstrydige waarhede saam, die volle waarheid versinnebeeld. Dis belangrik om
hierdie begrip te verstaan, want eersgenoemde, die Calvinistiese groep, sal passief
wag dat iets nou trouens moet gebeur, waar die tweede groep in die geloof dit vir
hulleself sal toe-eien.
Wanneer ons oor die bonatuurlike praat, moet ons gaan kyk na die Skriftelike
getuienis en verklaring daarvan. Nie een van die wonderwerke wat Jesus ooit gedoen
het, het bloot net die mense tebeurtgeval nie. Hulle moes tog reageer op iets wat Hy
vir hulle gevra het om te doen, en dan het die genesing gevolg. Soos byvoorbeeld:
Die man met die verdorde hand, moes eers sy hand wat verdor was en nie kon
beweeg nie, uitsteek! Hy kon gesê het: ”Maar Here, genees eers my hand, dan sal ek
dit uitsteek.” Dis tog duidelik: Die feit dat hy sy hand uitgesteek het, het hom nie
genees nie - Jesus het Hom genees!
Met redding is dit tog nie my geloof wat my red nie! Wanneer ek egter die Woord
hoor, deur wie Hy ook al gekies het om te praat, reageer ek iewers op wat Hy vra, en
bonatuurlik gebeur daar iets met my wat ek later kan sien en ervaar. (Rom 10:14-17)
Stephan Joubert verduidelik die leer oor die uitverkiesing mooi in ’n onlangse uitgawe
van Leef.3 Die gedagte van uitverkiesing is ’n na bekering perspektief op God se
raadsplan met my lewe. Die woord “uitverkiesing” word altyd terugskouend in die
What Love Is This? Calvinism's Misrepresentation Of God. Hunt 2002:377-414
Prakties gereformeerd http://www.voxviva.dominee.co.za/Augustusmaand.htm
3 Finesse, September 2006, Bl 117
1
2
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Nuwe Testament gebruik; met ander woorde, om ons, wat alreeds deur Sy genade
redding ontvang het, te verseker dat wat Hy begin het, ook deur Hom voleindig sal
word. Die gedagte van uitverkiesing vrywaar ons nie van ons verantwoordelikheid
om te antwoord op Sy roepstem nie.
Wedergeboorte is ’n werk van God, Hy alleen doen dit, Hy alleen kry die eer!
Daar is nie sprake van wedergeboorte sonder die Heilige Gees nie. nie op grond van
die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur
die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. (Tit 3:5) Dit is baie
duidelik dat wedergeboorte ’n werk is van die Heilige Gees.

As ek wedergebore is, is ek outomaties vervul met die Heilige Gees?

Die vraag
is:
Is

wedergeboorte en die verwysings in die vorige hoofstuk dan een en dieselfde
gebeurtenis? Anders gestel: Is die verwysings in die vorige hoofstuk oor terminologie
bloot net wisselterme om wedergeboorte te verduidelik? Nee, daar is tog ’n duidelike
onderskeid! Daar is ’n onderskeid tussen bekering, wedergeboorte en doop in die
Heilige Gees. Alhoewel bekering en wedergeboorte een gebeurtenis kan wees met
net twee perspektiewe daarop, is doop in die Heilige Gees duidelik iets anders.
Diegene wat die doop in die Heilige Gees ontvang het, was alreeds gelowig of gered.
(Hand 19:2) Die dissipels van Jesus wat in die bovertrek gaan wag het op hierdie
gawe, was tog alreeds gered. So ook Paulus na die ervaring op die pad van Damaskus
toe hy deur handoplegging sy sig en die vervulling met die Heilige Gees ontvang het.
(Hand 9:17) Interessant dat die persoon wat hier die hande opgelê het nie een van
die twaalf apostels was nie. Daar is ook sommige wat leer dat die gawes van die gees
en die oordra daarvan met die dood van die twaalf apostels geëindig het. Volgens al
die voorbeelde van mense wat die doop in die Heilige Gees ontvang het, was dit ’n
daaropvolgende gebeurtenis na bekering of redding.
Sou ons wedergeboorte en die doop in die Heilige Gees een gebeurtenis wees, wat
stellig ook kan gebeur, dan soek ons die spontane tekens of getuienis in diegene wat
sê hulle is vervul met die Heilige Gees.

Wat gebeur wanneer jy gevul word met die Heilige Gees?
(Hand 2:4) – Hulle het met _______________________ begin spreek soos wat die
Heilige Gees dit aan hulle oorgedra het.
(Hand 2:12) – ’n Skare mense het nuuskierig kom kyk; daar was met ander woorde
‘n duidelike ______________________manifestasie van Sy heerlikheid wat mense
gelok het.
(Hand 2:14-40) – Petrus kon _______________________ met oorgawe en
outoriteit die Woord verkondig, met nuwe insig en begrip.
(Hand 2:37,41) – Groot skares het tot ________________ gekom, en is daagliks
bygevoeg. (Hand 2:47)
(Hand 2:42) – Daar was ’n ________________vir die leer van die Woord, die
onderlinge verbondenheid en gebed.
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__________________________________het

(Hand 2:44-45) – Die _____________van die Here het tasbaar geword in hulle
offers aan mekaar, deelgenootskap en onderlinge sorg vir mekaar.
(Hand 10:46) – Hulle het die Here ______________________ geprys en geloof!
(Hand 19:6) – Hulle het _______________________.
Ons kan dus tot die volgende slotsom kom: Iemand wat tot wedergeboorte gekom
het, se lewe verander radikaal. So ’n persoon se fokus, ingesteldheid en siening oor
alles verander. Dat mense al drie hierdie gebeurtenisse of aspekte van redding in een
gebeurtenis kan ervaar, is moontlik. Ander beleef weer verdieping en groei oor ’n
tydperk. Redding is ’n diep werk waar God ons menswees en natuur kom verander
om nou soos Hy te leef. Iemand wat uit God gebore is, manifesteer en tree natuurlik
op soos sy of haar Vader, want ons het Sy saad in ons. (1 Joh 3:9)
Wedergeboorte is die
innerlike werk van die
Heilige Gees met ’n
innerlike manifestasie
in jou karakter, waar
doop in die Heilige
Gees lei tot uiterlike
manifestasies.

Sommige bogenoemde eienskappe kom saam met wedergeboorte, maar waar dit die
bonatuurlike gawes raak, is dit deur die doop in die Heilige Gees dat hierdie gawes
geaktiveer word. Ons kan dit so opsom: Wedergeboorte is die innerlike werk van
die Heilige Gees met ’n innerlike manifestasie in jou karakter, waar doop in die
Heilige Gees lei tot uiterlike manifestasies.
Dis tog duidelik wanneer dit by die lysie in 1 Kor 12 kom, dat hierdie gawes wat ook
deur die Gees gegee en gewil word in ons lewens, tot die voordeel van ander is terwyl
wedergeboorte dui op die transformerende werk van die Heilige Gees in ons harte
om ons meer soos Christus te maak.
Hierdie innerlike en uiterlike werk is nie in kontras met mekaar nie, en die een is nie
belangriker as die ander nie. Ons het albei hierdie gebeurtenisse en werkinge van die
Heilige Gees in ons nodig om Hom akkuraat te verteenwoordig op die aarde.

Waarom is tale so belangrik?
Paulus verklaar in 1 Kor 14:5: “Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke
gebruik” Ons weet dat Paulus nie letterlik bedoel dat almal in tale móét praat nie,
want in 1Kor 7:7 wil hy nie hê dat almal sy voorbeeld, om selibaat te lewe, letterlik
moet navolg nie. Hy onderstreep net die belangrikheid van tale onder gelowiges.
Tale is belangrik, dis waarop dit neerkom. Paulus onderstreep die gebruik van tale
verder deur homself as voorbeeld te gebruik, want hy predik tog nie iets wat hy nie
self toepas nie, en hy wil hê dat sy lesers hom moet navolg soos wat hy ’n navolger
van Jesus is. “Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal.” (1
Kor 14:18)
Maar beteken dit dat hy so baie boodskappe in tale gespreek het in Korinte? Nee,
inteendeel, net in die volgende vers sê hy: “Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek
liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig, as duisend woorde in ongewone
tale of klanke.” Hy verwys dus hier na die gebruik van tale as gebed in sy binnekamer.
In vers 15 noem hy dat mens met jou verstand kan bid, maar ook met jou gees.
Waarom word hier ’n onderskeid getref, en presies hoe bid mens nou tog in die
Gees? Paulus maak dit duidelik dat iemand wat in tale spreek, se verstand
onvrugbaar is. (1 Kor 14:14)
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‘n Persoon kan met sy verstand bid, maar wanneer hy in tale bid, bid hy vanuit sy
gees. Iemand wat in tale bid, stig homself. (1 Kor 14:4) Wanneer ek egter in die
gemeente in tale spreek en mense se aandag is daarop gefokus, moet so ’n taal uitgelê
word sodat almal kan verstaan wat gesê is. Die gawes in die gemeente is tot opbou
en stigting van die gemeente. (1 Kor 14:12) 4
Eerwaarde dr. Mark Stibbe verduidelik hierdie konsep baie mooi: Daar is ’n
onderskeid tussen tale as boodskap in die gemeente en ’n gebedstaal na gelang van
die baie bekende gedeelte in 1 Kor 13:1: Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat
ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n
galmende simbaal geword. Wat word bedoel met hierdie uitdrukking tale van mense, en
tale van engele?
Volgens hom is daar twee tipes tale (glossalalia): tale van mense (Xenolalia),
en tale van Engele (Angelolalia).
Tale van mense is op Pinksterdag gehoor toe die mense die dissipels in hulle eie taal
hoor spreek het sonder dat daar ’n interpretasie was. Wanneer tale van engele gebesig
word, praat iemand in ’n hemelse taal en niemand kan dit verstaan nie, behalwe as
die interpretasie daarvoor van die Here ontvang word. Let wel: Interpretasie is nie ’n
tipe vertaling nie. Nee, jy verstaan bloot of sien in die gees waaroor die persoon
gepraat het en interpreteer bloot die boodskap, sodat almal kan verstaan. Dit is dus
nie ’n woord-vir- woord vertaling nie.
Alle geestelike
manifestasie moet
uiteindelik lei tot ’n
verbale
verduideliking of
getuienis van wat
innerlik gebeur het.

Smith Wiggelsworth het geleer dat alle geestelike manifestasie uiteindelik moet lei tot
’n verbale verduideliking of getuienis van wat innerlik gebeur het. Alhoewel ons
aanvanklik nie alle geestelike manifestasie verstaan nie, moet dit tog ten slotte
verduidelik word en gerugsteun word deur die Woord, tot opbou van die hele
gemeente . Daarom dat Paulus ook duidelike riglyne neerlê oor die bonatuurlike
manifestasie van die Gees m.b.t. ongewone tale of klanke, en die uitlê daarvan sodat
mense dit verstaan, daaroor kan getuig, saam bly kan wees en ook die ervaring kan
beleef.
Wanneer ’n mens in tale praat, is jou verstand onvrugbaar; jy kan nie die woorde met
jou intellek probeer saamstel nie. Sou so ’n persoon, wat nog nie vervul is met die
Gees, probeer om klanke te vorm en jy vra hom om sy naam te skryf, sou hy of sy
dit nie kan doen nie. Iemand wat wel in tale kan praat, skryf maklik sy naam en adres
neer terwyl hy in tale praat, want die tale kom uit sy/haar gees, nie uit die verstand
nie. Die Heilige Gees gee die woorde net soos enigiets wat Hy vir jou sê - dit kom
op dieselfde manier: as the Holy spirit gave them utterance (Hand 2:4) Die woorde wat die
Heilige Gees gee, kom in jou gedagtes op en jy moet dit net uitspreek. Jou gees is
mos alreeds gewederbaar, en Hy woon mos alreeds binne in jou; dis net ‘n kwessie
van ‘n fontein wat nou strome van lewende water word.
Verskeie persone sal redeneer dat hulle wel gedoop is in die Heilige Gees, want hulle
bid wel vir siekes en profeteer, maar hulle spreek nie in tale nie. Hulle sal dan
verduidelik dat almal nie hierdie gawe ontvang nie. Die Pinkster Kerk se leer is
spesifiek oor hierdie aspek, en is ook so vervat in hulle geloofsbelydenis. “Talespraak
is die inisiële teken van die doop in die Heilige Gees.”
Alhoewel feitlik al die Bybelse getuienis, van mense gevul met die Heilige Gees,
gepaard gaan met talespraak, is die eerste Bybelse teken volgens die Woord duidelik:
Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees (Hand 1:8) Sekere
mense kan al genoemde eienskappe ervaar sonder om in tale te praat. Beteken dit
Surprised by the power of the Spirit. Dr. Jack Deere Pg 138 – 139. Kingsway Publication 1993. ISBN
0954764941
4

32

‘ N

N U W E

D E F I N I S I E

V A N

L E W E

dan dat hulle nie gedoop is met die Gees nie? Nee, sekerlik nie. Hulle is duidelik
gedoop in die Heilige Gees en het nog net nie die geloof om ook in tale te praat nie.
Hulle is dalk verkeerdelik onder die indruk dat talespraak ’n sekere gawe is wat hulle
nog nie ontvang het nie.

Waarom moet ek in tale (gebedstaal) praat?
Bou en stig jouself – Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in
die Heilige Gees bid (Jud 20:???) Want hy wat in ’n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar
tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat
profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in ’n taal spreek,
stig homself; maar hy wat profeteer, stig die gemeente. (1 Kor 14:2-4) Maar as daar geen uitlêer is
nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. (1 Kor 14:28) Hierdie
laaste vers dui ook duidelik daarop dat Paulus die persoon aanmoedig om in sy
binnekamer te gaan bid in tale, maar indien hy in die gemeente in ’n taal profeteer,
dan moet dit uitgelê word.
Lofprysing – Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God
spreek. (Hand 2:11) Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die
verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing. (1 Kor
14:15-17) Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. (Hand 10:46)
Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart
tot eer van die Here, (Efe 5:19) God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid
aanbid. (Joh 4:24) Deur ervaring is ek bewus daarvan dat daar ’n duidelike onderskeid
is in die lofprysing van iemand wat vervul is in die Heilige Gees en die wat nog nie
die gawe ontvang het nie. Saam met die Doop in die Heilige Gees kom daar dikwels
’n uitbundigheid, opgewondenheid en opborreling van ekstatiese blydskap. Iemand
wat gevul is met die Heilige Gees is minder geïntimideer deur mense en sal meer
berustend en sorgeloos die Here aanbid en bid. Daar is egter altyd uitsonderings,
want God werk soos Hy wil. Dis asof jy saam met die doop in die Heilige Gees
beter in die Gees sien en verstaan. Jy verstaan dikwels nie volkome met jou verstand
nie, maar het vrede en ’n bevestiging van waarheid in jou gees.
Gebed – Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand
bid. (1 Kor 14:15) Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met
homself en met God spreek. (1 Kor 14:28) En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp,
want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike
sugtinge.
(Rom 8:26) Alhoewel laasgenoemde vers verwys na die versugting van
die Heilige Gees wat vir ons intree, verstaan geesvervulde gelowiges wel iets daarvan,
want die Gees woon immers mos nou in jou, en daar is dikwels geen onderskeid
tussen wat jou gees wil en wat die Heilige Gees wil nie. Daarom ervaar ons dikwels
’n onuitspreeklike versugting in ons Gees wat lei na diep gebed. Die wonder van
hierdie taal wat God jou nou gegee het is, dat jy nou kan bid terwyl jy bestuur,
skottelgoed was, stryk, en werk. Om so saggies in tale te bid, is ’n kragtige en
positiewe ervaring vir elke gelowige omdat jy jouself stig. Veral as ons nie weet wat
om te bid met ons verstand nie, bid ons in tale.
Krag – (Hand 1:8) Die woord “Dunamis” in die Grieks is ryk aan betekenis: krag,
mag, kragte, kragtige, wonderdade, kragtig, magtig, vermoë, wonders, wonderwerke,
almagtige, bekwaamheid, doen, geweld, gloeiende, grenselose, helderste, kragdadig,
magsvertoon, magswoord, magtige, magtiger, wonderwerk. Een van die belangrikste
bewyse van die doop in die Heilige Gees is dat jy die vermoë ontvang om in die
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bonatuurlike te fungeer. Tale is dikwels die begin en intree tot die bonatuurlike krag
en vermoë van God. Dikwels voor ek vir ’n sieke bid, of ’n duiwel uitdryf, bid ek in
tale, om net my hele wese te laat fokus op die geestelike. Vanuit hierdie handeling
kom die leiding en strategie oor wat my nou volgende te doen staan. Deur in tale te
bid, toon ek my afhanklikheid van die Heilige Gees omdat ek juis nie probeer dink
of redeneer met my verstand nie.
Jou tong nou onder Gees se beheer – (Jak 3) Is dit nie interessant dat wanneer die
Here beheer oor jou lewe neem, neem Hy ook die “stuur” daarvan oor! Die tong
word beskryf as die beuel in ’n perd se bek. Wanneer die Here ons hart kom
verander, word dit ook duidelik gereflekteer in ons woorde. Waarvan die hart vol is
loop die mond van oor (Mat 12:34)
Geestelike perspektief - God is gees en wil in Gees en in waarheid aanbid word.
(Joh 4:23-24) Lees 1 Kor 2:6-16. In hierdie gedeelte word spesifiek verwys na die
natuurlike mens en die geestelike mens. Ek ervaar duidelik dat mense wat nog nie
gedoop is in die Heilige Gees, nie geestelike dinge kan beoordeel nie. Hulle probeer
die werk van die Gees met hulle verstand verklaar en analiseer. Jesus het nooit op
dieselfde manier en metode vir die siekes gebid en hulle genees nie. Hy was deur die
Gees gelei om elke keer iets anders te doen - daar is geen patroon nie, geen 1-2-3
stappe nie. Hy was bloot gehoorsaam aan die Vader: So is dit ook met mense wat
hulle deur die Gees laat lei.
Ingang tot die bonatuurlike / natuurlike werkverrigting van die Gees. Tale is ’n
geestelike aktiwiteit wat baie kan help as oorgang na die ander gawes van die Gees.
Voor jy vir ’n sieke bid, en net wil wag op Sy leiding, is ’n ideale tyd om in tale te bid;
ook ten opsigte van al die ander gawes.

Hoe kan ek hierdie tale of enige gawe ontvang?
Ek moet wedergeboorte deelagtig geword het (kan tydens die vervulling gebeur).



§

Jy moet dit begeer.

§

Alle hindernisse moet uit die weg geruim wees.
o Vrees – “Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry.
Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat
soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar ’n pa onder julle
wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis?
Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet
om vir julle kinders goeie dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer!
Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.” (Luk 11:9-13)
o Sonde - Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe
ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. (1 Joh 1:9)

§

Verstand – Jakob het met Sy kop op ’n klip gaan lê in Bethel. (Huis van God)
en hy het gedroom van ’n oop hemel, en ’n leer waar engele op en af beweeg.
(Gen 28:11-15) So moet ons ook ons kop (verstand) op die Rots (Jesus) neerlê
en oorgee. Ons kan nie ons gedagtes of intellek afskakel nie, en dit is nie wat
hier gesuggereer word nie, bloot dat ons verstant en intellek oorgegee,
onderdanig moet wees tot die impulse van die Gees in ons gedagtes. Al kan ons
nie alles verstaan of onmiddelik verduidelik nie, vertrou die Heilige Gees.
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§

Jy moet glo – En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels
uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, (Mark 16:17)

§

Ek moet dit toe-eien en in die geloof handel – eers in die natuurlike dan in die
bonatuurlike (1 Kor 15:46)

§

Handeoplegging – (Hand 19:6)

Let Wel, dat ons nie praat van die doop ván die Heilige Gees nie, maar van die doop
ín die Heilige Gees. Die doper is Jesus; die een wat die werk doen, is Jesus. (Mat
3:11) Wanneer ons gedoop word in die Heilige Gees is Jesus ons fokus, nie tale of
selfs die Heilige Gees nie. Hierdie aspek is uiters belangrik wanneer dit kom by die
bediening van mense om vervul te word met die Heilige Gees. Die fokus is Jesus!
Nie gawes en manifestasies nie. Oor die jare het ek nog nooit dieselfde metode
gebruik wanneer ek vir mense bid vir die doop in die Heilige Gees nie, want ek is nie
die doper nie. Ek kan beginsels verduidelik en die Woord verklaar, maar daar is nie
stappe of voorskrifte nie. Jesus doen die werk en Hy bepaal hoe Hy dit by hierdie
spesifieke geleentheid gaan doen.
Ek probeer ook nie ’n sekere atmosfeer skep met musiek en mooi woorde nie.
Meestal, wanneer ek vir mense bid vir die doop in die Heilige Gees, is die atmosfeer
nie noodwendig vreeslik gewyd nie. Ek probeer om alles so natuurlik as moontlik te
hou, want Hy alleen doen die bonatuurlike werk. Ek verduidelik die Skrifte totdat
daar genoeg geloof in mense se harte is en al hulle vrae beantwoord is; dan verplaas
ek hulle fokus na Jesus toe. Hy doen die werk verder! Ek moet net sensitief wees
vir en gehoorsaam aan wat Hy my ook al beveel om te doen.
Daar moet ook ’n duidelike oorgang gemaak word van lering as intellektuele
oefening na die bediening van die Heilige Gees. Iewers moet jy verklaar: “Nou gaan
ons vir mense bid om ook hierdie gawe te ontvang!”
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4

FONDASIE

Handeoplegging
Ons bediening aan mekaar deur die krag en werking van die Heilige Gees.

D

ie gebruik van handeoplegging is nie iets nuuts nie, inteendeel, ons lees al
vanaf die vroeë Bybelse tye van hierdie gebruik. Hoekom dit in die
meeste kerke in onbruik verval het en hoe dit werk, is die vrae wat ons in
hierdie lesing gaan beantwoord.

