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Die  oogmerk  van  hierdie  5  weke  kursus  is  om  die  potensiële  lidmaat/e  te  begelei  tot  ‘n  Bybelse                   
verstaan  van  die  aard  en  funksionering  van  die  plaaslike  kerk  van  die  Here  Jesus  Christus,  sodat  hul                   
behoorlik   voorberei   mag   wees   vir   opname   en   aktiewe   deelname   in   die   geloofsgemeenskap.   

Bet-El  Baptiste  Kerk  is  ‘n  konfessionele-  of  belydeniskerk.  Dit  beteken  dat  ons  die  Bybelse                
leerstellings  wat  ons  voorgangers  as  fundamenteel  aan  die  Christelike  geloof  beskou  het  en               
opgeteken  het  in  die  1689  Baptiste  geloofsbelydenis  erken  en  onderskryf.  Hierdie  dokument  is  nie  ‘n                 
geïnspireerde  of  gesaghebbende  bron  naas  die  Bybel  nie,  maar  bied  leiding  in  ons  verstaan  van  die                  
fundamentele  leerstellings  van  God  se  Woord,  ten  einde  eenstemmigheid  van  oortuiging  en              
godsdiensbeoefening  in  die  plaaslike  kerk  te  bevorder.  Die  1689  Baptiste  Geloofsbelydenis  is              
beskikbaar   vanaf   die   leraar   en   ouderlinge   van   Bet-El   Baptiste   Kerk   op   navraag.     

Sessie   1:   Sekerheid   van   Redding   

Die  Here  Jesus  Christus  het  geleer:  “ Voorwaar,  voorwaar  Ek  sê  vir  jou,  as  iemand  nie  weer  gebore                   
word  nie,  kan  hy  die  koninkryk  van  God  nie  sien  nie  …  kan  hy  in  die  koninkryk  van  God  nie  ingaan                       
nie ”  (Joh.3:3,  5).  Hiermee  definieer  die  Here  dat  die  vereiste  vir  lidmaatskap  in  God  se  koninkryk,  en                   
per  implikasie  ook  in  Sy  plaaslike  kerk,  is  geestelike  wedergeboorte.  Sonder  geestelike              
wedergeboorte  is  ‘n  persoon  nog  nie  deel  van  God  se  koninkryk  nie  en  ook  nie  gereed  vir  opname  in                     
die   lidmaatskap   van   die   plaaslike   kerk   nie.   

Dr.  J.D.  Odendaal,  voormalige  president  van  die  Afrikaanse  Baptiste  Kerke  van  Suid-Afrika  (ABK)  en                
rektor  van  die  ABK  Seminarium,  het  in  hierdie  verband  geskryf:  “Daarom  is  dan  ook  die  eerste  vraag                   
wat  aan  voorgenome  lidmate  gestel  word  soos  volg:  ‘Glo  u  dat  die  Here  Jesus  Christus  u  siel  gered                    
het?’  Sonder  hierdie  belydenis,  sonder  geloof  in  die  Here  Jesus  Christus  as  persoonlike  Saligmaker,                
het  iemand  tereg  gesê,  het  die  Baptiste  geen  doopskandidate,  geen  lidmate,  geen  deelnemers  aan                
die  Nagmaal  en  geen  verkondigers  van  die  Evangelie  nie.  Vir  lidmaatskap  is  weergeboorte  absoluut                
fundamenteel” .   1

Beantwoord   die   volgende   twee   ondersoekende   vrae   so   eerlik   as   moontlik:     

VRAAG   1:    Is   jy   seker   dat   jy   die   ewige   lewe   het   en   hemel   toe   gaan   sou   jy   vandag   tot   sterwe   kom?     

Hierdie  vraag  is  daarop  gemik  om  vas  te  stel  of  jy  wel  sekerheid  van  redding  het.  Sommige  mense  is                     
onseker  oor  hulle  redding  en  ander  is  van  mening  dat  sekerheid  van  redding  nie  moontlik  is  hierdie                   
kant  van  die  graf  nie.  Die  Woord  van  God  leer  egter  vir  ons  dat  sekerheid  van  redding  moontlik  en                     
wenslik  is  vir  elkeen  wie  hulleself  ‘n  “Christen”  noem.  Die  apostel  Johannes  skryf:  “ Dit  het  ek                  
geskrywe  aan  julle  wat  glo  in  die  Naam  van  die  Seun  van  God,  sodat  julle  kan  weet  dat  julle  die  ewige                       
lewe  het ”  (1Joh.5:13).  Dit  is  dus  moontlik  om  te  “weet”  en  seker  te  wees  dat  jy  die  ewige  lewe  het  en                       
hemel   toe   gaan   indien   jy   tot   sterwe   sou   kom.   

VRAAG  2:   Wat  sal  jy  vir  God  antwoord  as  Hy  jou  eendag  moet  vra:  “Waarom  moet  Ek  jou  in  My                      
hemel   toelaat?   

Hierdie  vraag  is  daarop  gemik  om  vas  te  stel  wat  die  gronde  van  jou  sekerheid  van  redding  is.                    
Sommige  mense  het  ‘n  valse  sekerheid  van  redding.  D.w.s.  hulle  dink  dat  hulle  saak  met  God  reg  is                    
terwyl  hulle  nog  nooit  geestelik  weer  gebore  was  nie.  Sulke  mense  sal  gewoonlik  bogenoemde  vraag                 
as   volg   beantwoord:   ‘Ek   verdien   om   die   ewige   lewe   te   beërwe   en   hemel   toe   te   gaan   want   …     

1   Odendaal,   J.   D.   1981.    Die   Baptiste .   Baptist   Publishing   House.     
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● Ek   lei   ‘n   goeie   godsdienstige   of   morele   lewe;   
● Ek   kom   vanuit   ‘n   Christelike   ouerhuis;   
● Ek   het   kennis   omtrent   die   teologiese   leringe   van   die   Bybel;     
● Ek   is   betrokke   in   die   kerk   van   die   Here   Jesus   Christus;   
● Ek   het   ‘n   ervaring   gehad   of   besluit   geneem   ten   gunste   van   Christenskap.’     

Enigeen  wie  nie  bogenoemde  vraag  beantwoord  met  ‘n  vaste  vertroue  uitsluitlik  op  die               
verlossingswerk  van  die  Here  Jesus  Christus  nie,  maar  dink  dat  hulle  op  grond  van  persoonlike                 
meriete  verdien  om  die  ewige  lewe  te  beërwe  en  hemel  toe  te  gaan,  het  ‘n  valse  sekerheid  van                    
redding.   So   ‘n   mens   is   nog   verlore   en   sal   nie   die   ewige   lewe   beërwe   of   die   hemel   haal   nie.     

A. “Wat   is   wedergeboorte?”     

Wedergeboorte  is  die  geestelike  wonderwerk  van  innerlike  transformasie  in  die  hart  van  elke  gelowige                
bekeerling,  wie  voorheen  geestelik  dood  was,  maar  wie  by  wedergeboorte  geestelike  lewend  en               
ontvanklik   vir   God   gemaak   word   deur   God   die   Heilige   Gees.     
  

Die  apostel  Paulus  verduidelik  dit  as  volg:  “ EN  julle  het  Hy  [geestelik]  lewend  gemaak,  wat  dood  was                   
deur  die  misdade  en  die  sondes  waarin  julle  tevore  gewandel  het  volgens  die  loop  van  hierdie  wêreld,                   
volgens  die  owerste  van  die  mag  van  die  lug,  van  die  gees  wat  nou  in  die  kinders  van  die                     
ongehoorsaamheid  werk,  onder  wie  ons  almal  ook  vroeër  gewandel  het  in  die  begeerlikhede  van  ons                 
vlees  toe  ons  die  wil  van  die  vlees  en  van  die  sinne  gedoen  het;  en  ons  was  van  nature  kinders  van                       
die  toorn  net  soos  ook  die  ander.  Maar  God,  wat  ryk  is  in  barmhartigheid,  het  ons  deur  sy  grote  liefde                      
waarmee  Hy  ons  liefgehad  het,  ook  toe  ons  dood  was  deur  die  misdade,  lewend  gemaak  saam  met                   
Christus   —   uit   genade   is   julle   gered… ”   (Ef.2:1-5).     

Wayne  Grudem,  ‘n  wêreldbekende  en  betroubare  Christen  teoloog,  definieer  wedergeboorte  as  volg:              
“ A   secret   act   of   God   in   which   He   imparts   spiritual   life   to   us;   sometimes   called   ‘being   born   again’ ”.   2

  
Geestelike  wedergeboorte  was  deur  God  in  die  Ou  Testament  alreeds  belowe  met  die  volgende                
woorde:  “ En  Ek  sal  julle  ’n  nuwe  hart  gee  en  ’n  nuwe  gees  [natuur]  in  jul  binneste  gee;  en  Ek  sal  die                        
hart  van  klip  uit  julle  vlees  wegneem  en  julle  ’n  hart  van  vlees  gee.  En  Ek  sal  my  Gees  in  jul  binneste                        
gee  en  sal  maak  dat  julle  in  my  insettinge  wandel  en  my  verordeninge  onderhou  en  doen  …  en  julle                     
sal   vir   My   ’n   volk   en   Ek   sal   vir   julle   ’n   God   wees ”   (Eseg.36:26-28).    
  

B. “Wat   moet   ek   doen   om   weer   gebore   te   word?”     

Daar  is  twee  vereistes  om  geestelik  weer  gebore  te  word  en  sodoende  die  ewige  lewe  te  beërwe  en                    
hemel   toe   te   gaan   met   sterfte,   naamlik:     
  

I. ‘ n   Bybelse   verstaan   van   die   evangelie   boodskap     

Daar  is  verskeie  verdraaiings  van  die  suiwer  evangelie  boodskap  soos  ons  dit  in  die  Bybel  aantref,                  
waardeur  Satan  derduisende  welbedoelende  mense  mislei  (2Kor.4:4);  byvoorbeeld:  (i)  die  ‘voorspoed             
teologie’  boodskap;  (ii)  die  ‘humanistiese’  boodskap;  (iii)  die  ‘Jesus-plus’  boodskap;  en  (iv)  die  ‘alle                
paaie   lei   na   Rome’   boodskap .     3

  

2   Grudem,   W.   1994.    Systematic   Theology:   An   Introduction   to   Biblical   Doctrine .   Nottingham,   Eng.:   Inter-Varsity   Press.   
3   Daar   sal   in   die   evangelieverkondiging   kursus   meer   uitgebrei   word   omtrent   die   valse   evangelie   boodskappe   en   die   ware.   
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Hierdie  boodskappe  is  “‘ n  ander  evangelie ”,  vreemd  aan  die  Bybel,  waaromtrent  die  apostel  Paulus                
skryf:  “ Dit  verbaas  my  dat  julle  so  gou  van  God,  wat  julle  deur  die  genade  van  Christus  geroep  het,                     
afvallig  word  en  ’n  ander  evangelie  aanneem.  Daar  is  geen  ander  evangelie  nie!  Tog  is  daar  mense                  
wat  die  evangelie  van  Christus  probeer  verdraai,  en  dit  is  hulle  wat  vir  julle  in  verwarring  bring.  Maar                    
al  sou  een  van  ons  of  selfs  ’n  engel  uit  die  hemel  aan  julle  ’n  evangelie  verkondig  wat  in  stryd  is  met                        
die  evangelie  wat  ons  aan  julle  verkondig  het  —  die  vloek  van  God  sal  hom  tref!  Ons  het  dit  voorheen                      
al  gesê  en  ek  sê  dit  nou  weer:  as  iemand  aan  julle  ’n  evangelie  verkondig  wat  in  stryd  is  met  die                       
evangelie  wat  julle  ontvang  het  —  die  vloek  van  God  sal  hom  tref ”  (Gal.1:6-9).  Niemand  wat  hierdie                   
valse   evangelies   aanhang   sal   daardeur   gered   word   nie.     

