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INLEIDEND
God is besig om gelowiges wêreldwyd te konfronteer met ‘n nuwe wyse van Christenwees, ‘n nuwe wyse van geloofsgemeenskap en Liggaam-van-Jesus-in-die-wêreld-wees,
sodat die wêreld kan weet God lewe.
Dit is in wese ‘n wêreldwye paradigma-verskuiwing, en diepgaande reformasie, wat hier
rondom ons plaasvind. Oral hoor jy Christene teenoor mekaar bely: Die manier hoe ons
“kerk” is, is tans 'n struikelblok in God se besig-wees met mense.
As ek terugdink oor die pad wat die Here met my hierin geloop het sedert die die
aanvang van my teologiese studies in 1975, in my bediening as predikant in die
Nederduitse Gereformeerde Kerk tot in 1993, maar veral gedurende my bediening in die
Vernuwing tot en met nou, weet ek: God het 'n reuse verandering in my eie nadenke
hieroor bewerk. (Lees gerus die eerste paar episodes van hierdie verhaal in my vorige
boek: WAARHEEN MET DIE NUWE WYN (Hersiene uitgawe 2005, deur myself uitgegee).
Ek besef maar te goed dat my "sekerhede" nou hieroor ook maar net voorlopig is. God is
nog steeds besig om nuwe wyn-waarhede oor Sy Liggaam, en die werking daarvan, aan
Sy kinders wêreldwyd te openbaar.
Tog besef ek dat dit so lewensnoodsaaklik is dat 'n gesprek hieroor aan die gang moet
kom in die Afrikaanse gemeenskap, dat ek maar waag om my voorlopige nadenke solank
op die tafel te sit om so jou te stimuleer tot verdere nadenke en gebed hieroor.
Die volgende e-pos-briefie, na een van ons besoeke aan 'n baie tradisionele dorpie hier
in die Boland, illustreer maar net die dringendheid van hierdie saak verder:
Liewe Christo
Ek wil net vir jou op hoogte bring van wat die naweek gebeur het.
Eerstens - dit was vir my 'n wonderlike geleentheid tot groei en ek is
dankbaar dat ek by die diep kant ingegooi was.
My bediening aan hierdie groep gelowiges het hoofsaaklik gesentreer om die drie sake wat
vir hulle belangrik was, nl.:


Wat is God se droom vir ons?



Hoe pas ons daarby in?



Hoe kan ons hierdie visie verder uitdra?.

Ek het klem gelê op die Groot Opdrag en ons geroepenheid veral om dissipels te maak, die
reduplisering van bediening, Wolfgang Simson se model van ekklesia-wees sonder om
gemeentestrukture te skep (en so weer in die tipiese kerklike doldrums vas te val), en het
klem gelê op uitreiking na mense deur middel van vriendskappe en sosialisering.
Ek het dit duidelik gestel dat liefde en eenheid - en nie ander goed nie - die tekens van die
ware kerk is.
My raad aan hulle was om nie reaktief strukture te skep teenoor bestaande kerke nie, maar
om bloot aan te gaan met selle en vieringsgeleenthede sonder om dit 'n voorwaarde te
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maak dat mense hulle "kerke" moet bedank om by hulle aan te sluit. Daar moet eerder na
eenheid gestreef word as verdeeldheid.
Die selle moet die primêre "kerk" word en die denominasies eerder gesien word as
aanvullend tot die sellewe en bepaalde spiritualiteit van die mense. Wanneer die
denominasies nie genoeë neem met so 'n siening nie, sal hulle self stappe neem om mense
uit te werp (wat hoogs onwaarskynlik is).
Ek het ook vertel hoe grense tussen leiers besig is om in Hermanus al hoe meer te vervaag
Ek het dit ook duidelik aan hulle gestel dat, in terme van Bybelse beginsels, dit teoreties
moontlik is dat elke tien gesinne een gesin in staat kan stel om “voltyds” te bedien.
So 'n “voltydse bedienaar” is nie noodwendig die herder of leraar van 'n sg. selkerk nie,
maar kan ook iemand wees wat in die vyfvoudige bediening staan en vir die breë liggaam
beskikbaar is - sodat die persoon nie weer die betaalde uitvoerende amptenaar word wat
al die dienswerk moet doen nie.
(My gees stem saam met baie wat voel dat … (met sy vrou ….) die aangewese persoon is.)
Wat al hoe meer belangrik word is dat sulke groepe ook al meer die vyfvoudige bedienaars
in hulle omgewing finansieel ondersteun.
Ons sal ook op een of ander wyse, soos Timoteus, ouderlinge op plekke soos … en …. moet
aanstel en dan sorg dra dat hierdie mense vyfvoudig bedien word.
Ek raak al meer bewus van die geweldige uitdagings rondom ware vernuwing - veral wat
die struktuur van ekklesia-wees aanbetref.
'n Groot behoefte van die groep is om êrens te "submit" (om onder gesag te kom) het die
sogenaamde Vaderskap-model redelik sterk beklemtoon. Daarom was hulle vraag aan my:
Waar "submit" ons nou eintlik?
Dit lyk my ons sal dringend prinsipiële riglyne moet gee oor hierdie saak …


Aan wie "submit" die heel eerste ou in die "piramide van submission"



Het ons nie dan weer 'n soort pous nie?



Hoe is Christus die hoof van sy kerk?

Ek dink die grootste probleem van die naweek was juis hierdie saak: As jy nie êrens ge"submit" is nie, luister ons nie so lekker na jou nie.
Terwyl ek glo dat, eerder as om die klem op "submission" te plaas, moet ons "relation"
tussen mense beklemtoon.
Hoe gaan ons mense hiervan oortuig?
Baie lief vir jou my broer..

(Ek het maar al die betrokke persone se name uitgehaal om mense se privaatheid te
beskerm- Christo Nel).
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HOOFSTUK 1

NUWE WYN HOORT IN NUWE WYNSAKKE

Twee boeke wat God gebruik het om my prentjie van die Liggaam van Jesus radikaal te
vernuwe was Wolgang Simson se HOUSES THAT CHANGE THE WORLD en Gene
Edwards se MEET UNDER THE HEADSHIP OF CHRIST.
Daarom deel ek graag wat ek hoor die Gees van God vir die Liggaam van Jesus hierdeur
sê.
Al twee hierdie boeke se inhoud beklemtoon maar net weer Luk 5:37 tot 39 se woorde:
"En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie; anders sal die nuwe wyn die sakke skeur,
en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi
word, en al twee word saam behou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe
hê nie; want hy sê: Die oue is beter" (volgens die Afrikaanse '53 vertaling).

WAARMEE IS GOD TANS BESIG?
Soos gewoonlik is dit die klanke uit die profetiese bediening binne die Liggaam van Jesus
wêreldwyd wat 'n mens vertroos in die onsekerheid en ongerieflike omstandighede wat
die meeste van ons tans in ons eie lewe en rondom ons belewe.
Dit is asof dit ons net hoog genoeg uit ons eie benouende omstandighede lig om met
groter perspektief te kan sien wat aan die gebeur is. En met hierdie nuwe profetiese
perspektief, is dit vir ons makliker te verduur, want ons weet daar is 'n bedoeling
hiermee. God is met ons êrens anders heen op pad.
God is baie spesifiek besig om oor die volgende dinge met Sy Liggaam wêreldwyd te
praat:


Hy toets tans elke tradisie en paradigma aan die waarhede van Sy Woord, en eis
volkome gehoorsaamheid aan Jesus Christus, die Hoof en Here.



Daarom is Hy wêreldwyd besig om die wynsakke wat die nuwe wyn moet
akkommodeer in individue se lewens, maar ook in die korporatiewe Liggaam, te
hernieu.



Hy sê selfs dat daar nog nuwe wyn aan die kom is, en waarsku dat die bestaande
wynsakke dit nie sal kan akkommodeer nie. Net wynsakke wat deur die Gees
vernuwe en soepel gemaak is, sal kan akkommodeer wat God nou wil doen.



Die reformasie wat tans wêreldwyd aan die gang is, gebeur in alle dele van die
Liggaam van Jesus. Dit is letterlik 'n totale herstrukturering van die Liggaam van
Jesus op aarde.
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Een van die dele van hierdie herstrukturering is 'n nuwe soort Bybelse leierstelsel
wat ons binne die Liggaam van Jesus sien vorm aanneem. In wese is dit niks anders
as dat daar prakties ruimte gemaak word vir Ef. 4:11 tot 16 se vyfvoudige
bedienings nie. Oral sien ons daarom egte apostoliese bedieninge opstaan wat begin
hande vat met die profetiese bediening om saam as 'n span die fondasie-waarhede
aan die Liggaam te bedien (Ef. 2).



Voorheen het ons oral gemeentes in die Liggaam gesien wat so tussen 50 en 125
gelowiges groot was met 'n pastor of herder as leier. Maar die oomblik as die
apostoliese en profetiese span inspraak in die regering en bediening van hierdie
gemeentes kry, is daar fenomenale groei.



Maar dit sal ook behels dat die herders moet onttrek uit die regering van gemeentes
en hulle moet toespits op die versorging en bediening van die kudde. Regering en
koördinering van bediening in die gemeentes in die Liggaam sal deur apostoliese,
profetiese en lerende bedieninge behartig word.

REFORMEER TERUG SOOS GOD DIT BEGEER
God is besig om gelowiges wêreldwyd te konfronteer met ‘n nuwe wyse van Christenwees, ‘n nuwe wyse van geloofsgemeenskap en Liggaam-van-Jesus-in-die-wêreld-wees,
sodat die wêreld kan weet God lewe.
Dit is in wese ‘n wêreldwye paradigma-verskuiwing, en diepgaande reformasie wat hier
rondom ons plaasvind. Kom ek probeer die hart van hierdie verskuiwing kortliks hier
neerpen:
1. Ekklesia-wees, Liggaam van Jesus-wees in hierdie wêreld, is nie 'n organisasie
of ‘n struktuur of 'n klomp godsdienstige byeenkomste nie, maar is ten diepste
‘n manier van lewe.
Dwarsoor die wêreld hoor 'n mens dieselfde geluide in alle dele van die Liggaam van
Jesus, ongeag wat die teologie van daardie gedeelte gelowiges is. Hoor jy dat voordat
hulle Christene genoem is, is die volgelinge van Christus “die Weg” genoem - wat
modern vertaal kan word as “die manier” of “die manier van lewe” - soos Jesus gelewe
het.
Deur hulle lewe van elke dag daar in die normale gemeenskap, het die volgelinge van
Jesus, daar waar dit werklik saak maak, in hulle huise en op die markplein, as ‘n lewende
alternatief en aantreklike antwoord op die vrae wat die gemeenskap gevra het geleef.
2. Die verskuiwing wat tans plaasvind is ‘n “terugspring” na hoe dit daar in die
begin was in die Vroeg-Christelike gemeentes.
Die wortels van die verwording wat ons om ons in die Liggaam van Jesus wêreldwyd
sien, lê histories daar in die vierde eeu na Konstantyn toe die geloofsgemeenskap ‘n
godsdienstige vorm aanvaar het wat in wese Ou Testamenties van aard was. Kompleet
met priesters, altaar, ‘n Christelike tempel, wierook , en ‘n tipies Joodse
aanbiddingspatroon.


Die Rooms-Katolieke Kerk het toe hierdie styl gaan kanoniseer.
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Toe kom Luther en Calvyn, tydens die reformasie van 1519, en reformeer die kernevangelie, maar los die uiterlike wyse van “kerk-wees” feitlik onveranderd.



Na hom het die sogenaamde Vrye-kerke “kerk-wees” gaan loswikkel uit die hande
van die staat.



Toe kom die Baptiste, die Pinksterbewegings, en die hele Charismatiese beweging,
en sit elkeen noodsaaklike beklemtoninge op die tafel. Maar niemand verander
wesenlik aan die hele “super-sisteem” van “kerk-wees” nie.