$

Handeoplegging is ‘n simboliese handeling om ‘n sekere geestelike gawe oor te dra
deur een persoon na ‘n ander. Handeoplegging is ‘n kragtige Nuwe Testamentiese
gebruik tot stigting en opbou van die liggaam, asook in ons uitreik na sondaars.
Calvyn het geleer dat die gawes en werkinge van die Heilige Gees opgehou het by
die afsterwe van die laaste apostels. Die Reformasie wou mense bemagtig deur
kennis en die rede, en die gevolg is dat hulle geleer is om alles te analiseer en met die
rede te verklaar. Die geestelike en mistieke wat nie met die intellek begryp of verstaan
kon word nie, is verwerp as boos. Die Westerse wêreld het aldus verval in ‘n
agnostiese en ateïstiese wêreldbeskouing, deurdat die rede nie die gees van die mens
kan bevredig nie.
Handeoplegging is ‘n fisiese handeling, maar met ‘n geestelike motief en doel. Jy
moet dus deur die geloof die onsigbare sien en daarvolgens bid en optree, en glo dat
wat jy doen, ‘n geestelike en fisiese uitwerking gaan hê - nou of later.
Die krag lê nie in handeloplegging nie; dis maar bloot die uiterlike handeling van ’n
innerlike geloofsfokus en drif. Maar tog vind daar deur handeloplegging ’n geestelike
verplasing plaas. So het Timoteus skynbaar iets geestelik ontvang tydens
handeoplegging. (2 Tim 1:6) Wat het Timoteus ontvang? Paulus praat van ’n “gawe”
wat deur handeoplegging aan hom oorgedra is. (Charisma = ’n genadegawe, ’n gawe
of geskenk wat jy nie verdien het nie.)
Die eintlike vraag is: Hoekom is hierdie aspek van bediening in die kerk ingesluit
onder die ses belangrikste grondwaarhede van die Christelike geloof? Sommige
teoloë sou allermins handeoplegging hierby ingesluit het. Waarom is handeoplegging
dan vir Paulus só belangrik?
Om die vraag te beantwoord, moet ons eers gaan kyk waarvoor daar hande op mense
gelê is.
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In die OT word daar om die volgende redes hande opgelê:
Lev 16:21 - ______________________________________
Gen 48:18 - ______________________________________
Deut 34:9 - ______________________________________
Num 8:10 - ______________________________________
In die NT word daar om die volgende redes hande opgelê:
Mat 19:13 - ______________________________________
Mat 9:18; Hand 9:17 - ______________________________________
Hand 6:6 - ______________________________________
Hand 13:3; 1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6 - __________________________________
Hand 8:17,19; 19:6 - ______________________________________
Jak 5:14 - ______________________________________
Mark 16:18 - ______________________________________
Uit bogenoemde Skrifgedeeltes kan ons sien hoe ’n belangrike deel handeoplegging
is van ons daaglikse bediening aan mekaar binne die kerk. Wat ordinering betref, is
dit veral belangrik om mense in hulle bedieninge en geestelike mandaat toe te rus
met die erkenning en ondersteuning wat daarmee gepaard gaan.
Daar is ‘n verskil tussen iemand wat: sekere gawes ontvang het en dit in die kerk
beoefen; georden is tot ’n sekere posisie; deur ’n kerk gelisensieer is tot ’n sekere
amp, en diegene wat bloot verskillende funksies in die liggaam vervul.
Gawes: Elke gelowige het ’n genadegawe van God ontvang om te gebruik tot
die opbou en stigting van die liggaam. (1 Kor 7:7; Efe 4:7) Daar is ’n verskil
tussen gawes van die Heilige Gees (1 Kor 12:8-10) wat nie binne die raamwerk
van jou natuurlike vermoëns bestaan nie - die bonatuurlike vermoëns wat die
Heilige Gees ’n persoon gee om sekere dinge te vermag - en persoonlike gawes
en bedieninge wat meer konstant in sekere individue werk. (1 Kor 12:28; Rom
12:6-8; 1 Pet 4:9-10)
Ordinering: ’n Persoon ontvang ’n spesifieke opdrag en mandaat om as
uitverkore en spesiale boodskapper ’n sekere taak te verrig binne die liggaam van
Christus. Só baie predikante probeer ál die verskillende funksies in die liggaam
vervul wat dan kan lei tot uitbranding, omdat hulle nie die diverse bedieninge
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binne die liggaam erken en mobiliseer nie. Hulle probeer aan die stuur van alles
wees , en lidmate word nie in die bedieninge gemobiliseer nie, en lidmate se rol
in die bedieninge word nie aangemoedig nie.
Tydens ordinering:
¨ word ’n persoon geroep tot ’n spesifieke taak en ook bonatuurlik daarvoor
toegerus
¨ erken die gemeente dié spesifieke bediening en gawe in hulle midde, en
verbind hulleself om voortaan ruimte te maak daarvoor
¨ verkry jy ’n spesifieke geestelike “adres” en “plek” in die kerk
¨ ontvang jy die gesag en outoriteit om binne die raamwerk van jou spesifieke
roepingsopdrag op te tree.
Ordinering vind plaas deur die leiding van die Heilige Gees, en nie nadat jy
sekere akademiese vereistes en voorskrifte van ’n kerk nagekom het nie. (Hand
13:2-3) Bogenoemde vereistes geld t.o.v. gelisensieerde aanstellings van ’n
betrokke kerk en sy pastoraat. Hierdie leiding van die Heilige Gees word
gewoonlik bevestig deur die apostels en profete in die geledere van die gemeente,
asook deur die aanvaarding van die hele gemeente.
Nie een van die ampte van die vyfvoudige bediening was ooit ’n aanstelling deur
die mens nie. Hierdie aanstellings is deur die Gees en kom van God af. Die
kerk en sy leierskap erken bloot ‘n sekere bediening en maak ruimte daarvoor.
Volgens Bybelse voorskrifte is die enigste aanstellings deur die mens, die van
ouderlinge en diakens. (Hand 6:1-7) (Tit 1:5)
Voorbeelde van ordinering en goddelike roeping:
1.

Jer 1:5 – Jeremiah van voor sy geboorte geroep as profeet.

2.
I Kor 1:1; Rom 11:13 – Paulus in besonder afgesonder en deur God
geroep na die heidene.
Ordinering vind nooit plaas buite verhouding nie. In die geval van Paulus en
Barnabas se ordinering was hierdie mense met mekaar in verhouding en met die
Heilige Gees. Hulle het heelwaarskynlik gereeld só saamgebid en gevas. Dis
wonderlik om te sien hoe ’n klein groepie van vyf mense daartoe bygedra het
om wêreldsending te inisieer. Paulus moes eers bekend gestel word aan die
broeders in Jerusalem, en homself aan die kerk bewys alvorens hy georden was.
Inteendeel, Paulus is eers 17 jaar na sy bekering en roeping georden! (Gal 1-2)
Ordinering vind nie plaas om mense te vereer nie. Ons is geneig om eerder
ongemaklike en onnatuurlike seremonies daar te stel, waar mense in rye staan
op rooi matte en verhoë terwyl hulle hyg na asem in hulle mantels en stywe
dasse. God verander die geskiedenis en begin die werk in ’n stal,
huisbyeenkomste, tronke en tussen mense in die strate. Geen lang vervelige
toesprake, indrukwekkende prosessies en aansien van mense nie.
Ordinering is nie die verkry van ’n sekere titel nie. Alhoewel titels hier geld en
’n persoon moet aantoon wat sy of haar bediening in die kerk is, is dit nie op
dieselfde vlak as ’n geordende predikant of akademiese titels nie. Dis bloot ’n
profetiese verklaring van die godgegewe roeping van God, soos wat Paulus dit
gebruik in die aanhef van feitlik al sy briewe.
Lisensiaat: Dis die instelling van mense en kerklike regulasies. In die meeste
gevalle moet ’n persoon sekere akademiese kwalifikasies bekom, asook ’n
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tydperk van diens in ’n spesifieke gemeente voltooi alvorens ‘n aanstelling en
predikantstatus in dié spesifieke kerk verkry word. Elke kerk het sy eie vereistes
en voorskrifte voor hierdie status toegeken word.
Verskillende funksies in die kerk:
Wat betref ons persoonlikhede: God het ons almal verskillend gemaak. Die
genoemde vyf eienskappe beskryf die spektrum van persoonlikhede en die
individuele aanslag wat ons op die wêreld het. Ons almal het een of meer van die
eienskappe waarna reeds verwys is, maar gewoonlik staan een karaktertrek bo die
ander uit en help dit ons om te verstaan waar ons inpas, en hoekom God ons só
gemaak het.
Omdat elke ding wat bestaan deur Hom en tot Hom onstaan het, is daar in elke
mens ’n aspek van Christus se persoonlikheid. Hy was die verpersoonliking van al
5, maar ons as mens besit inherente aspekte van Sy menswees.
Impartation teenoor informasie.
“Impart”, “matadidomi” in Grieks, beteken: om te gee, mee te deel, distribueer,
verleen; m.a.w. dit wat jy het, gee jy aan iemand wat dit nodig het/nie het nie. Vind
dit in Luk. 3:11, Rom. 12:8, Ef. 4:28.
Ons as rentmeesters en draers van God se genade en seëninge, moet dit uitgee. Deur
ons vloei God se bonatuurlike krag en vermoeëns. Hy stuur dit deur ons as mens.
Ons ontvang dus om weer te gee: Mat 10:8 - Maak siekes gesond, reinig
melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet
moet julle dit gee. Ons is dus goddelik toegerus om dit bonatuurlik aan ander te gee

– dit is “impartation”. Dis ‘n basiese funksie van Christelike bediening.

Geestelike verplasing van gawes en vermoeëns vind op 3 vlakke plaas,
nl. kontak, assosiasie en blootstelling.
Kontak (verplasing) vind plaas deur fisiese handeoplegging, daarom waarsku die
Bybel dat ons nie te gou moet hande oplê nie – 1 Tim 5:22
Assosiasie vind plaas deur goddelike verhoudinge en vriendskappe. Deur jou
assosiasie en verbintenis tot ’n sekere bediening of huis, word die genade en seën
verplaas na die individu sonder dat hy of sy daarvan bewus is, of iets spesifiek doen
om dit te verkry.
Blootstelling vind ongemerk plaas, deur lering en bediening van ’n sekere persoon te
ontvang. Wie ’n profeet ontvang omdat hy ’n profeet is, sal die loon van ’n profeet ontvang; en wie
’n regverdige ontvang omdat hy ’n regverdige is, sal die loon van ’n regverdige ontvang. (Mat 10:41)
Ons lewe in die tyd van informasie, maar informasie verander nie mense nie.
Wanneer iemand egter deur opoffering en swaarkry die outoriteit verkry het om oor
’n sekere saak te praat, ontvang ons nie bloot informasie nie, maar vind daar iets
geestelik plaas en kry ons krag en genade om ook in daardie sekere aspek te oorwin.
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;
en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid
geword (Heb 5:8-10)
Alhoewel Hy die Seun was, het Hy gehoorsaamheid geleer deur wat Hy gely het.
Wat beteken dit? Kom ons vergelyk hierdie vers met ons skoolgaanproses. Op
skool moes jy leer; jy het onderwysers gehad wat jou geleer het, en vakke wat jy moes
deurkom. Jesus moes ook skoolgaan in die Gees. Sy onderwyser was God die Vader
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en van die “vakke” was o.a. lyding. Hy moes net soos ons gehoorsaamheid leer, en
presies doen, dít wat die Vader sê. Toe Hy die toets slaag, het Hy outoriteit en
outeurskap verkry om ons te wys hoe om dit te doen. Netso, wanneer ons, ons
gehoorsaamheid vervul het, verkry ons outoriteit om ander te help en te leer.
Ons preek dus nie uit ons kennis nie, maar uit ons ervaring en toetse van
gehoorsaamheid aan God.
Verkeerde praktyke: Praktiese wenke:
1. ‘n Man plaas nie sy hande op ‘n vrou se maag, bors, ens. nie. Laat ‘n vrou dit
doen.
2. Jy gryp nie iemand se kop vas in ‘n ystergreep nie.
3. Moenie aan persoon ruk en pluk nie.
4. Moenie skreeu en raas nie.
5. Jy praat nie ín iemand se gesig nie, maar langs sy gesig.

Werk dit uit.



Visvang saam met die Heilige Gees:
Die dissipels kon die nag niks vang nie, maar op die instruksie van Jesus het hulle
baie visse gevang. Daarom kom die uitnodiging “Ek sal julle vissers van mense
maak” Mat 4:19 Die bloudruk vir siele wen is dus die instrukies vd Heilige Gees, en
die bonatuurlike tekens wat volg. Vra die Heilige Gees om jou na iemand te stuur.
Wie? Vra die Here vir ‘n spesifieke woord of daad. Hoe? Gaan voer die opdrag uit
en sien hoe die Heilige Gees deur jou werk om iemand te raak met Sy liefde.
Bid by elke geleentheid
Daagliks vertel mense ons, hulle probleme. Gebruik elke geleentheid om saam met
hulle te bid, en soos die Gees lei hulle die hande op te lê. Dis beter om in die NOU
oomblik vir mense te bid, as om te sê dat jy vir hulle gaan bid.
Bid Profeties
Moenie mense vra waarvoor jy kan bid nie. Vra die Heilige Gees, en laat die Here
jou lei deur profesie of woord van kennis wat hulle probleem is. Sodoende beleef
mense God se liefde, en dat God weet wat aangaan in hulle lewens.
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5

FONDASIE

Opstanding uit die dood
Daar kan geen sprake van opstanding wees sonder dat iemand eers dood is
nie.

D
$

ie leer en begrip rondom opstanding is die kern tot ons hele geloof. Dit
is soos Paulus sê: As ons nie glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie,
en dat Hy ons ook gaan opwek nie, is ons hele geloof futiel en sonder
krag. (1 Kor 15:13-19)
Om die magtige werking van die opstandingkrag in elke gelowige
beter te verstaan, gebruik ek die voorbeeld van die kurkprop. ’n
Kurkprop word gebruik om vloeistof in ‘n bottel te verseël.
Kom ons speel bietjie met die kurkprop en kyk of ons dit kan laat
sink.
Tap ’n bad vol water en hou dit onder die water. As jy dit los,
dan “pop” dit gou weer boontoe en dryf bo op die water. Maar
duik nou in ’n swembad, en los die prop op die bodem in die
diepkant van die swembad. Sowaar! dit skiet weer op. Selfs al sou
jy in die see gaan duik en dit op die diepste bodem los, kom dit
weer op.

Maar nou weet ek nie of julle al gesien het nie... Die kurkprop, die
oomblik as jy dit los, kry “arms en bene” en begin vreeslik hard
boontoe swem. Nee, natuurlik nie! Die vermoë om te dryf en van onder die water
weer na bo te kom, is vasgelê in die DNA van die materiaal waarvan die kurkprop
gemaak is. Dit is ’n inherente vermoë omdat dit geskape is om te dryf.
Ons moet met ons hart glo en met ons mond bely dat Jesus uit die dood opgestaan
het; en verstaan dat Hy in ons plek gesterf het vir ons sonde, en eens en vir altyd
afgereken het met die gevolg van ons sonde naamlik, die ewige dood. Deurdat Hy
opgestaan het, glo ons dat Hy ons ook sal opwek in ’n nuwe lewe saam met Hom.
Hy verander ons natuur en menswees en maak ons Sy kinders. Ons gee Hom ons
stukkende lewe en Hy gee ons Ewige Lewe. Hierdie nuwe lewe is om soos die
kurkprop se drywende vermoë, opstanding in jóú DNA te hê. Maak nie saak in
watter moeilike situasies jy verkeer nie, die Christus in jou sal jou oprig en laat
opstaan. Sonder dat jy enigiets doen, rituele uitvoer en self probeer opstaan, doen
Hy dit deur Sy Heilige Gees in jou.
41

‘ N

N U W E

D E F I N I S I E

V A N

L E W E

Daar was twee bome in die tuin van Eden. Die boom van Kennis van Goed en
Kwaad en die Boom van die Lewe. Hierdie twee bome versinnebeeld twee
bedryfstelsels in die Bybel. Deur die geskiedenis van die Bybel en ook die Kerk tot
vandag, sien ons hoe een groep mense nog steeds van die Boom van Kennis van
Goed en Kwaad eet en ander toegang verkry het om te eet van die Boom van die
Lewe. Jesus is die Boom van die Lewe en deur Hom verkry ons toegang tot die
Lewe in die Heilige Gees en die Vader.
BOOM VAN KENNIS VAN GOED
EN KWAAD

BOOM VAN DIE LEWE

Tweedehandse Goddelike belewenis
Eerstehandse Goddelike belewenis
Oorleweringe en tradisies
Opdragte
Veroordeling
Oortuiging
Die Wet
Genade (Sy vermoë in jou)
Van buite af in leef
Van binne af uit leef
Doen dinge om by God uit te kom
Doen dinge omdat ek by God is
Swart en Wit
Volkleur
Reg en verkeerd
Gelei deur die Heilige Gees
Onseker
Sekerheid, vrede
Godsdienstigheid/vorm-godsdiens
Lewe deur die Gees
Fokus op wat ons verkeerd doen
Fokus op die Christus in ons
Hoop
Geloof
Ambisie, werke, goeie dade
Gehoorsaamheid
Preek oor wat ons moet doen
Leer hoe ons dit moet doen
Hard, onbuigsaam - mislukking
Warmte, liefde - oorwinning Ou Verbond (tydelik)
Nuwe Verbond (permanent)
Dood
Opstanding
Wet van die vlees
Wet van die Gees
Die lewe van die gees begin by die punt van selfverloëning. O ellendige mens, wie sal
my verlos van hierdie doodse bestaan? (Rom 8:37): wanneer jy aan die einde van al jou
probeerslae gekom het, wanneer jy al die opsies probeer het en dit misluk. As ons
onsself kan help, hoekom het ons dan ’n Verlosser nodig? Die lewe wat in Rom 8
beskryf word, begin in Christus die oomblik wanneer jy alles oorgee en in geloof na
Hom uitroep. Die heerlikheid van opstanding gebeur eers na jy dood verklaar is.
Daar kan tog immers net sprake wees van opstanding na jy eers dood is.
Ek lewe dus nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig, en die lewe wat ek nou leef, is deur die
geloof in Jesus Christus wat Sy lewe vir my afgelê het. (Gal 2:20)
Selfverloëning is ook ’n proses wat ’n beginpunt het, en finaal voleindig sal wees
wanneer ons die verganklike met die onverganklike verruil. Selfverloëning beteken
prakties om meer en meer gehoorsaam aan die Here te word in Woord en Gees.
Ek sterf in myself wanneer ek:
1. iemand vergewe.
2. erken dat ek verkeerd is.
3. bereid is om tereggewys te word.
4. opofferend van my tyd en geld gee.
42

‘ N

N U W E

D E F I N I S I E

V A N

L E W E

5. iemand lief het wat dit nie verdien nie.
6. in die teenoorgestelde gees en bedryfstelsel optree.
7. nie skaam is vir my geloof voor vriende en familie nie.
8. die Here onmiddellik gehoorsaam.
9. die Here spontaan en sonder inhibisie aanbid.
10. geduldig is met mense wat swakker is as ek.

Dis ‘n ellelange lys, maar hierdie dien net as voorbeeld.
Selfverloëning is die sleutel tot ’n opstandingslewe in Christus.
...Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy ____________ en sy kruis
opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om
My ontwil verloor, sal dit vind. (Mat 16:24-25)
Ek is met Christus gekruisig, en _________________, maar Christus leef in my. En wat ek
nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself
vir my oorgegee het. (Gal 2:20)
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en _________nie,
bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug. (Joh 12:24)
So moet julle ook _________________________, maar lewend is vir God in Christus Jesus,
onse Here. (Rom 6:11)
Skryf dit neer.

?

Die leer van die opstanding van die dooies was nie ’n ___________ leer nie. Die
opwekking van die dooies is reeds deur mense van die Ou Testament aanvaar, maar
dit was nooit as ‘n gebeurtenis vir ‘n individu beskou nie. (Joh 11:23-26) Dit was die
algemene leer van die Jode en die Fariseërs. Toe Jesus by Lazarus se graf kom en
verwys na die opstanding, verstaan Maria dat Hy bloot van die opstanding van die
dooies aan die einde praat. Jesus het gesê Hy is die opstanding en die lewe sodat
ons in Hom sou glo, en al is ons dood (in ons sonde), kan ons lewe hê.
Die leer van die opstanding van die dooies staan __________ tot ons evangelie. (1
Kor 15:12-20) Die Evangelie wat ons preek en bely, en waarop ons, ons geloof
baseer, is gegrond op die opstaan van Christus uit die dood. As dit nie die geval is
nie, is ons geloof tevergeefs. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in
julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend
maak deur sy Gees wat in julle woon. (Rom 8:11)
Die Leer van die opstanding van die dooies help ons om by die afsterwe van ’n
geliefde nie te treur soos die wat nie __________ het nie. (1 Tes 4:13-18)
Ongelowiges ervaar dit as ‘n tragiese gebeurtenis waar geliefdes van mekaar geskei
word, en is gekoppel aan vrees en onsekerheid oor wat na die dood volg. Vir ons en
alle gelowiges is dit ‘n glorieryke oorplasing van sterflikheid na onsterflikheid. Jou
“vleis-boks” (jou liggaam) hou op funksioneer en sterf. Jou gees of inwendige mens
sterf nie en lewe voort, en in die hiernamaals ontvang ons ’n onverganklike liggaam.
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(1 Kor 15:35-49) Jy is ’n gees, siel en liggaam. By ons sterwe, lê ons die vleeslike
liggaam neer, en wag ons totdat Hy ons met ’n nuwe liggaam gaan beklee in die
hiernamaals.
Dieselfde _________ wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk nou vandag in
ons. (Efe 1:19-23) Die opstandingskrag van God is nie net vir ons beskikbaar
eendag as ek sterf nie! Nee, vandag alreeds leef ons in die krag van Sy opstanding:
sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding. (Fil 3:10)

Werk dit uit.
ONTVANG JOU GEESTELIKE ERFENIS.



Dit is wonderlik om te besef en te sien wie ons nou in die Here is. Die ou mens leef
nie meer nie, maar wie en wat is hierdie nuwe mens?
Daarom, as iemand in Christus is, IS HY 'N NUWE SKEPSEL; die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword (2 Kor 5:17)
Want julle IS ALMAL KINDERS van God deur die geloof in Christus Jesus; (Gal 3:26)
en saam opgewek en saam laat SIT IN DIE HEMELE in Christus Jesus (Efe 2:6)
tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ONS BEGENADIG HET IN DIE
GELIEFDE. (Efe 1:6)
Ek is TOT ALLES IN STAAT deur Christus wat my krag gee. (Fil 4:13)
Maar in al hierdie dinge is ons MEER AS OORWINNAARS deur Hom wat ons liefgehad
het. (Rom. 8:37)
in Hom, in wie ons ook 'n ERFDEEL ONTVANG HET nadat ons vantevore daartoe
verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,
(Efe 1:11)
Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, NABY GEKOM deur die bloed van
Christus (Efe 2:13)
of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons SAL KAN SKEI VAN DIE LIEFDE van God
wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom 8:39)
Maar God sy dank wat ons altyd laat TRIOMFEER in Christus en wat die reuk van sy kennis
deur ons oral versprei. (2 Kor 2:14)
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met
ALLE GEESTELIKE SEËNINGE IN DIE HEMELE in Christus (Efe 1:3)
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus TOT GOEIE WERKE wat God voorberei
het, sodat ons daarin kan wandel (Efe 2:10)
Die vrug in hierdie nuwe mens se lewe: Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge
is die wet nie. (Gal 5:22-23) Let wel dat die Skrif sê “vrug” en nie “werke” nie, dus
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kan jy nie hierdie dinge probeer doen nie. Jy is dit natuurlik omdat jy nou ’n kind
van God is.
Soos wat jy nie ’n kurkprop onder die water kan hou nie, so kan jy ’n kind van God
martel, vervolg, spot, laat swaarkry, selfs doodmaak en tog staan hulle op! Die Gees
van die Here wat nou in ons woon, rig ons op ten spyte van omstandighede en
probleme.
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Finale oordeel

6

FONDASIE

Wat is die leer oor die eindtyd ?