Die  Here  Jesus  Christus  en  Sy  apostels  het  op  verskeie  geleenthede  die  ware  evangelie  verkondig  en                  
nêrens  waar  hierdie  preke  vir  ons  opgeteken  is  in  die  Bybel  is  dit  presies  dieselfde  nie.  Maar  elkeen                    
van  hierdie  preke  het  tog  vier  basiese  elemente  in  gemeen  wat  eksplisiet  of  implisiet  in  die                  
teksgedeeltes  voorkom.  Hierdie  vier  elemente  vorm  die  fundamentele  boublokke  van  die  suiwer              
Bybelse  evangelie  boodskap.  Sou  een  van  hierdie  elemente  weggelaat  word,  of  enigiets  bygevoeg               
word,   sou   dit   nie   meer   die   suiwer   Bybelse   evangelie   boodskap   wees   nie.   Hierdie   vier   elemente   is:   

● God   is   Heilig   en   vereis   heiligheid   van   Sy   skepsels   (1Pet.1:15-16;   Matt.5:48);   
● Die   Mens   is   sondig   en   as   sulks   onder   God   se   veroordeling   (Rom.3:23;   6:23);   
● God  se  oplossing  vir  die  mens  se  sondenood  is  dat  Hy,  weens  Sy  onverdiende  liefde,  vir                  

sondaars  redding  van  Sy  veroordeling  oor  sonde  bewerkstellig  het  deur  die  verlossingswerk              
van   die   Here   Jesus   Christus   (Joh.3:16-17);   

● Die  mens  se  reaksie  om  hierdie  redding  deelagtig  te  word  is  bekering  en  geloof  (Joh.3:18-21,                 
36).   

Sonder  ‘n  positiewe  verstaan  van  hierdie  vier  boublokke  van  die  suiwer  Bybelse  evangelie  boodskap                
kan   niemand   gered   en   geestelik   weer   gebore   word   nie   (Rom.10:13-15).   
  

II. ‘ n   Bybelse   reaksie   op   die   evangelie   boodskap     

Die  apostel  Paulus  sê:  “ God  het  dan  die  tye  van  onkunde  oorgesien  en  verkondig  nou  aan  al  die                    
mense  oral  dat  hulle  hul   moet  bekeer,  omdat  Hy  ’n  dag  bepaal  het  waarop  Hy  die  wêreld  in                    
geregtigheid  sal  oordeel  deur  ’n  Man  wat  Hy  aangestel  het,  en  Hy  het  hiervan  aan  almal  sekerheid                   
gegee  deur  Hom  uit  die  dode  op  te  wek ”  (Hand.17:30-31).  Elke  mens  het  ‘n  verantwoordelikheid  voor                  
God  om  positief  te  reageer  op  die  evangelie  boodskap  met  bekering  en  geloof  in  die  Here  Jesus                   
Christus  se  verlossingswerk,  soos  reeds  genoem  onder  die  vierde  boublok  van  die  evangelie               
boodskap;  anders  bly  hy  onder  die  toorn  en  veroordeling  van  God.  Sonder  die  reaksie  van  bekering                  
en   geloof   in   die   Here   Jesus   Christus   sal   redding   en   geestelike   wedergeboorte   nie   plaasvind   nie.     
  

Bekering   en   geloof   is   die   twee   sykante   van   dieselfde   muntstuk   en   kan   nie   geskei   word   nie.     

● Die   Vereiste   van   Bekering   vir   Geestelike   Wedergeboorte   

Bybelse  bekering  sluit  in  ‘n  opregte  berou  oor  sonde.  Dawid  beskryf  sy  berou  oor  sy  sonde  as  volg:                   
“ Die  offers  van  God  is  ’n  gebroke  gees;  ’n  gebroke  en  verslae  hart  sal  U,  o  God,  nie  verag  nie ”                      
(Ps.51:19).  Die  Heilige  Gees,  deur  die  instrumentaliteit  van  die  morele  wet  van  God  in  die  Ou                  
Testament  (Ex.20:1-17),  oortuig  ons  van  sonde  (Joh.16:8;  Rom.3:19-20;  7:7;  Gal.3:24)  en  sodoende              
word  ‘n  opregte  berou  oor  sonde  opgewek.  ‘n  Opregte  berou  oor  sonde  beteken  egter  nie  slegs  om                   
jammer  te  voel  oor  jou  sondes  nie,  maar  ook  om  dit  te  bely  voor  God  en  dit  te  laat  staan.  Die  Bybel                        
sê:  “ Hy  wat  sy  oortredinge  bedek,  sal  nie  voorspoedig  wees  nie;  maar  hy  wat  dit  bely  en  laat  staan,                     
sal  barmhartigheid  vind ”  (Spr.28:13;  cf.  Hand.26:20).  Die  apostel  Petrus  skryf:  “...   bekeer  julle  en  kom                 
tot  inkeer.  Dan  sal  God  julle  sondes  uitwis ”  (Hand.3:19;  cf.  2:37-38).  Die  daad  van  bekering  sluit  in  ‘n                    
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permanente  wegdraai  vanaf  ‘n  lewe  gekenmerk  deur  sonde  na  die  Here  Jesus  Christus  toe,  om                 
voortaan  jou  vertroue  in  Hom  te  plaas  as  jou  persoonlike  Verlosser  van  sonde  en  die  Here  van  jou                    
lewe.    

Illustrasie :  Wanneer  ‘n  peloton  soldate  in  een  rigting  marsjeer  en  die  bevelvoerder  uitroep               
“Ommekeer!”,  dan  maak  die  peloton  ‘n  180  grade  ommekeer  en  marsjeer  in  presies  die                
teenoorgestelde  rigting.  Dit  is  die  idee  wat  deur  God  se  Woord  gekommunikeer  word  wanneer  dit                 
praat   van   bekering.   

Wayne  Grudem  (1994:713)  definieer  Bybelse  bekering  as  volg:  “ A  heartfelt  sorrow  for  sin,  a                
renouncing   of   it,   and   a   sincere   commitment   to   forsake   it   and   walk   in   obedience   to   Christ ” .   4

Bogenoemde  definisie  verklaar  ook  tereg  dat  ware  Bybelse  bekering  insluit  ‘n  volkome  oorgawe  van                
jou  lewe  aan  die  Here  Jesus  Christus,  om  Sy  dissipel  te  wees  en  Hom  te  volg  in  ‘n  lewe  van                      
toegewyde   aanbidding   en   lojale   gehoorsaamheid   aan   Sy   Woord.     
  

● Die   Vereiste   van   Geloof   vir   Geestelike   Wedergeboorte  

Reddende  geloof  sluit  in  ‘n  vaste  vertroue  dat  slegs  die  Here  Jesus  Christus  se  verlossingswerk  -                  
d.w.s.  Sy  sondelose  gehoorsaamheid  aan  God  se  wet  en  Sy  plaasvervangende  kruisdood  namens               
elke  gelowige  bekeerling  -  genoegsaam  is  vir  God  om  jou  van  alle  sondes  te  vergewe  en  jou  met                    
Homself   te   versoen.     

Die  apostel  Johannes  skryf:  “...   die  wêreld  het  deur  Hom  ontstaan,  en  die  wêreld  het  Hom  nie  geken                    
nie.  Hy  het  na  sy  eiendom  gekom,  en  sy  eie  mense  het  Hom  nie  aangeneem  nie.  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 ;  wat  nie  uit  die  bloed  of  uit  die  wil  van  die  vlees  of  uit  die  wil  van  ’n  man  nie,  maar  uit  God                           
[weer]   gebore   is ”   (Joh.1:12).     

Wayne  Grudem  (1994:710)  definieer  reddende  geloof  as  volg:  “ Saving  faith  is  trust  in  Jesus  Christ  as                  
a   living   person   for   forgiveness   of   sins   and   for   eternal   life   with   God ” .   5

Reddende  geloof  sluit  in  meer  as  slegs  ‘n  intellektuele  erkenning  van  die  feite  rakende  Jesus  Christus                  
se  kruisdood,  maar  ‘n  heelhartige  toevertrou  van  jouself  aan  Hom  om  vir  jou  te  red  van  God  se                    
komende   oordeel   oor   sonde   en   vir   jou   geestelik   te   wederbaar   op   grond   van   Sy   verlossingswerk.     

Illustrasie :  Kennis  omtrent  die  feit  dat  ‘n  stoel  gemaak  is  vir  jou  om  daarop  te  sit  en  te  rus  gaan  jou  nie                        
laat  uitrus  nie.  Dit  is  slegs  wanneer  jy  jouself  toevertrou  aan  die  stoel  se  vermoë  om  jou  te  dra  en                      
daarop   gaan   sit   dat   jy   gaan   uitrus.     

Reddende  geloof  in  Jesus  Christus  se  verlossingswerk  beteken  gevolglik  om  vertroue  in  alle  ander                
middele  op  te  sê;  soos  byvoorbeeld  die  vertroue  in  jou:  (i)  godsdiensbeoefening  en  goeie  morele                 
leefstyl;  (ii)  Christelike  herkoms;  (iii)  teologiese  kennis;  (iv)  diensbaarheid  aan  die  plaaslike  kerk;  (v)                
subjektiewe  ervarings  en  besluite  ten  gunste  van  Christenskap.  Soos  reeds  genoem:  hierdie  is  als                
menslike  middele  waarop  mense  dikwels  verkeerdelik  vertrou  vir  redding  en  geestelike             
wedergeboorte.  Redding  en  geestelike  wedergeboorte  vind  plaas  uit  genade  alleen,  deur  geloof              
alleen,   in   Jesus   Christus   se   verlossingswerk   alleen   (Ef.2:8-9).     
  

* Waar  staan  jy  met  betrekking  tot  die  Bybelse  leer  van  wedergeboorte?  Het  jy  al  tot  bekering                  
gekom  van  alle  bekende  sondes  in  jou  lewe?  Het  jy  al  jou  geloof  in  Jesus  Christus  se                   

4   Grudem,   W.   1994.    Systematic   Theology:   An   Introduction   to   Biblical   Doctrine .   Nottingham,   Eng.:   Inter-Varsity   Press.   
5   Ibid.   
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verlosingswerk  geplaas  as  die  enigste  genoegsame  middel  vir  jou  redding  en  geestelike              
wedergeboorte?  Het  jy  al  die  knie  van  gehoorsaamheid  gebuig  voor  Jesus  Christus  as  jou                
Here?   Of   het   jy   dalk   ‘n   valse   sekerheid   van   redding?      
  