3. Tans beleef ons 'n reformasie van strukture in die hele Liggaam van Jesus
wêreldwyd.
Kyk ‘n mens terug oor die geskiedenis van Jesus se Liggaam op aarde, sien jy letterlik
hoe God met die verskillende reformasie-bewegings, soos ‘n gesoute wynmaker, “nuwe
wyn-waarhede” bedien het aan Sy kinders. Nou, lyk dit my, het Hy weer ‘n
reformasieproses wêreldwyd aan die gang gesit wat in wese ‘n reformasie van strukture
en ‘n roepe na “nuwe wynsakke” is.
4. Nêrens in die Nuwe Testament word daar gepraat van “kerk” en, nog erger,
van “kerke” soos ons dit hedendaags gebruik nie. Nog minder word daar van
‘n gebou as die “huis van God” gepraat.
Dit is gryp ‘n mens aan dat dit juis Stefanus se lewe gekos toe hy beklemtoon het dat God
nie in geboue van steen woon nie. Die “huis van God” en “kerk-wees” was vir die Nuwe
Testamentiese-gelowiges God se mense wat as God se familie op aarde in kleiner of
groter geloofsfamilies in verhouding met mekaar gestaan het. En dit fisies gebeur daar
waar hulle geleef het as gesinne in ‘n huis of daar by die werk. Daar het hulle mekaar en
God se teenwoordigheid geniet, deur die werking van Sy Gees en deur die bediening van
die gawes.
God was daar as hulle hulle lewens met mekaar gedeel het, maar ook as hulle
verantwoordelikheid vir mekaar se totale nood geneem het. Soms het dit beteken dat
hulle privaat-goed moes verkoop sodat iemand, wat nie het nie, kan hê. Maar God was
ook daar as hulle gelowig mekaar deur lering en voorbeeld begelei het in dissipel-wees.
Of as hulle vir mekaar gebid of teenoor mekaar geprofeteer het. Hy was daar as hulle
geleer het hoe om mekaar onvoorwaardelik lief te hê - soos Hy hulle lief gehad het - en
mekaar vergewe en aanvaar het soos Hy hulle geleer het.
5. Daarom is daar wêreldwyd ‘n roepe om weer in die kleingroep in huise en by
die werk geloofsgemeenskap te wees.
Die meeste “kerk-sisteme” het vandag so groot geword dat gelowiges nie meer werklik
Bybelse geloofsgemeenskap en dissipelskap daar kan beleef nie. Daarom is daar 'n
roepe terug na 'n kleingroep-geloofsgemeenskap:


Waar 8 tot 15 mense aan mekaar "commit" om ‘n geloofspad met mekaar te begin
loop om werklik volledig Bybelse ekklesia te wees.



Waar hulle weer kan leer om 100% met mekaar hulle lewens en hulle alles te deel
soos Jesus ons geleer het. Soos die Nuwe Testamentiese gemeentes aan ons
gemodelleer het.
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Waar hierdie deel-van-lewe die hart van ware geloofsgemeenskap of ekklesia-wees
vorm. En nie allerlei godsdienstige programme wat veral gefokus is op Sondag se
erediens, met ‘n professionele span bedienaars om dit alles moontlik te maak nie.

6. ‘n Nuwe geslag gelowiges is aan die opstaan wat hulle identiteit en roeping in
Jesus deur die werking van die Gees ontdek het.
Oral om ons ontdek ons gelowiges wat die boodskap van Jesus begin verstaan dat hulle
almal bedoel is as ‘n geslag bedienaars deur wie die Gees van Jesus met krag aan ‘n
wêreld wil toon dat Jesus lewe en dat die Koninkryk van God hier tussen ons aan die
kom is.
7. Maar daarmee saam staan “ ‘n nuwe soort” geestelike leier op
Ons sien leiers wie se leierskap nie in die eerste plek in ‘n teologiese graad of posisie lê
nie, maar in ‘n roeping en ‘n salwing van God deur die werking van die Heilige Gees. En
die aard van hierdie roeping en salwing verskil van leier tot leier, soos wat God
outoriteit en gawes vir hierdie leiers gee. Wat dan veroorsaak dat gelowiges, tussen wie
hierdie leiers beweeg, elke dag prakties iets beleef van die roeping en salwing wat daar
op sy of haar lewe is, as hulle bedien word met die gawes van die Heilige Gees.
8. God is besig om 'n nuwe eenheid in Sy Liggaam te bewerk
Alhoewel daar honderde verskillende geloofsgemeenskappe binne ‘n dorp of stad se
grense kan wees in die verskillende huise en daar by die werksplekke, is daar
wêreldwyd 'n nuwe bewuswording dat daar ‘n Bybelse eenheid tussen hulle en die
ander geloofsgemeenskappe is waartoe hulle Bybels ge"commit" is.
9. Binne die ekklesia in 'n dorp of stad, is daar ruimte vir die bediening van die
vyfvoudige bediening van Ef. 4:11-16
Die Bybel teken vir ons dat Jesus Christus, as die Hoof van Sy Liggaam op aarde, Sy
Liggaam wil toerus vir hulle bediening deur die bediening van ‘n span Godgeroepe en –
gesalfde bedienaars wat tussen die geloofsgemeenskappe in die verskillende
dorpe/stede rondbeweeg. Ef. 4:11-16 identifiseer hulle as apostels, profete, herders,
leraars en evangeliste.
10. Hierdie paradigma-verskuiwing loop altyd in die praktyk uit op weerstand en
konflik met tradisionele “kerksisteme".
Omdat God se mense tans meestal in allerlei kerkstrukture en denominasies vasgevang
sit, sal die paradigma-verskuiwing wat tans aan die gang is, op die een of ander punt
weerstand veroorsaak. Wat uiteindelik sal meebring dat gelowiges en
geloofsgemeenskappe sal moet kies wie die Here van hulle lewe en wat die struktuur
van geloofsgemeenskap in die toekoms gaan wees. En die keuse gaan wees of om
gehoorsaam te wees aan Jesus, die Hoof, wat Sy Liggaam wil lei deur Sy Gees, of tradisies
wat oor die eeue heen ons tot hiertoe geprogrammeer het.
11. Skielik is die hele saak van ‘n magdom “professionele geestelike leiers” op die
tafel, met ‘n kolossale “kerk-sisteem” wat in stand gehou moet word.
Die uitdaging gaan wees hoe om dit wat oor die eeue ‘n reuse kerk-organisasie geword
het, terug te verander in ‘n Bybelse organisme met die minimum organisasie. Waar daar
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weer plek is vir geloof, die leiding en die werking van die Gees van die Hoof van die
Liggaam.
12. Dwarsoor die wêreld is daar 'n al-groterwordende frustrasie met die
tradisionele "kerk".
Kontemporêre Christen-wees lyk vir die gemeenskap na ‘n klomp heilige mense wat een
dag in die week op ‘n heilige uur op ‘n heilige plek byeenkom vir ‘n heilige
godsdiensoefening. Waar ‘n pragmatiese, prestasie-georiënteerde sisteem vereis dat die
hele byeenkoms, wat ons “erediens” noem, mense genoemsaam moet “vermaak”, maar
ook in die proses die betrokke kerksisteem kan help oorleef en, verkieslik, selfs kan laat
groei.
13. Die uitdaging van die nuwe reformasie-beweging is om weer effektief Bybels
ekklesia te wees
Ongelukkig laat die grootte en formaat van die godsdiensoefening in die tradisionele
"kerk-strukture" nie werklik ruimte vir groei in geloofsvolwassenheid en verdiepte
geloofsgemeenskap nie. Daarom daag dit hierdie nuwe reformasie-beweging uit om
weer effektief en Bybels prakties vorm te gee aan die noodsaaklike, gereelde saamkom
van gelowiges in geloofsgemeenskappe van allerlei groottes, in huise en by die
werksplek, in dorpe, stede of op die platteland, sodat ons werklik God se
teenwoordigheid en werking daar sal ervaar.
14. Deel hiervan is 'n hernieude "commitment" van die ekklesia aan hulle
getuienistaak teenoor 'n verloregaande wêreld om hulle
In die tradisionele "kerk-struktuur en kerk-wees" het die basiese opdrag om na ‘n
verlore wêreld te “gaan”, in die organisatoriese proses bykans totaal verlore geraak.
Getuie-wees het feitelik uitsluitlik die taak geword van ‘n “eksklusiewe groepie
sendelinge” wat “voltyds” in die “sending” staan. Hierdie scenario is besig om te
verander. Wêreldwyd is God besig om Sy mense te leer om getuie te gaan wees daar
waar mense in hulle huise en op die markplein is. Om daar die man of vrou, “op soek na
vrede”, te gaan bedien met God se krag (Luk 10:6).
15. Daar in die huise en in die werksplek, waar gelowiges ekklesia begin wees,
gaan Christen-wees en ware Bybelse geloofsgemeenskap-wees weer geoefen
en ontwikkel word
Daar gaan ons weer die wonder van die fees van die “breek van die brood” beleef, en die
afspeel van die “doop-drama”. Waar dit begin gebeur, sien ons tans dat meer as 75%
van die fenomenale groei wat die Christendom tans beleef, in hierdie huis- en
werksplek-geloofsgemeenskappe plaasvind. En dit beklemtoon maar net weer dat dit
die Bybelse metode is van “uitgaan na die wêreld om mense dissipels van Jesus” te maak.

'N BIETJIE MEER OOR DIE NUWE WYNSAKKE
Tans is daar wêreldwyd letterlik 'n derde reformasie-beweging binne die Liggaam van
Jesus aan die gang.
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Die eerste reformasie was dié in die tyd van Luther en Calvyn, waar God spesifiek
deur Sy Gees, die inhoud van die Evangelie-boodskap en die teologie indringend
begin vernuwe het.



Tydens die lewe van ‘n John Wesley, die Morawiese beweging en andere wat sou
volg, het God deur Sy Gees, die Liggaam gehelp om opnuut te verstaan dat Sy
verhouding met Sy mense 'n intieme liefdesverhouding van 'n Hemelse Vader met Sy
geliefde kinders deur die werking van die Heilige Gees is.



Die derde reformasie-beweging wat tans aan die gang is, is 'n reformasie wat fokus
op die nuwe wynsakke of strukture binne die Liggaam van Jesus waarmee ons die
nuwe wyn probeer akkommodeer wat God tans aan gelowiges bedien.

Dit word tans bereken dat daar tussen 2000 en 3000 nuwe ekklesias elke week
wêreldwyd ontstaan. Tog vind hierdie groei tans plaas te midde van 'n groeiende
frustrasie met die "kerk" soos ons dit al die jare geken het.
In Amsterdam, byvoorbeeld, is 'n ondersoek onder jongmense gedoen waar twee vrae
aan hulle gevra is. Op die vraag of hulle geïnteresseerd is in Jesus, het 100% van die
jongmense "ja" geantwoord. Maar op die vraag of hulle geïnteresseerd is in die kerk van
Jesus, het 99% "nee" geantwoord.
In Engeland word dit tans bereken dat 47% van alle volwasse gelowiges wat getuig van
'n lewende verhouding met Jesus as Verlosser, geen behoefte het om aan die "kerk" te
behoort nie.
Wat dus inderwaarheid beteken dat daar derduisende wedergebore volgelinge van Jesus
êrens sit sonder 'n geestelike tuiste en 'n gelowige familie om hulle.
Maar dit is nie net gelowiges wat hiermee worstel nie. Tans word daar in Amerika
bereken dat meer as 50% van alle geestelike leiers van tradisionele gemeentes hoogs
gefrustreerd is met die kerklike praktyke en realiteite.
Al hierdie dinge is vir my maar bloot simptome wat aantoon dat die mense van God
vasgevang sit in vorme en metodes wat nie die lewe, die volle waarheid van die Woord
en die vrye werking van Jesus Christus as die Hoof van Sy Liggaam deur Sy Gees kan
akkommodeer nie. Ons sit letterlik vasgevang in allerlei tradisies en tradisionele
patrone. Wat alles meehelp dat ons mekaar in die Liggaam en die verloregaande wêreld
om ons voer met gebrekkige genade, 'n oordosis wettisisme en manipulerende kontrole.
G’n wonder dat 'n gemeente soos Willow Creek Community Church in Chicago
spottenderwys 'n sewevoudige Evangelisasie-strategie vir gelowiges begin leer het nie,
waarin hulle die volgende vir hulle geleer het:
1. Spandeer kwaliteit-tyd saam met ongelowiges
2. Maar hou hulle weg van die kerk af
3. Getuig teenoor hierdie nuwe vriende oor wat Jesus in jou lewe gedoen het en nog
steeds doen
4. Maar hou hulle weg van die kerk af
5. Lei hulle dan na Jesus
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6. Maar hou hulle weg van die kerk af
7. En wanneer hulle 'n bietjie meer volwasse is en gereed is vir 'n kultuurskok, stel
hulle dan bekend aan die kerk!
Daarom glo ek is God tans besig in alle dele van Sy Liggaam - sy dit tradisionele
gemeentes, Pinkster-, Charismatiese of Vernuwende gemeentes is - om ons koppe te
swaai en ons prentjies te verander na wat Hy bedoel die ekklesia moet wees.
Ekklesia-wees is tog nie 'n klomp georganiseerde byeenkomste op spesiale plekke nie.
Dit is eerder bonatuurlike familielewe tussen mense wat 'n ontmoeting gehad het met
die lewende God en Jesus Christus gekies het as hulle Verlosser en Here.