S

oos al die vorige temas, is die leer rondom die eindtyd kontroversieel, en daar
is vele perspektiewe oor die onderwerp. Dit hoort nie so nie, want die leer oor
die Finale Oordeel en die eindtyd was fundamenteel vir elke gelowige in die
vroeë Kerk. Sonder om bloot net nog ’n perspektief weer te gee, laat die
Woord weer Homself bewys.
Die woorde van Jesus is tog sekerlik belangriker en meer outoritêr as die
voorspellings in die Ou Testament, óf die woorde van Paulus óf enige iemand
anders. Dit is interessant dat al drie die evangelies feitlik woord vir woord dieselfde
woorde van Jesus oordra en vertel, rakende die dissipels se vraag aan Jesus oor die
Eindtyd.

Die woorde van
Jesus is tog sekerlik
belangriker en meer
outoritêr as die
voorspellings in die
Ou Testament, óf die
woorde van Paulus óf
enige iemand anders.

Dit beteken dat die woorde van Jesus moontlik selfs in ’n vroeër dokument bestaan
het, want daar is so min verskil tussen die oudste evangelie Markus, en die jongste
evangelie van Lukas. Of, dit is moontlik dat die latere evangelieskrywers bloot
Markus aanhaal. Hoe dit ook al sy, die woorde van Jesus is as outoritêr beskou, en
daar is nie verkillende weergawes van hierdie boodskap van Jesus aan sy dissipels nie.
Hierin lê die sleutel tot die verstaan van die eindtye. Jesus weet tog die meeste, het
die meeste kennis oor die Eindtyd. Dit beteken dat mens jou teologie hoofsaaklik
moet saamstel vanuit hierdie gedeeltes, en die Ou Testamentiese gedeeltes moet
probeer verstaan vanuit Jesus se lig. Paulus wat heelwat later sy briewe geskryf het,
sou tog dit nie gewaag het nie om weg te beweeg van die lig en detail in die
beskrywings van Jesus oor die eindtyd.
Kom ons begin dus nou by hierdie punt: Ons het geen begrip of oplossing rondom
die leer van die eindtyd nie - ons sit net soos die dissipels met ’n paar gedeeltes in die
OT wat ons nie verstaan nie, en ons vra Jesus hierdie vraag: “Sê vir ons, wanneer sal
hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?”
(Mat 24:3)
LEES die volgende gedeeltes, EN beantwoord dan die volgende vrae:
§

Mat 24:3-44

§

Mar 13:5-37

§

Luk 21:8-36

Wat is die tekens van die tye? (Mat 24:3-44)
1) Baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Ek is die Christus,’ en hulle sal baie mense mislei. (v5)
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2) Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie.
(v6)
3) Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; (v7)
4) daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. (v7)
5) Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur
al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely.(v9)
6) In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en
mekaar haat. (v10)
7) Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. (v11)
8) Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. (v12)
9) Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël die ding wat ’n gruwel is vir God
en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan—wie dit lees, moet dit goed begryp— dan
moet dié wat in Judea is, die berge in vlug. (v15)
10) Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke
doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. (v24)
11) Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn
nie; die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. (v29)
Hoe gaan die Seun van die mens kom?
§

Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur
het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal twee mense op die land
werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. (Mat 24:38-39; 1 Tes 5:2; 2
Pet 3:10)

§

Die koms van die Seun van die mens sal wees soos ’n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die
hele lugruim tot in die weste verlig. (Mat 24:27)

§

Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die
aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met
groot krag en majesteit. (Mat 24:30; 1 Tes 4:17; Ope 1:7)

§

Die groot trompet sal weerklink, en Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak
uit die vier windstreke, van elke uithoek van die aarde af. (Mat 24: 31; 1 Kor 15:52; 1 Tes
4:16)
Wanneer gaan die Seun van die mens kom? - Mat 24

§

Hy moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. (v6)

§

Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. (v8)

§

En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille
van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. (v22)

§

Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie
die Seun nie. Net die Vader weet dit. (v42)

Wat moet eers gebeur voor die Here kom?
Lees die volgende skrifte en lys die spesifieke gebeure wat eers moet gebeur:
Mat 24:14

___________________________________________________

Hand 3:21 ___________________________________________________
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2 Tes 2:3

___________________________________________________

2 Tes 2:3

___________________________________________________

2 Pet 3:12

___________________________________________________

Die slotsom van hierdie studie is dus duidelik: Daar is geen sprake van twee
wederkomste nie. Wat die gelowiges betref: Party gaan nie weggeraap word, en ander
agterbly nie. Daar is geen skrif in die Bybel wat na twee wederkomste verwys nie!
Die wederkoms is ‘n reeks gebeure waarvan die wegraping een van die gebeurtenisse
is. Daar is ook geen onduidelik dat daar wel ŉ wegraping gaan wees nie, maar nie
losstaande van die wederkoms van die Here nie.
Die koms van die Here is ’n baie duidelike en sigbare verheerliking van die Seun van
die Mens, want elke mens sal dit sien. Dis nie ’n geheime, misterieuse óf psigiese
gebeurtenis nie. Soos wat Hy fisies verskyn het, onder ons geleef en fisies opgevaar
het na die hemel, so kom Hy as die verheerlikte Christus terug om ons te kom haal.
Daar word nie ’n spesifieke tyd aan die verdrukking gekoppel nie, nét dat dit in fases
erger en erger gaan word... soos ’n vrou in baringsnood. Ons gaan nié die
verdrukking ontsnap nie! Maar ons gaan genade ontvang om daardeur te gaan. HY
sal die tyd vir sy uitverkorenes verkort.
Wat is Jesus se opdragte aan ons in hierdie tyd?
§

Maar wie tot die einde VOLHARD, sal gered word. (Mat 24:13)

§

LEER dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word en hy
blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie
dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. (Luk 21:29)

§

Bly dus WAAKSAAM. (Mat 24:42)

§

moet julle ook ALTYD gereed wees. (Luk 12:40)

Oordeel
Die leer van die Finale Oordeel is gekoppel aan Sy wederkoms, want dit is dan by
hierdie geleentheid waar God almal gaan oordeel. Maar oordeel het ook ’n baie wyer
betekenis en toepassing vir elke gelowige! Die woord “oordeel”, verskyn 293 keer in
die Bybel; die woord “genade” verskyn 166 keer en die woord “liefde” 304 keer.
God waarsku ons telkemale ten opsigte van die komende oordeel in Sy Woord.
Oordeel is dus ’n belangrike tema in die Woord.
Die woord “oordeel”, word in die Griekse taal met ‘n krisis geassosieer. Dit behels
‘n skeiding wat lei tot ’n besluit of ‘n verhoor. ‘n Krisis ontstaan gewoonlik as jy iets
lank genoeg ignoreer totdat dit onmiddellike aandag vereis.
God is Liefde maar Hy is ook Regter en regverdig in Sy oordeel.

Gen 18:25 - Hy is die Regter oor die ganse aarde en doen altyd reg.
Rig 11:27 - Die Here is die Regter.
Ps 94:2 - God is die Regter en sal die trotsaards vergeld.
Jes 33:22 - Die Here is ons Regter en ons aanvoerder.
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2 Pet 3:9 - Die Here is nie traag t.o.v. die wederkoms nie. Hy is die Regter oor alles
en almal, tog is Hy ook lankmoedig en vol genade.
Joh 5:22-27 - Die Vader het die hele oordeel aan Jesus gegee. Hy is die Seun van die
mens met wie ons kan identifiseer en Hy weet wat ons op aarde beleef. Daar is dus
geen verskoning dat God van ons verwyder is en ons mens-wees nie ‘verstaan’ nie.
Joh 12:47-48 - ...die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag
Die woord van God oordeel ons en as ons dit verwerp en dit nie ontvang nie, is daar
Een wat ons sal oordeel.
NB: Die Bybel waarsku ons dat dit vreeslik is om in die hande van die lewende God
te val. (Heb 10:31)

God se oordeel vind oor ‘n tydperk plaas.
OORDEEL TEN OPSIGTE VAN DIE VERLEDE
(Joh 5:24) By Wedergeboorte ontvang jy die ewige lewe en sal jy nie veroordeel word
nie. Hierdie oordeel het reeds by die kruis plaasgevind. Satan was veroordeel en sy
houvas is verbreek. Die sonde van hierdie wêreld is veroordeel en is verwyder. Sodra
ons glo in Christus en wat Hy vir ons gedoen het, is ons nie meer onder veroordeling
nie. (Rom 8:1-2) Alle ongelowiges sal deur hierdie oordeel getref word.
HUIDIGE OORDEEL
(1 Kor 11:31-32) Ons moet onsself oordeel volgens die riglyne van God se Woord.
Ons moet streef na regverdige self-oordeel om tugtiging te vermy. Self-oordeel
behels nie veroordeling nie, maar opper die vraag: “Is sake reg tussen my en God?”
Indien dit nie die geval is nie, is dit maklik om net op te hou met dooie werke en jou
weer tot Hom te bekeer. Vergifnis is vryelik beskikbaar deur Jesus Christus en jy kan
sake binne ‘n paar sekondes regstel. Dink net aan die dief wat langs Jesus gekruisig
is. Hy het uitgeroep: "Here, onthou my!" en Jesus het gesê dat Hy Hom in die
paradys sou sien. ‘n Mens moet nie heeldag na foute en sonde in jou lewe soek nie –
behou ‘n goeie verhouding met God deur jou geloof in Jesus Christus se volmaakte
werk aan die kruis. As die Heilige Gees jou bewus maak van sonde in jou lewe, wees
opreg en erken jou sonde en bely dit. Hy is getrou en regverdig om ons sondes te
vergewe. (1 Joh 1:5-10)
TOEKOMSTIGE OORDEEL
(1 Kor 3:8-16) Die vuur sal almal se werke beproef. (2 Kor 5:10) Elkeen van ons
moet verskyn voor die regterstoel van Christus. Dis nie dieselfde as die “groot wit
troon oordeel” wat in Openbaringe 20:11-25 beskryf word nie. Diegene wat nog
nooit in Jesus geglo het nie en ongelowig was, sal deur God self veroordeel word.
Dié wat die evangelie van Jesus Christus verwerp, sal hier veroordeel word. Slegs
God kan die ware motiewe van ŉ mens se hart oordeel. In Handelinge 17:30 word
gesê dat God tye van onkunde oorgesien het; met ander woorde, Hy het hulle
vergewe wat Hom uit onkunde verwerp het. Hy wil nie hê dat mense nog in
onkunde moet leef nie, maar dat hulle tot Hom bekeer. Mense wat nog nooit die
evangelie van Christus gehoor het nie, het wel ‘n gewete en kan die onsigbare
eienskappe van God sien in die skepping – daar is vir hulle geen verskoning om nie
die ware lewende God te soek nie. (Rom 1:20)
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God alleen kan reg oordeel in hierdie betwisbare areas. Dit is nie reg vir ‘n kerk of
enigiemand om veroordelend op te tree nie. Niemand het die reg om te besluit wie
gaan hel toe en wie gaan hemel toe nie. Voor die regterstoel van Christus gaan
Christene beoordeel word volgens hulle werke.
God sal ook elke nasie beoordeel.
Slegs ons geloof in Jesus Christus is ons redding, en alhoewel goeie werke ons nie
kan red nie, gaan goeie werke tog beloon word. (Heb 11:6)
Volgens Matteus 25:31-46 het elke nasie ‘n definitiewe doel in God se plan. Die
engele wat in opstand gekom het, sal beslis veroordeel word tot die hel (Jud 6-11; 2
Pet 2:4), saam met die duiwel wat reeds veroordeel is toe Jesus gekruisig is.
Die Bybel gee ‘n duidelike beskrywing van die hel.

2 Tessalonisense 1:7-12 - Hulle wat ongeregtigheid kies, gaan soontoe.
Mat 22:13 - Daar sal ‘n geween en ‘n gekners van tande wees. (Mat 25:30)
Mat 3:7 - Daar is duisternis. God se toorn sal daar wees.

Wat is ons beloning in die Here?
1 Tes 2:19

Siele en dissipels wat gewen is

Kroon van Blydskap

2 Tim 4:8

Heilige en toegewyde lewe

Kroon van geregtigheid

Jak 1:12; Open 2:10

Versoeking weerstaan

Kroon van die Lewe

1 Pet 5:4

Goeie Herders

Kroon van heerlikheid

1 Kor 9:25

Dissipline en volharding

Onverwelklike kroon

Mat 5:12; Luk 6:23

Vervolging weerstaan

Groot beloning

Mat 6:2

Gee sonder om gesien te word

Groot beloning

Op 22:12; Mat 16:27; 1 Kor
3:8

Goeie werke

Beloon volgens elkeen se
werke

Luk 6:35

Vyande liefhê; teenoorgestelde gees

Groot beloning

1 Kor 3:14

Op die regte fondament gebou

Sal beloon word

Kol 2:18

Lewe in die geloof in Christus

Vryheid

Kol 3:24

Dien die Here

Erfgenaam saam met
Christus

Heb 10:35

Vaste vertroue

Groot loon

2 Joh 1:8

Volharding

Volle loon
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Mag die Kerk oordeel?
Oordeel word meestal in ŉ negatiewe lig gesien. Ons konnotasie met die
woord bring ander woorde tot ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping,
afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit nie moet doen
nie… maar tog doen ons almal dit selfs sonder dat ons weet. Skinder is ŉ
vorm van oordeel, want ek het alreeds ŉ waarheid/oordeel oor iemand
gevorm sonder dat die persoon ooit die geleentheid gekry het om hulleself te
verdedig. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy
broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet
oordeel, is jy nie ‘n dader van die wet nie, maar ‘n regter. (Jakobus 4:11)
Die wat daarvoor veg om nie te oordeel nie, oordeel die wat oordeel.
Die grootste rede hoekom die kerk sy stem verloor het om ŉ morele kompas
vir die Wêreld te wees, is omdat ons nie eenstemmigheid het oor dissipline en
oordeel nie. Ouers verloor ook op dieselfde wyse hulle gesag met hulle kinders
wanneer die een sag is en die ander hard, en later met mekaar baklei oor die
dissipline proses. Dit verwar die kind. Tog is die skrif duidelik oor die saak:
Ons moet net eers ons eie voorbehoude en opinies uit die weg ruim. Soms is
ons negatiewe perspektief oor dissipline ons eie subjektiewe seerkry ervarings
waaroor ons nog nie genesing gekry het nie.
Maar wat is oordeel nou eintlik?
Uiteindelik is ons aardse oordeel net ŉ beoordeling en nie ware oordeel nie.
Uiteindelik is God die enigste een wat oor ons almal gaan oordeel. Maar ek
kies om God se oordele in my lewe nie te verontagsaam nie. (Ps 119: 4, 15, 27,
40, 45, 56, 63, 69, 104, 128, 134, 173) Eerder nou geoordeel word terwyl ons
almal nog ŉ kans het om reg te maak, as die ewige oordeel, en ewige straf.
Geen straf is sonder ŉ mate van oordeel nie. Daarom voel die persoon
veroordeel. Oordeel en straf is onlosmaaklik deel van mekaar. ŉ Ouer wat sy
kind die heeltyd waarsku maar nooit sover kom om sy kind te straf nie, verloor
gesag in daardie kind se lewe.
Die kerk se straf en oordeel is die van ŉ mens en tydelik. Wanneer God finaal
straf is daar geen uitkomkans nie. Dan is daar nie meer kans vir bekering nie.
Menslike straf is altyd met die hoop op herstel en bekering! Wanneer die hele
Christenkerk in eenheid kan kom met God se prosesse in ons lewens, kan ons
meewerk tot genesing en herstel.
Dink gou aan die volgende scenario: Jou beste vriend kom vertel jou in die
geheim, en neem jou in sy vertroue dat hy op pad is om moord te pleeg. Hoe
sal jy dit hanteer? Gaan jy hom paai, en met hom barmhartig wees? Gaan jy sy
sonde toe maak? Of gaan jy bereid wees om ŉ vriend te verloor om ŉ lewe te
red? Hoe ondersteun jy ŉ vermeende moordenaar sonder om ŉ medepligtige
te word? Hoekom breek jy kontak; hoekom gee jy jou vriend oor aan die
gereg? Want uiteindelik wil jy hom/haar red van doodstraf en ook die persoon
wat hy/sy wil vermoor.
Die kwessie is nie óf ons moet oordeel nie, maar hoe ons moet oordeel. Daar
is net twee tipes oordeel: Regte oordeel en verkeerde oordeel. Om iemand te
oordeel sonder dat jy al die feite het, betrokke is in die saak, en eerstehands
getuienis het is soos om jouself regter oor ŉ saak te maak en die saak het nooit
voorgekom nie. Regte oordeel is wanneer ons ŉ saak
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en persoon direk konfronteer en na ŉ proses tot ŉ beslissing kom.
Verkeerde oordeel kom voor wanneer ons:
Iemand anders se gesag en hantering oordeel wat nie aan ons gegee is nie. Soos
om ŉ pa wat sy kind straf te oordeel, bloot omdat ek nie van dissipline hou
nie. Jy is nie betrokke in die verhouding en geskiedenis van ŉ saak nie. Paulus
verduidelik dat ons nie iemand anders se hantering van sy dienskneg kan
oordeel nie. (Rom 14:4) Kerke is soos gesinne en families, wanneer ŉ sekere
kerk een van sy familie lede korrigeer en aanspreek, moet ander kerke die
proses respekteer. Wanneer ons iemand wat onder dissipline is jammer kry, en
simpatiseer misken ons die agent wat verandering en redding in daardie
persoon se lewe moet bring. Dan begin die oortreder fokus op die sogenaamde
verkeerde strafproses sonder om te deel met die oorsaak van die straf. Soos ŉ
ma kan so ŉ persoon liefde wys, maar nie die straf in twyfel trek nie, eerder dit
versterk en met sagtheid die persoon lei om hulle fout raak te sien. As almal
saamwerk in die strafproses, is daar nie dubbelstandaarde en onsekerheid nie.
Elkeen kan op verskillende wyses hulle onderskeie gawes gebruik om so ŉ
persoon te help om tot hulle sinne te kom. Die Herder troos, maar is ferm om
nie op die pak te fokus nie maar om die oorsprong van die sonde te vind. Die
profeet vermaan van komende oordeel. Die apostel spreek saak direk aan,
denkende aan die invloed wat sonde op die groter liggaam het. Die evangelis
wys daarop dat so ŉ persoon hul invloed as getuie verloor. Die leraar wys op
die skrifte en God se hart en hantering van die saak. Indien elkeen hulle rol in
die restourasie proses verstaan, is die kans dat so ŉ persoon gered kan word
mos soveel groter. (En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; 23
maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet
julle haat wat deur sonde bevlek is.” (Jud 21-23)
Jy iemand vanuit ŉ toeskouer rol oordeel, veroordeel en straf toepas. Jy moet
betrokke wees, en as te ware lisensie/gesag/aangestel/mandaat hê om te
oordeel. Is die saak aan jou gegee? Almal het ŉ opinie oor ŉ saak, maar
Bybelse oordeel soek altyd een uitkoms : Redding! Selfs toe Paulus die sonde
van ŉ gemeentelid in Korinte oordeel was dit met dié doel in gedagte: “om so
iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, SODAT DIE GEES
GERED KAN WORD IN DIE DAG VAN DIE HERE JESUS.” (1 Kor
5:5) Soos ŉ pa sy kind straf en ŉ pakslae gee om hom te red van onheil, so
word oordeel gebruik as ŉ laaste uitweg om iemand tot sy/haar sinne te bring.
Dit is vir die ouer geensins aangenaam om sy/haar kind te straf nie, inteendeel
dis soms traumaties. Maar juis omdat ons, ons kinders lief het, en wil voorkom
dat hulle in dwaasheid en in rebellie tot hul einde kom straf ons, ons kinders.
(Heb 12:5-11) Dis tog algemene professionele praktyk, om nie mekaar se sake
te bespreek en opinies daaroor te lewer alvorens ek nie aangestel is en al die
feite voor my het nie.
Jy oordeel sonder dat jy die Bybelse pad met iemand gestap het. “EN as jou
broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan
het jy jou broeder gewin; 16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam,
sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. 17 En as hy na hulle
nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom
vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. (Mat 18:15-17) Vinnige oordeel is nooit
goed nie, gee dit tyd en stap die pad van dissipline uit. Die uitsondering is
wanneer mens regtig deur die Heilige Gees gelei word soos toe Paulus die
Waarsêer Gees in ‘n vrou bestraf het. (Hand 16:18) Maar dit het tot haar
52