God  bied  aan  ons  ‘n  objektiewe  toets  vir  geestelike  wedergeboorte  in  Sy  Woord,  waaraan  alle                 
individue  hulself  kan  meet  om  vas  te  stel  of  “ julle  in  die  geloof  is ”  (2Kor.13:5;  cf.  2Pet.1:10).  Die                    
apostel  Johannes,  in  sy  eerste  omsendbrief,  skryf  aan  gelowiges  wie  getwyfel  het  omtrent  hulle                
geestelike  wedergeboorte  en  lys  vir  hulle  11  kentekens  waaraan  hulle  hulself  kon  toets  om  vas  te  stel                   
of   hulle   werklik   weergebore   is   (1Joh.5:13).   Hierdie   kentekens   is   as   volg:   
  

1. ‘n   Persoonlike   verhouding   met   God   die   Vader   en   die   Here   Jesus   Christus   (1Joh.1:3).   
2. ‘n   Gewete   wat   sensitief   is   vir   sonde   (1Joh.1:8-10).     
3. ‘n   Lewenspatroon   van   gehoorsaamheid   aan   God   se   Woord   (1Joh.2:3-5;   5:3).   
4. ‘n   Afsondering   vanuit   hierdie   wêreld   (1Joh.2:15-17;   5:4-5).     
5. ‘n   Afwagting   vir   die   Here   Jesus   Christus   se   wederkoms   (1Joh.3:2-3).   
6. ‘n   Toenemende   oorwinning   oor   sondepatrone   (1Joh.3:4-10).   
7. ‘n   Belewenis   van   vervolging   vir   die   geloof   (1Joh.3:13).   
8. ‘n   Liefde   vir   medegelowiges   (1Joh.3:14-18).   
9. ‘n   Beantwoording   van   gebed   (1Joh.3:21-22;   5:14-15).   
10. ‘n   Onderskeid   tussen   waarheid   en   valsheid   (1Joh.4:1-3).     
11. ‘n   Belewenis   van   die   Heilige   Gees   se   bediening   (1Joh.4:13).   

  
Tesame  met  die  bogenoemde  elf  kentekens  van  geestelike  wedergeboorte  sal  die  algemene              
hartshouding  en  gedrag  van  die  geestelik  weergebore  individu  nie  gekenmerk  word  deur  die  “ werke                
van  die  vlees  [sondige  natuur] ”  nie,  maar  deur  die  “ vrug  van  die  [Heilige]  Gees ”;  soos  Paulus  skryf:                   
“ En  die  werke  van  die  vlees  [sondige  natuur]  is  openbaar,  naamlik  owerspel,  hoerery,  onreinheid,                
ongebondenheid;  afgodery,  towery,  vyandskap,  twis,  jaloersheid,  toornigheid,  naywer,  tweedrag,           
partyskap;  afguns,  moord,  dronkenskap,  brassery  en  dergelike  dinge,  waarvan  ek  julle  vooraf  sê,               
soos  ek  al  vroeër  gesê  het,  dat  die  wat  sulke  dinge  doen,  die  koninkryk  van  God  nie  sal  beërwe  nie.                      
Maar  die  vrug  van  die  Gees  is  liefde,  blydskap,  vrede,  lankmoedigheid,  vriendelikheid,  goedheid,               
getrouheid,  sagmoedigheid,  selfbeheersing  …  Maar  die  wat  aan  Christus  behoort,  het  die  vlees               
[sondige  natuur]  met  sy  hartstogte  en  begeerlikhede  gekruisig.  As  ons  deur  die  Gees  lewe,  laat  ons                  
ook   deur   die   Gees   wandel ”   (Gal.5:19-22).     
  

Laat  elkeen  doen  soos  die  apostel  Petrus  vermaan:  “ Daarom,  broeders  [en  susters],  moet  julle  jul  des                  
te  meer  beywer  om  julle  roeping  en  verkiesing  vas  te  maak;  want  as  julle  dit  doen,  sal  julle  nooit                     
struikel   [m.b.t.   jul   sekerheid   van   redding]   nie ”   (2Pet.1:10).     
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Sessie   2:   Die   Kerk   -   Deel   1   
a. Die   Aard   van   die   Kerk     

i. Een   Onsigbare   Universele   Kerk   

Die  term  ‘ἐκκλησίᾳ’,  vertaal  as  “kerk”  of  “gemeente”  in  ons  Afrikaanse  Bybels  verwys  soms  na  “die                  
totaliteit  van  gemeentes  van  Christene” .  Byvoorbeeld,  ons  Here  Jesus  Christus  sê:  “ Jy  is  Petrus,  en                 6

op  hierdie  rots  sal  Ek  my  gemeente  bou,  en  die  poorte  van  die  doderyk  sal  dit  nie  oorweldig  nie ”                     
(Matt.16:18;  cf.  1Kor.12:13;  Ef.1:22-23;  3:10;  5:25-27;  Kol.1:18;  Heb.12:23).  In  bogenoemde  stelling             
gebruik  die  Here  Jesus  Christus  die  term  ‘ἐκκλησίᾳ’  in  so  ‘n  breër  sin,  om  te  verwys  na  die  universele                     
Kerk  -  'n  onsigbare  wêreldwye  entiteit  bekend  aan  die  Here  alleen,  wat  bo  oor  denominasie  grense                  7

strek   en   bestaan   uit   alle   ware   wedergeborenes.     

ii. Talle   Sigbare   Plaaslike   Kerke   

Die  term  ‘ἐκκλησίᾳ’,  vertaal  as  “kerk”  of  “gemeente”  in  ons  Afrikaanse  Bybels  verwys  ook  soms  na  “‘n                   
geloofsgemeenskap  van  Christene,  wat  aktiewe  onderlinge  gemeenskap  impliseer” .  Byvoorbeeld,           8

ons  Here  Jesus  Christus  sê:  “ SKRYF  aan  die  engel  van  die  gemeente  in  Éfese  …  Smirna  …                   
Pérgamus  …  Thiatíre  …  Sardis  …  Filadelfía  …  Laodicea ”  (Op.2:1,  8,  12,  18;  3:1,  7,  14;  cf.  Gal.1:2).                    
Dus  kan  ons  sê  dat  die  onsigbare  universele  Kerk  van  die  Here  Jesus  Christus  manifesteer  in  talle                   
sigbare  plaaslike  kerke  op  aarde.  Regoor  die  wêreld,  waar  ook  al  die  Heilige  Gees  van  God  mense                   
wederbaar,  sal  hulle  ander  wedergeborenes  opsoek  en  sodoende  plaaslike  geloofsgemeenskappe            
vorm.     

Die  Nuwe  Testament  beskryf  hoe  die  vroeë  gelowiges  saamgekom  het  in  klein  groepe  om  die  Here                  
Jesus  Christus  te  aanbid,  instruksie  te  ontvang  vanuit  die  Skrif,  mekaar  se  laste  te  dra,  saam  te  bid  en                     
te  evangeliseer.  Hulle  het  aanvanklik  hul  onderlinge  byeenkomste  in  huise  gehad  (Rom.16:5;              
1Kor.16:19)   op   die   eerste   dag   van   die   week,   naamlik   die   Sondag   (Hand.20:7;   1Kor.16:1-2).     

b. Die   Lidmaatskap   van   die   Kerk   

i. Die   Skriftuurlikheid   van   Kerklidmaatskap   

Die  Bybel  verwys  na  die  plaaslike  kerk  as  ‘n  bevoorregte  binnekring  van  gelowiges,  wie  afgebaken  is                  
vanuit  die  wêreld  en  wie  behoorlike  kennis  dra  omtrent  wie  deel  van  hulle  binnekring  is  en  wie  nie.                    
Byvoorbeeld,  wanneer  die  apostel  Paulus  skryf  oor  die  verwydering  van  ‘n  individu  uit  die  plaaslike                
kerk  weens  onbekeerde  sonde,  dan  skryf  hy:  “ N  MENS  hoor  waarlik  van  hoerery  onder  julle,  en                  
hoerery  van  so  ’n  aard  as  wat  selfs  onder  die  heidene  nie  bekend  is  nie:  dat  iemand  die  vrou  van  sy                       
vader  het.  En  tog  is  julle  opgeblase  in  plaas  dat  julle  liewer  getreur  het,  sodat  hy  wat  hierdie  daad                     
gedoen  het,  kan  verwyder  word  onder  julle  uit  …  Weet  julle  nie  dat  ’n  bietjie  suurdeeg  die  hele  deeg                     
suur  maak  nie?  Suiwer  dan  die  ou  suurdeeg  uit,  sodat  julle  ’n  nuwe  deeg  kan  wees  …  nou  skryf  ek                      
aan  julle  om  nie  om  te  gaan  met  iemand  wat,  al  staan  hy  as  ’n  broeder  bekend,  ’n  hoereerder  is  of  ’n                        
gierigaard  of  ’n  afgodedienaar  of  ’n  kwaadspreker  of  ’n  dronkaard  of  ’n  rower  nie;  met  so  iemand  moet                    
julle  selfs  nie  saam  eet  nie.  Want  waarom  sou  ek  ook  die  wat  buite  is,  oordeel?  Oordeel  julle  nie  die                      
wat  binne  is  nie?  Maar  die  wat  buite  is,  oordeel  God.  Verwyder  tog  dié  slegte  mens  onder  julle  uit ”                     
(1Kor.5:1-2,  6-7,  11-13).  Die  apostel  Paulus  tref  ‘n  duidelike  en  voor  die  hand  liggende  onderskeid                 
tussen  diegene  wie  “binne”  en  diegene  wie  “buite”  is,  en  wanneer  hy  die  plaaslike  kerk  vermaan  om                   

6   Louw,   J.P.   &   Nida,   E.A.,   1996.   Greek-English   lexicon   of   the   New   Testament:   based   on   semantic   domains.   
7   Ter   wille   van   duidelikheid   sal   die   hoofletter   ‘K’   gebruik   word   om   te   verwys   na   die   onsigbare   universele   Kerk   en   die   kleinletter   
‘k’   om   te   verwys   na   die   sigbare   plaaslike   kerk.     
8   Ibid.   
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“dié  wie  binne  is”  te  oordeel,  sodat  die  hoereerder  kon  “verwyder  word  onder  julle  uit”,  dan  neem  hy                    
aan  dat  die  gelowiges  in  Korinte  presies  geweet  het  wie  deel  van  hulle  afgebakende  binnekring  was                  
en  wie  nie.  Die  Here  Jesus  Christus  maak  dieselfde  aanname  in  Sy  lering  oor  die  kerklike  tugproses                   
(Matt.15:15-17).    