KOM ONS HOU OP PRAAT VAN KERK EN KERKE!
God is besig om vir Sy hele Liggaam wêreldwyd te sê nuwe wyn hoort in nuwe
wynsakke.
Vir baie jare reeds is God besig om nuwe wyn aan Sy mense uit te deel. En die meeste
van ons het dit die een of ander stadium in ons lewe gulsig vasgegryp en probeer
akkommodeer in ons ou paradigmas en ou "kerk"-sisteem-denke. Maar nou kom die
Here en leer ons die basiese boodskap van Luk 5:37 tot 39. Naamlik, dat nuwe wyn
uiteindelik ou velsakke uitmekaar sal skeur, en dan is die nuwe wyn en die ou velsakke
daarmee heen.
Oor wat so ‘n nuwe wynsak prakties is, is daar heelwat leesstof beskikbaar. Vir my
persoonlik is een van die mees-uitdagende hiervan die boek van Wolfgang Simson,
HOUSES THAT CHANGE THE WORLD.
Ek kan amper nie uitgepraat raak oor dit wat in hierdie boek alles staan nie. Die Here
het werklik deur Wolfgang iets hier op ons tafel neergesit wat elke gelowige moet lees.
Maar iets wat egter nie by Wolfgang aandag kry nie, is die gebruik van die woorde
"kerk" en "kerke" as die vertaling van die Griekse begrip: ekklesia wat ons in die Nuwe
Testament kry.
Vanuit my worsteling met die Griekse begrip, en die Gereformeerd-teologiese pad wat
ek geloop het, het ek begin beleef dat die Here my aangesê het om die woorde "kerk" en
"kerke" in my praat te begin vermy.
Ek het merkwaardige dinge begin ontdek toe ek weer in die oorspronklike Grieks na die
gebruik van die woord ekklesia in konteks gaan kyk het. Ek het die volgende dinge
ontdek:
 Dat Jesus self net in twee gedeeltes die woord ekklesia gebruik het, naamlik in Mat
16:18 en Mat 18:17
 Dat die res van die Nuwe Testament hierdie woord gebruik het waar 'n spesifieke
faset van die ekklesia se karakter of taak beskryf word. Soos wanneer die ekklesia
die Bruid van Christus (Op 21:9); die Liggaam van Christus (Ef. 1:22,23); die woning
van God (Ef. 2:22); die kudde van God ( 1 Pet 5:2); of die hoeksteen en fondasie van
die waarheid genoem word (1 Tim 3:15). In ander gedeeltes in die Bybel word die
ekklesia weer beskryf as 'n familie, 'n wingerd en 'n weermag.
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 En ek het ontdek dat ‘n letterlike vertaling van die Griekse woord met iets soos die
volgende weergegee kan word: " die samekoms van die geroepenes"
Wat vir my van kardinale belang was, was toe ek ontdek het dat die Nuwe Testament
die woord ekklesia gebruik om vyf verskillende vorme van saamwees van die Liggaam
gelowiges aan te dui, naamlik:
 Waar groepe van 2 of drie gelowiges saam is (sien Mat 18:20 in konteks met vers
17)
 Waar 'n groepie gelowiges in 'n huis of werksplek bymekaar gekom het (Rom. 16:5)
 Waar gelowiges uit verskillende ekklesia in 'n bepaalde dorp of stad saam bymekaar
gekom het (Rom. 16:1 en 1 Kor. 1:2)
 Waar gelowiges uit verskillende ekklesia uit 'n bepaalde area bymekaar gekom het
(Op 1:4)
 En waar dit gebruik word as 'n uitdrukking van die universele Liggaam van Christus
(Heb. 12:22,23)
Ek glo daarom dat ons vertaling en gebruik van die Afrikaanse woorde "kerk" en "kerke"
nie 'n korrekte weergawe van die Griekse begrip ekklesia is nie. En wel om 'n hele
klomp redes:


As ons die woord “kerk” in Afrikaans gebruik is die woord-prentjie wat hierdie
Afrikaanse begrip by die meeste mense oproep dié van 'n gebou wat vir
godsdienstige byeenkomste gebruik word



Verder laat dit mense dink in terme van godsdienstige, organisatoriese strukture of
sisteme as hulle die woord "kerk" of "kerke" hoor.



En as gevolg van verkeerde teologiese lering in die verband oor die jare heen in alle
dele van Jesus se Liggaam, is die Liggaam van Jesus tans – net in Suid-Afrika - in
meer as 32 000 verskillende denominasies of "godsdienstige sisteme" verdeel!



Uiteindelik glo ek, is dat ons gebruik van die woord "kerk" of nog erger, "kerke", as
vertaling van die begrip ekklesia die resultaat van 'n verkeerde Ekklesiologie of
manier van dink oor God se mense.

Ons sit dus doodgewoon hier vasgevang in 'n tipiese ou velsak.
'n Baie beter, en meer Bybelse vertaling en gebruik van die begrip ekklesia sou - na
gelang van die spesifieke konteks - een van die volgende kon wees:


Bloot ekklesia



Of plaaslike ekklesia



Of ekklesia in 'n bepaalde dorp of stad



Of gelowige byeenkom of vergadering



Of God se mense
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Of liggaam van Christus



Of Jesus se geloofsfamilie



Of fees of "celebration" van die plaaslike ekklesia

In die teologiese vakgebied, Kerkgroei, word daar gewoonlik tussen drie soorte
saamwees van gelowiges onderskei, naamlik:
1. Die groep of sel van 3 tot maksimum 20 gelowiges wat naby-familie geword het en
saam byeenkom in 'n huis, onder die fasilitering en sorg van 'n ouderling. Wat
natuurlikerwys deel in mekaar se lewens op 'n daaglikse en weeklikse basis, met
direkte kontak tussen al die lede.
2. Die groter geloofsfamilie of gemeente (wat gewoonlik tussen 20 tot 200 lede het),
wat formeel georganiseer word onder die leiding van 'n pastor of leraar wat ±1 tot 3
ure per week byeen kom vir erediens en allerlei godsdienstige programme.
3. En dan die groot geloofsfamilie wat feestelike byeen kom om hulle geloof te vier as
"celebration", waar 200 plus gelowiges uit 'n bepaalde dorp of area (uit die
verskillende huisgroepe) byeenkom om God se genade en wonderwerke te vier
onder die leiding van die apostoliese en profetiese bedieninge.
Blaai 'n mens egter deur die Nuwe Testament is dit duidelik dat 1 en 3 wel destyds
voorgekom het in die Liggaam van Jesus. Terwyl dit uit die kerkgeskiedenis duidelik is
dat die tipiese gemeente of "kerk" (nommer 2 dus) 'n blote mense-maaksel is sedert die
vierde eeu.
Dit was bloot in navolging van die reëlings wat keiser Konstantyn getref het. Sy
destydse vereistes vir gelowige byeenkomste was dat dit "fit for a king" moes wees, het
veroorsaak dat spesiale geboue met spesiale soort byeenkomste onder die leiding van
spesiale professionele leiers met spesiale klere ontstaan het. Alhoewel sy bedoelings
skynbaar baie goed was, het dit uiteindelik meegewerk dat kerk-wees totaal verwyder
geraak het van die Bybelse prentjie van ekklesia-wees.
In so ‘n mate dat die meeste gemeentes wat ons vandag om ons sien, werklik beskryf
kan word as 'n "overgrown house-ekklesia, but an undergrown celebration"!
Die gevolg hiervan was dat dit die Bybelse dinamiek van ware ekklesia-wees verloor het.
En so is 'n "fellowship without fellowship" gebore!
As dele hiervan sien ons in die meeste gemeentes gelowige byeenkomste wat volgens
die tipiese patrone van die Ou Testamentiese Joodse erediens ingerig word. Terwyl God
se dinamiese besigwees, soos ons dit in die Nuwe Testament en daarna vind, totaal
ignoreer word.
Verder sou dit ook die einde beteken van die Here se ete as 'n geloofsmaal van gelowiges
in die teenwoordigheid van die opgestane, lewende Jesus Christus, want dit het
mettertyd bloot 'n simboliese "sakrament" geword.
So het die Christendom oor die eeue heen in hierdie vorm doodgewoon verander in net
nog 'n godsdiens met godsdienstige byeenkomste en geboue. En so het God se verloste
mense verander in 'n spesie skadelose, ordentlike mense wat kerk toe gaan en betrokke
is by allerlei godsdienstige aktiwiteite!
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Terwyl God se prentjie van Sy Liggaam, daar in Dan 2:35 en 44, eerder 'n dinamiese
suurdeeg-beweging is wat niemand sal kan keer nie. Totdat dit verander in 'n skare uit
alle volke en tale wat niemand sal kan tel nie (Op 7:9).
Daarom is dit belangrik om 'n slag die tipiese Bybelse ekklesia-prentjie te gaan vergelyk
met die "kerk" -prentjie waaraan ons oor die jare gewoond geraak het:

KERK

EKKLESIA

PLEK

Spesiale of heilige geboue

Huise of by die werksplek

LEIERS

Pastors of leraars

Sporadies apostels, profete,
herders, leraars, maar
meestal ouderlinge (of
volwasse gelowiges)

FINANSIES

Tiendes en offers

Almal deel alles

LEWENSTYL

Individualisties

Gedeelde lewens

EVANGELISASIE

Spesiale programme

Vriendskap met bure; kuier
in huise en by die
werksplek

STRYDKREET

Kry mense in die kerk

Wees ekklesia in mense se
huise en by die werksplek

ONDERRIG-STYL

Staties en seremonieel

Lewendig, diskussie

BELANGRIKSTE TAAK VAN
LEIERS

Lei kerkprogramme; preek

Toerus van elkeen

SLEUTEL

Word lid!

Gaan maak dissipels!