‘ N

N U W E

D E F I N I S I E

V A N

L E W E

vrymaking gelei. Jy beplan dit nie, en die saak wat jy oordeel het niks met jou
as persoon te make nie. Dis die Heilige Gees wat deur jou werk om orde in die
kerk te bring. (1 Tim 5:20; 4:2; Tit 1:13; 2:15) Wanneer jy iemand bestraf
(rebuke) is dit ook korrek, omdat dit direkte konfrontasie is. Jesus se styl van
bediening was direk, nooit met ompaadtjies, en mooi praatjies nie. Ek glo dat
as ons self-verwoestende gedrag direk reguit konfronteer en sake reguit met
mekaar uitpraat daar baie meer vrede in die huis van die Here wees. “Pas op vir
julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.”
(Luk 17:3) Ons is soms so bang vir konflik en om iemand te na te kom, dat
ons nie besef dat ons stilswye op die einde baie meer skade veroorsaak nie.
Jou oordeel nie waar en regverdig is nie. Lees Mat 23:1-31 Jesus spreek Hom
uit teen die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hy maak baie kras en harde uitsprake:
“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, blinde leiers, dwase, gewitte
grafte, slange addergeslag!” Die feit is: Dit is die waarheid. Jesus voeg nie by,
of oordryf nie. Hy sê dit presies soos dit is. Hy maak ook nie die oordeel as
reaksie uit bitterheid of omdat hulle Hom nie ontvang nie. Enige kind ontvang
sy pak wanneer Hy weet hy/sy was verkeerd. Wanneer hulle egter onregverdig
of onskuldig gestraf word, maak dit hulle opstandig. Daarom is dit so belangrik
om nie te vinnig ŉ oordeel te vel nie. Kry eers al die inligting ter sake, alvorens
jy oordeel en konfronteer. Wanneer jy iemand konfronteer werk net met
eerstehandse inligting en dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar.
Om nie regte oordeel toe te pas nie het konsekwensies: Sou ons as kerk
nie die sonde in ons midde oordeel en hanteer nie, word die hele gemeente
uiteindelik besoedel met die sonde. “Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ‘n
bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie?” (1 Kor 5:6)
Die laaste uitweg wat niemand graag wil doen nie: Om iemand vir wie
jy eens lief was te vermy, en die verhouding te breek oor sonde is geen maklike
taak nie. Hierdie hantering van verkeerd druis regstreeks in teen populêre
opinie en die gees van die wêreld. Tog is dissiplinêre optrede alledaags in die
werksplek. Wat laat ons dink dat dissipline nie ook in die kerk geld nie? Toe
priesters hulle skuldig gemaak het aan seksuele misdrywe teen kinders, wou
ons nie graag hê dat daar opgetree word teen hierdie individue nie? Die
oordeel hoef nie in gevangenisstraf te eindig nie, maar die verkeerd moet
aangespreek en hanteer word. Die Bybel is baie duidelik dat ons mense wat
hulle skuldig maak aan die volgende oortredings uit ons gemeenskap moet
verwyder; hulle soos heidene moet behandel, nie met hulle moet kuier of eet
nie.
1 Kor 5:11-13: hoereerders, gierigaards of rowers of afgodedienaars
Rom 16:17: tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het
Tit 3:10-11: ‘n man wat partyskap verwek
2 Tes 3:6: wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons
ontvang het nie
2 Tes 3:14-15: iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie
1 Tim 6:3-5: 3 AS iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde
woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die
godsaligheid is nie
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Tit 1:10-11: wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is
Soos met enige vorm van straf is daar bitter min mense wat hulle sonde
onmiddellik erken en bereid is om dit reguit en eerlik in die oë te kyk en ŉ pad
van restourasie te soek. Tog is dit die enigste pad. Hoeveel huwelike het
misluk en die partye het nog steeds nie ŉ benul oor wat verkeerd gegaan het
nie. So stap ons met ons foute en tekortkominge van die een verhouding na
die ander. Daar vind nie groei plaas nie, want ons regverdig ons verkeerd, ons
verskuif die blaam, en ons is nie eerlik met onsself nie. Wanneer die kerk
iemand tugtig is daar vele uitroepe wat sê: Wie is julle om te oordeel, het julle
nie ook sonde nie. Is alle sonde nie dieselfde nie? Daar is ŉ reuse verskil tussen
mense wat deur die geloof en Sy genade deurentyd wegstap van sonde, en
diegene wat doelbewus en vasberade hulle oorgee aan sonde. Al het ons die
grootste moontlike sonde gedoen, ons kan met ons sonde na die troon van
genade kom en vergifnis ontvang. (Heb 4:14-16) As ons sonde bely is Hy
getrou… om ons te vergewe (1 Pet 1:9) Vir die vrou wat op heterdaad in haar
sonde gevang was, was daar genade. Jesus se Woord: “Gaan en sondig nie
meer nie” was haar uitkomskaart na ŉ nuwe lewe. Sou sy egter nie gehoor gee,
en terugdraai na sonde, sal sy nie van oordeel ontkom nie. Wanneer ons as
kerk sonde oordeel sê ons nie ons is sonder sonde nie. Inteendeel die lig van
God skyn tydens oordeel op almal se harte, en buig ons almal ons harte na die
Here om ons te ondersoek. Ons tree nie uit hoogmoed op en oordeel nie. Ons
verneder onsself voor die Here en laat juis toe dat Hy ons was. Inderwaarheid
staan ons almal onder die Here se oordeel. Die kerk is net die Here se
stem. Is dit dan nie die kerk se verantwoordelikheid om mense te vertel van
God se genade EN oordeel nie. Ons sal mos nie die waarheid praat as ons net
die een kant verkondig en swyg oor die ander nie? Jesus waarsku die fariseër
van komende oordeel oor hulle valsheid. (Mat 23:14) Laster teen die heilige
Gees sal nie vergewe word nie. (Mar 3:29) Dit sal draagliker wees vir Tirus en
Sidon as vir die wat Hom nie ontvang het nie in die oordeelsdag. (Luk 10:14)
En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis
liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat
die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. 21 Maar hy wat die
waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen
is. Die wat glo en doen sal die oordeel vryspring wat kom oor die hele aarde
(Joh 5:24)
Die Voordele om Dissipline en korreksie te ontvang: (Gal 6:1) Oordeel
herstel in ŉ groot mate die vrees van die Here in ŉ huis. Net soos met enige
familie: wanneer pa ŉ sekere kind straf, bring dit orde in die hele huis. Almal is
sommer meer bewus van reg doen en reg leef. Paulus vertel dat hy sekere
dinge gelei het ter wille van die liggaam. (Kol 1:24) Soms is een se korreksie ŉ
geleentheid vir die wat nog wik en weeg om tot inkeer te kom. Daarom moet
sekere sonde oop gemaak word, soos Dawid se owerspel, sodat ons vandag
nog kan leer uit sy foute. Wanneer mens korreksie ontvang bespoedig dit die
prosesse van God in jou lewe. Ons kan nie onsself verander nie, een van God
se agente van verandering is korreksie (Heb 12:8) deur dit te weier en aan te
hou om jouself te regverdig kan die verandering wat in jou nodig is nie
plaasvind nie. (Heb 12:8) Jou smaak bly dieselfde (Jer 48 :11) God het ons
genesing en herstel, restourasie in gedagte, sodat ons uiteindelike volkome in
Christus sal wees en Hy volkome in ons. (Kol 1:27) Nog nooit was ons meer
in gebed, meer voor die Here se lig en oë op ons lewens nie. Almal se harte
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word ontbloot by die straf van sonde. Mag die Here ons almal genadig wees en
skenk dat ons goddelike berou sal ontvang en draai van dit wat sleg en
verkeerd is. (2 Kor 7:7-10)
Hoe God jou laat opgroei na geestelike volwassenheid.
Oordeel is dus nie iets sleg nie. Dit is soos toets skryf: Wanneer jy slaag, word jy
bevorder. Dis wanneer jy faal en die toets druip, dat daar meer negatiewe
‘belonings’ op jou wag. Dit beteken ons moet die toets weer oorskryf.
As ons na die beeld van God geskape is en geroep is om te heers oor die aarde, dan
wil God ons oprig as regters, wat regverdig en met Sy insig heers. Die eerste regter
in die Bybel is dus God self. (Gen 18:25) Die eerste menslike regters was in die
huisgesin in die rol van vaders. (Gen 21:22,27) Die eerste persoon wat op groter skaal
oor die mens aangestel was as regter, was Moses. (Ex 18:13-27) Later is Israel ook
regeer deur ’n reeks Rigters en daarna die eerste Konings.
Die Bybel is duidelik dat ons mekaar nie moet oordeel nie; tog word ons onvermoë
om sake reg te beoordeel bevraagteken.
Gaan iemand van julle wat ’n saak teen ’n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by
heidense regters soek en nie by gelowiges nie? Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal
oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsake?
Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker ook oor alledaagse dinge. As julle
oor alledaagse dinge geskille het, laat julle dan dié mense as regters optree op wie die gemeente neersien?
Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie ’n enkele verstandige mens onder julle wat ’n
saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe, en dit voor
ongelowige regters? (1 Kor 6:1-6)
Jesus het ook vir die skare gesê: “As julle ’n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: ‘Dit
gaan reën!’ en dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle: ‘Dit gaan warm word!’ en dit
word warm. Huigelaars! Julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lug te beoordeel. Hoe
is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie?” “Waarom maak julle nie vir julleself
uit wat die regte ding is om te doen nie? (Luk 12:54-57)
Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel.

(1 Kor 14:29)

Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.
(1 Kor 2:15)
En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid
wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf
nie. (1 Sam 3:13)
Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige. Spr
31:9)
OMDAT die oordeel oor ’n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die
mensekinders in hulle vol om kwaad te doen; (Pred 8:11)
Hier is ŉ paar Bybelse Beginsels en sleutels tot korrekte beoordeling:
§

Moenie oordeel volgens die uiterlike nie. (Joh 7:24)

§

Beoordeel gelowiges, nie ongelowiges nie. (1 Kor 5:12)

§

Oordeel sonder vooroordeling. (Jak 2:4)

§

Oordeel eers nadat jy AL die feite het. (Hand 15:18)

§

Korrekte en goeie oordeel kom deur ervaring. (Luk 12:54-58)
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§

Soek bo alles die waarheid. (Joh 8:32)

§

Oordeel volgens die Woord, nie volgens jou opinies. (2 Tim 3:16 )

§

As Ek die regte tydstip aangryp, oordeel Ék regverdig. (Ps 75:2; 75:3)

§

Moenie ’n beskuldiging teen ’n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van twee of drie.
Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. (1
Tim 5:19-20)

§

Ek het in my hart gesê: Gód sal die regverdige en die goddelose oordeel, want
dáár is ‘n tyd vir elke saak en vir elke werk. (Pred 3:17)

§

Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig
wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou
naaste oordeel. (Lev 19:15)

Jy kan ’n persoon se dade alleenlik oordeel as jy daardie persoon direk in liefde
aangespreek het. Die meeste mense wil graag ander oordeel en hulle oordeel
met ander bespreek – dit is skinder, laster en aanklagte en voor God
afstootlik. (Pred 11:13; Spr 29:9; Mat 12:36; 1 Tim 5:13)
Lees Luk 17:1-10 en Mat 18.



Sonde

Berispe

Bely

Vergewe

Jy voel te nagekom,
bitter, seergemaak,
ontsteld, beangs,
misbruik, deur wat
iemand aan jou
gedoen het.

1.

Volgens Jode behels
belydenis die volgende
5 prosesse:
1. Berou
2. Bekering
3. Herstel/Vernuwing
4. Begrip toon
vir die seergemaakte
party
5. Belydenis

Vergifnis betoon nog
voordat jy die oortreder
aanspreek. Wanneer
jy iemand aanspreek,
is dit sonder bitterheid
en verwyt. God is die
regter, Hy alleen kom
die wraak toe. Jy
spreek alleenlik die
daad aan in belang
van die koninkryk.

2.
3.
4.

Sien so ’n
persoon alleen
Neem een of
meer persoon
saam
Lig die gemeente
in
Behandel
hom/haar soos ’n
sondaar
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Vergifnis is die proses waarin ek my reg tot oordeel aflê en die persoon onvoorwaardelik
vryspreek omdat God my so vergewe het. Dit is waarom Lukas Jesus se storie van die dienskneg
vertel. Ons het nie meer regte nie, want ons leef nie meer nie: Christus leef nou deur ons!
Korrekte Oordeel en leefwyse skep ’n standaard in die Gees
Wanneer ons prediking en aanbidding presies volgens God se kriterium is, setel daar ‘n oordeel
in die geestelike dimensie, en dan word dit die STANDAARD waarvolgens ander geoordeel
word.
en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. (2 Kor 10:6)
Deur Jesus se gehoorsaamheid aan God, selfs tot die dood, het Hy die naam bo alle name
geword. Hierin lê ’n groot geheimenis opgesluit. Deur Jesus Christus het God ons opgehef tot
hemelse plekke. (Efe 3:6) Deur Jesus se gehoorsaamheid het ons die outoriteit en mag ontvang
om te regeer.
Die plek van dissipline in die kerk
Die sterkste optrede word van die kerk verwag teenoor mense wat volgens die onderstaande
Skrifte oortree. Dit klink hard en gemeen, asof daar nie in liefde opgetree word nie, maar die
motief hier is dat die oortreders sal bekeer en berou toon vir hulle verkeerde dade.
Elkeen wat ’n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus
bly, hý het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie
in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. (2 Joh 8-11)
Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat
onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. (2 Tes 3:6)
En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken dié man en hou geen gemeenskap met
hom nie, sodat hy skaam kan word. (2 Tes 3:14)
Aan ’n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, (Tit 3:10)
En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle
geleer het, en vermy hulle. (Rom 16:17)
En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom
vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. (Mat 18:17)
nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die
godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. (1 Tim 6:5)
Restourasie
Die teenkant van dissipline is die proses waarin ons die oortreder lei tot herstel binne die
gemeenskap van gelowiges.
Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees
van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. (Gal 6:1)
En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes,
wees lankmoedig teenoor almal. (1 Tes 5:14)
verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en
lering; (2 Tim 4:2)
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En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys; maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit
die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Aan Hom nou wat magtig is om
julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse
God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen. (Jud
22-4:23)
Misconduct
Sin and offences between believers
Step one: if your brother sins against you
Step two: if he will not hear
Step three: if he refuses to hear them
Step four: But if he refuses even to hear the
church
Discipline to those who sin but are repenting
who is weak in the faith
the scruples of the weak
if a man is overtaken in any trespass
Discipline to those who do not repent
Unrepentant brothers
Brother who is sexually immoral, or covetous, or
an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an
extortioner
cause divisions and offenses, contrary to the
doctrine which you learned
who are unruly
a divisive man
walks disorderly and not according to the
tradition which he received from us
if anyone does not obey our word in this epistle

Discipline

Scripture Ref.

go and tell him his fault between you and him alone
take with you one or two more, that ‘by the mouth of
two or three witnesses every word may be
established
tell it to the church
let him be to you like a heathen and a tax collector

Matthew 18:15-18

receive one
bear with
restore such a one in a spirit of gentleness,
considering yourself lest you also be tempted.

Romans 14:1
Romans 15:1
Galatians 6:1

Given over to satan
not to keep company… not even to eat with such a
person… put away from yourselves the evil person

1 Cor. 5:4–5; 1 Tim. 1:20
1 Corinthians 5:11-13

Avoid them

Romans 16:17

warn those
Reject after the first and second admonition,

1 Thessalonians 5:14
Titus 3:10-11

withdraw from

2 Thessalonians 3:6

note that person and do not keep company with him,
that he may be ashamed… do not count him as an
enemy, but admonish him as a brother
From such withdraw yourself.

2 Thessalonians 3:14-15

If anyone teaches otherwise and does not
consent to wholesome words, even the words of
our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which
accords with godliness
many insubordinate… teaching things which they whose mouths must be stopped
ought not, for the sake of dishonest gain.
Disciplinary principles for Pastors and overseers.
those who have sinned
I will not spare
Sin and misconduct
I made you sorry with my letter
Older men, young men, young women, older
Do not rebuke an older man, but exhort him as a
women.
father, younger men as brothers,
older women as mothers, younger women as sisters,
with all purity.
Elders who sin
Do not receive an accusation against an elder except
from two or three witnesses.
Those who err
Rebuke them sharply
Those who are sinning
Rebuke in the presence of all, that the rest also may
fear.
Generally
Preach the word! Be ready in season and out of
season. Convince, rebuke, exhort, with all
longsuffering and teaching
Discipline by God
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1 Timothy 6:3-5)

Titus 1:10-11
2 Corinthians 13:1-2
2 Corinthians 7:8
1 Timothy 5:1-2

1 Timothy 5:19
Titus 1:13
1 Timothy 5:20
2 Timothy 4:2

7

FONDASIE

Hoor & Doen
Lewe in die Gees
Hoe om die stem van die Here te hoor.
Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; (Jesaja 55:3)
7 leerbeginsels om die stem van God te herken.

1. Jesus het alle kommunikasie versperrings uit die weg geruim. God het deur Jesus
Christus alreeds vir ons voorsiening gemaak om Sy stem te kan hoor. Ons kan nou deur
die bloed van Jesus vrye toegang he tot die troon van God. Ons is die tempel van die
Heilige Gees en is dus die woonplek van die allerhoogste en kan ten alle tye na Hom toe
gaan om te hoor. Hebreërs 10:19 TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die
heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
2. Na wedergeboorte het jy 'n lewende gees geword. Ons is 'n gees, met 'n siel en 'n
liggaam. Soos die drie-eenheid is ons ook 'n drieledige wese. Wanneer ons tot geloof
gekom het die Here ons gees weer lewendig gemaak. Kolossense 2:13En julle, wat dood was
deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat
Hy julle al die misdade vergeef het,
3. Jy kan nie luister en aandag gee as daar nie stilte is nie. Stilte is die skoon
kunstenaarsdoek wat in gereedheid gebring word vir 'n nuwe werk om op geskilder te
word. Psalms 46:10 Be still, and know that I am God;
4. Dit wat voordiehandliggend is, is die sleutel. Ons kyk soms na die sterre terwyl die
antwoord ons reg in die oë kyk.
5. Leer die kuns om te wag. Hulle wat op die Here wag kry nuwe krag. Jesaja 40:31 maar
die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en
word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
6. Leer die kuns om te luister. Ons het een mond en twee ore, daarom behoort ons twee
keer te luister voor ons een keer praat. Mark 4:12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie;
en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word
nie. Spreuke 19:20 Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees.
7. As jy nie doen en reageer op wat Hy sê nie hoekom moet Hy weer iets sê.
Gehoorsaamheid is die uiteinde van hoekom ons geluister het in die eerste plek.
Johannes 15:14 Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.
Jesus hoor die Vader:
En wat Hy gesien en gehoor het, dit getuig Hy; en niemand neem sy getuienis aan
nie.(Johannes 3:32)
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Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is
waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld.(Johannes
8:26)
maar nou probeer julle om My om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid
vertel het, wat Ek van God gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie.(Johannes 8:40)
Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen
nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het,
aan julle bekend gemaak het.(Johannes 15:15)
God praat deur mense:
Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het
wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar,
soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.(1 Tessalonisense
2:13)
Meng woord met geloof:
Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die
prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig
was nie.(Hebreërs 4:2)
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.(Romeine
10:17)
En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en
glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.(Matteus 13:14) en gesê:
Gaan na hierdie volk en sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle
sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.(Handelinge 28:26)
Tydsberekening:
Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het
Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.(2
Korintiërs 6:2)
Struikelblokke wat jou sal verhinder om Sy stem te hoor:
Traagheid - waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag
geword het om te hoor.(Heb5:11)
dull, bot (stomp) maak, afstomp (gees), verstomp; verdoof; verflou; ~ the EDGE of,
stomp maak; bot, dom, stompsinnig, onbevatlik; dof, loom, suf; somber, donker,
doods; geesdodend, droog, vervelend, eentonig; ongevoelig; gevrek (plat); traag,
slaperig; lusteloos; betrokke (lug); dood (kleur); moedeloos, neerslagtig; slap (mark);
BE ~, jou verveel; dom wees; as ~ as DITCHWATER, stomvervelend; ~ of
HEARING, hardhorend; the ~ SEASON, die slap tyd, komkommertyd; ~ard,
domkop, stommeling, sufferd; ~-brained, dom, swaar van begrip, onnosel; ~-eyed,
dof van blik; ~ finish, mat afwerking; ~ness, dofheid, dowwigheid; stompheid,
verstomping; domheid, stompsinnigheid; onlustigheid; somberheid, bedruktheid;
loomheid, slapheid; ~-sighted, swak van gesig; ~-witted, swaar van begrip,
hardleers.
Gehoorsaamheid - Nie die Woord hoor en doen nie 9Wie sy oor wegdraai om nie na
die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel (Spr. 28:9). omdat nie die hoorders van
die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word.
(Romeine 2:13) En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg
nie. (Jakobus 1:22) Want as iemand ’n hoorder van die woord is en nie ’n dader nie, dié is
soos ’n man wat sy natuurlike gesig in ’n spieël sien; (Jakobus 1:23) Maar hy wat diep
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insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ’n
vergeetagtige hoorder is nie, maar ’n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy
doen.(Jakobus 1:25)
Sonde. 21Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die
wet en die profete daarvan getuig, 22die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in
Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; 23want
almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, 24en hulle word
deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
25
Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy
geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is
onder die verdraagsaamheid van God 26om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige
tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
(Rom. 3:21-26).
Onvergewensgesindheid. 35So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie
elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. (Matt. 18:35).
Baie mense erken dat dit soms voel asof hulle teen die plafon vas bid. Dit voel asof hulle
gebede nie die hemel bereik nie. Dit is ‘n ernstige ingesteldheid in die gees, en is die
gevolg van net 2 dinge: of daar is onbelyde sonde in jou lewe, of jy het iemand nie
volkome vergewe nie. 33Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie
dinge sal vir julle bygevoeg word (Matt. 6:33).
Ons eerste prioriteit as ons enige probleem te bowe moet kom, is om eerstens God se
aangesig te soek. Ons kan dit slegs doen as ons in die regte verhouding tot God staan,
deur die verlossingswerk van Christus op die kruis. Deur Jesus Christus het ek vryheid
en vrymoedigheid om in die troonkamer te kom en met God te praat.
Bid vanuit die posisie van ‘n geregverdige verhouding met God, deur geloof in Jesus
Christus. 19Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan
deur die bloed van Jesus (Heb. 10:19). 12in wie ons die vrymoedigheid en die toegang
het met vertroue deur die geloof in Hom (Ef. 3:12).
Deur geloof in Jesus Christus kan ons van aangesig tot aangesig kom met God, en
gemeenskap met Hom hê. Die naam van Jesus is nie ‘n towerstaf nie, maar gee ons die
reg van toegang tot die troonkamer van God.
Selfsug 2Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks
verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en
julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring (Jak.
4:2-3).
Ongeregtigheid in die hart 18As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor
het nie (Ps. 66:18). Die woord ongeregtigheid beteken ‘n hartsdistorsie. My waardes en
innerlike bewussyn of oortuigings is versteur en maak dat ek nie eers sien dat ek verkeerd
doen nie. Dit is om die lewe deur ‘n donkerbril te bekyk. Beelde lyk anders en stem nie
ooreen met die ware kleur van dinge nie. ‘n Pa wat sy dogter molesteer of verkrag,
iemand want vasgevang is in een of onder verslawing of selfverwoestende gedrag. Die
enigste manier hoe so ‘n persoon gehelp kan word is om hulp te soek. Alleen sal hulle
nie oorwinning kry nie. Omdat ek al so baie sulke mense gehelp het deur die jare is dit
vir my altyd so hartseer om te hoor, hoe baie hulle al gebid het dat die Here hulle sal
verlos maar skynbaar gebeur daar niks. Totdat hulle hulp kom soek.
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Konflik in die huwelik 7Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en
aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van
die genade van die lewe is -- sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. (1 Pet. 3:7).
Ydele herhaling van woorde 5En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes
nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan
en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon
weg het. 6Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader
wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar
vergelde. 7En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie,
want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle
word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra. (Mat 6:5-8)
Hande is vol bloed 1Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy
oor is nie te swaar om te hoor nie; 2maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword
tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie
hoor nie. (Jes. 59:1-2).
Ongeloof 6Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is
soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word (Jak. 1:6).
Vlees (die self-lewe) 41Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel
gewillig, maar die vlees is swak (Matt. 26:41).
Onvernuwe denke en gebrek aan selfbeheersing 7En die einde van alle dinge is naby;
wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. (1 Pet. 4:7).
Hoe kan ek onderskei, wie dit is wat praat.?
Die volgende tekens dui op die eie-ek wat praat.
1. Sinlikheid, vleeslikheid. (Rom 8:5-7)
2. Terughouding, aarseling, vertwyfeling. (Heb 10:38-39; Luk 9:62)
3. Misleiding, vooropgestelde idees (Jer 17:9-10)
4. Dubbelsinnig, hink op twee gedagtes, deurmekaar, besluitloos (Jak 1:8)
5. Begeerte om te sondig (Jak 1:13-16)
6. Teleurgestel (Spr 13:12)
Die volgende tekens dui op die satan wat praat.
1. Twyfel. (Gen 3:1)
2. Vrees. (2 Tim 1:7) (Rom 8:15)
3. Wanorde, deurmekaar, chaos (Jak 3:14-18)
4. Leuens, bedrieg, vervals, mislei. (Joh 8:44) (Hand 5:3)
5. Verwoes, afbreek, afkraak (Isa 14:16-17) (Joh 10:10)
6. Aankla en veroordeling. (Op 12:10; Rom 8:1)
7. Ontmoedig, ontnugter, (Ester 6:12; Ps 97:7)
8. Ontken die heerskappy van Jesus Christus teen die gesag van die Woord. (1 Kor
12:3)
Tekens dat dit wel God is wat met jou praat.
1. Wanneer God in jou gedagtes praat gebruik hy dikwels terminologie en woorde wat
nie bekend is tot die hoorder nie. (1 Kor 2:13)
2. God praat in die eerste persoon. "Ek wil hê jy moet..."
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3. Jy weet, dat jy weet, dat jy weet... dit is die Here.
4. Innerlike vrede. (Fil 4:7-8)
5. Dit is in lyn met die Woord en die algehele leer van die Christelike kerk.
6. Dis duidelik en eenvoudig. (Joh 16:13-14)
7. Hy herinner jou aan 'n skrif, lering of waarheid. (Joh 14:26)
8. Dit uitvoering van die boodskap en gedagte sal Christus verheerlik. (1 Kor 10:31)
9. God praat met jou deur jou eie gebed.
10. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here, (Spr 20:27)
11. Die belangrikste element in die proses om God se stem te hoor is die vermoë om te
kan wag. (Jes 40:31; Klaag 3:25; Jes 30:15)
12. Die primêre manier hoe God met ons praat is deur Sy Woord.
Algemene beginsels ten opsigte van hoor.
Strong’s 8085: shama’ Om te hoor, te luister, aandagtig te luister, te konsentreer om begrip te
bekom sodat jy sal kan doen wat gesê is. Die woord bepaal ‘n soort intensiteit en erns om te
hoor en seker te wees jy verstaan. Die woord ‘shama’ is die kernwoord in die naam Samuel.
“Hoor van God” Omdat God Hanna se gebed verhoor het, het sy besluit om hom Samuel te
noem.
En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie—nie deur
drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. (1 Sam 28:6) Uit hierdie vers kan
ons aflei, hoe die mense in die Ou Testament gemaak het om God se wil oor ‘n saak te
verstaan. Die eerste en laasgenoemde verstaan ons maar wat op aarde was ‘n Urim. Die
Urim en die Tummim was twee stene wat in die Hoë Priester se borsplaat gehou was.
Niemand is presies seker hoe hierdie stene gebruik is nie. Dit kon nie bloot as
dobbelstene gebruik word nie want dan sou Saul mos bloot ‘n Ja of Nee antwoord gehad
het. God moes op een of ander manier bonatuurlik hierdie stene laat blink het of iets,
wat dan die priester sou help om te weet wat God se wil was. Vandag het ons die Heilige
Gees in ons wat vir ons ja of nee aandui. Soos vroeër verduidelik beteken die nuwe
verbond dat God Sy wet nou in ons harte geskryf het en dat Hy ons gewete gereinig het
om Sy wil te verstaan. Wanneer ons deur Hom gewederbaar word, weet ons outomaties
wat reg en verkeerd is.
Ons is nou Sy kinders en behoort nou aan Hom. Hy kan dus beelde in jou verbeelding
laat verby flits, of ‘n emosie in jou binnekant ontketen wat jy nie ken nie. Maar dit is Hy.
Ons wil dit nie altyd glo nie. In jou onderbewussyn maak hy jou bewus van dinge wat jy
nie kan verklaar nie. Jy weet dit net. Jy voel dinge aan, sien deur mense se woorde en
aksies hulle ware motiewe en begryp dinge ver bokant jou intellek. God is gees en wil
deur ons gees Homself aan ons openbaar. Ons moet net leer om ons gees te vertrou en
Hom te vertrou.
Daarom is dit belangrik dat ons nie bang sal wees om dinge te toets nie. Beproef alle dinge;
behou die goeie. (1 Tes 5:21) Op ‘n ander plek sê die skrif dat ons wat geestelik is profesieë
moet beoordeel. Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. (1 Kor 14:29)
Die boom word tog aan sy vrugte geken. Indien jy iets van die Here gehoor het, toets
dit. Vra die Here om dit aan jou te bevestig. Vra vir teken. Gideon was nie ongeestelik
en ongelowig om vir verskeie tekens te vra nie. Aan die hand van drie getuies sal ‘n saak
vasstaan. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan. (2 Kor 13:1) God is skaam
om met teken en wonders Sy woord te bevestig nie. terwyl God ook nog saam getuig het deur
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tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil? (Heb
2:4)
As dit die Here is wat met jou praat sal Hy Sy woord aan jou bevestig.
Om God se stem te hoor, en self te ervaar en te weet wat Hy van jou verlang is die
middelpunt van ons geestelike bestaan. Een van die leraars in ons gemeente maak nou
die dag hierdie opmerking. Om die Here te dien sonder om Hom persoonlik te ken is
net so erg as om ‘n valse God te aanbid. Dis ‘n baie radikale stelling, maar in ‘n sekere
sin is dit waar. Ons dien tog nie die Here uit vrees, of omdat mense dit van ons verwag
nie, maar omdat ons Hom werklik wil ken. Ons liefde is ‘n reaksie om die openbaring
van Sy liefde aan ons, en soos Hy Sy alles vir ons gegee het wil ons dit ook vir Hom
doen.
Joernaal hou en neerskryf.
Exodus 17:14 – Bou monument (herinnering)
Deuteronomium 6:9 Skryf op deurposte en poorte
Deut 31:19 Skrywe ‘n lied om te onthou
Jesaja 30:8 Skryf vir die toekomstige geslag (profesie)
Jeremia 30:2 Skrywe alles wat ek jou gesê het
Habakuk 2:2 Skryf jou visie
2 Petrus 3:1 Herinnering, onthou (Latere terugkyk en bemoediging)
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Die Vyfvoud Bediening
Hoe God jou toerus vir bediening
HRCO