Die  lederol  van  die  plaaslike  kerk  is  ‘n  noodsaaklike  hulpmiddel  waardeur  “dié  wie  binne  is”  afgebaken                  
word  van  dié  wie  “buite”  is.  Rolle  waarop  lede  van  die  plaaslike  kerk  verskyn  het  was  ook  in  die  eerste                      
eeu  gebruik  (1Tim.5:9  NAB).  Die  eerste  plaaslike  kerk  te  Jerusalem  se  kennis  omtrent  wie  deel  van                  
hul  bevoorregte  en  afgebakende  binnekring  was  impliseer  dat  hulle  ook  ‘n  lederol  gebruik  het                
(Hand.2:41;   4:4).     
  

ii. Die   Vereistes   vir   Kerklidmaatskap   

Die  plaaslike  kerk  van  die  Here  Jesus  Christus  is  nie  ‘n  sosiale  klub  waaraan  sommer  enigeen  sonder                   
kwalifisering  kan  behoort  nie.  Die  vereiste  vir  lidmaatskap  in  God  se  koninkryk,  en  per  implikasie  ook                  
die  plaaslike  kerk,  is  wedergeboorte  (Joh.3:3,  5),  wat  verifieerbaar  is  deur  ‘n  betroubare  getuienis  van                 
bekering   en  ‘n  belydenis  van   geloof   in  die  verlossingswerk  van  die  Here  Jesus  Christus  d.m.v.  die                  
doop.  Dit  is  waarom,  voordat  die  3000  Jode  opgeneem  kon  word  in  die  bevoorregte  en  afgebakende                  
binnekring  van  die  eerste  Jerusalem  kerk,  het  die  apostel  Petrus  aan  hulle  gesê:  “ Bekeer  julle,  en  laat                   
elkeen  van  julle  gedoop  word  in  die  Naam  van  Jesus  Christus  tot  vergewing  van  sondes,  en  julle  sal                    
die  gawe  van  die  Heilige  Gees  ontvang.  Want  die  belofte  kom  julle  toe  en  julle  kinders  en  almal  wat                     
daar  ver  is,  die  wat  die  Here  onse  God  na  Hom  sal  roep  …  Die  wat  toe  sy  woord  met  blydskap                       
aangeneem  het,  is  gedoop;  en  daar  is  op  dié  dag  omtrent  drieduisend  siele  toegebring ”                
(Hand.2:38-41).     

Die  noodsaaklikheid  vir  die  ‘gelowige  bekeerling’  of  ‘dissipel’  om  gedoop  te  word,  word  beklemtoon                
deur  die  voorbeeld  en  opdrag  van  ons  Here  Jesus  Christus  (Matt.3:13-17;  28:19),  die  voorbeeld  van                 
die  apostels  en  hul  medewerkers  se  bediening  (Hand.2:38-41;  8:4-12,  26-39;  10:34-48;  16:25-34),  en               
die  apostels  se  universele  aanname  dat  die  lidmate  van  die  eerste  eeuse  gemeentes  almal  gedoopte                 
gelowiges   was   (Rom.6:3;   Kol.2:12).     

c. Die   Eenheid   van   die   Kerk   

i. Die   Goddelike   Bron   van   Eenheid   

Die  Bybel  leer  dat  elke  wedergeborene  word,  die  oomblik  van  wedergeboorte,  permanent  inwoon               
word  deur  die  Heilige  Gees  van  God,  deur  wie  hy  /  sy  in  die  onsigbare  universele  Kerk  van  die  Here                      
Jesus  Christus  in  geplaas,  of  “ gedoop ”,  word  (1Kor.12:13).  En,  omdat  hulle  saam  met  ander                
wedergeborenes  “ almal  van  een  Gees  deurdronge ”  is,  sal  hulle  met  ander  wedergeborenes              
saamsnoer  as  lede  van  die  sigbare  plaaslike  kerk.  Daar  is  dus  ‘n  band  tussen  die  wedergeborenes  in                   
die  plaaslike  kerk  familie,  wat  deur  die  Heilige  Gees  gesmee  is  en  wat  die  basis  vorm  van  ‘n  hegte                     
broederlike  liefde  en  eenheid.  Die  eerste  plaaslike  kerk  te  Jerusalem  was  ‘n  goeie  voorbeeld  hiervan:                 
“ En  almal  wat  gelowig  geword  het,  was  bymekaar,  en  het  alles  gemeenskaplik  besit  …  En  dag  vir  dag                    
het  hulle  eendragtig  volhard…  EN  die  menigte  van  die  wat  gelowig  geword  het,  was  een  van  hart  en                    
siel ”  (Hand.2:44,  46;  4:32).  Die  apostel  Paulus  beklemtoon  hierdie  Heilige  Gees  bewerkte              
samehorigheid  van  die  plaaslike  kerk  wanneer  hy  skryf:  “ Dit  is  een  liggaam  en  een  Gees,  soos  julle                   
ook  geroep  is  in  een  hoop  van  julle  roeping;  een  Here,  een  geloof,  een  doop,  een  God  en  Vader  van                     
almal,   wat   oor   almal   en   deur   almal   en   in   julle   almal   is ”   (Ef.4:4-6).     
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ii. Die   Gemeentelike   Beskerming   van   Eenheid   

Die  broederlike  liefde  en  eenheid  wat  die  Heilige  Gees  tussen  die  wedergebore  lede  van  die  plaaslike                  
kerk  gesmee  het  moet  ten  alle  koste  beskerm  word.  Die  apostel  Paulus  vermaan  die  plaaslike  kerk  in                   
Korinte:  “...   ek  vermaan  julle,  broeders,  in  die  Naam  van  onse  Here  Jesus  Christus,  om  almal                  
eenstemmig  te  wees,  en  dat  daar  geen  skeuringe  onder  julle  moet  wees  nie,  maar  dat  julle  verenig                   
moet  wees  in  dieselfde  gesindheid  en  in  dieselfde  mening ”  (1Kor.1:10).  Hy  vermaan  ook  die  plaaslike                 
kerk  in  Efese:  “ EK  vermaan  julle  dan,  ek,  die  gevangene  in  die  Here,  om  te  wandel  waardig  die                    
roeping  waarmee  julle  geroep  is,  met  alle  nederigheid  en  sagmoedigheid,  met  lankmoedigheid,  terwyl               
julle  mekaar  in  liefde  verdra  en  ernstig  strewe  om  die  eenheid  van  die  Gees  te  bewaar  deur  die  band                     
van  die  vrede ”  (Ef.4:1-3).  Die  ingesteldheid  van  nederigheid,  sagtheid  en  geduld  sal  broederlike  liefde                
en  eenheid  tussen  die  lede  van  die  plaaslike  kerk  beskerm  en  bevorder.  Die  apostel  Paulus  vermaan                  
ook  die  plaaslike  kerk  in  Filippi:  “...   maak  dan  my  blydskap  volkome  deur  eensgesind  te  wees  en                   
dieselfde  liefde  te  hê,  een  van  siel,  een  van  sin ”  (Fil.2:2).  Hy  bied  raad  omtrent  hoe  hulle                   
eensgesindheid  in  hulle  midde  kan  bewerkstellig  deur  die  bevel:  “ Moenie  iets  doen  uit  selfsug  of  uit                  
ydele  eer  nie,  maar  in  nederigheid  moet  die  een  die  ander  hoër  ag  as  homself.  Julle  moet  nie  elkeen                     
na   sy   eie   belange   omsien   nie,   maar   elkeen   ook   na   die   ander   s’n ”   (Fil.2:3).     

Die  sterkste  waarskuwings  in  die  Nuwe  Testament  word  gerig  aan  individue  wie  die  broederlike  liefde                 
en  eenheid  van  die  plaaslike  kerk  familie  bedreig  of  beskadig:  “ Aan  ’n  man  wat  partyskap  verwek,                  
moet  jy  jou  onttrek  ná  die  eerste  en  tweede  vermaning,  wetende  dat  so  iemand  op  ’n  verkeerde  pad  is                     
en  sonde  doen  en  selfveroordeeld  staan ”  (Tit.3:10-11).  Die  lede  van  die  plaaslike  kerk  moet                
gesamentlik  ‘ernstig  strewe  om  die  eenheid  van  die  Gees  te  bewaar  deur  die  band  van  die  vrede’.                   
Enige  bedreiging  aan  die  broederlike  liefde  en  eenheid  van  die  plaaslike  kerk  moet  ernstig  hanteer                 
word   en   spoedig   in   kiemvorm   gesmoor   word.   

d. Die   Aktiwiteite   van   die   Kerk     

Die  lidmate  van  die  eerste  plaaslike  kerk  te  Jerusalem  het  hulleself  toegewy  tot  proaktiewe                
betrokkenheid   by   die   volgende   gereelde   gemeentelike   aktiwiteite:     

● Die  lering  van  God  se  Woord  (Hand.2:42;  4:33)  -  wat  insluit  publieke  prediking  en                
persoonlike   dissipelskap   (Hand.20:20);   

● Onderlinge   gemeenskap   of   samesyn   (Hand.2:42,   44,   46);   
● Die   instellings   -   die   doop   en   die   nagmaal   (Hand.2:41-42,   46);   
● Publieke   en   private   gebed   (Hand.2:42,   46;   3:1;   4:24-31);     
● Finansiële   ondersteuning   (Hand.2:44-45;   4:34-37);   
● Lofprysing   (Hand.2:47);   
● Evangelisasie   (Hand.2:38-40,   47;   4:31;   8:4).     

Die  lidmate  van  die  plaaslike  kerke  in  die  eerste  eeu  word  in  die  res  van  die  Nuwe  Testament                    
vermaan  om  voortdurend  proaktief  betrokke  te  wees  by  al  bogenoemde  aktiwiteite  (Heb.10:25);              
byvoorbeeld:  1Tim.4:13,  16;  2Tim.4:1-2;  1Tim.2:1,  8;  1Thes.5:17;  Matt.28:19;  Joh.4:23-24;  Ef.5:19;            
2Kor.9:5-7;   ens.   

e. Die   Instellings   van   die   Kerk   

Die  Here  Jesus  Christus  het  tydens  Sy  aardse  bediening  twee  instellings  [ordinansies  /  sakramente]                
aan  Sy  Kerk  gegee  om  te  onderhou  tot  by  Sy  wederkoms,  naamlik:  die  Doop  en  die  Nagmaal.  Hierdie                    
instellings  kan  nie  red  nie,  maar  is  ‘n  publieke  getuienislewering  van  geestelike  realiteite  wat  waar  is                  
van   die   geestelik   weer   gebore   individu.     
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i. Die   Doop   

Ons  Here  Jesus  Christus  het  aan  Sy  dissipels  gesê  voor  Sy  hemelvaart:  “ Aan  My  is  gegee  alle  mag  in                     
die  hemel  en  op  aarde.  Gaan  dan  heen,  maak  dissipels  van  al  die  nasies,  en  doop  hulle  in  die  Naam                      
van  die  Vader  en  die  Seun  en  die  Heilige  Gees;  en  leer  hulle  om  alles  te  onderhou  wat  Ek  julle  beveel                       
het.  En  kyk,  Ek  is  met  julle  al  die  dae  tot  aan  die  voleinding  van  die  wêreld.  Amen ”  (Matt.28:18-20).                     
Dit  is  met  hierdie  woorde  dat  Jesus  die  Christelike  doop  bemagtig  het  as  permanente  instelling  vir  Sy                   
Kerk,  waardeur  bekeerlinge  /  dissipels  geïnisieer  word  as  lidmate  van  die  plaaslike              
geloofsgemeenskap.  Vanuit  hierdie  woorde  wat  die  apostel  Matteus  vir  ons  opgeteken  het  leer  ons                
belangrike   lesse   rakende   die   Christelike   doop:   