SENDING

Stuur opgeleide sendelinge

Ekklesia-wees beteken dat
God deur ons spontane
getuienis van ons lewe
groei onder ons bewerk

God se hart is dat almal gered sal word (1 Tim 2:4). En dat die hele deeg deursuur sal
word (Mat 13:33). Sodat al die nasies op aarde kan deel in die erfdeel van Jesus (Ps.
2:8). Daarvoor het Hy immers die lewe van Sy Seun gegee (Joh. 3:16 en 17).
Daarom glo ek, het God die ekklesia as nuwe wynsak en bedienings-instrument in
gemeenskappe bedoel om 'n vertoonvenster van Homself as God en Sy genadige liefde te
wees.
Om so, uiteindelik, binne stap-afstand van elke mens op aarde ‘n plek of groep mense te
hê waar ander ‘n ontmoeting kan hê met Hom as die lewende God.
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G'n wonder dat daar van oral af stemme opklink wat sê dat wat nou nodig is in die
Liggaam, is nie vernuwing en reformasie nie, maar eerder rewolusie. Ons het nie net
iemand nodig om die proses van verandering te fasiliteer nie, maar eerder 'n
plofstofdeskundige nodig!
Want om die ou wynsakke wat ons tans rondom ons het te probeer vernuwe of te lap, is
om ongehoorsaam te wees aan die Bybelse uitdaging om God te vertrou vir nuwe
wynsakke wat kan akkommodeer wat Hy nou besig is om tussen ons te doen.
En hierdie nuwe wynsakke is nie lewensvreemd nie. Ek glo werklik dat dit bloot 'n
herontdekking van ons eis van basiese Bybelse beginsels wat die Here in die bediening
van Jesus en in die vroeg-Christelike ekklesia reeds vir ons op die tafel neergesit het.
Deel van hierdie herontdekking gaan dan ook wees om die genetiese DNA-kode te
ontdek wat God self, deur die werking van Sy Gees, inbou in elke nuwe wedergebore
gelowige.
Die lewende God van die Bybel plant immers nuwe lewe, met 'n totaal nuwe DNA, in
mense in deur die werk van Sy Gees. En daardie lewe in ons is besig om ons van binneaf radikaal te verander en te leer om nuut te lewe.
Mark. 4:26-29 beklemtoon dat hierdie nuwe lewe se DNA in ons maak dat dit letterlik
Teo-maties (in plaas van outomaties) - onder die leiding van die Gees van God (1 Kor.
3:6) - in ons groei.
Die klem lê dus daarop dat die natuurlike lewe in die Liggaam van Jesus organies is. En
dat dit nie gestruktureer en gekontroleer hoef te word asof dit 'n masjien of 'n program
is nie.
Maar wat wel belangrik is vir hierdie lewe om natuurliker wys te groei en te ontwikkel is
dat ons bepaalde Bybelse riglyne daarvoor moet begin gehoorsaam, naamlik:


Dat dit tussen ons as gelowiges meer sal gaan oor die totaal op-mekaar-aangewesewees en interafhanklikheid, as oor dit wat elkeen individueel is of wil wees



Ideale groei is nie onbeperkte groei nie, maar eerder vermenigvuldiging. Die vrug
van 'n appelboom is immers nie in die eerste plek 'n appel nie, maar nog 'n
appelboom. So behoort die vrug van 'n ekklesia nog 'n ekklesia te wees.



Effektiewe energiebenutting in normale groei maak dat enige aanval op die
immuunstelsel tydens siekte juis deur die organisme gebruik word om homself te
versterk met die oog op sulke aanvalle in die toekoms.

Daarom is dit duidelik dat as hierdie groei normaal moet plaasvind, moet dit plaasvind
in toestande soos God in Sy Woord bepaal het:


Dit moet plaasvind in die liefdeskokon van 'n geloofsfamilie rondom jou, saam met
wie jy hierdie nuwe pad agter Jesus Christus aan kan stap in gehoorsaamheid aan
die stem van die Gees van God wat ons daagliks wil lei, leer en bedien.



Maar daar moet ook genoeg ruimte en soepelheid wees vir die inherente DNA van
die nuwe lewe in elkeen om sy eie struktuur te ontwikkel sonder instruksies van
buite af. Soos in Jerusalem daar in die begin plaasgevind het. Hierdie DNA maak dat
dit soos suurdeeg in brooddeeg, 'n onstuitbare virus word wat 'n hele gemeenskap
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in 'n paar jaar totaal kan deursuur en omkeer. Soos gebeur het van ± 30 nC tot na
300 nC binne die Romeinse ryk!
Sou 'n mens die groei van 'n tradisionele "kerk" bediening en die Nuwe Testamentiese
ekklesia-bediening vergelyk, is dit letterlik soos om die verskil in vrugbaarheid tussen 'n
olifant en 'n haas voor jou oë te sien gebeur:


Waar 'n olifant net 4 keer per jaar vrugbaar is, is 'n haas feitlik heeljaar vrugbaar



Waar 'n olifant net 1 babatjie op 'n keer kry, kry 'n haas normaalweg 7 babatjies



Waar 'n olifant 22 maande verwagtend is, is 'n haas 1 maand verwagtend



'n Olifant moet eers 18 jaar oud wees om seksueel aktief te word, terwyl 'n haas
binne 4 maande seksueel aktief is



Met die gevolg dat olifante in 3 jaar gewoonlik net 1 kleintjie het, en hase in 3 jaar se
tyd van 2 tot 476 miljoen kan vermeerder!

Daarom glo ek kan ekklesia-wees volgens hierdie beginsels, weer opwindend en
aantreklik word vir elke wedergebore Christen. Maar kan dit ook 'n effektiewe
instrument wees om 'n verloregaande wêreld met die genade en liefde van Jesus te
bedien.
Dit kan eenvoudig soos 1-2-3 wees. Sonder dat 'n geweldige organisasie en gebouestruktuur nodig is om te kan voortbestaan.
Ekklesia-wees is immers nie byeenkomste in die eerste plek nie, maar eerder 'n
lewenswyse waardeur mense mekaar dissipel en bedien met die lewe van Jesus.
Ekklesia-wees is immers om jou hele lewe met ander gelowiges te deel.
Daar is hoevele Christene wat in die erediens-cum-bybelstudie-model van die tipiese
"kerk" steeds vasgevang sit in dubbele standaarde en 'n geheime dubbele lewe.
Ek glo dat die huis-ekklesia die wyse is hoe God deur die werking van Sy Gees dit kan en
wil deurbreek. En ek glo dit gaan daar gebeur waar gelowige mense werklik daagliks
betrokke gaan raak by mekaar en gesonde verantwoordelikheid vir mekaar se hele
bestaan neem.
Daar is immers wêreldwyd genoeg getuienis van hoe mense, met hierdie nuwe lewe se
DNA in hulle, radikaal verander het. In so 'n mate dat ateïste verander is in apostels, en
polisievrouens mense begin bedien het as profetesse, terroriste leraars geword het,
loodgieters verander het in evangeliste, en bejaardes verander is in herders.

DIE PRAKTYK VAN DIE BYBELSE EKKLESIA-MODEL
In die Nuwe Testament val dit 'n mens op hoeveel van Jesus se eie bediening in die huise
van mense plaasgevind het rondom die etenstafel. Gaan kyk jy maar self 'n slag daarna.
Na die Pinkstergebeure sien ons hoe gelowiges daagliks in huise vir "meatings" rondom
die etenstafel bymekaar was om saam Jesus te volg, mekaar effektief te bedien en
mekaar toe te rus.
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Ons sien hoe hierdie saamwees meestal gefasiliteer is deur 'n volwasse gelowige, wat
doodgewoon 'n pa of 'n ma vir daardie groepie gelowiges was. Ja, soms het Paulus en
van die ander apostels ook ouderlinge hiervoor aangestel. Terwyl die persone van die
vyfvoudige bediening (van Ef. 4:11 tot 16) tussen die verskillende ekklesia gesirkuleer
en rondgereis het.
Verder sien ek ook 'n groep persone wat die Bybel diakonos noem (bedienaars of
medewerkers), wat opgetree het as die sekretarisse en hulp-bedieninge vir die
apostoliese bedieninge. Hierdie persone het die administratiewe en sosiale
verantwoordelikhede by die apostels oorgeneem sodat hulle vry kon wees om hulle
eintlike taak te kon verrig.
Dit lyk vir my al hoe meer dat die Bybelse model van die ekklesia ons waarsku om nie
die liggaam onvolwasse te hou deur hulle net heeltyd te wil leer nie. Die fokus moet
wees om gelowiges toe te rus om mekaar te bedien. Om hulle dus so te lanseer in hulle
eie bediening.
Na Konstantyn het die kerk die kanaal geword wat God se genademiddele aan die mense
bedien het, in plaas daarvan dat die ekklesia die gimnasium moes wees wat elke
gelowige kon toerus om self God se genademiddele in ander se lewens te wees!
En die mense wat hierdie toerusting moet doen, in die lig van dit wat veral in Ef. 4:11 tot
16 staan, lyk vir my is die sogenaamde vyfvoudige bediening wat deel is van die
ingeboude DNA-struktuur van die Liggaam. Jesus, as die Hoof van die Liggaam, het
hierdie span gesalfde manne en vroue bedoel as die sleutel tot 'n effektiewe
Liggaamsbediening teenoor mekaar as gelowiges, maar ook teenoor 'n ongelowige
wêreld.
Daarom sal dit ons baat om opnuut die rol van elkeen van hierdie bedieninge –waarvan
ons in Ef. 4:11 en 12 lees - kortliks te bespreek:
(Ek beskryf hierdie figure heeltyd as “hy”, maar dit is vir my duidelik uit die Skrif dat
God beide manne en vroue soewerein kies en bonatuurlik toerus met Sy Gees en die
gawes vir hierdie taak wat hulle in die Liggaam moet verrig).
1. Die Herder
Hy staan in die middel van die kudde skape en al die skape draai om hom. Hy is liefdevol
en skep 'n familie-atmosfeer vir sy skape. Alles gaan vir hom oor gesonde, liefdevolle
verhoudinge tussen die skape in sy kudde. Daarom fokus hy op heel verhoudinge met
God en heel verhoudinge met mekaar in die kudde. Hy ken die detail van elkeen van sy
skape se situasie. Maar die herder het ook juis hier 'n blindekol, want hy raak soms as't
ware verlore in verhoudinge en sien later nie meer die groter prentjie nie. Dié dat hy
later, in 'n poging om sy skape te beskerm, beskermer word van die status quo.
2. Die Profeet
Ons vind die profeet so 5 kilometer voor die skape uit, bo-op 'n berg. Daar hoor hy God
se stem en sien God se prentjies. Hy is nie werklik geïnteresseerd in die daaglikse doen
en late van mense nie en is baie keer 'n bra gekompliseerde en moeilike mens. Die fokus
van sy bestaan en bediening is om te hoor wat tans in God se hart is, en om dit dan aan
die mense te sê. 'n Mens kan daarom verstaan waarom daar baie maklik spanning kan
ontstaan tussen die herder en die profeet!
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3. Die Apostel
Die apostel is sowat 3 kilometer weg van die skape af, ook op 'n berg. Vandaar sien hy
die geheel-prentjie, en met 'n kaart van God se plan in sy hand, soek hy na die volgende
groen kamp vir die kudde vir die volgende seisoen in God se hart. As hy eerlik is, het hy
nie eintlik tyd vir klets en geselsies nie. Sy hart is 'n hele wêreld daar buite wat bereik
en bedien moet word met God se liefde en genade. Hy wil God se plan sien kom vir die
wêreld. Die apostel-figuur is soos die generaals in God se weermag op aarde, wat die
strategieë moet neerlê en die fondasies moet bou. Hulle is gewoonlik bonatuurlik
gesalfde probleem-oplossers, en het 'n vermoë om mense se potensiaal en krag raak te
sien. Hulle is God se geestelike vaders in Sy Liggaam op aarde.
4. Die Leraar
Ons kry die leraar op 'n kritiese afstand van die kudde af, op 'n hoogte om betyds die
honde op die aankomende wolwe te kan sit. Vir hom gaan dit oor die waarheid en niks
anders as die waarheid nie. Hy is geïnteresseerd in kwaliteit en detail - hy lees selfs die
voetnotas! Sy passie is om dit wat hy weet te leer vir ander, en dit doen hy uitstekend en
verstaanbaar.
5. Die Evangelis
Die evangelis loop al rondom die kudde, so 'n half kilometer weg van hulle af, omdat hy
nie wil ruik soos hulle nie, ter wille van die wilde skape daar buite onder wie hy wil
werk. Maar hy wil ook weer nie te ver weg van die kudde af wees nie, om naby genoeg
te wees om die verlore een terug te kan bring as hy hom kry. Sy fokus is om mense by
Jesus uit te bring. Daarom help hy die kudde om hulle fokus op die wêreld daarbuite te
hou. Hy begelei ook graag nuwe bekeerlinge om hulle so gou as moontlik te dissipel, om
weer op hulle beurt, ander te kan dissipel. Die evangelis werk ook nou saam met die
apostel en die profeet om nuwe gebiede te bedien en fondasies te lê.
RUIMTE VIR DIE VYFVOUDIGE BEDIENINGSPAN
Waar daar ruimte in die Liggaam vir die bediening van al die figure in die vyfvoudige
bedieningspan is, kom dit wat in Ef. 4:11 tot 16 staan tereg.
Die krisis kom egter as die Liggaam net blootgestel word aan die bediening van die
herder, die leraar en soms 'n evangelis.
Dink net wat kan gebeur as die herder begin optree as die leier in die kudde en hulle
selfs begin regeer! Dit is dan dat die mure om die kudde al hoe hoër raak en daar later
beslis geen plek gegee word aan 'n profeet of apostel wat net kom "karring" aan die
status quo nie!
Die profetiese stemme wêreldwyd bevestig dat God besig is om 'n nuwe geslag
bedienaars op te rig waar 'n generasie Niemande, sonder bekende gesigte en titels, voor
gaan stap in die herlewing wat kom.
Maar hulle gaan net effektief toegerus word as hulle blootgestel gaan word aan die
liggaamsbediening in die ekklesia in sy kleine, daar in die huis of die werksplek, maar
ook as hulle ware Liggaams-"celebration" gaan beleef. Met 'n vyfvoudige bediening wat
deurgaans toegang tot hulle lewens gegun word.
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OKTOBER 1999 - 'N PROFETIESE WOORD: WAARMEE IS GOD TANS
WÊRELDWYD BESIG?
Kyk 'n mens 'n bietjie meer in detail na dit wat in gelowiges se lewens binne die Liggaam
van Jesus in geheel plaasvind, sien en hoor jy hoe God oral die volgende aan ons sê:


Hy is besig om met ons in nuwe seisoene in te beweeg. Dit is werklik ‘n
oorgangsfase waarin ons nou is, waarin ons die tipiese ervaringe van 'n
"woestyntydperk" beleef.