is ’n Apostoliese Bediening, gefokus op die Afrikaner in die Olfantsriviervallei. Ons wil sien dat alle
gelowiges in hierdie gebied opgroei in die volheid van Jesus Christus. (Efe 4:11-12) Bied ons die raamwerk van
hoe ons hierdie visie implementeer:
Hý het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en
leraars, om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om
Christus se liggaam op te bou. Nuwe Lewende Vertaling

Ontstaan
Die “Vyfvoudige bediening” is nie iets nuuts nie. Jesus is die perfekte model van
elkeen van hierdie bedieninge.
• Hy is ons Apostel en Hoëpriester van ons geloof. (Heb 3:1)
• Hy is die profeet uit Nasaret in Galilea. (Mat 21:11)
• Hy is die oorspronklike evangelis wat die boodskap van verlossing verkondig.
(Luk 4:18-19 en Luk 19:10)
• Hy is die Goeie Herder wat Sy lewe neerlê vir Sy skape. (Heb 13:20; Joh 10:11;
1 Pet 5:4)
• Hy is ook die leraar wat met gesag onderrig gee. (Mat 7:28; 23:8-10)

Hoekom is die vyfvoudige bediening noodsaaklik?
... so sal ons uiteindelik almal deur geloof en
deurdat ons die Seun van God ken, ’n
eenheid vorm ’n volmaakte mens, wat aan
die standaard van Christus se volmaaktheid
voldoen dan, as mense ons met slinksheid
en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal
ons nie meer soos klein kindertjies wees nie,
ons sal nie meer omgewaai of weggewaai
word deur die wind van elke ding wat hulle
verkondig nie nee, terwyl ons mekaar liefhet,
sal ons by die waarheid bly en so in alle
opsigte groei om soos Christus te wees...

Om God werklik te ken is die vertrekpunt van ons geloof.
Sonder eenheid tussen gelowiges gaan die kerk nooit sy volle
impak op die mensdom hê nie, maar eenheid gebeur as ons
Hom waarlik KEN.
Elke gelowige bereik volwassenheid in Christus.
Standvastigheid in ons geloof is die ideaal van elke ware Kerk.
Jesus se leefstyl is die beste manier om te leef.
Die ideaal van elke kerkleier: Die lidmate sorg natuurlik vir
mekaar.
ŉ Gesonde liggaam huisves gesonde mense, waar genesing,
versorging en groei alles natuurlik binne die liggaam plaasvind
soos hulle mekaar bedien.

Optimale groei.
Soos ŉ vrugteboom water, sonlig, bemesting en, plaagbeheer nodig
het, asook gesnoei moet word vir optimale vrug, het God se mense
blootstelling aan al vyf hierdie bedieninge nodig om die volle omvang van
sy Koninkryk in die Landbou te demonstreer. Elkeen van hierdie
bedieninge is gerig om ŉ spesifieke groeiarea in ŉ gelowige te stimuleer
tot volkome wasdom in Christus.
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Die Kerk kom slegs tot eenheid en geestelike volwassenheid wanneer gelowiges deur al vyf hierdie bedieninge
toegerus word om hulle funksie in die liggaam van Christus te vervul. Wanneer gelowiges slegs deur een of twee
van hierdie bedieninge toegerus word, ontwikkel ernstige tekorte en probleme in die liggaam. Die liggaam van
Christus kom nie tot volwassenheid nie. Gevolglik is die Kerk oneffektief om sy Godgegewe taak en funksie te
vervul.

Die vyfvoudige bediening.
Die hand kan dien as eenvoudige illustrasie om die vyfvoudige bediening te verduidelik:

Die vrug en passies van die vyfvoudige bediening.
Apostel – Passie dat die Koninkryk van God sigbaar word. (Die primêre vrug van die apostoliese

bediening is dat die gelowiges op Christus as fondament gebou is en dat hulle Sy seggenskap oor
hulle hele lewe erken en aanvaar. Dat Hy koning is; word dus 24/7 sigbaar in die lewe van gelowiges.)

Profeet – Passie vir die wil van God (Die primêre vrug van die profetiese bediening is absolute
duidelikheid oor die wil van God in gelowiges se lewe en/of in bepaalde omstandighede.)

Evangelis – Passie vir siele. (Die primêre vrug van ŉ evangelis se bediening is nuwe bekeerlinge)
Herder – Passie vir verhoudinge (Die primêre vrug van ŉ herder se bediening is herstelde verhoudinge)
Leraar – Passie vir die Woord (Die primêre vrug van ŉ leraar se bediening is dat mense die woord
ken en verstaan.)
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Die vyfvoudige bediening in die markplein
Die eienskappe van die vyfvoudige bediening kan ook in markplein gesien word.
APOSTEL - Pionier / Stigter / Bouer / Inisieerder / Hervormer. Sekere politieke en sport figure kan
gesien word as pioniers, baanbrekers en vegters van sosiale en gemene reg wat ooreenstem met die
geestelike kwaliteite van apostelskap. Die term apostel word soms ook gebruik vir ŉ sekere persoon
wat sy/haar gemeenskap probeer hervorm het.
PROFEET - Wetgewing / Logistiek / Beleidmaking. Daar word byvoorbeeld van sommige skrywers
gepraat as ‘profete’, omdat hulle bereid was om die gemeenskap te waarsku teen ŉ sekere verkeerde
denkpatroon en handeling.
EVANGELIS - Bemarking / Verkope / Markkenners. Die term Evangelis word dikwels geassosieer met
bemarking en die proses om mense te oortuig van ŉ sekere produk of saak.
HERDER - Menslike Hulpbronne / Skakeling / gemeenskapsontwikkeling / Verhoudingsafrigter. Die
TERM Herder is baie bekend wanneer dit gaan oor menslike-hulpbronne/bestuur, verhoudings,
dissiplinêre arbitrasie.
LERAAR - Onderrig / Opleiding / Bemagtiging / Afrigting. Hier kyk ons nie net na die beroep as
onderwyser nie, maar diegene wat ŉ natuurlike roeping en inherente gawe het om inligting
verstaanbaar oor te dra.
Hierdie bedieninge is ook die pilare van ŉ gesonde besigheid. Leierskap (Apostel), Visie en Logistiek (Profeet),
Bemarking en skakeling (Evangelis), Menslike Hulpbronne (Herder) en Opleiding (Leraar). In klein besighede
moet die eienaar eers alles self doen, na mate die besigheid groei stel hy mense aan in hierdie posisies om die
maatskappy te help om te groei.
Dis nie posisies en titels nie. (Geen struktuur)
Jy word nie aangewys/verkies tot hierdie posisie nie. Jy funksioneer bloot natuurlik in jou funksie, en jou
bediening maak self later vir jou ruimte binne ŉ sekere bedieningsveld / gemeenskap / gemeente waar jou
bediening erken en aanvaar word. (2 Kor 10:12-17)
Nie almal is geroep om in een van hierdie bedieninge te staan nie, maar almal moet blootstelling kry aan AL VYF
hierdie bedieninge. Die gemeente/boer/bestuurder moet sorg dat hulle ruimte maak vir AL VYF hierdie bedieninge
se, salwing, passies en modus operandi en dat alle gelowiges daaraan blootstelling kry.
Daar is ook ander bedieninge en gawes waarin mense funksioneer soos, vrygewigheid, gasvryheid en
administrasie. Diegene wat geroep is in een van hierdie bedieninge het ŉ natuurlike dryfkrag om ander te inspireer
en toe te rus volgens sy/haar bediening.
Die fokus is dus nie net om mense in die Vyfvoudige Bediening te identifiseer nie, maar eerder die
geloofsgemeenskap bloot te stel aan die fokusareas wat elke bediening meebring, want dit bring optimale groei in
elke gelowige se lewe.
Ons kan nie mense in hulle bediening plaas alvorens hulle nie waaragtig wedergeboorte deelagtig geword het en
begin het om die waardes en beginsels van die koninkryk te leef nie. Die groot doel van Amos Agrimin se
bediening is nie net redding nie, maar ook om die persoon te begelei om te leef en te boer volgens God se wil.
Die Vyfvoudige bedieningsmodel is die manier/voertuig hoe dit gebeur. Iemand kom tot bekering (Evangelis). Die
persoon word versorg (Herder) en opgelei om weer ander te bedien. (Lering) Die persoon word deurentyd bloot
gestel aan korreksie en goddelike inspraak, die aktivering van die gawes van die Gees, hoe om God se stem te
hoor en onderskei. (Profeet) Uiteindelik word die persoon gestuur en bemagtig om ŉ verskil te maak in
Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. (Apostel)
Al die ampte werk deurentyd in harmonie met mekaar om die gelowige te help om optimaal te groei as individu
binne die gesonde funksionering van die liggaam van Christus.
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5 ASPEKTE VAN DIE VOLLE KARAKTER EN BEDIENING VAN CHRISTUS. Efe 4:11
Efe 4:11
Jesus is al die 5
Voorbeede

Persoonlik
heid

Passie
Goddelike gawe
Die liggaam het
hierdie Gawe nodig
omdat...

Apostels
Heb 3:1
Die 12 – Mark 3:14
Paulus – Rom 1.1
Jakobus – Gal 1:19
Barnabas – Acts
14:4,14
Andronicus & Junias –
Rom 16:7
Silas – 1 Thes 2:6
Epaphroditus – Fil
2:25
Valse apostels – 1 Kor
15:7
1 Kor 15:7 Al die ap.
Pionier / inisieer
Leier
Sterk Karakter
Taak / visie
georiënteer
Doeners, Vaders
Onbeweegbaar
Leer die hoe,
pragmaties.
Afrigter, Bestuurder /
Strateeg
Die Kerk
Orde en perspektief
Bring orde en
dissipline, toets harte
en fondasie of dit in
Christus is. Deel met
valsheid en tradisies.

Profete
Mat 21:11
Abraham - Gen 20:7
Vroeë profete - Num
12:6; Deut 13:1-5
Agabus - Hand 21:10;
11:28
Profeet van die
Kretensers Tit 1:12

Evangeliste
Luk 19:10
Fillipus - Hand 21:8
Timoteus - 2 Tim 4:5

Leraars
Mat 23:8-10
Antiogië - Acts 13:1
False Profete - 2 Pet
2:1

Herders
Joh 10:11; 1 Pet 5:4
Ouderlinge van Efese
- Hand 20:28
Ouderlinge - 1 Pet 5:2

Siener
Idealisties en
perfeksionisties
Dromer
Visioenêr
Skeppend, kunstig,
kreatief.
filosofies

Prater, prediker
Bold.
Redenaar, goeie orator
en charismaties.
Praat maklik en te
vinnig voor dink.
Bemarker en
verkoopspersoon.
Kan op voete praat.

Kan moeilike konsepte
visualiseer en maklik
maak vir die leerder.
Konseptualiseer
Analities.
Hou van skryf en lees
Leergierig
Leer die wat.
Mentors

Leiding, raadgewer
Berader, omgee
Geduldig
Mens georiënteer
Boesem vertroue in
Lojaal
Vriende met almal

Die Toekoms
Profesie
Bring sekerheid en
rigting oor God se wil
en plan vir die kerk of
individu. Ontwikkel
mense se vermoë om
God te kan hoor en
sien.

Siele
Evangelie
Boodskapper van
goeie nuus, nuwe
mense word daagliks
by die liggaam gevoeg.
Help ons om uitwaarts
te dink en te kyk.

Onderrig
Lering en openbaring
Lei die liggaam op en
rus hulle toe in die
kennis van God. Leer
ons hoekom ons
sekere dinge doen en
moet doen.

Vrede en eenheid
Sorg en Liefde
Versorg en bemoedig
die liggaam in
alledaagse probleme en
stryd, vredemakers.
Verwyder die
struikelblok in mense
se lewens, genesing
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Ontdek jou bediening
Ondersoek en lys die profesiëe in jou lewe ivm jou bediening
Lys die kentekens van die Vyfvoud funksie waarmee jy jouself die meeste kan
identifiseer.
Watter probleem of krisis in die samelewing wek ’n emosie by jou op, laat jou
kwaad of hartseer word?
As jy ’n verskil kan maak, wat sal jy doen?
Mense sê jy is nogal goed in...
Ek hou regtig baie daarvan om die volgende te doen:
Watter van die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees begeer jy regtig?
Indien jy al vir siekes gebid het, watter siektes het gesond geword - is aangeraak
deur die Here?
Wat voel jy, is jou funksie in die Liggaam?
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Bediening
Administrasie
Pionier
Handewerk
Kommunikasie
Onderskeiding
Bemoediging
Evangelisasie
Gee
Genesing
Hulpverlening
Gasvryheid
Intersessie
Leierskap
Profeties
Herderlik
Berading
Lering
Wysheid
Ander:

þ
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Dissipelskap
Vermenigvuldig die volheid wat jy ontvang het