● Die  bevel  om  gedoop  te  word  is  gebaseer  op  die  gesag  van  die  Here  Jesus  Christus                  
(Matt.28:18).  Dit  is  dus  nie  ‘n  opsie  oop  vir  persoonlike  oorweging  nie,  maar  verpligtend.                
Russell  (2001:30)  skryf:  “Die  doop  is  daarom  nie  onderhewig  aan  ons  eie  spesifieke               9

neigings  of  opinies  nie.  Dit  is  ‘n  mandaat  en  net  so  noodsaaklik  soos  die  Nagmaal”                 
(Vertaal  vanuit  Engels).  “Die  doop  is  ‘n  integrale  deel  van  die  evangelie  van  Jesus                
Christus  en  kan  nie  deur  kerke  weggelaat  of  geïgnoreer  word  nie!  Die  Here  Jesus  het  dit                  
gemagtig”   (Albertse,   1988:13) .     10

● Die  doop  inisieer  Christelike  dissipelskap  (Matt.28:19).  Dit  is  veronderstel  om  instruksie             
en  groei  in  die  bevele  van  die  Here  Jesus  Christus  vooraf  te  gaan,  soos  die  voorbeeld                  
van  die  eerste  Jerusalem  gemeente  uitwys  (Hand.2:37-42).  Hier  is  dit  ook  insiggewend              
om  te  noem  dat  die  apostels  aangeneem  het  dat  al  die  lidmate  van  die  plaaslike  kerke  in                   
die   eerste   eeu   gedoopte   gelowiges   was   (Rom.6:3;   Kol.2:12).     

Wat  die  vereistes  om  gedoop  te  word  aanbetref  geld  dieselfde  kwalifikasies  as  om  ‘n  lidmaat  van  God                   
se  koninkryk  en  kerk  te  word,  naamlik:  bekering  (Hand.2:38;  Matt.3:5-8)  en  geloof  (Hand.8:5,  12;                
16:30-33;   Mar.16:16).     

Wat  die  metode  van  die  doop  aanbetref  leer  die  Griekse  term  “βαπτίζω”,  wat  in  die  Bybel  gebruik                   
word  om  na  die  doop  te  verwys,  altyd  na  onderdompeling  onder  die  water  en  nooit  na  besprenkeling                   
of  uitgieting  nie.  Die  voorbeelde  vanuit  die  Bybel  dui  ook  aan  dat  die  doop  d.m.v.  onderdompeling                  
plaasgevind  het  (Matt.3:13-17;  Hand.9:26-39).  Hier  is  dit  ook  insiggewend  om  te  noem  dat  Johannes                
die  Doper  juis  vir  hierdie  rede  by  die  Jordaan  Rivier  gedoop  het,  “ omdat  daar  baie  water  was ”                   
(Joh.3:23),  sodat  hy  gelowige  bekeerlinge  met  gemak  kon  onderdompel.  “Op  grond  van  die  Woord                
van  God  raak  ons,  sover  as  wat  die  wyse  waarop  die  doop  bedien  moet  word,  tot  die  volgende                    
logiese,  voor  die  hand  liggende,  onbetwisbare  gevolgtrekking:  die  persoon  wat  gedoop  moet  word,               
moet  in  die  water  afklim,  eenmaal  onder  die  water  gedruk  word  en  dan  weer  uit  die  water  opklim”                    
(Odendaal,   1981:23) .   11

Wat  die  betekenis  van  die  doop  aanbetref  leer  die  Bybel  vir  ons  dat  die  doop  ‘n  publieke                   
getuienisleweing  is  van  die  volgende  waarhede  wat  met  geestelike  wedergeboorte  vir  die  gelowige  ‘n                
realiteit   geword   het:     

● Die  doop  is  ‘n  aanduiding  dat  die  gelowige  by  wedergeboorte  verenig  is  met  die  Here                 
Jesus   Christus   in   Sy   dood,   begrafnis   en   opstanding   (Rom.6:3-5);   

● Die  doop  is  ‘n  aanduiding  dat  die  gelowige  se  sondes  afgewas  is  by  wedergeboorte                
(Hand.2:38;   22:16;   1Kor.6:10-11;   Tit.3:4-5);     

9    Russell,   B.   2001.    Baptism:   Sign   and   Seal   of   the   Covenant   of   Grace .   London,   Eng:   Grace   Publications   Trust .     
10   Albertse,   W.   1988.    Twyfel   U   Omtrent   die   Doop?    Randburg   Drukkers.      
11   Odendaal,   J.D.   1981.    Die   Baptiste .   Roodepoort:   Baptist   Publishing   House.     
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● Die  doop  is  ‘n  aanduiding  dat  die  gelowige  die  Heilige  Gees  ontvang  het  by                
wedergeboorte  (Matt.3:11;  Hand.1:4-5;  2:38)  en  saam  met  die  Heilige  Gees  ‘n  geestelike              
gawe/s   waarmee   die   plaaslike   kerk   bedien   moet   word   (1Kor.12:4-11;   14:12);   

● Die  doop  is  ‘n  aanduiding  dat  die  gelowige  by  wedergeboorte  in  die  universele  Kerk                
liggaam   van   die   Here   Jesus   Christus   geplaas   was   (1Kor.12:13);   

● Die  doop  is  ‘n  aanduiding  dat  ‘n  oordrag  van  eienaarskap  van  die  gelowige  se  lewe                 
plaasgevind  het  by  wedergeboorte  (Matt.28:19)  en  dat  hul  voortaan  behoort  aan  God              
“ die  Vader  en  die  Seun  en  die  Heilige  Gees ”.  Hierdie  waarheid  impliseer  die  ewige                
sekuriteit  van  die  gelowige,  aangesien  die  drie-enige  God  verantwoordelikheid  neem  vir             
hul   uiteindelike   verlossing   en   verheerliking   (Fil.1:6;   1Thes.5:23-24;   Rom.8:30).     

ii. Die   Nagmaal   

Die  Nagmaal  is  ‘n  gereelde  fees  van  dankbaarheid  waardeur  die  plaaslike  kerke  van  die  Here  Jesus                  
Christus  voortdurend  herinner  word  aan  die  meriete  van  Sy  verlossingswerk  op  Golgota.  Die  Here                
Jesus  het  die  Nagmaal  ingestel  as  vervulling  van  die  Ou  Testamentiese  Pasga  met  die  woorde:  “ En                  
terwyl  hulle  eet,  neem  Jesus  brood,  en  nadat  Hy  gedank  het,  breek  Hy  dit  en  gee  dit  aan  hulle  en  sê:                       
Neem,  eet,  dit  is  my  liggaam.  Toe  neem  Hy  die  beker,  en  nadat  Hy  gedank  het,  gee  Hy  dit  aan  hulle,                       
en  hulle  het  almal  daaruit  gedrink.  En  Hy  sê  vir  hulle:  Dit  is  my  bloed,  die  bloed  van  die  nuwe                      
testament,  wat  vir  baie  uitgestort  word.  Voorwaar  Ek  sê  vir  julle,  Ek  sal  nooit  meer  van  die  vrug  van                     
die  wynstok  drink  nie,  tot  op  daardie  dag  wanneer  Ek  dit  nuut  sal  drink  in  die  koninkryk  van  God ”                     
(Mar.14:22-25).     

● Tydens  die  Nagmaal  word  die  gebreekte  brood  saam  geëet  as  herinnering  dat  die  Here                
Jesus  Christus  se  liggaam  met  Sy  kruisiging  gebreek  was  om:  (i)  die  straf  van  die                 
gelowige  se  sonde  te  betaal;  (ii)  die  heilige  toorn  van  God  oor  die  gelowige  se  sonde  te                   
versadig;   en   (iii)   die   gelowige   vry   te   maak   van   sonde   se   dominerende   mag.     

● Tydens  die  Nagmaal  word  die  druiwesap  ook  saam  gedrink  as  herinnering  dat  die  Here                
Jesus  Christus  se  bloed  met  Sy  kruisiging  gestort  was  om  die  gelowige  te  reinig  van  alle                  
sondes,   wat   aan   hul   ‘n   skoon   gewete   voor   God   verseker.     

Die  Nagmaal  is  ‘n  gewyde  liefdesmaal,  wat  nie  met  minagting  gebruik  mag  word  sonder  ernstige                 
gevolge  nie  (1Kor.11:27-30).  Tog,  die  onus  rus  nie  op  die  leraar  en  ouderlinge  van  die  plaaslike  kerk                   
om  deelnemers  aan  die  Nagmaal  vooraf  te  ondersoek  ten  einde  vas  te  stel  of  hulle  dit  op  waardige                    
wyse  gebruik  aldan  nie.  Hierdie  onus  rus  op  elke  individu  wie  vrywillig  kies  om  deel  te  neem                   
(1Kor.11:28).  Die  Nagmaal  is  ‘n  gereelde  sigbare  uitbeelding  /  verkondiging  van  die  evangelie               
(1Kor.11:26),  waardeur  elke  deelnemer  publieke  getuienis  aflê  dat  hul  volhard  om  te  glo  dat  die                 
meriete   van   die   Here   Jesus   Christus   se   verlossingswerk   op   Golgota   vir   hulle   persoonlik   was.    
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Sessie   3:   Die   Kerk   -   Deel   2   
f. Die   Ampsdraers   van   die   Kerk   

Die  Woord  van  God  erken  slegs  twee  ampte  in  die  plaaslike  kerk,  naamlik  dié  van  ouderling  [opsigter                   
/   opsiener]   en   diaken   (Fil.1:1).     

i. Die   Ouderlinge   

God  se  Woord  vereis  dat  ‘n  veelvoud  van  geestelike  volwasse  en  Geesvervulde  mans  met  die                 
gesindheid  van  die  Here  Jesus  Christus  oorsig  moet  bied  oor  die  lidmaatskap  van  die  plaaslike  kerk                  
(Tit.1:5;  1Tim.5:17;  Fil.1:1;  1Pet.5:1-3;  Hand.20:28).  Die  lidmaatskap  van  Bet-El  Baptiste  Kerk  wy              
hulleself  daaraan  toe  om  hierdie  God-aangestelde  manne  te  respekteer  (1Thes.5:12-13)  en  te              
gehoorsaam  (Heb.13:17).  Die  God-aangestelde  herder-leraar  van  die  plaaslike  kerk  bedien  die             
geloofsgemeenskap   as   lerende   ouderling   en   kan   beskryf   word   as   die   ‘first   among   equals’.     

ii. Die   Diakens   

God  se  Woord  dui  ook  aan  die  noodsaaklikheid  om  diakens  “ van  goeie  getuienis,  vol  van  die  Heilige                   
Gees  en  wysheid ”  aan  te  stel  vir  die  versorging  van  die  lidmaatskap  se  nie-geestelike  behoeftes                 
onder  die  oorsig  van  die  ouderlinge  (Hand.6:1-7).  Die  Bybelse  doel  vir  die  amp  van  diaken  is  om  die                    
ouderlinge  vry  te  maak,  sodat  hulle  aandag  kan  skenk  aan  die  geestelike  versorging  van  die                 
gemeente   (Hand.6:2,   4;   Rom.16:1-2).   

g. Die   Regering   van   die   Kerk   

Die  Here  Jesus  Christus  is  die  enigste  Hoof  en  Herder  oor  Sy  Kerk  (Ef.1:20-23).  Daar  is  geen  ander                    
middelaar  of  tussenganger  tussen  Jesus  Christus  en  die  lidmate  van  Sy  plaaslike  kerk,  soos                
byvoorbeeld  die  Pous,  nie  (1Tim.2:5).  Hy  voer  Sy  heerskappy  oor  Sy  plaaslike  kerk  uit  d.m.v.  Sy                  
Woord  en  Gees.  Hy  het  die  amp  van  die  ouderlinge  daargestel  om  te  verseker  dat  die                  
geloofsgemeenskap  noukeurig  hou  by  die  bepalings  van  Sy  Woord  en  Gees  ten  einde  Sy  heerskappy                 
oor   Sy   erfdeel   te   realiseer.     