Daarom waarsku die Here ons om dit nie te beveg of te probeer bly vasklou aan
waar ons nou is nie. Hy is met ons elders heen op pad.



Oral praat God van 3 seisoene wat gelowiges in Sy Liggaam gaan beleef, na gelang
van waar hulle hulle tans bevind. Hierdie 3 seisoene gaan iets weerspieël van die
Evangelies en Handelinge.



Die een seisoen gaan wees soos toe Johannes die Doper bedien het. Dit gaan gevolg
word deur 'n seisoen waarin Jesus deur Sy Liggaam met salwing mense individueel
gaan bedien. Maar dan gaan daar 'n derde seisoen aanbreek waar ons die Heilige
Gees - soos na Pinksterdag -derduisende gelyktydig gaan sien bedien deur 'n
bemagtigde Liggaam van Jesus.

Kom ons bekyk hierdie 3 seisoene van naderby:
1. In die eerste seisoen gaan ons beleef hoe God mense oproep tot bekering en
herstelde verhoudinge. Ons gaan 'n ongekende soeke na heiligmaking sien, waar
mense by God pleit om hulle deur en deur in Sy rivier te reinig en te vul met Sy
heiligheid. God gaan daar waar ons geestelik swak is, inbou in ons lewe, en daar
waar ons skeef gegroei het, afbreek, sodat ons volwasse kan wees en nie gedurig
skommel tussen óf warm óf koud nie.
Daarom beleef die meeste van ons hierdie seisoen as uiters ongemaklik, omdat God
die duisternis in ons lewens moet openbaar en alles in die lig moet bring. Maar dan
nie op so ‘n manier dat ons heeltyd van die sondes in ons lewens bewus is nie - want
dit sou ons ontmoedig en al ons geestelike energie tap. Nee, Hy gaan dit eerder so
doen dat jy gekonfronteer word met die waarheid, sodat jy dadelik kan regmaak en
kan klaarmaak daarmee.
Daarom is dit 'n soort transisie-fase waarin jy iets van 'n geestelike wilderniservaring gaan beleef. Dit is daarom belangrik om gedurende hierdie tyd te onthou
dat die dinge wat gebeur, nie gebeur omdat jy gesondig het, of om jou te straf nie.
Dit is eerder bedoel as 'n tydperk om net weer jou hart vir jou te wys, en jou gereed
te maak vir 'n volgende, hoër vlak van geestelike outoriteit en bediening.
2. Hierdie seisoen loop dan oor in 'n tweede seisoen, waarin ons Jesus gaan sien bedien
deur Sy Liggaam op aarde. Gelowiges gaan soos Jesus daar in Luk 4:18 en 19, kan
bely dat die Gees van die Allerhoogste Here op hulle is. Dat hulle gesalf is met die
bonatuurlike krag en gawes van die Heilige Gees om mense waarlik vry te maak soos Jes. 61 sê. Gewone gelowige manne en vroue gaan in die wêreld onder mense
instap en dit doen wat Jesus gedoen het. Waar hulle vir mense die lewe van Jesus sal
wees en mense met Sy lewe sal bedien.
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Maar dit is ook belangrik dat daar in hierdie fase ruimte sal wees vir die apostoliese
en profetiese bedieningspanne om Bybelse orde te handhaaf en om mense te
bemoedig met God se woord. Want daar gaan - soos in Jesus se tyd - geweldige
teenstand wees, maar ook groot oorwinnings.
En ons gaan die profetiese trompet hoor blaas wat ons gereed gaan maak vir die
volgende seisoen wat op pad is.
3. Die derde seisoen is 'n seisoen waarin ons die Pinksterdag-gebeure weer en weer
gaan belewe. Waar die Liggaam van Jesus bekragtig gaan word met nuwe
bonatuurlike krag en outoriteit soos ons tot nou toe nog nie algemeen belewe het
nie. Waar daar aan die einde van Jesus se eie bediening sowat 120 gelowiges was,
het daar na die Pinksterdag-gebeure 'n toevoeging van 3000 plaasgevind, en 'n paar
dae later was hulle reeds 5000 altesaam.
Hierdie seisoen is dus 'n seisoen waarin ons volskaalse herlewing gaan beleef in elke
sin van die woord.
Die vraag in iedereen van ons se hart is seker: Hoe kom ons daar?
Miskien kan die blinde Bartimeus ons hierop antwoord. Hy wat met sy eie oë Jesus se
heerlikheid wou sien, het nie gehuiwer om pleitend uit te skreeu totdat Jesus self aan
hom gesê het: "Kom!" nie.
Daarna het hy sy ou bedelaarskleed weggegooi, want hy het by voorbaat geglo dat hy dit
nie weer nodig gaan kry nie.
En toe Jesus vir hom vra:" Wat kan Ek vir jou doen?", het hy geantwoord: "Dat ek kan
sien!"
"Gaan, jou geloof het jou genees!" het Jesus aan hom gesê. En toe het hy saam met Jesus
verder gegaan, terwyl die res agtergebly het.

HERSTEL MY LIGGAAM!
Ek glo dat die boodskap wat God deur die profeet Haggai aan Sy volk bedien het, 'n baie
aktuele profetiese woord vandag aan die Liggaam van Jesus is.
Soos destyds is ons ook vasgevang in 'n sieklike egoïsme en materialisme, terwyl God se
tempel 'n puinhoop is! Daarom roep God in hierdie reformasie Sy kinders op om Sy
Liggaam gelowiges te restoureer met die oog op 'n openbaring van God se heerlikheid
aan die wêreld (2:7) en die groot oes-insameling wat in die hart van die Vader is (2:19).
Ons is baie keer so tevrede dat sowat 'n derde van die wêreld se bevolking as
"Christene" gereken word, terwyl God se hart is dat alle mense gered moet word (1 Tim
2:4).
Ek glo dit is God se hart dat Sy ekklesia binne stap-afstand van elke mens op aarde moet
wees, ja, ook daar in die feitlik onbereikte dele van die wêreld. God woon immers nie in
geboue of spesiale byeenkomste nie, maar eerder in Sy Liggaam waar twee of drie
gelowiges saam in Sy Naam byeen is. Daarom is die mees effektiewe wyse waarop ons 'n
gemeenskap kan deursuur en mekaar kan dissipel, deur soveel moontlik tyd saam te
spandeer in ons huise en die huise van ander mense.
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Kom ons dink net weer 'n paar oomblikke saam oor die huis-ekklesia waarvan ons veral
in Handelinge lees:


Dit was die bonatuurlike saamwees en ervaring van God se teenwoordigheid en
Christus se lewe in die huise van gelowiges



Dit was die manier hoe verloste mense saam geleef het



Dit was die organiese wyse waarop dissipels van Jesus saam met mekaar elke dag
agter Jesus aan gestap het



Daar het hulle doelbewus gekies om alles met mekaar te deel. Maar dit het begin by
'n selfkruisiging. En eers toe kon hulle kies om hulle lewensdeure vir mekaar oop te
maak sodat die genade en liefde van Jesus kon uitloop na mekaar toe



Dit was die vertoonvenster waardeur mense kon sien hoe lewe 'n mens volgens
koninkrykswaardes, en hoe deel 'n mens Jesus se lewe en Sy genade in jou, met
iemand anders



Dit was 'n deel van Jesus se Liggaam op aarde wat saam in een plek kon byeenkom



Dit was die saamwees van mense wat ten minste 3 keer tot bekering gekom het:
naamlik teenoor God; teenoor mekaar en teenoor die wêreld



Dit was mense wat gekies het om geestelike familie te wees



Maar dit was uit en uit 'n skepping en werk van God deur Sy Gees, waar Hyself dit
onderhou en bedien het soos en hoe Hy wil (1 Kor. 3:6 en 1 Kor. 14:26)



Hier gebruik Hy ouderlinge en die vyfvoudige bediening (Ef. 4:11-16) as Sy
medewerkers. Hulle is bedoel om die ondersteuningstelsel van die Liggaam te wees
- soos die limfatiese- en senustelsel, die are en die beenstruktuur in 'n gewone
liggaam



Hier leer gelowiges om lief te hê binne 'n veilige kokon. Sonder kompetisie. Om te
vergewe. Om saam te lag en te huil. Hoe om genadig te wees. Hoe om te bedien
sonder maskers en sonder bybedoelings

MAAR HOE HET DIT PRAKTIES GEBEUR?
In die Nuwe Testament sien ons vier gemeenskaplike elemente in so 'n huis-ekklesia:

1. "Meatings" - 'n Saamwees om te eet!


Hand 2:26 en 1 Kor. 11:33



Dit het hulle by Jesus aangesteek



Daar eet ons saam met God as ons Gas. Daarom is die "Here se liefdes-ete" as deel
van hierdie saam-eet, gereeld spontaan gevier
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Daar langs die tafel het hulle hulle lewe met mekaar gedeel, asook God se genadige
versorgingsgawes



Daar het hulle saam geëet as familie van die Hemelse Vader



Daar het saam-eet 'n deurbreking van alle skeiding en grense beteken

2. Leer daar mekaar om te gehoorsaam


In die tipiese Joodse wêreld was die pa die onderwyser en die etenstafel die
klaskamer. Daar het hy gewys hoe dinge gedoen of hanteer word.



Nou was dit die ouderlinge of volwasse gelowiges se rol in die huis-ekklesia.



Maar dit het nie soseer oor kennis gegaan nie, maar eerder oor 'n lewens-navolging
en 'n praktiese uitlewing van geloof. Dit het dus vir hulle gegaan oor die doen van
die Woord. Heeltyd was hulle hart dat God self Sy mense sal bedien met Sy Woord,
soos en hoe Hy dit wil doen deur die gawes. Sodat gelowiges kon groei in
geloofsvolwassenheid meer na die beeld van Jesus toe.

3. Deel in mekaar se materiële en geestelike seën


Hand 2:44-45



G'n wonder Jesus het vir die ryk jongman wat Hom wou volg, gesê om eers alles te
gaan verkoop en aan die armes te gee, en dan eers te kom om Hom te volg nie!



Hier het alles aan God en aan mekaar behoort. Daarom het dit nie daaroor gegaan
hoeveel jy bereid was om te gee nie, maar eerder oor die vraag hoekom jy nog
sekere dinge wil terughou!



Hand 4:32-35



Dit het ook geestelike goedere en gawes ingesluit, soos 1 Kor. 14:26; Ef. 5:19 en 2
Tim 2:2 vir ons aantoon.



Elke huis-ekklesia het sy eie gemeenskaplike fonds gehad waaruit nood bedien is.