Commanded to Love Commissioned to Go
is die leuse en primêre fokus van alles wat ons
doen in Harvester. Die kerk het een primêre
opdrag gekry, Gaan maak dissipels. (Mat
28:19) Die kerk se onvermoë om dissipels te
maak lei daartoe dat ons nie meer relevant is
nie, en ook nie meer ŉ volhoubare verskil in
die samelewing maak nie. Harvester is ŉ
gemeente van ‘harvesters’! Dis hoekom die
Here ons almal in die eerste plek geroep het,
om soos Sy dissipels “vissers van mense te
word.” (Mat 4:19) Die viswaters waar God ons na toe geroep het om vis te vang is nie
maklik nie. Die vis byt nie maklik nie. Hulle is té versadig met die dosis van Godsdiens
wat hulle elke dag gevoer word. God is Here van Sy kerk, en Hy bou, en voeg by soos
Hy wil. Ons moet net gereed wees om te doen soos Hy sê. As Hy ons vra om die net
aan die ander kant in te gooi doen ons dit gewillig. Ons het net soos die dissipels heel
nag probeer, maar niks gevang nie. Die Here roep ons gemeente om dinge anders te
doen!
Verskeie mense wat al on ons gemeente kom bedien het, merk op die hoë kwaliteit
mense in ons gemeente. Elkeen is goed toegerus en vol gemaak, om die Here se werk te
doen. Ons het niks ‘meer’ nodig nie. Dis tyd om te GAAN! Dis tyd om dissipels te
MAAK. Dit beteken soms harde werk en voorbereiding, fokus, gebede, energie, tyd,
liefde, opofferings! Maar die tyd is min! Dis nou tyd vir die oes!
Wat is die karakter eienskappe van ŉ dissipel?
Die woord ‘dissipel’ in die Grieks – mathetes beteken leerder, student, leerling, volgeling.
Jy word ŉ dissipel van Jesus wanneer die Here dit in jou werk om jou lewe neer te lê,
verloën en oor te gee aan Jesus. Verloëning = (Nederigheid) , jy jou kruis opneem =
(Gehoorsaamheid) en Hom volg = (Waarheid). Mat 16:24 Soos wat ons Jesus volg, lei
en help ons ander om Hom ook te volg. Dit is so eenvoudig soos dit! Jesus se dissipels
het Hom gevolg. Ons wil nie hê mense moet ons volg nie. Hulle moet soos ons, Jesus
volg. Ons almal volg Hom saam, en leer nog elke dag om self oor te gee, en Hom nog
meer te volg in alles wat ons doen
Hoe maak ons dissipels?
Die Here werk al hierdie bogenoemde eienskappe in ŉ mens, ons werk is om uit te reik,
en brûe te bou, sodat die mense wat God alreeds in hulle harte voorberei het, net kan
oorkom na ons toe. Ons moet bloot só leef, dat mense ons sal wil volg, van ons sal wil
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leer, en van ons sal wil ontvang. Die res is God se werk! Die Bybel gebruik verskillende
terme om na hierdie potensiële dissipels te verwys.
“Man van vrede” is iemand wat alreeds God se vrede ontvang het, maar nog nie
ingeskakel is by God se familie nie. Indien die persoon nie meer ontvanklik is nie, gaan
na die volgende huis, dorp. Dit is belangrik om in die gees die man/vrou/skoolmaat as
die persoon van vrede te kan identifiseer. Soos wat jy in die winkel ŉ vrug toets om te
bepaal of dit ryp is. Moet ons die kuns aanleer om mense te kan “lees” in die gees, of
hulle ryp is.
“volg my” (Mat 4:19; 16:24) Dis belangrik om op te let dat die dissipels nie vir Jesus
uitgekies het nie, maar HY het hulle geroep en genooi. Ons wag soms totdat mense eers
reageer, Jesus het sy dissipels in die Gees geïdentifiseer en hulle genooi om hom te volg.
Ek glo hierin lê ŉ sleutel vir ons. Vra die Here om jou te wys, wie die dissipels is wat Hy
voorberei het, om jou te volg. Wanneer jy hulle ontmoet, nooi hulle! Vra hulle direk.
Kom volg my, kom gaan saam met my na die diens/bybelskool/huiskerk toe. Kom ons
bid saam elke week. Kom doen wat ek doen!
“instruksies” Jesus het gedurig spesifieke en meetbare opdragte aan sy dissipels gegee.
Vakleerlingskap impliseer dat ek leer deur te doen, en nie deur in ŉ klas te sit nie. (Mat
16:20; 17:9; 21:6; Mar 6:8; Joh 14:21) Ons stap met mense ŉ pad deur hulle te help en te
begelei op hulle geloofsreis, met maklike uitvoerbare instruksies. Gaan maak jy nou só!
“leer” Jesus het gedurig momente geskep om Sy dissipels te leer. Hy het dan voorbeelde
uit die natuur en omgewing gebruik om hulle belangrike lesse te leer. (Mat 5:1) Dit is
belangrik dat ons die Woord sal ken, en dat ons onderleg is met betrekking tot die
fondasie leerstellings van ons geloof. Nuwe dissipels is honger vir die woord. Leer hulle,
gee hulle materiaal om deur te werk. Elkeen absorbeer die woord in hulle eie tyd en
kapasiteit. Ons assisteer net deur hulle in die regte rigting te wys.
“wys en stuur” Nadat Jesus hulle vir ŉ tyd lank gewys het hoe, en ook geleer het, het Hy
hulle uiteindelik uitgestuur. (Mat 10:1; 5-8; 16) Toe gaan doen jy dit ook nou! Deur dit
self te doen, en sodoende jou dissipel te wys hoe dit gedoen word, kom jy by ŉ plek waar
jy hulle stuur om dit ook nou self op hulle eie te gaan doen.
“korrigeer” Niemand hou van korreksie nie, maar dis integraal deel van die afrigting
proses. Die vyf vlakke en instrumente van korreksie is: Aanmoediging, korreksie,
teregwysing, vermaning, straf. (Mat 16:23; Heb 12:4-12). Sommige se lewe is so
deurmekaar en verwoes deur die vyand, dat die dissipelskap proses ŉ langer tyd vat, soms
wissels ons mekaar af met sulke moeilike gevalle, maar ons gee nooit tou op nie, behalwe
as die persoon kies om terug te keer na hulle ou wee. Onthou die gelykenis van die
saaier, die potensiaal van die saad en die groei daarvan, het van die kwaliteit van die
grond af gehang. Sommige mense sukkel om oor te gee, gehoorsaam te wees, en in
waarheid te loop en dan neem die proses baie langer.
“restourasie” Toe Petrus Jesus verloën, het Jesus hom gerestoureer en gehelp om weer sy
posisie en roeping as apostel op te neem. (Joh 21:15-19) Soms is dit nodig om mense
wat geval het weer op te help. Ons is nie verwaant en arrogant nie. Ons almal kan
struikel en val, maar ons help mekaar op. Al struikel ek 7 keer, ek staan weer op!
Wat is die fokus van dissipelskap?
Wanneer Jesus vir sy dissipels nooi om sy volgelinge te word, meld hy ook die rede
hoekom hulle Hom moet volg en wat hy hulle gaan leer: “EK gaan van julle vissers van
mense maak” Dissipelskap is dus gefokus tot ongeredde mense en ongelowiges.
Dissipelskap is nie gefokus om van ons beter Christene te maak nie! Jesus se oogmerk
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om hulle te leer, te onderrig was nie met die oog daarop om hulle in die hemel te kry nie,
maar om die wêreld deur hulle by die Hemel te kry. Ons volwassenheid in Christus is nie
met die oog op die hemel nie, maar met die oog op sondaars. Hulle moet Jesus in ons
sien. Ons lewe moet by hulle die begeerte skep om Jesus ook na te volg. Ons doen nie
ons naam gestand as ons nie nuwe mense bereik nie. Dis immers wat die woord
‘harvester’ per definisie beteken. Ons kan tog nie dieselfde mense oor en oor “harvest”
nie.
Dit is ook hoekom die groot kommissie of opdrag sê: Gaan maak dissipels van ALLE
NASIES! Dit beteken die mense wat nie soos jy is nie. GAAN oorkant die draad en
bereik die mense daar ver. Dit is sekerlik ook die rede hoekom dit soms só moeilik is om
die mense naby jou te bereik. Ons moet nooit opgee om ons eie familie te bereik nie, dit
neem soms net langer. Ons kan egter vandag begin om te gaan en die mense wat
ANDERS as ons is te bereik. Dit kos ŉ prys, en moeite en jy moet jou posisie opgee en
na hulle toe beweeg. Indien jy al na ander lande toe gereis het, weet jy hoe moeilik dit
soms is. Dit kos jou, jy voel nie veilig nie, hulle praat soms ŉ ander taal, en doen dinge
anders. Dit kos dieselfde prys om ongelowiges te bereik. Maar ons kan eenvoudig nie
langer die veiligheid van ons eie huise en vriende opsoek nie. Ons is nou groot genoeg
om die wêreld aan te pak en elke mens met God se liefde aan te raak. Ons is nie geroep
om eksklusief te wees nie. Die krag van ons heiligmaking is nie om ons eenkant te hou
nie, maar om meer en meer tyd met die Here te spandeer. Wanneer ons naby die Here
leef, werk Hy in ons om ŉ verskil te maak in die wêreld.
Hoe begin ek?
Begin deur die Here te vra: “Here na wie toe moet ek gaan?” Wie wil u hê moet ek
vandag bedien. Maak jouself bereidwillig om vandag iemand te bedien. Vra die Here dat
hy jou sal lei na ŉ persoon van vrede, iemand wie se hart die Heilige Gees al sag gemaak
het. Maak dit jou fokus. Vra die Here alreeds vir ŉ woord vir iemand, al weet jy nie wie
nie. Onthou die Here wag al lankal vir ons om die werk te doen, Hy wil baie meer as ons
die wêreld bereik met sy liefde, hy soek net ŉ liggaam om dit deur te doen.
Die maklikste manier is: maak vriende daar waar jy is, en begin uit te reik na mense. Hoor
hulle nood. Bid vir hulle pyn. Gee om, en help waar jy kan. Maak jouself deel.
Dissipelskap gaan oor verhoudingbou. Jy kan nie iemand dissipel oor ŉ afstand nie wat
jy nie gereeld sien nie. Digitale media maak kontak oor ŉ afstand makliker, gereelde
kontak is egter onontbeerlik. Jesus se dissipels het saam met hom geleef, gewerk, geëet!
Wie is jy besig om te dissipel? Soek een persoon met wie jy verhouding bou, wat nie tans in ons
gemeente is, of regtig deel is nie.
Wanneer dissipel jy hierdie persoon? Enige tyd
Waar ontmoet julle, en hoe gereeld? Enige plek, so gereeld as moontlik.
Wat behandel jy met hierdie persoon? Ons fokus op die wat die Here tans besig is om vir die
gemeente sê gedurende die week. Of die Fondasie reeks.
Konnekteer jou dissipel met die res van die liggaam.
Mense word ons navolgers in ŉ sin, maar hulle moet soos ons Jesus volg. Dit beteken jy
moet die persoon help om deel te word van ons familie. AS jy jou skaam vir jou familie,
gaan jy nooit iemand na jou huis toe nooi nie. Ons wêreld is gans anders as hierdie
wêreld, en ons leef vanuit ŉ hemelse perspektief. Ons is dus bewus van hoe vreemd
sekere dinge vir die nuweling gaan wees. Ons is amper bang vir hulle onthalwe dat jou
familie die nuweling gaan afskrik. Jesus is ook hierin vir ons ŉ voorbeeld, alhoewel hy
volkome mens was, was hy ook volkome God. Tog was hy ŉ vriend van sondaars.
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Sondaars was aangetrek deur sy lewe, alhoewel hy nooit gesondig het nie. Mag die
egtheid van ons geloof, en ons eerlikheid oor die lewe en ons eie foute, sondaar aantrek
om God se genade te ontvang. Ons het niks waaroor ons kan spog nie, alles wat ons het,
het ons uit Sy hand ontvang. Ons vriendskapsband is wat die nuweling anker om in die
‘vreemde’ in te waag en ons wêreld te ontdek.
Die verskillende Fases van dissipelskap groei.
Dissipelskap beteken egter nie net dat ons iemand kry om Jesus te volg en dan los ons
hulle nie. Ons het ook ŉ verantwoordelikeheid om mense te help en te lei op hulle
geestelike geloofsreis. Harvester is ŉ “combine harvester”! Dit beteken ons oes nie eeneen nie, ons oes saam. Die een saai, die ander gee water en die ander oes. Ons werk as ŉ
liggaam. Dit beteken dat ŉ dissipel nie net aan een persoon gekoppel word nie, maar aan
ŉ liggaam, ŉ familie van gelowiges wat elkeen ook op ŉ verskillende fase van hulle eie
geestelike groei is. In die liggaam is daar veiligheid vir almal, en ontvang die nuweling
optimale insette van meer as een persoon, en alles is in eenheid. Dis die genialiteit van
God, wanneer Hy SY kerk bou. Nuwe dissipels word deel van ŉ liggaam. Hulle ontvang
ook groei, ondersteuning, van die hele liggaam.
Die Baba Fase: Tydens die baba Fase ontdek die jong gelowige God se nuwe wêreld.
Alles is nuut, en hulle wil alles so vinnig moontlik absorbeer, aan alles raak, en alles eet.
Dit is ontsettend belangrik om babas soos babas te hanteer en nie soos volgroeide
volwassenes nie. Hulle kan dit eenvoudig nog nie alles absorbeer of verstaan nie, en kan
gou moedeloos word. Die fokus is nie kennis nie, maar gehoorsaamheid. Leer hoe om
God se stem te hoor, en te doen wat Hy sê. Babas is baie emosioneel en beleef alles nog
deur hulle sintuie, omdat hulle geestelike sintuie nou vir die eerste keer ontwaak, het hulle
nog nie die vermoë om tussen waarheid en die vals te onderskei nie. Tog het hulle ŉ
innerlike sintuiglike aanvoeling vir die waarheid en wat reg is. Babas kan baie
selfgesentreerd voorkom, omdat hulle so afhanklik is, en dis nie verkeerd nie. Babas
moet met baie liefde vertroetel word, en soveel moontlik blootgestel word aan ervarings
met die Here. (Encounters)
Fokus: Fokus op ervarings met die Here
Bemeester: Hoe om God se stem te hoor
Die Kind fase: is die leer ken fase. Hulle vra gewoonlik honderde vrae en is honger vir
die Woord. Hulle kan maklik ontspoor word, en gou fokus verloor. Begin die Bybel lees,
en skrif verse memoriseer. Bou verhouding met die wyer liggaam van Christus, en begin
deelneem aan aktiwiteite. Geestelike kinders werk deur vergifnis van hulle eie sonde, en
leer om almal wat teen hulle gesondig het te vergewe. Kinders moet fokus op hulle
verhouding met die Vader, wie is God regtig?, vernuwe en herstel hulle beeld van God.
Maak seker dat jy moeilike vrae Bybels akkuraat beantwoord. Kinders is baie ontvanklik
vir valse lering. Bly dus by die basiese fondasie stene van ons geloof, en sake van
ewigheidsbelang. Ignoreer vrae en leringe wat nie van ewigheidsbelang is nie. Oppas om
kinders in oorsaak en gevolg leerstellings te verstrengel. Terwyl God sekere oorsake van
siekte, en gebrokenheid herstel is ons fokus nie hierdie oorsake nie. Te alle tye fokus ons
op wat die Heilige Gees op fokus. Hy veroordeel nie, maar bemagtig ons om dinge te
oorwin.
Fokus: Bevryding en Genesing
Bemeester: Die Fondasie Leerstellings
Die Jongmens fase – Is die ontwikkeling Fase. Gewoontes, praktyke, karakter,
denkpatrone wat nie in lyn is met die Woord van God nie, word gekorrigeer en
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blootgestel. Jongmense in die gees moet leer hom om die vyand te identifiseer en hom te
oorwin op hulle eie. Hulle word sterk in die gees, en leer ken die Woord. Hulle
woordeskat kom in lyn met die Woord, en hulle moet leer om Woord te dink.
Konsentreer om die Woord te leer ken, deur Bybelstudie, Bybelskool, en Bid die Woord.
Jongmense dien al die Here vir ‘n tydjie, en kom vrymoedig en volwasse voor, maar moet
voortdurend gekorrigeer (Coaching) word. Terwyl hulle doen, korrigeer jy. Deur die
toepassing van die Woord in hulle lewe, behaal hulle oorwinning op oorwinning in hulle
lewe. Jongmense moet binne die beskerming van die liggaam bly en nie hulleself te
vinnig van die liggaam en familie los maak nie.
Fokus: Dissipline
Bemeester: Oorwin satan in eie lewe
Die Ouer Fase: Voortplanting Fase. Ons word ouers die oomblik as hulle kinders het.
Ouers maak dissipels en leer en onderrig hulle in die wee van die Here. In die ouer Fase,
is goddelike karakter bestendig en natuurlik. Ouers verstaan wie hulle in die Here is,
hulle weet wat hulle roeping is, hulle neem hulle erfporsie in Christus in en is besig om
uit die krag van God te lewe. (Efe 1:17-21) Geestelike ouers is in bediening, en leef in
gehoorsaamheid dit wat hulle geleer het oor tyd. Hulle ken en verstaan God se hart, en
leef as Koninkryksburgers volgens God se manier. Hulle dissipel nou al ŉ paar mense in
Christus.
Fokus: Bediening
Bemeester: Goddelike Karakter en vrug
Die vyfvoud Bediening:
Die Here het ryklik voorsiening gemaak vir optimale groei in die Kerk. Ons sien hoe
mense in so min as 30maande geestelike volwassenheid kan bereik omdat hulle
blootstelling gekry het aan die Vyf gawes van Christus. In elkeen van hierdie gawes is
daar ŉ sekere Goddelike genade en vermoë opgesluit wat nodig is vir optimale geestelike
volwassenheid in Christus. Nuwelinge in God se familie ontvang die krag van hierdie
gawes op twee maniere. 1) Deurdat hulle direk blootgestel word aan mense wat in elkeen
van hierdie gawes opereer. 2) Wanneer hulle die aktiwiteite wat gegrond is op elkeen van
hierdie gawes bywoon en deelneem. Jy maak dus vriende met byvoorbeeld ŉ apostel, en
word direk onderrig, of jy woon aktiwiteite by wat apostolies van aard is. In ons
gemeente gebeur beide spontaan. Ons aktiwiteite is daarop gerig dat jy die input van al
hierdie vyf gawes gaan ontvang, en jy gaan op jou beurt van tyd tot tyd deur een van
hierdie mense gedissipel word. Soos wat ŉ atleet se afrigter ŉ gebalanseerde en
gediversifiseerde oefen program vir sy leerling uitwerk, is ons aktiwiteite daarop gerig om
jou maksimum blootstelling te gee. Laat die Gees jou lei, en volg die volledige
oefenprogram om al die seën beskikbaar te geniet. Soos wat meer en meer mense hulle
bediening ondek en uitleef, sien ons ook hoe die Here mense in Sy liggaam gebruik.
Sommige is evangeliste en bereik baie meer ongelowiges as ander. Maar elkeen se lewe is
gerig om siele te wen, maak nie saak in watter amp jy opereer nie.
Die Werk van die Heilige Gees
Die Heilige Gees is die krag en energie van enige dissipelskap program. Hy is die
program! Soos wat ons meer en meer gevul raak met die Heilige Gees, werk Hy in ons.
Stuur Hy ons. Gee Hy vir ons Sy gawes om mense aan te raak met God se liefde.
Daarom raak ons ook nooit moeg nie, want Hy vuur die passie in ons hart. Wanneer ons
getuies raak van hoe God mense se lewens deur ons transformeer raak ons so
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opgewonde en gemotiveerd dat ons nie kan wag om te sien hoe God dit met die
volgende en die volgende persoon gaan doen nie.
Hoor wat die Heilige Gees vir Sy kerk sê.
Fokus op die oes. Visvang “tips”
Dis baie moeilik om families as ŉ eenheid te dissipel. Maar jy en jou vrou en kinders kan
onderskeidelik die familie as individue bedien. Man bedien man, vrou die vrou, en
kinders die kinders.
Sommige mense wil nie na ons kerk toe kom nie, want iemand in Harvester het
hom/haar af gesit. Ons is almal navolgers van die Here, elkeen is besig met sy eie reis,
en val soms en struikel. Maar kom volg jy my! (Joh 21...)
Sommige mense volg alreeds die Here maar is nie iewers ingeskakel nie. Begin deur die
persoon gereeld te bedien, en nooi na kleiner geleenthede, selfs ook eers ŉ Harvester
Social. Laat hulle welkom voel in ons familie.
Besoekers tydens dienste: Maak moeite om mense tuis en gemaklik te laat voel. Maak
gebruik van die geleentheid om so ŉ persoon te nooi vir koffie. Moenie aarsel of
terughou nie, soms dink ons iemand anders gaan die persoon nooi en dan doen niemand
dit nie. Eerder 3 of vier uitnodigings van die hand wys, as geen kry nie. Moenie net met
Harvester familie gesels nie, stel jouself oor en maak kennis.
Dissipelskap is een tot een tyd met iemand. Ons lewe in ŉ era, waar daar al hoe minder
tyd is vir een tot een diep gesprekke. Hoe meer ons tyd gaan maak en uitreik, hoe meer
gaan ons uitvind hoe honger mense vir hierdie tipe aandag is.
Indien jy nie weet wie jy moet dissipel nie, en ook nog nie deur iemand gedissipel word
nie, raadpleeg ons. Ons sal jou help om met die regte persoon vir ŉ tyd te “connect”.
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10

FONDASIE

Die Tiende Vraagstuk
Raak ‘n deelnemer en nie net ‘n toeskouer nie.