Die  plaaslike  kerk  funksioneer  selfstandig  [outonomies]  onder  die  oorsig  van  haar  Godgegewe              
ouderlinge  m.b.t.  haar  eie  interne  administrasie.  Geen  eksterne  entiteit  -  soos  byvoorbeeld  ‘n  sinode,                
bisdom,  raad  of  orde,  wat  onafhanklik  van  die  plaaslike  kerk  besluite  neem  -  mag  aan  haar  voorskryf                   
hoe  sy  haar  eie  interne  administrasie  moet  behartig  nie.  “Die  outoriteit  van  die  plaaslike  kerk  is  finaal                   
in   verband   met   haar   eie   interne   sake”   (Rampfumedzi,   2013:23   –   Vertaal   vanuit   Engels) .     12

Die  beginsel  wat  deur  God  se  Woord  voorgehou  word  vir  die  administrasie  van  die  plaaslike  kerk  se                   
interne  sake  kan  beskryf  word  as  ‘liefdevolle  ouderlinge  leierskap  en  liefdevolle  gemeentelike              
deelname’.  Hierdie  beginsel  impliseer  dat  ‘n  gesonde  balans  gehandhaaf  moet  word  tussen  die              
onbybelse  uiterstes  van  ‘n  monargie,  waarin  die  ouderlinge  dikteer  sonder  gemeentelike  insae,  en  ‘n                
demokrasie,  waarin  die  lidmate  van  die  gemeente  dikteer  sonder  ouderlinge  leierskap.             
Bybelsgesproke  is  dit  die  Godgegewe  verantwoordelikheid  van  die  ouderlinge  om  die  plaaslike  kerk  te                
“ regeer ”  of  bestuur  (1Tim.5:17),  ‘n  taak  waarvoor  hulle  aan  die  Here  self  eendag  rekenskap  sal  gee                  
(Heb.13:17).  Hierdie  taak  mag  die  ouderlinge  nie  verrig  as  outoritêre  “ heersers ”  oor  die               
geloofsgemeenskap  nie  (1Pet.5:3).  Die  leraar  en  ouderlinge  moet  die  lidmate  van  die  plaaslike  kerk                
ken  in  alle  noemenswaardige  besluitneming  en  toelaat  dat  hul  stem  die  uitkoms  van  belangrike  sake                 
bepaal.  Die  rede  hiervoor  is  weens  die  Bybel  se  getuienis  dat  die  lidmaatskappe  van  die  verskeie                  

12   Rampfumedzi,   C.   2013.    Theology   IV   syllabus .   Polokwane,   R.S.A.:   Christ   Baptist   Seminary.   
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plaaslike  kerke  in  die  eerste  eeu  betrokke  was  by  die  interne  administrasie  van  hul  gemeentes,                 
d.m.v.:     

● Die   kies   van   ampsdraers   in   die   plaaslike   kerk   (Hand.6:1-6);   
● Die   bearbeiding   van   mede-lidmate   in   die   plaaslike   kerk   (Matt.18:15-18;   Gal.6:1-2);     
● Die   bewaring   en   deelname   aan   die   Instellings   (Hand.2:42-47;   1Kor.11:23-26);   
● Die   bewaring   van   God   se   waarheid   in   die   plaaslike   kerk   (1Tim.3:15);   
● Die   uitsorteer   van   konflik   tussen   lidmate   in   die   plaaslike   kerk   (1Kor.6:1-5);     
● Die   uitstuur   van   sendelinge   vanuit   die   plaaslike   kerk   (Hand.13:2-3;   14:27);     
● Die   ekskommunikasie   van   ongelowiges   vanuit   die   plaaslike   kerk   (1Kor.5:2,13).   

Hierdie   regeringsvorm   word   genoem   die   gemeenskaplike   regeringstelsel   van   die   plaaslike   kerk.     

h. Die   Interafhanklikheid   van   die   Kerk   

i. Die   Liggaam-Dinamiek  

Die  Woord  van  God  vergelyk  die  plaaslike  kerk  met  ‘n  menslike  liggaam  om  die  waarheid  te                  
beklemtoon  dat  elke  lidmaat  van  die  plaaslike  kerk  ‘n  spesiale  Godgegewe  funksie  het  om  te  verrig  in                   
die  gemeente,  net  soos  wat  elke  ledemaat  van  jou  en  my  materiële  liggame  ‘n  spesiale  Godgegewe                  
funksie  het  om  te  verrig  in  die  liggaam  (1Kor.12:12-27).  As  die  een  ledemaat  van  jou  materiële                  
liggaam  ly  [byvoorbeeld  tandpyn]  affekteer  dit  die  hele  liggaam,  soortgelyk  is  dit  die  geval  in  die                  
plaaslike  kerk  (1Kor.12:26).  Die  punt  is  dat  elke  lidmaat  van  die  plaaslike  kerk  belangrik  is  en  dat  hulle                    
vir  mekaar  gelyke  sorg  moet  dra  (1Kor.12:25).  Vir  hierdie  doeleinde  het  God  aan  elke  lidmaat  ‘n                 
geestelike  gawe/s  gegee  (1Kor.12:4-7,  11),  waarmee  hulle  die  ander  lidmate  van  die  plaaslike  kerk                
moet  bedien  ten  einde  die  hele  geloofsgemeenskap  te  stig  in  die  geloof  (1Kor.14:12).  Gevolglik  staan                 
elke  individuele  lidmaat  van  die  plaaslike  kerk  verantwoordelik  teenoor  al  die  ander  lidmate  om  deur                 
betrokkenheid  by  die  aktiwiteite  van  die  gemeente  hul  geestelike  gawe/s  te  gebruik  vir  die  opbou  van                  
die  hele  geloofsgemeenskap.  Enige  lidmaat  se  volgehoue  onbetrokkenheid  by  die  aktiwiteite  van  die               
plaaslike  kerk  kan,  in  die  lig  van  hierdie  Bybelse  vergelyking,  gesien  word  as  gelykstaande  aan  ‘n                  
amputasie   van   ‘n   ledemaat   aan   jou   en   my   materiële   liggaam.     

ii. Die   Geestelike   Gawes   

Volgens  Bybelse  leer  het  God  aan  elke  weergebore  lidmaat  van  die  plaaslike  kerk  ‘n  geestelike                 
gawe/s  gegee  (1Kor.12:4-7,  11),  waarmee  hulle  die  ander  lidmate  van  die  plaaslike  kerk  moet  bedien                 
ten  einde  die  hele  geloofsgemeenskap  te  stig  in  die  geloof  (1Kor.14:12).  D.w.s.  die  geestelike  gawe/s                 
is  nie  die  ‘eiendom’  van  die  individu  nie,  maar  eerder  die  ‘eiendom’  van  die  gemeente.  Die  individu  is                    
slegs  die  kanaal,  wie  die  Godgegewe  geestelike  gawe/s  moet  aanwend  in  diensbaarheid  aan  die                
gemeente  tot  haar  voordeel.  Hierdie  geestelike  gawe/s  kan  natuurlike  talente,  vermoëns  of              
vaardighede   wees   wat   deur   die   Heilige   Gees   bekragtig   word   by   wedergeboorte.   

Die  geestelike  gawes  wat  gefunksioneer  het  in  die  eerste  eeu  gedurende  die  oorgangstydperk  tussen                
die  Ou  en  Nuwe  Verbonde  -  voordat  God  se  finale  openbaring  in  die  Nuwe  Testament  voltooi  en  die                   
kanon  van  die  Bybel  saamgestel  was  -  word  gelys  in  die  Nuwe  Testament  (1Kor.12:4-7;  Rom.12:6-8;                 
1Pet.4:10-11).  Na  die  voltooiing  van  God  se  finale  openbaring  in  die  Nuwe  Testament  en  die  saamstel                  
van  die  kanon  van  die  Bybel  het  die  wonderwerkende  gawes  [byvoorbeeld  bonatuurlike  genesing]               
geëindig,  soos  die  apostel  Paulus  voorspel  het  dat  sommige  gawes  sou  (1Kor.13:8-10).  Hierdie               
wonderwerkende  gawes  was  in  elkgeval  nie  die  deel  van  alle  gelowiges  nie,  maar  slegs  van  die                  
apostels  en  hulle  naaste  medewerkers  (2Kor.12:12;  Hand.2:43).  Die  res  van  die  geestelike  gawes  wat                
in   die   Bybel   gelys   word   is   steeds   vandag   werksaam   te   midde   die   lidmaatskap   van   die   plaaslike   kerk.     
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Indien  jy  wil  vasstel  watter  geestelike  gawe/s  die  Here  Jesus  Christus  aan  jou  gegee  het,  waarmee  jy                   
die   plaaslike   kerk   moet   bedien,   sal   die   volgende   vrae   jou   begelei:     

● Wat   is   jou   passie?     
● Wat   is   jou   talente,   vermoëns   en   vaardighede?   
● Wat   sien   jy   eerste   raak   wanneer   jy   by   die   plaaslike   kerk   se   erediens   instap?   
● Wat   is   jou   verlede   ervaring   m.b.t.   diensbaarheid   in   God   se   koninkryk?     
● Wat   sê   betroubare   gelowiges   wie   jou   goed   ken   omtrent   jou   begaafdheid?     