4. Saam bid


Hand 2:42



Dit was 'n bid vir mekaar; vir die owerheid; vir vrede; en soos Fil. 4:6 en 7 geleer het.



Gebed was ook dialoog waardeur God dan geantwoord het en Sy wil geopenbaar het
(Amos 3:7 en 1 Kor. 14:29).



Daar het God opdragte gegee en deurbrake bewerk.



Maar daar is ook gebid vir mekaar se sonde en genesing (Jak 5:16).
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GEROEP OM MENSE DISSIPELS VAN JESUS TE MAAK
In die tipiese byeenkoms-georïenteerde Christendom kom gelowiges maksimum 2 tot 3
ure uit die 164 ure van 'n week byeen.
Dit is heeltemal onvoldoende tyd om werklik "Christelike lewe" aan mekaar oor te dra,
en Koninkrykswaardes permanent in mekaar se lewens vas te lê. Wat nog te praat van
intieme liefdesverhoudinge met mekaar te ontwikkel en mekaar te dissipel.
Jesus het nie verniet geleer dat Christen-wees uiteindelik alles gaan kos wat jy het nie!
Dit gaan ten minste beteken dat ons moet losbreek uit ons Westerse individualisme en
moet leer "ja" sê vir 'n kollektiewe gehoorsaamheid aan Jesus.
Maar hierdie transformasie gaan begin by elkeen van ons. Dit gaan ten minste 'n
daaglikse bekering, kruisiging van jouself en jou kulturele waardes en gewoontes, en 'n
opgee van jou selfgesentreerde lewensstyl (en konformasie met die patrone van die
wêreld) van elkeen van ons vra.
Dan sal ons moet commit aan 'n lewenswyse waarin ons kies om mekaar te dissipel.
Wat in wese doodgewoon beteken om mekaar te "empower" met dit waarmee God jou
"empower" het.
Hoe doen 'n mens dit?
Jy laat mense toe om mekaar te begin
bedien

Jy laat hulle beleef jy glo in hulle

Begin outoriteit na hulle te delegeer

Wees vir hulle 'n vennoot in God se plan
met hulle lewens

Belê tyd, middele en energie in hulle

Wees lief vir hulle en sê dit vir hulle

Gee vir hulle wat jy het

Gesels met hulle oor alles en nog wat

Spandeer soveel tyd as moontlik saam met
hulle

Gee vir hulle die sleutels wat deure kan
oopsluit

Dien hulle

Prys hulle

As ons Jesus as Verlosser en Here in geloof aanvaar het, het ons burgers van God se
Koninkryk op aarde geword. Maar in die begin is ons soos babas. Ons moet werklik
stap-vir-stap leer wat volgeling-van-Jesus-wees alles behels. En ons moet leer om alles
te onderhou wat Hy ons geleer het.
Prakties beteken dit dat iemand ons aan die hand moet neem en voor ons moet begin
uitstap om ons met woord en lewe te wys hoe.
Ons is geroep tot volwassenheid (Mat 28:18-20; 1 Kor. 2:9-16; Heb. 5:11-6:2). Daarom
moet jong bekeerlinge leer om volwasse dissipels van Jesus te word, sodat hulle later
bereid sal word om verantwoordelikheid vir ander te neem om hulle in Jesus se Naam
en in Sy krag te bedien.
Ons moet vorder van melk tot vaste kosse. Daarvoor het God ‘n proses beplan wat binne
die sekuriteit van die intieme geloofsgemeenskap van ‘n groepie gelowiges moet
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plaasvind. Volwasse gelowiges moet om daardie nuwe geestelike baba stelling inneem
en vir sy of haar geestelike groei en lewe verantwoordelikheid neem.
‘n Geestelike baba het familie nodig. Naby-familie en verlangse familie. Familie wat my
naam ken en persoonlik elke dag met my paaie kruis. Maar dan ook familie wat die Hoof
van die familie, Jesus, by geleentheid in my lewe wil gebruik.
So vertel Ef. 4:11 tot 16 vir ons van familielede wat deel is van ‘n Godgegewe vyfvoudige
bedieningspan. Wat die roeping het om die somtotaal families binne die Liggaam van
Jesus, te leer hoe om mekaar so te bedien, so te voed en toe te rus dat hulle kan vorder
tot geestelike volwassenheid. Sodat elke gelowige mettertyd hulle plek kan volstaan
binne die kleiner geloofsgemeenskap, maar ook die groter geloofsgemeenskap in die
Liggaam van Jesus.
Dit gaan dus in dissipelskap nie daaroor om nuwe bekeerlinge “lidmate van ‘n kerk” te
maak nie. Dit gebeur ook nie bloot deur ‘n proses van informasie- of kennisoordrag nie.
Dit gebeur waar ons tyd maak om ons hele lewe met mekaar te deel. En waar jong
bekeerlinge kan leer om nuut te lewe deur te begin om die meer volwasse gelowiges se
manier van lewe na te boots.
Natuurlik vereis dit dat sulke bekeerlinge bereid moet wees om hulle aan meer volwasse
begeleiers te onderwerp. En daardie begeleier weer op sy/haar beurt aan ander
begeleiers, en uiteindelik aan Jesus as die Hoof, onderwerp en gehoorsaam is.
Binne so ‘n verhouding kan gelowiges leer om alles te onderhou wat Jesus geleer het en
kan hulle leer …


Om gedoop te word, omdat jy met jou wedergeboorte en bekering gesterf het. Sodat
jy van nuuts af kan lewe.



Om hande opgelê te word en die salwing van die Gees in geloof te ontvang.
Waarsonder jy nie werklik getuie in hierdie wêreld kan wees nie.



Dat jy nou kind van die lewende God geword het en Hy jou Vader. En jy leer om te
glo dat alles wat Jesus s’n is, ook joune is.



Om nou onverskrokke jou lewe te gee om soos Jesus lief te hê.



Om ander te begin dien met alles wat jy het. Omdat alles nou aan Jesus behoort.



Dissipel-wees beteken om ‘n slaaf van Jesus te wees. Hy is die Here en gee die
bevele, en ek moet leer om onmiddellik te gehoorsaam. (So word ek mettertyd
verlos van al ons onnodige reëls en tradisies).



Dat dit ook ‘n burgerskap-verandering behels: van burger van die koninkryk van die
duisternis/dood, na burger-wees van die koninkryk van die lig.



Dat dissipelskap ‘n daaglikse sterf aan jouself behels (Mat 17:44-46) en dus nie net
draai om myself nie.

Dit is dus so anders as die klub-styl bediening waaraan ons gewoond geraak het deur die
jare binne die kerk soos ons dit geken het nie. Waar mense “lede” word omdat hulle met
ons, en met dit wat ons glo, kan assosieer. In wese bly hierdie styl bediening bloot 'n
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kleuterskool vir die meeste “lede”, waar hulle die kleuters is en die geestelike leier die
onderwyser is.
Om van so ‘n realiteit te transformeer na ‘n meer Bybelse prentjie van
geloofsgemeenskap-wees, sal baie wysheid en geduld verg.
Juan Carlos Ortis het hierdie transformasie-proses baie suksesvol laat plaasvind deur
doodgewoon met ‘n “ondergrondse, Nuwe Testamentiese" ekklesia te begin in die
gemeente, sonder om die res te ontwrig of te ontstel. Hy het gewoon biddend gelowiges
uit die klub-cum-kleuterskool-opset van die gemeente begin “steel” en hulle binne ‘n
geloofsfamilie-opset begin leer om dissipels van Jesus te wees.
Daar het hy gekies om net Juan te wees en nie meer die een wat meer weet en respek as
pastor moet kry nie. Al wat hy daar gevra het, was dat hulle hom moet liefhê, soos Jesus
liefgehad het. In ruil gee hy dan sy hele lewe vir hulle en maak hy tyd om saam met hulle
hulle hele lewe te begin deel, en werklik hulle familie te word.
Dit het gemaak dat hierdie gelowiges werklik begin verander het. Dat hulle mense
geword het wat kans gesien het om weer verantwoordelikheid te neem om hierdie
selfde proses met ‘n groepie ander gelowiges te volg.
Na ses maande het hy hulle dan toegelaat om ander “lidmate” uit die “klub-kleuterskool”
te steel om met hulle ‘n pad in dissipelskap te loop.
Die gevolg was dat die hele gemeente oor ‘n periode van drie jaar ‘n nuwe soort
geloofsfamilie geword het. Waar gelowiges gekies het om werklik dissipels van Jesus te
wees en bereid was om in Jesus se Naam ‘n liefdesverhouding met mense aan te knoop
en mense se vriende geword het. Waar hulle gekies het om mekaar in liefde te bedien en
na ‘n nuwe, dieper geloofsverhouding met Jesus toe te lei.
Geloofgemeenskap of ekklesia-wees, het gevolglik dwarsdeur die week in die huise van
mense begin plaasvind en nie meer, soos in die verlede, in die een of ander
gemeentegebou of -program nie.
Soms was dit selfs nodig om die tradisionele erediens-byeenkomste vir ‘n tyd lank te
staak om hulle van hierdie styl van geloofgemeenskap-wees net eers te speen.
Mettertyd leer so ‘n nuwe geloofgemeenskap dan dat enige vorm van organisasie of
byeenkoms van die liggaam in sy verskillende vorms, altyd van so ‘n aard moet wees dat
dit nie die bediening van die liggaam aan mekaar, en aan die ongelowige gemeenskap,
moet strem nie.
Ons is ook geroep om te strewe na soepel, nuwe wynsakke vir die byeenkom en
bediening van die plaaslike ekklesia, wat beantwoord aan die Bybelse vereistes
daarvoor. As iets dus groei of volwasse bediening strem, word dit onmiddellik verander.
Onbybelse tradisies kom dus gou onder die loep en moet padgee voor wat die Woord
vereis.
Een so 'n tradisie wat oral oor die wêreld aan die padgee is, is die tradisie van
“verskillende denominasies en kerke”.
Die meeste nuwe geloofsgemeenskappe het selfs gekies om nie eers meer in daardie
terme te praat nie. Daarom vermy hulle terme soos “kerk” of “kerke” doelbewus - as
gevolg van die onbybelse konnotasies wat daaraan gekoppel was.
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Hulle het ook gekies om nie meer demokraties te wees binne die geloofsgemeenskap nie.
Maar eerder teokraties. Waar hulle alleen die Hoof, Jesus, se bevele gehoorsaam wat Hy
deur Sy Gees en Woord aan hulle gee.
Die lokale gelowiges is deel van ‘n lokale ekklesia, een ekklesia binne 'n bepaalde dorp of
stad. Wat wel op verskillende plekke en wyses byeenkom. Met die eis dat elke gelowige
sal commit waar hy/sy geestelik tuisgekom het, maar ook geleer sal word dat hulle deel
is van een groter ekklesia in ‘n bepaalde dorp of stad.
Daarom moet ons ook groter byeenkomste van die groter ekklesia inisieer om hierdie
eenheid realiteit vir mense te laat wees. Maar ons moet ook allerlei wyses soek om
gelowiges te laat snap dat hulle deel is van ‘n universele ekklesia wat bestaan uit alle
gelowiges wêreldwyd.
Ef. 4:11 tot 16 leer immers dat ons eers die volle krag van die Gees en ware Bybelse
volwassenheid in gelowiges se lewens gaan beleef as ons in lyn kom met hierdie woord.
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HOOFSTUK 2
'n Geloofsverantwoording van 'n ekkles ia in die lig van die
reformasie van strukture

1. GOD SE SPESIFIEKE BEDOELING VIR ONS BESTAAN

A. TER INLEIDING
In my eie nadenke hieroor het ek 'n paar fundamentele geloofskeuses gemaak wat die
voorveronderstellings vorm in my nadenke oor die Liggaam van Jesus en die posisie van
'n plaaslike ekklesia/gemeente. Die belangrikste hiervan is die volgende:
1. Die Liggaam van Jesus in 'n bepaalde area, dorp of stad, is in God se oë een, en is deel
van die groter, volledige Liggaam van Jesus wêreldwyd.
2. Binne hierdie Liggaam vind ons verskillende ekklesia, waar God deur Sy Gees, die
gawes en die vyfvoudige bediening gelowiges en 'n ongelowige gemeenskap wil
bedien.
3. So 'n ekklesia kan verskillende vorms aanneem: sy dit 'n groep gelowiges wat in 'n
huisgroep of by die werk ge"commit" het om geloofsfamilie te wees. Of 'n aantal
gelowige huisgroepe wat saam met ander gelowiges in 'n groter ekklesia of
gemeente ('n ekklesia van ekklesias dus) byeenkom.
4. Elke ekklesia het egter 'n baie spesifieke roeping van God af om te vervul:


Die ekklesia in die huis of werksplek moet gelowiges geleentheid gee om baie
persoonlik en intiem werklik Bybelse koinonia tussen gelowiges moontlik te maak
en waar hulle mekaar kan bedien, begelei en toerus.