Die vraag oor tiende is soos die weegskaal vraagstuk in vele mense se lewens. Ek weet ek
moet ŉ sekere gewig weeg, maar ek weet ook dat daai syfer nooit ŉ realiteit op my skaal
gaan word nie, so ek bly maar stil en praat nooit daaroor nie. Niemand moet ook weet
wat ek weeg nie, dis uiters belangrik dat dié inligting maar eerder net in my kop alleen bly.
Die realiteit van die kerk se boeke is egter ŉ refleksie van hoe min mense werklik hulle
tiende betaal.
In ons gemeente verplig ons niemand om tiende te betaal nie. Ons gee geen spesiale
tiende koevertjies uit nie, en merk nie af wie tiende gee of nie. Al hoe ons weet wie
getrou gee is die maandelikse internet betalings, of as u per tjek so betaal. Die realiteit is
duidelik, die meeste mense betaal nie tiende nie. Dit gaan skynbaar ook so met die
meeste mense se gewig ... maar die skrywe is nie om jou te kry om gewig te verloor nie,
en ook nie om meer geld uit ons mense te probeer kry nie. Ek soek duidelikheid oor wat
God wil hê ek as Sy rentmeester met Sy geld moet doen.
Tot hede is die praktyk oor tiende in ons gemeente die volgende: Alles wat ons doen
moet uit geloof wees, mense word dus geleer om by God self te hoor waar en hoeveel
hulle moet gee. Dit is ook die rede hoekom ons elke Sondag vir mense geleentheid gee
om te deel wat God hulle gesê het en te getuig oor die seën van gee. Geloof kom deur
die gehoor, en gehoor deur die Woord van God. (Rom 10:17) Hierdie skrywe is ook nie
ŉ poging om mense te probeer forseer, manipuleer of te oortuig om tiende te betaal nie!
Ons volstaan dat God gehoorsaamheid eer! As ons as kerk leierskap gehoorsaam is en
bly, sal God vir ons sorg! Ons dank God dan ook vir diegene wat op hulle beurt
gehoorsaam is God, want sodoende kry God alleen die eer!
Moet ek tiende betaal of nie?
Is dit nie maar net ŉ Ou Testamentiese wet nie? Ek móét soveel dinge betaal, en ek kom
nie uit met my geld nie, ek het nie genoeg om my tiende te betaal nie! As ek my tiende
betaal, gaan ek nie genoeg geld oorhê vir kos nie.
Daar is baie dialoog op die internet oor die misbruik van tiendes en offergawes deur
televisie predikers en die wyse waarop hierdie predikers geld uit mense mergel vir hulle
bedieninge. Daar word dan ook geargumenteer teen tiende vir die volgende redes: Die
Jode betaal nie vandag tiende nie, want daar is nie meer ŉ tempel nie, en ook nie meer ŉ
levitiese orde nie. As hulle nie tiende betaal nie hoekom word Christene verplig? Dit is
ŉ Ou Testamentiese wet en dus nie meer op ons van toepassing nie. Nêrens in die NT
word die kerk opgeroep om tiende te betaal nie, nie deur Jesus of die apostels nie.
Tiende was bereken op landbou produkte en nie geld nie. Dit impliseer dus dat net
boere tiende moet betaal en nie salaristrekkers nie. Indien mense wel ver moes trek met
hulle produkte kon hulle, die tiende omruil vir geld.
Wat is God se doel met tiende? Lees (Deut 14:22-29)
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v23 die doel van die tiendes is om jou te leer om altyd die Here jou God te eer.
v27 vir die leviete wat nie ŉ erfdeel ontvang het saam met al die ander stamme nie. Hulle
behoort aan die Here. (Num 18:20 – 32) Vergoeding vir die Leviete se diens wat hulle in
die tempel doen, en hulle moet weer op hulle beurt ŉ tiende van dit wat hulle ontvang
het aan die Here gee. (Neh 12:47) die leviete se tiende was vir die priesters. (2 Kron 31:621) het die hele volk getrou hulle hele tiende gebring en verdeel aan al die Levitiese seuns
vanaf drie jaar en op, wat nog sou bedien in die huis van die Here!
v29 vir die vreemdelinge, wees en weduwee.
(Lev 27:30-33) v30 dit behoort aan die Here en is heilig. In (Jos 6:17-27 – 7:1-26) Lees
ons van die stad wat aan die Here behoort en geheilig is met die banvloek. Niemand mag
daarvan gevat het nie. Tog het Akan van die buit weggesteek in sy tent. Sy
ongehoorsaamheid het daartoe gelei dat hulle nie die volgende stad kon beset en oorwin
nie. Akan, sy familie en al sy besittings is saam met die buit verbrand.
(Deut 26:1-15) v10 Om God te aanbid omdat Hy jou uitverkies het en gebring het na die
land.
Daar is verskillende offers gebring waarvan tiende maar net een was.
(Deut 12:6-7) brandoffers, ander offers, tiendes, julle gawes, julle gelofte-offers, julle
vrywillige offers en die eerstelinge uit julle bees- en skaaptroppe bring.
(Neh 10:36-39) Die beste van die eerstelinge van die oes.
Waar bring ek en gee ek God se tiende?
Aangesien die engele nie God se tiende kom haal en opeis nie. Vir wie gee ons dit? En
waar gee ons dit? (Deut 12:13-18) v13 Moenie jou offers sommer op enige plek bring nie.
Alleenlik die plek wat die Here sal aanwys... dit sou later die tempel word. Ons glo jy sluit nie
by ŉ gemeente aan nie, God voeg jou by. Ons glo dat elkeen wat deel is van ons
gemeente deur God gestuur is, en dat God persoonlik in elke persoon se hart gewerk het
om deel te wees.
v18 In die dorp saam met julle familie, en werkers en die leviete wat in die dorp woon... as die plek
(tempel te ver is) mag julle by julle huis die tiende geniet. Tiende word geniet saam met die mense
waar jy bly. Wanneer ons die hoofstuk van die begin af lees, sien ons dat hulle eers die
afgode en afgodstempels moes afbreek en dan die Here met hulle tiende in hulle dorpe
dien. Om jou tiende in ŉ dorp of plek te gee waar jy nie bly nie, is om jouself te verdeel,
en nie algeheel betrokke te wees in die plek waar God jou geplaas het nie. Jou eerste
verantwoordelikheid glo ek lê by jou plaaslike gemeente, want God wil dat Sy heerlikheid
die aarde vul, en dit is hoekom hy elkeen van ons op ŉ sekere plek geplaas het om daar ŉ
verskil te maak. Alleen is dit nie moontlik om in ŉ gemeenskap werklik ŉ verskil te
maak teen duisternis nie. Daarom ons visie: “Reform the church to reform the land!”en
“It takes an accurate church to raise a village!” (Mat 16:18) Wanneer gemeentes akkuraat
funksioneer sal hulle nie die tiende net vir hulleself gebruik nie, maar uit die inkomste vir
die wees, weduwee en arme voorsien. Verder sal hulle saam vir die betrokke organisasies
met wie hierdie gemeente skakel en netwerk voorsien. Ons probleem is dat die meeste
gemeentes nie soos ŉ liggaam funksioneer nie, en daar ŉ te groot skeiding is tussen die
leierskap en die res van die gemeente.
Die tiende is gebruik om fees te vier en saam met die leviete, die wees, en weduwee
asook jou werknemers. Uiteindelik was alle tiendes, en offergawes by een plek gegee
naamlik die tempel! Dan is daar van jou verwag om “charitable” te wees. Die basiese
fondasie stene van die Jode, is liefdadigheid en barmhartigheid. Daar is ŉ duidelike
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onderskeid tussen liefdadigheid en jou offers aan God. Die een kan nie sonder die ander
nie. Jy kan nie jou offers bring en nie ook barmhartig wees aan almal wat oor jou pad
kom nie. Jy kon ook nie barmhartig wees aan die vreemdeling en nie jou offers aan God
bring nie. Jy moes beide doen, uit dankbaarheid vir wat God vir jou gee en doen!
Wat is die inherente geestelike vrug van tiende betaal?
Almal van ons beleef die angs en vrees wat oor ŉ mens kom, omdat jy besef jy gaan nie
genoeg hê of uitkom met jou geld nie. Die enigste manier om hierdie vrees te
konfronteer is deur die geloof. Deur jou tiende te betaal konfronteer jy juis hierdie vrees
direk. Jou verklaring van geloof is nie net met jou woorde en belydenis nie maar ook jou
dade dat jy volkome op God vertrou. Hy is my bron en nie ŉ mens nie!
Daar is iets geesteliks en heilig omtrent die 1ste tiende, die eerstelinge van ons oes. Jesus
was God se beste gawe gegee vir ons. (Joh 3:16; 1 Kor 15:20, 23) Die kerk is die
eerstelinge van Jesus se gawe en offer. (Rom 16:5; 1 Kor 16:15; Jak 1:18; 2 Tes 2:13; Rom
8:23). God werk deur die beginsel van die eerste gawe, die eerste offer, die eerste saad in
alles wat Hy doen. Adam se eerste sonde bring ŉ vloek op sy hele nageslag. Die
perfekte offer en gehoorsaamheid van Christus herstel God se plan en uit Christus kom
ŉ nuwe nageslag voort. Ons eerste vrugte van ons inkomste is ŉ profetiese aksie en
daad van geloof wat in die Gees gemeet en raakgesien word.
Die volgende punt is moeilik om te verduidelik. Maar sien dit in die gees. Daar vind ŉ
geestelike “impartation” plaas wanneer ons, ons tiende en offergawes vir ŉ sekere
gemeente gee. In die gees maak jy jouself deel van die openbaring en gewig van die
spesifieke gemeente. Ek het dit al self beleef dat jong gelowiges selfs sonder dat hulle die
Bybelskool of dienste gereeld bywoon, hulle in die openbaring en salwing van die liggaam
begin optree asof hulle al lankal deel is omdat hulle getrou is in hulle bydraes. Hulle sê
en doen dinge wat niemand vir hulle al geleer het nie, asof hulle dit inherent weet.
Indien ons nie tiende betaal nie, watse alternatief moet dan gevolg word om vir
die gemeente se bedryfsuitgawes te betaal.
Geld moet dan tog van iewers af kom. Diegene wat teen tiende praat, moet dan
uiteindelik ŉ alternatief voorstel oor hoe die predikante, werkers, huur, en
bedryfsuitgawes van ŉ gemeente betaal moet word. Sommige stel dat die kerk bloot sy
uitgawes bekend moet maak en dat mense dan soos hulle gelei voel daarvoor instaan. My
kritiek op hierdie voorstel is; waar staan dit in die Bybel? Verder sal die gevolg wees dat
net die ryk mense en vermoënde mense die las gaan dra in die gemeente. Wat is geestelik
rondom hierdie proses, het iemand gebid en God vertrou sonder om iemand te sê?
Die Jode se alternatief vir tiende is ŉ Sinagoge belasting, waar jy letterlik jou sitplek by
die Sinagoge huur per maand/jaar, die voorste sitplekke kos duurder.
ŉ Verdere voorstel wat ek gelees het, is dat predikers eintlik almal voltyds moet werk en
soos Paulus ‘n tentmaker bediening hê en nie ŉ las is vir die gemeente moet wees nie.
Dit is verseker ŉ moontlikheid; diegene wat dit wel al gedoen het sal vir jou sê wat ŉ
swaar las dit op die persoon en uiteindelik die gesin plaas, en dat dit nie volhoubaar is nie.
Daar is mense geroep vir dié bediening!
Wat moet die kerk met die tiende doen.
Dit is uiters belangrik dat die kerk wat hierdie tiendes en offergawes ontvang korrek
volgens God se plan optree en handel en nie die altaar ontheilig nie.
Die tiende was hoofsaaklik vir Leviete en priesters - Die Christene in die NT het nie
hulle tiende betaal nie, want dan moes hulle indirek hulle vyande en vervolgers betaal.
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Die Jode het Christus verwerp en gekruisig, en die vroeë Christene vervolg. Dit beteken
egter nie dat hulle nie bydraes gemaak het nie. Hulle het bydraes versamel vir die in
nood, en moes dit weekliks vergader en stoor tot Paulus sou kom en reëlings tref oor hoe
dit na Jerusalem sal gaan. (Hand 11:28–30; Rom 15:25–27; 1 Kor 16:1-4) Paulus, Petrus
en ander was nie net tentmakers nie, hulle het ook uit die bydraes van die Christene
geleef. (2 Kor 11:8–9; Fil 4:15–18; 1 Kor 9:3-6) Die leviete se roepingsopdrag: Laat hulle
nou u bepalings aan Jakob leer en u gebooie aan Israel. Hulle sal reukwerk voor U bring en brandoffers
op u altaar offer. (Deut 33:10)
Die leviete is die eerstelinge van die 12 stamme wat aan God behoort. In die NT word
die hele liggaam en al sy lede as lewende stene opgeroep tot diens en bediening. Daarom
is die gebruik van die tiende nie net vir ŉ sekere uitverkose pastor wat al die werk doen
en die res van die lede kyk toe nie. Die tiende is vir die liggaam. Dis hoe die liggaam van
God in ŉ sekere lokaliteit beweeg en saam God se koninkryk uitbou! Die doel van die
geld is nie om ons eie koninkryke te bou nie, ook nie net ons eie gemeente nie. Ons doel
is om deur ons tiende en bydraes die geestelike koninkryk van God te bou deur die
verkondiging van die evangelie.
Daar is verskillende bedieninge en variasies van bedieninge in die Nuwe Testamentiese
kerk. Sommige is geroep om as priesters hulle reg tot ŉ inkomste op te gee en
hoofsaaklik vir die Here te werk. Ander is geroep om as konings in die markplein op te
tree. Ek glo nie dat die twee bedieninge noodwendig teenoor mekaar staan nie. As jy
kan, moet elke bedienaar van God se Woord probeer om van sy of haar inkomste aan te
vul deur ŉ beroep van die een of ander aard wat nie te veel van hul tyd opneem nie te
beoefen. Ook sodat hulle in tred kan bly met die werklikheid van die beroepswêreld. Die
wat in die beroepswêreld staan moet ook leer om te bedien, en God se woord te kan
verkondig. Uiteindelik moet ŉ gesonde akkurate gemeente ŉ variasie van bedieninge
ondersteun soos nodig.
Ek glo dat ŉ gesonde liggaam waar almal gewig dra en getrou is aan hulle bydraes,
niemand iets sal kortkom nie. (Hand 4:32-37) ŉ Liggaam is ŉ lewende organisme wat
spontaan en natuurlik aan elke lid voorsien, want elkeen leef en bestaan vir die ander. (we
exist for the sake of the body) (1 Kor 12:25) Ek glo verder dat ŉ gemeente wat akkuraat
Bybels funksioneer ook sal Netwerk met legitieme organisasies wat deel uitmaak van die
liggaam, en as liggaam hierdie organisasies bystaan. Geen gemeente kan net na binne
gee, en geseënd wees nie. Ons moet as gemeente uitgee na ander gemeentes en dele van
God se liggaam. Omdat die regering nalaat op soveel sosiale gebiede word die druk meer
vir die kerk om te help, met ouetehuise, kinderhuise, en die armes. Dis reg so, want dit is
immers die roeping van die kerk, wat vir te lank op die regering afgeskuif het.
In die OT is die fokus op die hou van die wet soos ŉ formule. Die fokus in die NT is
om deur die Here gelei te wees om te gee. Daarom die geweldige straf vir Ananias en
Saffira se leuens teen die Heilige Gees. (Hand 5) Ons kyk baie keer hierdie radikale daad
mis in die begin van die handelinge van die Apostels. God was weer besig om die eerste
dinge te heilig.
Daar is so baie misbruik in die kerk omdat mense uit óf vrees óf hebsug funksioneer. ‘n
Gemeente waar beproefde geloof die grondbasis is beleef nie hierdie probleme nie. Die
kerkleiers vra nie vir geld nie, en maak nie ‘n appél op die mense om te móét gee nie. Op
geen wyse nie! (2 Kor 9:5-7) “Dan sal dit gereed wees as ’n vrywillige dankoffer en nie as iets wat
afgepers is nie... Elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het
die blymoedige gewer lief.”
Spesiale behoeftes van die gemeente of van die in nood word wel bekend gemaak.
(Hand 11:28–30; Rom 15:25–27)
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Die gemeente lede maak ook nie hulle behoeftes aan mekaar bekend sonder geloof nie!
Geen skimpe, enige vorme van manipulasie word geduld nie. “almal is vry om te vra en
ook vry om nee te sê”; (Fil 4:15–18) Die beste manier om te gee is in die geheim. (Mat
6:4) Die apostoliese fonds bestaan vir hierdie doel. Geld of items word deur die
apostoliese fonds gehanteer volgens individue se behoefte of in opdrag van die donateur.
Amal gee uit hulle oorvloed wat hulle oor het, of soos die Here lei (Deut 16:17; Spr 3:9; 1
Kor 16:2) Jy kan net gee wat jy het. (Jakob – Gen 28:20-22) Die hoofrede hoekom ons
nie skuld moet maak nie, is omdat jy sodoende jou reg op jou geld vir iemand anders gee.
Jy kan nie skuld maak en vrylik gee nie!
Wat is my tiende?
Die beginsel is duidelik. Van alles wat jy ontvang, die ekstra ongewone inkomste (Gen
14:20) Abraham het vanuit sy buit vir Melgisedek ŉ tiende gegee. (Gen 14:20)
ŉ Tiende van alles gevra. (Gen 14:20; Gen 28:22; Deut 14:23)
Dit is ‘n opdrag van God en heilig. (Lev 27:30–33; Deut 12:6–7; 2 Kron 31:4–8)
Getrouheid:
Ons is meer getrou om ons Sanlam polisse en versekering te betaal as om die Here se
deel te gee. Sien, tiende is ŉ refleksie en getuienis van wie jy werklik vertrou. Dit is
belangrik om te sien dat die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe verbond ŉ
verskuiwing is van wet tot geloof, van werke tot gelei deur die Heilige Gees, van offers
vir myself tot offers vir die liggaam. Die tempel bestaan nie meer nie, ons
verantwoordelikheid is dus om Sy liggaam te versorg, die nuwe organiese lewende
tempel.
Baie mense wil hulle tiende en bydraes iewers anders gee. As God regtig vir jou gesê het,
is dit reg so. Maar ek glo binne ŉ liggaam word daar besluit watter organisasies ons
ondersteun, wie ons help, en ons doen dit saam. Want soos in ŉ kompanjie in die
weermag, wat alles saam doen en hulpmiddele en kos deel, elke troep nie sommer net
kan besluit om kos uit die kombuis te gaan haal en vir ŉ ander kompanjie te gaan gee nie.
Wanneer ons nie saam vir dieselfde goed gee nie, is dit soos ŉ weermag waar iemand
‘rank’ breek en ‘resources’ buite die kamp met ander deel. So neem ons ‘resources’ van
die lokale troepe.
Mag die Here ons gedurig reformeer om meer en meer in lyn te kom met Sy Wil en
Waarheid Jesus Christus!
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11

FONDASIE

Lofprysing wat God behaag
As God vir jou ‘n werklikheid is, sal jy Hom onbeskaamd aanbid

Die objek van ons lof is die Here, God van hemel en aarde, verlosser en koning van ons
hart! Ons fokus is nie die orkes, die sangleier, die liedjies, of die bewegings nie. Ons
fokus is God en God alleen.
Ons lofprysing en aanbidding is nie gefokus om mense te vermaak nie. Jy kan ook nie
eintlik ŉ toeskouer van ons aanbidding wees nie. As aanbidding span fasiliteer en help
ons mense om elkeen sy/haar individuele offer van lof aan God te bring. (Heb 13:15)
Die fokus is egter nie net op die individu se konneksie met God nie, ons fokus ook op
mekaar om saam ons lof en eer aan die Here te bring.
Omdat God nie in offers belang stel nie, maar in gehoorsaamheid is ons vandag nog
steeds saam met die Heilige Gees en die Woord op ŉ pelgrimsreis om die lof te ondek
wat God behaag. (1 Sam 15:22) Ware lofprysing is nie net die sing van liedjies nie, maar
ŉ regte lewenswyse gebaseer op Jesus Christus en sy Koninkryk bedryfstelsel. (Amos
5:23-24; Mat 5-6)
Soos wat ons meer vrymoedig raak om nie meer lof te gebruik om by God uit te kom
nie, maar Hom te loof en prys op grond van die voltooide werk wat Jesus Christus
alreeds vir ons gedoen het om ons te regverdig, maak ons gedurig nuwe ondekkings soos
Hy Sy hart aan ons ontbloot. Lofprysing is dus ŉ geloofsweg om elke dag meer en meer
God se hart te ondek soos ons in die geloof op grond van die kruis in Hom leef en
wandel.
Aanbid Hom in gees en waarheid. (Joh 4:24) Dit beteken om Hom te loof met
opregtheid, eerlikheid, ongeveinste, lof wat nie omgee wat die mense sê nie. Waarheid
spreek van die egtheid van ons fokus. Ons bid nie gebede om deur mense gehoor te
word nie. (Mat 6:5-8) Aanbidding deur die Gees spreek van aanbidding wat uit jou hart
kom, deur die Gees in jou geplaas tot God se eer. Dit is die kern van ons hele
aanbidding is om terwyl ons sing en aanbid die Heilige Gees se hulp te soek, dat Hy ons
help. Want niemand kan God werklik aanbid of sien sonder dat die Vader Homself deur
Sy Gees aan ons openbaar nie. (Mat 16:17; Matt. 11:27; 1 Cor. 2:10; Gal. 1:16)
Lofprysing begin die dag wanneer God vir jou ŉ werklikheid word. Wanneer jy God
persoonlik sien, beleef of ervaar sal jy Hom loof en prys. Niemand sal jou hoef te leer
hoe om dit te doen nie. Dis ŉ spontane reaksie op die werklikheid van Sy bestaan in jou
lewe. Die probleem is dat baie mense oor die jare in ŉ kerk groot geword het, waar God
net op een sekere manier geloof en geprys word. As gevolg van kulturele invloede en
humanisme het aanbidding in die kerk vervreemd geraak met die voorskrifte en
voorbeelde wat die Bybel leer. Spontane lofprysing gebeur hoogstens in ons binnekamer
of in privaatheid. Die meeste mense wat in die kerk grootgeword het se reaksie oor ons
lofprysing is: “Ons hou daarvan en dit is mooi, maar dit is vreemd” Mense is dit nie
gewoond nie, en weet nie wat hulle moet doen nie. Ons begeerte is om ons eie opinies
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en idees neer te lê en soos kinders te word sodat die Heilige Gees ons kan leer deur die
Woord hoe ons God moet aanbid in Gees en in Waarheid.