Soms  is  geestelike  weer  gebore  lidmate  onseker  oor  presies  wat  hul  geestelike  gawe/s  is  en  waar                  
hulle  inpas  in  die  bediening  van  die  plaaslike  kerk.  Tog  word  dit  verwag  deur  die  Here  Jesus  dat  elke                     
dissipel  net  iewers  sal  begin  dien  (1Pet.4:10-11).  Heelwat  gelowiges  het  hulle  geestelike  gawe/s               
ontdek  in  die  proses  van  diensbaarheid  aan  die  plaaslike  kerk.  Dus,  indien  jy  onseker  is  oor  jou                   
geestelike  gawe/s:  bid  oor  die  saak,  raak  iewers  betrokke  in  die  plaaslike  kerk  en  kort  voor  lank  sal                    
God  aan  jou  duidelik  maak  hoe  en  waar  Hy  jou  in  die  bediening  van  die  plaaslike  kerk  wil  gebruik  ten                      
einde   die   hele   geloofsgemeenskap   te   stig   in   die   geloof.     

i. Die   Suiwerheid   van   die   Kerk   

i. Suiwerheid   in   Leer   en   Lewenswandel  

Die  Woord  van  God  beskryf  die  plaaslike  kerk  as  die  “ pilaar  en  grondslag  van  die  waarheid ”                  
(1Tim.3:15).  Dit  impliseer  dat  sy  die  beskermer  van  God  se  waarheid  is  en  dat  die  leraar  en                   
ouderlinge  moet  toesien  dat  die  lidmaatskap  van  die  plaaslike  kerk  die  volle  waarheid,  soos                
geopenbaar  in  die  Bybel,  noukeurig  navolg  wat  leer  en  lewenswandel  aanbetref.  Dit  impliseer  verder                
dat  sy  sal  teenstaan  en  verwerp  alles  wat  in  stryd  is  met  die  waarheid.  Hierin  neem  die  ouderlinge                    
verantwoordelikheid  (Tit.1:9;  1Pet.5:3),  maar  die  onus  rus  op  die  hele  geloofsgemeenskap  om              
gesamentlik  die  “ pilaar  en  grondslag  van  die  waarheid ”  te  wees.  Die  leraar  en  ouderlinge  sal                 
voortdurend  arbei  vir  die  suiwerheid  van  die  plaaslike  kerk  deur  publieke  en  persoonlike  bediening                
(Hand.20:20).     

ii. Kerklike   Tug   

In  die  geval  waar  lidmate  van  die  plaaslike  kerk  doelbewustelik  afwyk  van  God  se  waarheid  in  leer  of                    
in  lewenswandel,  en  sodoende  aandui  dat  hulle  moontlik  nooit  werklik  geestelik  weer  gebore  was  nie                 
(1Joh.2:19),  word  dit  die  verantwoordelikheid  van  die  geloofsgemeenskap  om  so  ‘n  persoon  te               
konfronteer  in  liefde,  ten  einde  hul  op  te  roep  tot  bekering  en  herstel  tot  effektiewe  diens  in  God  se                     
koninkryk.  Die  Here  Jesus  het  self  hierdie  opdrag  aan  Sy  plaaslike  kerk  gegee:  “ 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;  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.  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 ”  (Matt.18:15-17).  Die  doel  van  die  kerklike  tugproses  is  om  die  lidmaat,  wie  rebelleer  teen                 
God  se  waarheid,  se  sonde  so  lank  as  moontlik  te  bedek  (1Pet.4:8;  1Kor.13:7),  totdat  bekering  en                  
herstel  tot  God  se  waarheid  in  leer  en  lewenswandel  bewerkstellig  is.  Indien  die  persoon  egter  volhou                  
in  rebellie  teen  God  se  waarheid  in  leer  en  lewenswandel,  ten  spyte  daarvan  dat  die  Bybelse  stappe                   
vir  kerklike  tug  gevolg  was,  moet  die  persoon  geëkskommunikeer  word  onder  die  geestelike               
beskerming  van  die  plaaslike  kerk  uit  (Matt.18:17;  cf.  1Kor.5:1-2;  13b);  siende  dat  ‘n  bietjie  suurdeeg                 
die  hele  deeg  bederf  (1Kor.5:6-7a).  Die  kerklike  tugproses  bestaan  t.w.v.  die  beskerming  van  God  se                 
eer  en  gemeente.  Bet-El  Baptiste  Kerk  se  konstitusie  bevat  ‘n  meer  gedetailleerde  uiteensetting  van                
die   kerklike   tugproses   (Addendum   C).   
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j. Die   Groot   Opdrag   van   die   Kerk   

Die  plaaslike  kerk  van  die  Here  Jesus  Christus  het  ‘n  drievoudige  fokus:  (i)  haar  Godwaartse  fokus                  
sluit  in  die  gemeenskaplike  aanbidding  van  God;  (ii)  haar  inwaartse  fokus  sluit  in  die  gemeenskaplike                 
opbou  van  mekaar  deur  dissipelskap  en  diensbaarheid;  en  (iii)  haar  uitwaartse  fokus  sluit  in  die                 
gemeenskaplike  uitreik  na  ‘n  verlore  wêreld  met  die  evangelie  van  Jesus  Christus.  M.b.t.  die  plaaslike                 
kerk  se  uitwaartse  fokus  het  die  Here  Jesus  Christus  vir  haar  die  opdrag  gegee:  “ Gaan  dan  heen,                   
maak  dissipels  van  al  die  nasies,  en  doop  hulle  in  die  Naam  van  die  Vader  en  die  Seun  en  die  Heilige                       
Gees;   en   leer   hulle   om   alles   te   onderhou   wat   Ek   julle   beveel   het ”   (Matt.28:19).     

i. Die   Groot   Opdrag   &   Evangelisasie   

Die  Here  Jesus  Christus  het  vir  Sy  eerste  dissipels  geroep  om  Hom  te  volg  met  die  woorde:  “ Kom                    
agter  My  aan,  en  Ek  sal  julle  vissers  van  mense  maak ”  (Matt.4:19).  Hy  het  hulle  persoonlik  opgelei                   
om  vissers  van  mense  te  wees  vir  drie  en  ‘n  halwe  jaar  lank  gedurende  Sy  publieke  aardse  bediening                    
en  kort  voor  Sy  hemelvaart  het  Hy  aan  hulle  die  Groot  Opdrag  gegee.  Na  Sy  hemelvaart  was  hulle                    
gehoorsaam  aan  daardie  Groot  Opdrag  deur  die  instaatstelling  van  die  inwonende  Heilige  Gees  met                
groot   sukses   (Hand.1:8).     

Soos  die  eerste  dissipels  is  elke  gelowige  vandag  steeds  geroep  om  ‘n  visser  van  mense  te  wees  in                    
gehoorsaamheid  aan  die  Here  Jesus  Christus  se  Groot  Opdrag.  Dit  beteken  dat,  soos  wat  jy  en  ek                  
‘heengaan’  op  ons  alledaagse  lewenspad,  moet  ons  ingestel  wees  op  die  mense  wie  God  rondom                 
ons  geplaas  het,  sodat  ons  goeie  rentmeesters  kan  wees  van  elke  geleentheid  om  aan  hulle  die                  
evangelie  van  Jesus  Christus  te  verkondig.  Hierin  was  die  vroegste  gelowiges  vir  ons  ‘n  besonderse                 
voorbeeld  (Hand.8:3-5).  Hierdie  is  nie  slegs  die  taak  van  die  leraar  en  ouderlinge  of  ‘n  begaafde                  
groepie  nie,  maar  van  elke  dissipel  van  die  Here  Jesus  Christus.  Ons  liefdevolle  konfrontasie  van                 
mense  vanuit  “alle  nasies”  met  die  evangelie  plaas  hulle  voor  die  keuse  om  ‘n  dissipel  van  die  Here                    
Jesus  Christus  te  word  deur  bekering  en  geloof  aldan  nie  (Mar.1:14-15).  Diegene  wie  positief  reageer                 
op  ons  verkondiging  van  die  evangelie  boodskap  met  Bybelse  bekering  en  reddende  geloof  moet                
gedoop  word  (Mar.16:16;  Hand.2:37-41;  8:12;  9:35-38;  16:13-15a,  30-33;  22:12-16;  ens.)  en             
opgeneem   word   in   die   lidmaatskap   van   die   plaaslike   kerk.     

Die  leraar  en  ouderlinge  van  Bet-El  Baptiste  Kerk  sal  gereeld  die  Evangelieverkondiging  kursus               
aanbied  ten  einde  die  gemeente  se  lidmate  toe  te  rus  om  die  evangelie  met  vrymoedigheid  te                  
verkondig.   [Sien   Bet-El   Baptiste   Kerk   se   Bedieningsfilosofie   en   -Plan].     

ii. Die   Groot   Opdrag   &   Dissipelskap   

Die  Here  Jesus  Christus  het  nie  aan  Sy  Kerk  beveel  om  slegs  geestelik  onvolwasse  bekeerlinge  te                  
maak  nie,  maar  “dissipels”,  wie  gedoop  is  in  die  Naam  van  God  “ die  Vader  en  die  Seun  en  die  Heilige                      
Gees ”,  en  wie  sistematies  en  voortdurend  voortgehelp  word  deur  instruksie  om  al  die  bevele  van  die                  
Here  Jesus  te  onderhou  (Matt.28:19).  Hierdie  proses  word  ‘dissipelskap’  genoem  en  vind  plaas  binne                
die  konteks  van  die  plaaslike  kerk  se  Woordprediking  tydens  eredienste;  sowel  as  enige  ander                
gemeentelike  byeenkomste  waar  gelowiges  interaksie  met  mekaar  het  rondom  die  suiwer  waarheid              
van  God  se  Woord,  soos  byvoorbeeld  Bybelstudies,  gebedstye,  dissipelskap  byeenkomste,            
huisbesoeke,   gemeentelike   aangeleenthede,   ensovoorts.     

Die  leraar  en  ouderlinge  van  Bet-El  Baptiste  Kerk  sal  gereeld  die  Geestelike  Groei  kursus  aanbied  ten                  
einde  die  gemeente  se  lidmate  toe  te  rus  om  persoonlik  te  groei  as  die  dissipels  van  die  Here  Jesus                     
Christus,  asook  om  mekaar  voortdurend  te  dissipeleer  op  die  weg  van  dissipelskap.  [Sien  Bet-El                
Baptiste   Kerk   se   Bedieningsfilosofie   en   -Plan].   
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k. Die   Pligte   van   Kerklidmate   

Volgens  die  lering  van  God  se  Woord  rus  die  volgende  vier  verantwoordelikhede  op  elke  gelowige                 
m.b.t.   die   plaaslike   kerk   waarvan   God   hulle   deelgemaak   het:     

i. Betrokkenheid   

Die  Woord  van  God  vermaan:  “...   laat  ons  ons  onderlinge  byeenkoms  nie  versuim  soos  sommige  die                  
gewoonte  het  nie,  maar  laat  ons  mekaar  vermaan  [om  daarheen  te  gaan],  en  dit  des  te  meer  namate                    
julle  die  dag  [van  die  Here  Jesus  Christus  se  wederkoms]  sien  nader  kom ”  (Heb.10:25).  Hierdie  bevel                 
impliseer  konstante  bywoning  van  gemeentelike  byeenkomste  en  betrokkenheid  by  gemeentelike            
aktiwiteite.  Die  belangrikste  gebeure  gedurende  die  week  vir  elke  gelowige  behoort  die  byeenkomste               
van  die  plaaslike  kerk  te  wees,  waaraan  hulle  prioriteit  gee  om  dit  nie  mis  te  loop  nie.  Dit  is  in  die                       
konteks  van  die  interaksie  wat  plaasvind  tydens  gemeentelike  byeenkomste  en  aktiwiteite  dat              
dissipelskap  plaasvind  en  die  lidmaatskap  van  die  plaaslike  kerk  gestimuleer  word  tot  groei  in                
geestelike  volwassenheid.  Onbetrokkenheid  by  gemeentelike  byeenkomste  en  aktiwiteite  sal  ‘n            
definitiewe  negatiewe  gevolg  hê  op  die  gelowige  se  geestelike  welstand,  soos  wat  die  geval  was  met                  
die   gelowiges   aan   wie   bostaande   vermaning   gerig   word.     