Die groter ekklesia (wat ons gemeente, of verkeerdelik "kerk" noem) - wat saam met
ander ekklesias/gemeentes in 'n bepaalde omgewing, dorp of stad een is volgens
God se hartsbedoeling, soos ons dit vind in Ef. 4:11-16. Om Christus geleentheid te
gee om hulle, as deel van Sy Liggaam, deur die vyfvoudige bediening (apostels,
profete, herders, leraars en evangeliste) te bedien. Daarom moet die groter ekklesia
se byeenkoms oop wees vir die bediening van die vyfvoudige bedienaars wat
meestal van buite die plaaslike ekklesia gaan kom. (Een gemeente gaan
heelwaarskynlik nie die volledige vyfvoudige bediening in sy midde hê nie).

5. Ek glo dat daar bestaansreg vir verskillende ekklesia of gemeentes in 'n bepaalde
area, dorp of stad om 'n verskeidenheid redes is, waarvan die volgende die
belangrikste is:
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 Bloot territoriaal - dit word later te ver vir mense om daar te kom waar hulle
effektief bedien kan word
 Om groter getalle mense en verskillende groepe mense effektief te bedien.
 Mense het verskillende aanbiddingstyle wat maak dat hulle, onder sekere
omstandighede, meer tuis voel om te aanbid en bedien te word as in ander
situasies.
 God roep ekklesia om 'n spesifieke rol of taak in 'n bepaalde gemeenskap te verrig.
So kry ons ekklesia wat 'n baie sterk profetiese óf herderlike óf evangeliese fokus
het.

B. GOD SE BEDOELING MET ONS AS EKKLESIA
Teen hierdie agtergrond is dit lewensnoodsaaklik vir die plaaslike ekklesia om telkens
rekenskap te gee oor wat God se bedoeling vir hulle as ekklesia is.
Dit is veral vir die geestelike leiers binne so 'n ekklesia lewensnoodsaaklik om hieroor
vir hulleself duidelikheid te kry. Die gawe van leierskap (wat Rom. 12:8 van praat)
beteken immers prakties dat 'n leier gewillig moet wees om mense van punt A na punt
B te begelei, en daarvoor moet jy weet waarheen jy met hulle op pad is.
Kyk 'n mens na die bediening van Jesus, en dit wat die Bybel oor die roeping van die
ekklesia sê, is daar seker 'n verskeidenheid maniere om hierdie bedoeling van God met
die ekklesia te formuleer.
'n Belangrike praktiese riglyn is altyd om dit so te formuleer dat gemeentelede dit
maklik kan onthou om weer te herhaal aan ander. (Die sakewêreld se wenk hieroor is
dat die kern daarvan op 'n T-hempie moet pas).
Een voorbeeld van 'n bepaalde gemeente se formulering was die volgende:
WEN (… nuwe volgelinge vir Christus)
BOU (… hulle dan geestelik op tot geestelik volwasse volgelinge)
STUUR (… hulle dan uit om ander mense te gaan wen vir Jesus)
Die betrokke gemeente het daarom verder gegaan en hulle hele gemeentebediening so
ingerig dat 'n derde van die personeel, fondse en tyd spandeer word aan elkeen van
hierdie drie onderafdelings van hulle roeping.
Willow Creek-gemeente in Amerika - waar Bill Hybels die senior leraar is - het in die
begin van sy bestaan, God se roeping vir hulle as gemeente soos volg geformuleer - na
baie jare van ondersoek en gebed:
"To turn irreligious people into fully devouted followers of Christ".
Dit is natuurlik 'n baie ingrypende keuse vir 'n gemeente om dit as lewensbedoeling te
formuleer. Aangesien die gemiddelde gemeente se fokus gewoonlik nie mense buite
die gemeente is nie, maar eerder is om die lidmate wat tans deel van die gemeente is, te
probeer behou!
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Willow Creek het dus doelbewus gekies om te fokus op twee dinge, naamlik om
eerstens die ongeredde wêreld daarbuite effektief met hulle byeenkomste te bereik, en
tweedens, om hulle - na hulle bekering - te begelei om ge-"commit"te volgelinge van
Jesus te word.
Na 18 jaar se volgehoue bediening met dit as riglyn, het die gemeente weer 'n slag oor
God se bedoeling met hulle gaan nadink. Hierna het hulle die volgende as hulle
gemeente-roeping gaan formuleer met 5 G's:
 GENADE - Elke gelowige het 'n roeping om oor God se genade teenoor ander te
getuig
 GROEI - Dit is die gemeente se opdrag om te sorg dat elke nuwe bekeerling of
gelowige verder geestelik kan groei in die gemeente
 GROEPE - Daarom is dit noodsaaklik dat elke gelowige êrens deel moet wees van 'n
groep gelowiges waartoe hulle dan "commit" tot mekaar se verdere groei
 GAWES - Elke gelowige moet gehelp word om hulle gawes van die Gees te ontdek en
te leer hoe om ander met die gawes te bedien
 GELD OF GOEIE RENTMEESTERSKAP - Om te doen wat nodig is, moet elke gelowige
geleer word om goeie rentmeesters te wees van die geld en ander bronne wat God
tot hulle beskikking gestel het.
Wat belangrik was, was dat dit die resultaat was van 'n gemeente-denkproses wat oor 'n
paar jaar geduur het. Dit het wel begin in Bill Hybels se hart, maar hy het dit weer
gedeel met 'n aantal gemeenteleiers wat saam met hom daaroor begin dink en praat het.
Daarna het hulle dit weer met verskillende groepe in die gemeente gedeel, totdat die
hele gemeente deel was van die denkproses. Dit het gemaak dat die hele gemeente
gevoel het dat die eindproduk uiteindelik hulle formulering was wat aanvaar is as die
roeping van die gemeente.
Toe moes die praktiese implementering volg. En hier moes die leierskap van die
gemeente besluit of hulle aan elkeen van hierdie vyf G's gelyke aandag en fondse gaan
spandeer.
Uiteindelik het hulle besef dat die eerste G die sleutel is tot al die ander wat daarna volg.
Die praktyk het ook bevestig dat, al spandeer jy gelyke hoeveelhede tyd en fondse aan al
5 aspekte, die eerste aspek altyd agterweë bly in vergelyking met die ander.
Die rede hiervoor is eenvoudig: As die bose dit regkry om 'n gemeente te verhoed om
effektief teenoor die ongelowige gemeenskap rondom hom te getuig, droog die stroom
lewende water - in die vorm van nuwe bekeerlinge wat gedurig in die gemeente moet
instroom - op. Dan beleef jy dat die bestaande lidmate al meer en meer net met mekaar
besig bly en baklei!
Die ideale prentjie van 'n dinamiese, groeiende gemeente sien ons in die gemeente in
Hand 2.
As 'n mens die vraag sou vra: Waarom was hierdie gemeente so dinamies, is die
antwoord eenvoudig dat die stroom van 3000 mense op die eerste dag van die bestaan
van die gemeente, en die 2000 nuwe bekeerlinge 'n paar dae daarna, 'n baie kreatiewe
dinamiek in hierdie gemeente aan die gang gesit en aan die gang gehou het!
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Daarom het Willow Creek besluit om 40% van hulle energie, tyd, personeel en fondse te
spandeer aan die eerste G. Die resultaat hiervan was dat daar 'n groter stroom nuwe
bekeerlinge die gemeente binnegestroom het. En die momentum hiervan het die ander
4 G's as't ware saamgesleep.
Kursusse is op Dinsdae- en Donderdae-aande aangebied om elke gelowige in die
gemeente toe te rus om effektiewe getuies te wees. Die resultaat hiervan was dat daar
kort daarna 1600 nuwe bekeerlinge gedoop is in die gemeente.
Kyk 'n mens na 'n grafiek van hoe die geestelike lewe van 'n gemiddelde gelowige na sy
bekering oor die jare heen ontwikkel, is een van die ontstellende aspekte van so 'n
grafiek dat die frekwensie interaksies met ongelowige mense afneem oor die jare.
Totdat hulle uiteindelik in totale geestelike isolasie lewe met geen kontak met
ongelowiges in hulle normale lewe nie.
Dit is so anders as die Bybelse prentjie van 'n gelowige wandel met God. Daar sien ons
eerder dat, hoe langer ons saam met God wandel en lewe, hoe meer begin ons Sy hart en
Sy liefde vir 'n verloregaande wêreld te deel. Wat ons behoort te motiveer om meer en
meer tyd met ongelowige mense te spandeer. Op soek na geleenthede om die beste
nuus wat ons ken, met hulle te deel.
Kan ek heel persoonlik aan jou vra: Hoeveel ongelowiges is daar in jou nabye
vriendekring? Met hoeveel ongelowiges spandeer jy meer as 60 minute per week saam?
Dit is natuurlik 'n lewensnoodsaaklike vraag, spesifiek in 'n geestelike leier se lewe, om
mee erns te maak, want dit wat in jou lewe waar is, kan dan ook waar word in jou
volgelinge se lewens.
Hoe draai 'n mens so 'n grafiek om, terug na die Bybelse prentjie?
Elkeen wat dit al waag doen het, weet dat dit soos 'n derde wêreldoorlog gaan wees wat
jy gaan veroorsaak! Want die bose gaan dit so moeilik as moontlik vir jou maak. Maar
dit is moontlik met gebed …gebed … gebed …en lering op lering hieroor.
Daarom is dit nodig om mense uit te daag om hulle praktiese lewe - en die leiers se
bediening - so in te rig dat daar spesifiek tyd gemaak word vir etes en afsprake met
ongelowiges in hulle omgewing. Waar hulle doodgewoon tyd met mense begin
spandeer om verhoudinge te bou en mense se vertroue te wen. Eers as ons mense se
vertroue het, het ons effektief die reg en die plek om aan hulle ons geloofstorie te vertel.
Gelowiges moet ook geleer word om doelbewus te let op situasies waar hulle
normaalweg paaie kruis met ongelowige mense. Soos by die petrolstasie of
droogskoonmaker of restaurant, en of rugbyveld. En hulle sal aangespoor word om
gereed te wees om dit te benut as geleenthede om te getuig oor God se genade in hulle
lewens.

C. TREK GOEIE LEIERS IN JOU SPAN IN
Soos wat die Here groei in 'n gemeente gee, is dit van lewensbelang dat goeie leiers deel
word van so 'n wenspan.
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In gemeentebou-programme is die 200-lidmaat-grens 'n baie bekende verskynsel, wat
doodgewoon daarop neerkom dat 'n gemeenteleier net effektief sowat 200 mense kan
bedien. Daarom is dit die gemiddelde grootte van die meeste gemeentes.
Kyk jy na 'n gemeente soos Willow Creek, sien jy dat daar in 1999 3200 selgroepe in
hierdie gemeente was, en dat dit steeds verder bly groei. Die geheim hieragter is
doodgewoon dat die leierskap doelbewus daarop fokus om so vinnig as moontlik nuwe
geestelike leiers deel te maak van hulle span.
Hierdie proses bestaan uit drie elemente, naamlik identifikasie van nuwe, gesalfde,
potensiële leiers, investering in hierdie mense se lewens en dan delegering van meer en
meer verantwoordelikheid aan sulke leiers.


Identifisering van nuwe leiers behels die volgende: 'n aantal bestaande leiers in die
gemeente is spesifiek afgevaardig om op die uitkyk te wees vir mense met
leierskapspotensiaal deur die salwing van die Heilige Gees in die gemeente.