Hoekom Loof ons die Here so?
Loof die Here volgens Bybelse Voorskrifte en nie ons eie opinie of
mensgemaakte planne nie.
Nadat Dawid se eerste poging om die Ark terug te bring na Jerusalem misluk het omdat
hy nie die voorskrif wat God neergelê nagekom het nie, maak Dawid groot voorsorg en
stel verskeie families aan om hulle lewe te wy aan die ontwikkeling van lofprysing en
aanbidding soos God dit verlang. Want omdat julle in die begin nie by was nie, het die Here onse
God teen ons uitgebreek, omdat ons Hom nie gesoek het soos dit behoort nie. (1 Kron 15:13) Dit is
dan ons doel om die skrif te ondersoek en presies soos die woord vir ons voorskryf God
te aanbid met ons hele hart, krag en verstand.
Loof die Here met jou alles, die hele mens is betrokke.
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele
verstand” (Luk 10:27) Dit impliseer eenvoudig dat jy die Here moet liefhê met jou
gedagtes, jou emosies, jou liggaam, jou alles! Ons hele menswees is teenwoordig en
betrokke om God voluit lief te hê. God is dus die fokus van ons hart. Ons alles, ons wil,
ons lewe, ons begeertes, ons drome ons passies, ons gedagtewêreld is gerig om God te
loof en te prys. Geen meer dualisme (verdeling in opponerende kompartemente)
Lofprysing is nie ŉ lys werke om God se guns te probeer verdien nie.
Die ondekkings wat ons gemaak het oor tyd rakende lofprysing is nie ŉ nuwe lys van
werke om God te probeer behaag en so Sy guns te wen nie. Jesus het alreeds God se
guns vir ons bekom. Soos ons in Sy teenwoordigheid staan en leef sien ons Sy hart en
liefde om selfs in ons dade van lofprysing, óns aan te raak en te seën. Dis is wonderlik
om te ondek hoe elkeen van die dade van lof, eintlik gerig is tot ons voordeel. God het
nie ons lofprysing nodig nie, maar soos ons Hom meer en meer loof en prys verander
ons perspektief, ondervind ons genesing, restoureer Hy ons lewe, en word ons getuies
van Sy liefde. Daar is al so baie mense wat kan getuig dat hulle genesing, bevryding en
redding ontvang het tydens ons lofprysing.
Verskillende tipe Liede en die sing van Geestelike Liede, ŉ nuwe lied, “the song
of the Lord”
Terwyl julle saam psalms en lofgesange en geestelike liedere sing. Sing en jubel met julle
hele hart tot eer van die Here. (Efe 5:19) Psalms is skrifgefundeerde melodieë met
begeleiding van ‘n musiek instrument. ‘n Deuntjie wat jy sal onthou. “op die wysie van...”
Gesang = ‘n uitgewerkte musikale verwerking van ‘n lering, poësie, lofsang. Gesange is
liede wat meer skrifgebonde is en die fokus is op die woorde wat ons sing. Tydens
gesange staan ons gewoonlik stil en konsentreer op die inhoud van die woorde wat ons
sing.
Geestelike liede is liedjies wat uit ons gees kom, dit word op die oomblik geskep volgens
dit wat ons in ons hart ervaar en in ons gees sien. Dit is ook die tipe liede waarvan
Paulus in Korintiërs 14:15 praat. Ons sal met ons verstand sing, maar ook met ons gees.
In vers 14, verduidelik Paulus dat iemand wat in tale bid, of dan in die gees bid se
verstand nie betrokke is nie, die woorde kom deur die Gees. Wanneer ons dus in die gees
bid of sing, gebeur dit in tale. Maar Paulus lê in die hoofstuk juis klem op die feit dat ons
eerder moet profeteer en die taal moet uitlê, sodat mense daardeur opgebou kan word.
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Tale is gerig tot die Here, en nie ŉ mens nie. (1 Kor 14:2) Die vraag is: is alle liede nie per
definisie geestelik nie? Hoekom die verwysing dat dié liede dan nou meer geestelik is as
psalms en gesange. Dis duidelik dat geestelike liede verwys na die oorsprong. Psalms en
gesange kan ons sing met ons verstand omdat ons die woorde en lirieke ken, maar
geestelike liede is deur die gees geïnspireer en werk soos tale en profesie, dis bonatuurlik.
Wanneer ek ŉ nuwe lied begin sing, is die deuntjie sowel as die lirieke spontaan en uit die
gees. Net so min as wat ek die profetiese woord kon uitdink en uitwerk, so min kan ek ŉ
nuwe geestelike lied oefen of uitwerk. Wanneer mens dit eers regkry om in die gees te
sing, raak dit ŉ fontein wat nie opdroog nie. Jy kan vir ure aangaan, want in die gees is
daar nie beperkinge nie.
Soms het dit spontaan in die byeenkoms gebeur dat iemand ŉ lied gesing het, hier word
nie melding gemaak van ŉ sangleier nie, maar dat elkeen ŉ lied kon sing en bydra tot die
opbouing en stigting van die liggaam. (1 Kor 14:26; Heb 2:11-12) Die term “nuwe lied”
kom 19 keer in die Bybel voor, en beteken juis net dit: sing ŉ lied uit jou hart. Soos jy nie
ŉ gebed kan aflees wanneer jy met God praat nie, maar eerder uit jou hart met God praat
is dit die fokus van ŉ nuwe lied. (Ps 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 149:1)
Dit is glad nie moeilik vir mense wat vervul is met die Heilige Gees om spontaan lof aan
God te bring nie. (Hand 2:11; 10:46) Die klem op al die bogenoemde skrifgedeeltes is
die spontane lofprysing wat onvoorbereid gebeur. Dit is ook wat die mense gedoen het
toe hulle palmtakke voor Jesus se donkie gegooi het en uitgeroep het “Hossanna,
Hosanna in die hoogste hemele” (Mat 21:9-11) Die gebeurtenis staan in sterk teenstelling
met die organiseerde Godsdiensbeoefening van die Fariseërs in die tempel en hierdie
spontane feestelikheid op straat.
Die rol van die aanbiddingsleiers teenoor die rol van die gemeente.
In 2 Kron 29:25 – 29 sien ons hoe die volk die Here loof en prys. “Terwyl die
brandoffer aangebied is, het die lofliedere tot eer van die HERE begin. Hulle is begelei
met die trompette en ander instrumente van Dawid, koning van Israel. 28Die hele
gemeente het die HERE aanbid terwyl die sangers gesing en die trompette weerklink het”
In die gedeelte kan ons aflei dat die aanbidding van die volk baie spontaan was, die volk
het nie noodwendig die liedjies geken of saamgesing nie. Later sou hulle spesifieke liede
sing en saamsing. “Koning Hiskia en die amptenare het die Leviete beveel om die HERE
te prys met die psalms van Dawid en Asaf die siener. Hulle het met vreugde lofliedere
gesing, neergebuig en aanbid.”
Lofprysing as gebed en intersessie.
Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed, hulle brandoffers, hulle offers op my
altaar sal vir My aanneemlik wees, want my tempel sal uitgeroep word tot ’n huis van
gebed (tephillah) vir al die volke. (Je 56:7) Tephillah is ‘n gesang wat as ‘n gebed aan God
gesing word. Die Bybel is vol voorbeelde van hierdie tipe gesange. Ps 7, 9, 10, 11, 17,
55, 57, 70. So is ook ons klaagliedere en versoeke aan God gesing. Ps 22, 94, 102, 109,
140. Verder is mense bemoedig en versterk deur sang. Ps 66, 100, 103, 113, 114, 150.
Profeteer deur musiek.
Dawid en die amptenare in beheer het die seuns van Asaf, Heman en Jedutun vir ’n
besondere diens afgesonder. Hulle was mense wat onder begeleiding van liere, harpe en
simbale as profete opgetree het. Hier volg besonderhede oor die manne wat ’n funksie
gehad het in hierdie diens. (1 Kron 25:1)
Moreover David and the captains of the host set apart for the service certain of the sons
of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with
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psalteries, and with cymbals: and the number of them that did the work according to
their service was: (1 Chro 25:1)
Hoor dit, alle volke, luister, alle bewoners van die wêreld, geringes sowel as aansienlikes,
tesame ryk en arm! My mond sal louter wysheid spreek, en die oordenking van my hart is
net verstand. (Ps 49:2-4) My mouth shall speak wisdom, And the meditation of my heart
shall give understanding. I will incline my ear to a proverb; I will disclose my dark saying
on the harp. (Ps 49:2-4)
Skryf dan nou vir julle hierdie lied op, en leer dit aan die kinders van Israel; lê dit in hulle
mond, dat hierdie lied vir My ’n getuie teen die kinders van Israel kan wees. (De 31:19)
Maar bring nou vir my ’n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die
hand van die Here op hom gekom, (2 Konings 3:15)
Then Hezekiah commanded them to offer the burnt offering on the altar. And when the
burnt offering began, the song of the Lord also began, with the trumpets and with the
instruments of David king of Israel. (2 Kr 29:27)
Dans
En Mirjam, die profetes, die suster van Aäron, het ’n tamboeryn in haar hand geneem; en al die vroue
het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse. (Exodus 15:20) Daarby het Dawid
met alle mag gedans voor die aangesig van die HERE; en Dawid was omgord met ’n linneskouerkleed.
(2 Samuel 6:14) Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.
(Psalm 149:3) Loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit (Psalm
150:4) Die beste voorbeeld van hoe hierdie “koordanse” gelyk het is ons volksdanse of
die Indiese Groep Danse. Dans vir die Here is so spontaan en natuurlik soos ŉ kind wat
skielik aan die das raak vir sy ma en pa. Ons moet nie probeer om die dans te veel te
vergeestelik nie. Sommige mense glo dat koordanse verwys na ŉ in ŉ geestelike
vervoering, in-ŉ-trans tipe beweging. Alhoewel dit verseker kan gebeur dat ons só
meegevoer kan raak in die teenwoordigheid van die Here, is dans bloot ŉ reaksie op wat
God gedoen het. Omdat hy ons gered het, omdat ons gevul is met Sy vreugde volg ons
liggaam spontaan ons hart en begin ons jubel en dans.
Selfs Jesus het spontaan in ‘n dans losgebreek! Jesus het die Vader geprys – Luk 10:21 In
dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die
hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit
aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. (Lu 10:21) Agalliao
= Om te spring, om in die lug te spring van blydskap, ekstaties en uitermatig bly en vol
vreugde.
Die dans was gewoonlik gelei deur ŉ dansleier. (Miriam - Eks 15:1-20; Jefta - Rig 11:34;
Barak en Dobora -Rig 5) Dit is ook waarskynlik dat Koning Dawid spontaan begin het
om die dans te lei. (2 Sam 6) Die gebruik van tamboeryne tydens die dans was ook
algemeen - (2 Sam 6:5; 6:19-20; 6:22) Volgens Wiseman was Mikal se probleem juis dat sy
veronderstel was om as Koningin die Vroue se groep te lei, maar sy het geweier. Die
doel van hierdie gesamentlike volksdanse, was om die volk te verenig in hul aanbidding
en omdat hulle as nasie God gedien het. Die Jodedom is ŉ teokrasie – naamlik: ŉ volk
waar God die Koning is, en die kultuur bepaal. Dit staan teenoor ŉ demokrasie, waar die
mense die leiding en kultuur bepaal. Dans was dus deel van hul kultuur om vir die ander
volke te wys, dat hulle nie dans vir plesier, self verheerliking of seksuele konnotasies nie,
hulle dans vir die Here!
Profetiese aksies en beweging is die dans: Toe die Here die dans herstel het in ons kerk,
het ons begin besef dat net soos daar verskillende ekspressies is in Lofprysing is daar
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verskillende fokusse in die dans: Die musiek en fokus van die lofprysing bepaal dan ook
die vorm wat die dans gaan aanneem. Sou die fokus oorlogvoering en oorwinning wees,
dan is die dans meer ekspressief en meer manlik, sterk, vorstelik. Sou die fokus van die
aanbidding wees, hoe lief ons die Here het, raak die dans meer vloeiend en vroulik van
aard. Soms is die dans kinderlik, en gefokus om die kinders te kan laat deelneem, ander
kere is die dans diep en intens en ernstig. Die dans het al hoe meer ŉ fisiese ekspressie
geword van wat ons as kerk gesamentlik moet doen. Sou die fokus byvoorbeeld wees dat
gedurende ons aanbidding die Here ons lei om die oes te gaan insamel, dan beeld ons dit
uit in die dans. Die dans word dan ŉ sterk visuele metafoor en profetiese teken van wat
die Here besig is om vir die kerk te sê.
In Ou Testamentiese tye was dit ook algemeen dat die mans en die vrouens apart in
groepe gedans het, en baie keer teenoor mekaar gestaan het in die dans. Mans sou dan ŉ
sekere boodskap aan die vrouens dans, en die vrouens wees aan die mans. Dit is baie
praktiese omdat mans se liggame anders werk as vroue sin, en sekere bewegings beter
vertoon by mans as by vrouens. Daarom sal jy opmerk in ons dienste dan daar
gewoonlik ŉ man dansleier voor staan met die mans agter hom, en die vrouens het ook
ŉ dansleier met die vrouens agter haar. Soos in die tyd van Dawid, het die hele volk nie
altyd saam gedans nie, die dansers was uitgekies en het die volk voorgegaan in die dans.
Tog was daar tye waar die hele volk saam gedans het. Toe ons kerk anders begin sien,
nie meer as ŉ organisasie of klub nie, maar as ŉ liggaam waarvan elke lid deel vorm en
aktief sy of haar rol speel, het ons besef dat God die hele gemeente wil bevry en genees
deur die dans. So alhoewel ons ook dans leiers het, wil ons graag dat die hele gemeente
saamdans, anders is dit weer ŉ kwessie van toeskouers teenoor “performers”. Dans is so
bevrydend, en al hoe meer New-Agers is besig om die krag van dans te ondek, en hou
dans kampe waar mense soos die Indiane om ŉ vuur dans. Dans behoort aan die Here,
en ons is besig om dans weer terug te eis van die vyand wat dans verwring en besmet het
vir sy doeleindes. Dar is vir my niks lekkerder om te sien hoe die kinders lofprysing
geniet as gevolg van die dans nie. Hulle is natuurlike dansers en is nie gepla oor wat die
mense sou sê nie, en nou dans ons vir die Here!
God jubel en juig oor ons.
Die Here jou God is by jou, ’n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met
blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel. (Sef 3:17) Suws = om bly te
wees, vreugdevol, verblydend, vrolik en opgeruimd. Rinnah = jubel, ‘n skril geluid, van
blydskap of rou, uitroep van vreugde en blydskap, proklameer.
Selah.
Die woord word meer as 70 keer gebruik in die OT. Die betekenis van die woord is
onduidelik, maar sommige dink dit is ŉ “A liturgical mark (sālal, ‘to lift up’; Akkadian
sullu, ‘prayer’), perhaps to lift up the voice or the hands in prayer. It may have come into
use, possibly in the exilic period, in connection with psalms used in public worship to
denote those places at which the priest should pronounce a benediction. Some take it to
mean ‘to lift up’ the eyes, for the purpose of repeating the verse, thus the equivalent of
‘da capo’. Others would derive it from an Aramaic root sl, ‘to bow’, and so interpret it as
directing the worshipper at this point to prostrate himself.5” Vir ons beteken dit dat daar
tydens aanbidding tyd vir refleksie en meditasie moet wees. Lofprysing is nooit
eenrigting nie, ons wil ook op die Here wag, en hoor wat Hy wil sê tydens die
aanbidding.
Wiseman, D. J. (1996). Selah. In D. R. W. Wood, I. H. Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer & D. J. Wiseman (Eds.), New Bible
dictionary (D. R. W. Wood, I. H. Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer & D. J. Wiseman, Ed.) (3rd ed.) (1074). Leicester, England;
Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
5
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Verder gebeur die volgende sporadies en spontaan tydens ons Aanbidding.
Hande Klap – Ps 47:2; Jes 55:12
Juig, toejuig, uitroepe – Esra 3:11; Ps 95:1-2
Sang – Ps 100:4; Ps 101:1; Ps 105:2
Op jou aangesig lê – Gen 17:3
Kniel en neerbuig – Ps 95:6; Esra 9:5; Efe 3:14
Staan – Gen 18:22
Ophef van hande – Ps 63:5; Ps 28:3; 1 Tim 2:8; 1 Kon 8:54
Antifonies – (Weerklink, ego) Ps 107; 136; Neh 12:31, 40-42
Wat moet jy doen tydens aanbidding?
Bono die bekende popgroep U2 se hoofsanger wat ‘n belydende Christen is; sê dat alle
musiek ‘n vorm van aanbidding is. Die een persoon aanbid sy verlore liefde, of ‘n plek,
of ‘n persoon ens. ens. Wanneer ons dan dans en saam hande klap op die ritme van ‘n
mooi liedjie waarvan ons hou is ons besig met ‘n vorm van aanbidding. Wanneer ons
egter God moet aanbid dan is ons geïnhibeerd en voel ons ongemaklik.
Beweeg en sing saam. Al kan jy nie al die bewegings doen nie, of al ken jy nie die liedjies
nie. Neem deel. Dis familie! Ons is mos nie vreemd saam met familie nie? Ons wys die
gereedheid en gesindheid van ons hart, deur onsself nooit te vervreemd van familie nie.
Sou jy gelowiges van ŉ ander taal en nasie besoek het, sou jy nie eers die woorde kon
verstaan nie, maar nog steeds saam neurie en deelwees!
Moet net nie die werk van die Gees teëstaan nie, of verag soos Migal, Saul se dogter nie.
(2 Sam 6) Niemand word verplig om enigiets te doen tydens aanbidding nie, ons doel is
om mense te lei en te help om hulle eie lofoffer aan die Here te bring. Fokus dus op die
Here, en loof Hom met jou hele hart.
Soms is daar tyd vir individuele aanbidding:
Toe buig die man hom neer en aanbid die Here (Ge 24:26)
En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent
staan, en dan spreek Hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die
ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan
spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig soos ’n man met sy vriend spreek.
(Ek 33:9-34:8)
Die belangrikheid van korporatiewe aanbidding
Daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê: Loof nou die Here julle God. Toe het
die hele vergadering die Here, die God van hulle vaders, geloof; en hulle het gebuig en
voor die Here en voor die koning neergeval. (1 Kr 29:20)
Wanneer ons byeenkom is dit per definisie nie eintlik die tyd vir individuele aanbidding
nie, alhoewel ons meestal daarvoor tyd inruim. Die liggaam wat saam die Here soos een
mens aanbid, is welbehaaglik vir die Here! (Hy woon onder die lofsange, let wel
meervoud, van Sy volk) Ps 133:1 Ons fokus tydens die erediens is nie op self gerig nie,
maar op die opbouing en die stigting van die liggaam.
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Die gees waarin ons aanbid.
God sien ons hart en nie ons lofprysing bewegings nie. Jy kan dans, spring en juig maar
God sien die hart waarmee jy dit doen. Dit is wesenlik belangrik dat ons sonder toorn,
bitterheid, twis, onenigheid ons hande op steek na die Here. (1 Tim 2:8) Die Gees van
aanbidding is die Gees van Christus nl: diens, onderwerping, die ander hoër ag, sensitief,
nugter en ongeveins. Dit is wat die dinamika van korporatiewe aanbidding so kragtig
maak, ons leer om saam die Here te loof en eer. Die hele gesin, en die hele gemeente loof
die Here saam. Niemand staan eenkant of vervreem nie. God se koninkryk is insluitend,
niemand word uitgesluit nie. Daarom neem ons mekaar in ag, ook in die keuse van die
liedjies. Jonk en oud, lê ons eie smake en voorkeure neer om God saam te aanbid. Al
hierdie ‘saam’ aksies is gesetel in die verloëning van self. Dit is in sterk teenstelling waar
lofprysing maklik kan ontaard in selfgerigtheid, self verheerliking, mens verering,
vleeslikheid en wedywering, vleeslike drif en fokus op menslike prestasies. Nederigheid,
diensbaarheid, eenheid, ootmoed, gehoorsaamheid is die Gees van Christus wat moet
heers in ons aanbidding.
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FONDASIE

Gebed
God het die mens gemaak om te regeer
Verskillende tipes gebed.
1.

Die gebed van toewyding (abstrak). Toe die volk die temple aan die Here
toegewy het, het die heerlikheid van die Here die temple gevul sodat die priesters
nie op hulle voete kon bly staan nie.

2.

Die gebed van oorgawe. Jesus het in Getsemane homself totaal aan God
verbind toe Hy verklaar het “nie my wil nie maar U wil geskied!”

3.

Gebed van toewyding (persoonlik). Om jouself vir die Here te gee ‘n lewende en
heilige offer aaneemlik en afgesonder vir Hom. Al jou talente, gawes, vermoëns,
besittings, aansien en reputasie,

4.

The prayer of consecration: More of you and less of me: living sacrifice.
Consecrate talents, ability or spiritual or financial gifts, family, church to God.
John the Baptist said: He must increase and I must decrease. An empty glass gets
filled with water. As the water increases…

5.

The prayer of faith: According to Word of God, never include “If” Your faith
begins where the will of God is known. The leper said: “If you will you can make
me whole.” Jesus said: “I will, be made whole.” Mark 1:40-42.

6.

The prayer of proclamation: Apostolic decree according to prophetic intent.
Cyrus decreed that the temple be rebuilt in Jerusalem. God raised up men who
could do it. A proclamation has princely authority to it. You defeat principalities
and powers by accurate proclamations and decrees over a city and a family
according to the prophetic intents of God’s heart.

7.

The prayer of intercession: standing in the gap in someone’s place. The old
Indian wise saying applies here: “Never criticize a man if you have not walked
two weeks in his moccasins.” Another Indian saying may also apply here: “The
other day I went out to find my enemies. That day I found no friends. Later I
went out to find my friends. That day I did not find any enemies.”

8.

The prayer of supplication: praying in tongues and with understanding. The
spirit knows what to pray.

Gebed vanuit Regeerder perspektief
26

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die
visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die
aarde kruip. 27En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape;
man en vrou het Hy hulle geskape. 28En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar
en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel
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en oor al die diere wat op die aarde kruip (Gen. 1:26-28).
4

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het -- 5wat is die
mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? 6U het hom 'n weinig minder gemaak
as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. 7U laat hom heers oor die werke van u
hande; U het alles onder sy voete gestel: 8skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, 9die
voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see (Ps. 8:4-9).
16

Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee. (Ps.
115:16).
God het ons gemaak om Sy handewerk te versorg, bewaak en te beskerm. Ons is Sy
verteenwoordigers wat opereer in die gesag en krag wat Hy gegee het, om Sy wil te doen.
Soortgelyk opereer ‘n ambassadeur in die gesag van die regering wat hy verteenwoordig,
en het outoriteit om te heers namens sy heersers.
Satan het ons outoriteit gesteel
6

En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my
oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. 7As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort (Luk. 4:6-7).
Ons het ons gesag aan hom oorgegee! 31Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van
hierdie wêreld buitentoe gedryf word. (Joh. 12:31).
30

Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks
nie (Joh. 14:30).
11

en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is (Joh. 16:11).

God het algehele outoriteit
Alhoewel God algeheel en soewerein in beheer is, en niks nodig het nie, het Hy ons
gekies om Sy krag en heerskappy op die aarde uit te voer en te demonstreer.
24

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon
nie in tempels met hande gemaak nie. (Hand. 17:24).
25

Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal
lewe en asem en alles gee. (Hand. 17:25).
2

Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is, is myne. (Job
41:2).
10

want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. 11Ek ken al die voëls van die
berge, en wat roer op die veld, is van My. 12As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld
is myne en sy volheid. (Ps. 50:10-12).
Ons is God se generaals op aarde
17

En net toe Agab El¡a sien, vra Agab vir hom: Is dit jy, jou beroerder van Israel? (1 Kon. 18:17).

Hoekom moes Elia nog bid as God dit in elk geval wou doen? Elia was God se
verteenwoordiger op die aarde, en moes dus bid en die reen opkommandeer was God
bestel het. Dit gaan alles oor gedelegeerde outoriteit, waar die ondergeskikte geen
outoriteit het as dit nie deur die meerdere bemagtig is nie. Dit is hoekom die koning vir
Elia die “moeilikheidmaker” noem. Nie God nie!
1

Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net
soos by julle; (2 Thes. 3:1).
Hoekom beveel Paulus ons om te bid, as dit God se wil is vir Sy woord om sy snelle loop
te mag neem? Weer eens moet ons ons gegewe outoriteit op die aarde beoefen volgens
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God se bevele. Wie se wil is dit dat dit moet reen? God s’n. Wie se inisiatief? God s’n.
So hoekom moet ons dan bid? Daniel het die skrif verstaan en gesien dat dit geprofeteer
was deur Jeremia, dat Juda na 70 jaar van gevangenskap bevry sou word. Alhoewel God
dit alles deur sy gekose profeet gese het, het Daniel verstaan dat sy aandeel daaraan was
om te bid.
19

En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind,
sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
(Matt. 16:19).
As ek vir iemand my huissleutels sou gee, beteken dit dat hulle nou vrye toegang tot die
huis het, en kan kom en gaan soos hulle wil. Op dieselfde wyse, se hierdie vers duidelik
dat God die sleutels van Sy koninkryk aan die Kerk gegee het.
PROFETIESE BEDOELING
Dit is belangrik om eers by die Here te hoor, “wat die Gees vir die gemeente se”, voordat
ons proklamasies maak.
God se wil is geopenbaar in sy Woord; vir elke gegewe situasie kan ons dus Sy wil ken.
Hy praat ook deur sy profete:
“want die Here God doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie”
(Amos 3 : 7).
“ … ‘n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie” (Joh. 3 : 27).
As ons dus God se bedoeling of plan verstaan, het ons geloof om dit tot vervulling te laat
kom, deur ons gebede en verklarings.
Konings gee bevele
13

Maar in die eerste jaar van Kores, die koning van Babel, het koning Kores bevel gegee om hierdie huis
van God te bou. (Esra 5:13).
Bevelvoerders spreek ‘n woord
8

Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my; en vir hierdie een sê
ek: Gaan! en hy gaan; en vir 'n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen
dit. (Luk. 7:8).
Regeerders roep op/eis
22

En hulle sê: Cornelius, 'n hoofman oor honderd, 'n regverdige en godvresende man, wat 'n goeie naam
het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur 'n heilige engel, om u te laat haal
na sy huis om te hoor wat u sal sê (Hand. 10:22).
Jesus het die wind en demone bestraf
26

En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die
see, en daar het 'n groot stilte gekom (Matt. 8:26).
18

Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van
daardie uur af (Matt. 17:18).
Jesus het die vyeboom vervloek
20

En toe die dissipels dit sien, was hulle verwonderd en sê: Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog?
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal
julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op
en werp jou in die see -- sal dit gebeur. 22En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
(Matt. 21:20-22).
21
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Die krag/waarde van saamstem
Persoonlike gebed of gesamentlike gebed? Daar’s ‘n plek vir beide. Persoonlike gebed
is jou tyd saam met die Here. 6Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en
bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar
vergelde (Matt. 6:6). 16Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid (Luk. 5:16). Dan
bid jy vir persoonlike dinge, en tyd hoef nie ‘n factor te wees nie. Dis waar jy ook voor
die Here wag, jou gedagtes op Hom gefokus en jou gees oorgegee. So word ONS die
instrument waardeur die Heilige Gees kan bid. 26En net so kom ook die Gees ons swakhede te
hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike
sugtinge. (Rom. 8:26). 20Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die
Heilige Gees bid (Judas 20). Dit raak Sy inisiatief. 24En as jy 'n geruis van voetstappe in die
toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die HERE voor jou uitgetrek om die
leër van die Filistyne te verslaan. (2 Sam. 5:24).
In gesamentlike gebed tree die krag van saamstem in aksie. 19Weer sê Ek vir julle: As twee
van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my
Vader wat in die hemele is. 20Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde
(Matt. 18:19-20). Daar is situasies en omstandighede wat vereis dat mense sal saambid en
saamstem. 12En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder
van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was (Hand. 12:12).
In die tuin van Getsemane, het Jesus drie keer na sy dissipels teruggegaan om te sien of
hulle SAAM met Hom waak en bid! 40En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en
Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie? (Matt. 26:40).
10
En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer (Luk. 1:10).
‘n Paar Praktiese Wenke
Bid vir spesifieke dinge en verwag dat God spesifiek antwoord 24Daarom sê Ek vir julle:
Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. (Mark. 11:24).
5
En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê:
Vriend, leen my drie brode, (Luk. 11:5). bly in Christus 7As julle in My bly en my woorde in julle,
sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry (Joh. 15:7).
Hoe moet jy bid? Laat die Heilige Gees jou lei, maar onthou Die vurige gebed van 'n
regverdige het groot krag. (Jak. 5:16). 44En toe Hy in 'n sware stryd kom, het Hy met groter
inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. (Luk. 22:44).
Vas partykeer! 37en sy was 'n weduwee van omtrent vier en tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die
tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. (Luk. 2:37). 2En terwyl hulle besig was
om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou B rnabas en Saulus vir My af vir
die werk waarvoor Ek hulle geroep het. 3En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het,
laat hulle hul gaan. (Hand. 13:2-3). Dit help ons om op God te fokus.
Moenie altyd ‘n onmiddellike antwoord verwag nie
wat glo, sal nie haastig wees nie. (Jes. 28:16).

16

My tye is in u hand; (Ps. 31:16). hy

Moenie moedeloos word en tou opgooi nie – volhard! Lees Luk. 18:2-8. 5So is Petrus dan
in die gevangenis bewaak; maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom
opgegaan (Hand. 12:5).
Ken die Woord, sodat jy dit kan bid 13Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike
wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk
(1 Kor. 2:13). 8Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy
nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig
wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. (Joshua 1:8).
91

92