ii. Barmhartigheid   

Die  Woord  van  God  vermaan:  “ Hieraan  het  ons  die  liefde  leer  ken,  dat  Hy  sy  lewe  vir  ons  afgelê  het;                      
en  ons  behoort  ons  lewe  vir  die  broeders  af  te  lê.  Maar  wie  die  goed  van  die  wêreld  het  en  sy  broeder                        
sien  gebrek  ly  en  sy  hart  vir  hom  toesluit,  hoe  bly  die  liefde  van  God  in  hom?  My  kinders,  laat  ons  nie                        
liefhê  met  woorde  of  met  die  tong  nie,  maar  met  die  daad  en  in  waarheid ”  (1Joh.3:16-17;  Jak.2:15-16;                   
Gal.6:2,  9-10;  Matt.6:1-5;  25:34-40).  Hierdie  bevel  impliseer  aktiewe  betrokkenheid  in  die  lewe  van  die                
plaaslike  kerk  ten  einde  kennis  te  dra  omtrent  die  behoeftes  van  “ die  huisgenote  van  die  geloof ”,                  
sodat   gelowiges   mekaar   se   laste   kan   help   dra   tot   eer   van   God.     

iii. Diensbaarheid   

Die  Woord  van  God  vermaan:  “ Namate  elkeen  ’n  genadegawe  ontvang  het,  moet  julle  mekaar                
daarmee  dien  soos  goeie  bedienaars  van  die  veelvuldige  genade  van  God.  As  iemand  spreek,  laat  dit                  
wees  soos  woorde  van  God;  as  iemand  dien,  laat  dit  wees  soos  uit  die  krag  wat  God  verleen ”                    
(1Pet.4:10-11).  Hierdie  bevel  impliseer  dat  gelowiges  nie  kerkbywoning  beskou  in  dieselfde  lig  as  ‘n                
ete  by  ‘n  restaurant  waar  mens  net  sit  om  bedien  te  word  nie,  of  soos  ‘n  uitstappie  na  die  bioskoop                      
waar  mens  net  sit  om  vermaak  te  word  nie,  maar  as  ‘n  geleentheid  om  ander  te  bedien  met  die                     
geestelike   gawe/s   wat   God   aan   jou   gegee   het   vir   hierdie   doeleinde.     

iv. Ondersteuning   

Die  Woord  van  God  vermaan:  “ Maar  dink  daaraan:  Wie  spaarsaamlik  saai,  sal  ook  spaarsaamlik                
maai;  en  wie  volop  saai,  sal  ook  volop  maai.  Laat  elkeen  gee  soos  hy  hom  in  sy  hart  voorneem,  nie                      
met  droefheid  of  uit  dwang  nie,  want  God  het  ’n  blymoedige  gewer  lief ”  (2Kor.9:6-7);  en:  “ Op  elke                   
eerste  dag  van  die  week  moet  elkeen  van  julle  self  opsy  sit  en  opspaar  namate  sy  voorspoed  is ”                    
(1Kor.16:1-2).  Hierdie  bevel,  wat  gegee  word  in  die  konteks  van  finansiële  offergawes  /  kollekte  aan                 
die  plaaslike  kerk  vir  die  werk  van  die  bediening,  impliseer  dat  elkeen  maandeliks  finansieel  moet                 
bydra  ten  einde  die  finansiële  welstand  van  die  gemeente  en  haar  werksaamhede  te  verseker.  Die                 
leraar  en  ouderlinge  sal  nooit  aan  enige  lidmaat  voorskryf  hoeveel  hulle  behoort  by  te  dra  nie,  want                   
elke  bydrae  is  vrywillig  en  volgens  elkeen  se  voorspoed.  Dit  is  ‘n  saak  tussen  die  gewer  en  God,  wie                     
die  hemelse  Gewer  van  alle  goeie  gawes  aan  almal  is  (Jak.1:17).  Die  regte  ingesteldheid  m.b.t.                 
finansiële  offergawes  is  nie  ‘ Hoeveel  van  my  geld  moet  ek  hierdie  maand  aan  God  gee ?’  nie,  maar                   
eerder  ‘ Hoeveel  van  God  se  geld,  wat  Hy  aan  my  toevertrou  het,  moet  ek  hierdie  maand  aan  God                    
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teruggee  ter  wille  van  die  werk  van  Sy  koninkryk ?’  (Hag.2:8;  Ps.50:10-12;  1Kor.10:26).  ‘n  Goeie                
[Bybelse]  beginsel  is  om  10%  van  jou  bruto  inkomste  elke  maand  te  gee  aan  die  plaaslike  kerk  t.w.v.                    
die   werk   van   die   bediening.   

v. Onderdanigheid   

Die  Woord  van  God  vermaan:  “ MAAR  ons  vra  julle,  broeders,  erken  die  wat  onder  julle  arbei  en  julle                    
voorgangers  in  die  Here  is  en  julle  vermaan;  en  bewys  hulle  in  liefde  die  hoogste  agting  ter  wille  van                     
hulle  werk ”  (1Thes.5:12-13);  en:  “ Wees  gehoorsaam  aan  julle  voorgangers  en  onderdanig,  want  hulle               
waak  vir  julle  siele  as  diegene  wat  rekenskap  moet  gee,  sodat  hulle  dit  met  blydskap  kan  doen  en  nie                     
al  sugtende  nie;  want  dit  is  vir  julle  nie  nuttig  nie ”  (Heb.13:17).  Hierdie  bevel  impliseer  dat  die                   
lidmaatskap  van  die  plaaslike  kerk  op  respekvolle  wyse  die  leiding  van  die  God-aangestelde  leraar  en                 
ouderlinge   sal   volg   tot   eer   van   God.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17   



Be�-E�   Baptist�   Ker�   Lidmaatska�   Voorbereidin�sku�su�   

Sessie   4:   Die   Baptiste   

Hierdie  sessie  is  daarop  gemik  om  die  potensiële  lidmaat/e  kortliks  in  te  lig  omtrent  die                 
geloofsoortuigings  en  gebruike  wat  uniek  is  aan  die  Baptiste  Identiteit.  Dit  word  verwag  dat  die                 
volgende  kort  artikel,  geskryf  deur  Ds.  Franz  Greffrath  (herder-leraar  van  Bet-El  Baptiste  Kerk),               
gelees   word   ten   einde   ‘n   beter   begrip   van   die   trotse   herkoms   van   die   Baptiste:     

‘ Die   Nie-Onderhandelbare   Ankers   van   die   Baptiste   Identiteit ’.   

  

  

Sessie   5:   Bet-El   Baptiste   Kerk   

Hierdie  sessie  is  daarop  gemik  om  die  potensiële  lidmaat/e  kortliks  in  te  lig  omtrent  Bet-El  Baptiste                  
Kerk  se  Bybelse  doelstellings,  visie,  missie,  teikengroep,  interne  struktuur  en  bestuur.  Die  mikpunt  is                
om  die  geloofsgemeenskap  saam  te  snoer  en  te  mobiliseer  rondom  die  vervulling  van  hierdie                
Godgegewe  Bybelse  ideale.  Dit  word  verwag  dat  die  volgende  kort  handleiding,  geskryf  deur  Ds.                
Franz  Greffrath  (herder-leraar  van  Bet-El  Baptiste  Kerk),  gelees  word  ten  einde  ‘n  beter  begrip  van                 
die   samestelling   en   funksionering   van   ons   kerkfamilie:     

‘ Bet-El   Baptiste   Kerk   Bedieningsfilosofie   en   -Plan ’.   
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* Addendum   A :   Lidmaatskap   Aansoekvorm   

Hiermee   doen   ek   aansoek   om   as   lidmaat   van   Bet-El   Baptiste   Kerk   (BBK)   opgeneem   te   word.   

Persoonlike   Besonderhede:   

*Van:_______________________   *Voorname:   __________________________________________   

*Epos   adres:   _____________________________________________________________________   

*Telefoon   1:   __________________________    *Telefoon   2:   _________________________________   

*Huweliksmaat:   _____________________    *Kind/ers:   _____________________________________   

*Verjaardag:   ________________________    *Huweliksherdenking:   ___________________________   

*Huisadres:   ______________________________      *Posadres:   _____________________________   

        ______________________________               _____________________________   

        ______________________________             _____________________________   

                    _______________________________                       _____________________________   

  

Relevante   Vrae:     

● Het  jy  sekerheid  dat  jy  ‘n  kind  van  God  is,  wie  volhard  om  te  glo  in  die  Here  Jesus  Christus  as  jou                        
eie   persoonlike   Verlosser   en   Here   (Joh.1:12;   1Joh.5:12-13)?     Ja:   __   Nee:   __     

● Het   jy   die   konstitusie   van   BBK   gelees   en   stem   jy   saam   met   die   inhoud?     Ja:   __   Nee:   __     

● Was   jy   gedoop   toe   jy   tot   geloof   in   die   Here   Jesus   Christus   gekom   het?     Ja:   __   Nee:   __     

○ Waar   en   Wanneer   was   jy   gedoop?   ____________________________________________     

○ Verlang   jy   om   gedoop   te   word?     Ja:   __   Nee:   __     

● Hoe   het   jy   van   BBK   te   hore   gekom?   _______________________________________________   

● Wanneer   het   jy   BBK   se   dienste   begin   bywoon?     _____________________________________   

● Is   jy   tans   ‘n   lidmaat   van   ‘n   ander   kerk,   en   watter?   ____________________________________   

● Aanvaar  jy  die  Bybel  as  die  geïnspireerde,  gesaghebbende,  foutlose  en  algenoegsame             
openbaring   vanaf   God?    Ja:   __   Nee:   __   

● Is  jy  bereid  vir  konstante  en  aktiewe  betrokkenheid  by  die  gemeentelike  byeenkomste  en               
aktiwiteite   van   BBK   (Heb.10:25)?     Ja:   __   Nee:   __   

● Is   jy   bereid   om   BBK   finansieel   te   ondersteun   (1Kor.16:2;   2Kor.9:7)?     Ja:   __   Nee:   __   

● Is   jy   ‘n   lid   van   enige   geheime   organisasie?     Ja:   __   Nee:   __   

  
Parafraseer:   ______   
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● Op   watter   wyse/s   kan   jy   betrokke   raak   by   die   bediening/s   van   die   plaaslike   kerk?   
      [ Maak   ‘n   merkie   langs   die   relevante   opsies ]   

  

Datum:   ________________________   

Handtekening:   __________________   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

[Kommentaar   deur   Leraar   &   Ouderlinge:   _______________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________]   
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