Investering in sulke nuwe potensiële leiers se lewens: dit behels in wese dat daar tyd
spandeer moet word met elkeen van hierdie persone om hulle toe te rus; teenoor
hulle goeie leierskap en volgeling-wees van Jesus te modelleer; en leierskap as't
ware in hulle te reproduseer.



Delegering van verantwoordelikhede aan sulke nuwe leiers: ons moet immers waag
om meer en meer verantwoordelikheid aan die nuutgekose leiers oor te dra en hulle
geleentheid te gee om te begin leiding neem as leiers.

Daarom is 'n effektiewe leier-ontwikkelingsprogram/-strategie in enige groeiende
gemeente van lewensbelang.
Deel hiervan is om in staat te wees om die salwing as potensiële leierskap te herken as jy
dit sien. Potensiële leierskap-salwing kan aan die volgende aspekte herken word:
1. Het hierdie persoon reeds invloed onder mense? 'n Mens kry mos mense wat ander
"natuurlikerwys" beïnvloed en ander wat doodgewoon net volgelinge wil wees.
2. Die karakter van so 'n persoon moet beantwoord aan die Bybelse maatstawwe.
Naamlik dat dit iemand is wat 'n intieme wandel het met God, geestelik volwasse is,
wat die waarheid praat, ge-"commit" en betroubaar is.
3. Dit moet iemand wees met goeie menseverhouding en "people skills". As iemand nie
weet hoe om liefdevol en sensitief met ander mense te werk nie, is dit chaos (1 Kor.
13 en Ef. 4:32).
4. Dit moet iemand wees wat "natuurlikerwys" energie uitstraal na ander. Nie net
persoonlike energie nie, maar ook ander mense kan aansteek met sy/haar Geesgawe van leierskap en entoesiasme. Daarom soek jy nie iemand wat heeltyd laat is
of gesmeek moet word om dinge te doen nie.
5. Dit moet iemand wees met die nodige intelligensie. En hier gaan dit nie oor 'n hoë IK
as sulks nie, maar bloot oor iemand wat in staat is om informasie met gemak te
absorbeer en in staat is om wyse besluite vinnig te neem.
Al vyf hierdie elemente moet in iemand wees om te kan kwalifiseer as 'n potensiële leier.
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Lyk vir my, die enigste manier hoe 'n mens dit gaan ontdek, is om genoeg tyd saam met
mense te spandeer om te sien hoe hulle in verskillende situasies optree.
Dit is ook 'n goeie strategie om gedurig 'n lysie by jou te dra waarop jy potensiële leiers
se name kan opskryf en saam met wie jy dan kan begin tyd spandeer om hulle biddend
"deur te kyk of hulle kwalifiseer".
En as hulle dan kwalifiseer, om in hulle lewens tyd, toerusting en aandag te begin
investeer. Begin hulle opbou, tyd aan hulle spandeer, rus hulle toe, skep leer-momente
(moeilike krisissituasies is ideale leer-momente!) en gee hulle dan geleentheid om te
wys van watter staal hulle gemaak is.
Maar uiteindelik moet 'n mens besef dat 90% van 'n mens se vermoë om te kan lei, die
resultaat is van praktiese ervaringe waarin jy leiding moes neem. Daarom is dit
noodsaaklik om hierdie nuwe leiers die geleentheid en die avontuur te gun om te begin
leiding neem. Ja, jy bly daar langs hulle om te kontroleer en te evalueer. Maar die
bedoeling is om hulle geleentheid te gee om leiers te wees, met die volle
verantwoordelikheid wat dit behels.

2. EKKLESIA-WEES IS OM …
Daarom het ons ekklesia-wees gaan formuleer as om …



Te handel volgens Handelinge 2:42-47

As ek kyk na die Bybel se prentjie van ekklesia-wees en dit vergelyk met dit waaraan ons
gewoond is, skud 'n mens jou kop in ongeloof. Dit was so eenvoudig, maar tog so
effektief.

1. Die Woord, en lering uit die Woord, het mense se lewens verander
Waar gesalfde bedienaars ander gelowiges bedien het met die Woord en gebed in die
krag van die Gees, het mense se lewens verander. Of dit nou rondom 'n etenstafel was,
of daar waar die gemeente byeen was.
2. Familie-wees en geloofsgemeenskap het dieper as bloot die oppervlakkige
gestrek
Bloot omdat hulle tyd met mekaar spandeer het en so mekaar leer ken en leer vertrou
het. Hoe meer hulle mekaar vertrou het, hoe meer was hulle bereid om hulle diepste
hartseer en vreugde met mekaar te deel. Maar ook hulle grootste oorwinnings en
diepste mislukkings. Om dan deur die ander bedien te word met die bonatuurlike krag
en gawes van die Heilige Gees.
3. Hulle het 'n hart vir die verlore wêreld met sy mense gehad
Soos hulle Hemelse Pa, wat ook daardie mense onvoorwaardelik liefhet ten spyte van
wie hulle is. Ja, so liefgehad het dat Hy Sy Seun gegee het om ook vir hulle te sterf sodat
hulle deel kan word van Sy aardse familie, en nie verlore hoef te gaan nie. Daarom bly
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hulle nie net met mekaar besig nie, maar doen hulle alles moontlik om by die wêreld
daar buite se hart uit te kom.
4. Alles wat hulle gehad het, was beskikbaar as God dit wou gebruik
En dit het gegeld vir hulle geld, hulle tyd, hulle goed. Alles was maar bloot
genademiddele uit God se hand wat beskikbaar was om ander te seën soos, en hoe God
dit beveel het. Goeie rentmeesterskap was vir hulle bloot deel van hulle Christen-wees.
Vernuwing, ware lewensveranderende vernuwing, is nie om 'n paar ander liedjies te
begin sing of die orde van die diens te verander nie. Bybelse vernuwing is as God deur
Sy Gees mense se lewens so verander dat hulle mekaar en ander begin bedien met die
liefde van God, met die bonatuurlike gawes van Sy Gees.
God is besig met 'n nuwe werking in Sy Liggaam wêreldwyd. Noem dit vernuwing;
noem dit reformasie as jy wil! Maar Hy is besig om Sy Liggaam te dring om weer opnuut
erns te maak met die hart van gesonde Bybelse Nuwe Testamentiese gemeente-wees.
'n Mens kan dit seker op baie maniere beskryf, maar ek wil dit beskryf met 5 G-woorde:

EKKLESIA-WEES BETEKEN OM


GENADE AS BOODSKAP TE HÊ



GROEI TE STIMULEER IN MEKAAR SE LEWENS



GROEPE TE VORM WAT FAMILIE KAN WEES VIR MEKAAR



GEES-GAWES TE GEBRUIK OM MEKAAR TE BEDIEN



GELD EN ANDER GOED TE GEBRUIK IN DIENS VAN DIE KONINKRYK

a. Genade as boodskap te hê
Wat 'n voorreg om met iemand jou geloofstorie oor die verskil wat God se genade in jou
lewe maak, te deel!
Maar tog weet ons dat 95% van gewone gemeentes se programme met hulle rug na die
wêreld staan! Al druk ons die Bybel lieftallig vas teen ons bors! Dit sal moet verander,
want Jesus het gesterf omdat God 'n hele wêreld met al sy mense genadig wil wees.
b. Groei te stimuleer in mekaar se lewens
Binne 'n ekklesia is ons ge"commit" om mekaar te help om geestelik te groei tot mense
wat God beter en sinvoller dien en aanbid. Of ek nou tussen mense is en of ek alleen is.
c. Groepe te vorm wat familie kan wees vir mekaar
God het bedoel dat gelowiges normaalweg deel moet wees van 'n familie ander
gelowiges. Waar ons werklik mekaar leer ken en vertrou en waar ons
verantwoordelikheid neem vir mekaar se lewens. 'n Familie waar ons baie spesifiek vir
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mekaar kan intree in gebed en mekaar se diepste nood kan bedien en waar ons mekaar
kan toerus en begelei.
Natuurlik wissel hierdie groepe se grootte: van die huisgroep met sy 10 of wat mense,
tot 'n groter groep gelowiges wat kies om 'n pad saam te stap binne die groter Liggaam
gelowiges in 'n bepaalde dorp of stad.
d. Gees-gawes te gebruik om mekaar te bedien
Binne die ekklesia leer ons hoe om, met ons oor op God se mond, mekaar te bedien met
die gawes van die Gees. En in die proses ontdek ons hoe God ons wil gebruik en hoe om
te beweeg saam met die Gees.
e. Geld en ander goed te gebruik in diens van die Koninkryk
Hier leer ons mekaar om goeie rentmeesters te wees. Wat met ons geld en ons goed
oophand voor God staan en sê: Here, U is Here ook van my geld en my goed. Daarom
kies ek om U te dien met die eerste vrugte, en om dan, waar nodig, armes en mense met
spesifieke nood te versorg.
50% van alle Christene hou vas aan hulle geld en hulle goed asof dit hulle s'n is. En al
wat hulle gaan verander is lering …lering.
Hulle moet leer van God se genade en liefde. En dat Hy getrou is. Hulle moet leer om
genadig te wees en liefde te gee.
Kan ek ten slotte jou vra: Is jy bereid om te verander? Is jy bereid om te doen of te gee?
Jesus het soveel geglo in die ekklesia dat Hy Sy hele lewe daarvoor gegee het. Ja, Hy het
dit in die poorte van die hel gaan bou omdat Hy geweet het niks kan dit vernietig nie!
(Mat 16:18).

3. EKKLESIA SE ROEPING
Vra jy wat God se opdrag aan ons is, wil ek so antwoord:

Hier bedien ons 'n boodskap van genade aan ongelowiges, en nuwe wyn aan
tradisioneel godsdienstige mense, om hulle op te rig en vry te stel as God se nuwe
geslag bedienaars.


Genade: Die goeie nuus van die Bybel en die Evangelie is dat God alle mense liefhet
soos hulle is. Ja, Hy het hulle so lief, dat Hy Sy Seun Jesus na hierdie wêreld gestuur
het om hulle te kom sê dat Hy hulle wil aanneem as Sy kinders en vir hulle 'n Vader
wil wees.



Nuwe Wyn: Tradisionele godsdiens is soos 'n tronk wat mense toegesluit hou. Wat
mense "sondige wurms" hou en vasgevang hou in 'n tipe "gevangene-mentaliteit".
Terwyl die waarheid van God se Woord hulle wil vry maak om te groei. En vir hulle
geleentheid wil bied om vlerke te groei om die skoenlapper, of die arend, te wees
wat God bedoel het. Om deel te wees van God se nuwe geslag bedienaars. Om te
leer "commit" aan 'n gelowige familie-groep wat weet en glo dat hulle deel is van die
groter Liggaam van Jesus
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Ons roeping is om mense vry te stel om God se unieke roeping vir hulle lewe na te jaag.
In wese is dit wat Mat 28:18 tot 20, Hand 1:8 en Luk 24:46 tot 49 ook sê.
Maar om dit te doen, moet ons uitkom waar mense is. Ons kan nie eenvoudig net sit en
wag dat hulle na ons toe moet kom nie.
Daarom is ons strategie 'n 7-stap-plan:

Stap 1: Ons bou aan egte vriendskapsverhoudings met mense
 Ongelowiges
 En tradisioneel godsdienstige mense
 Ons word hulle vriende. Soos Jesus was.
 En kies om vir hulle lief te wees en hulle te bedien waar daar nood is
 Daarom soek ons geleenthede en brûe om by hulle uit te kom. Om saam met hulle te
eet, te ontspan en te lewe
Stap 2: Ons vertel hulle mettertyd ons geloof-storie


Dink aan die volgende prentjie: Jy word uitgenooi na 'n partytjie op 'n boot waar
daar gedrink, grappies vertel, gesels en gelag word. Laatnag wil jy huis toe gaan, toe
iemand jou skielik vra: Ek het nog altyd gewonder. Hoekom word iemand 'n
Christen?



Kan jy in 45 sekondes tot 1 minuut 'n antwoord gee wat mense se lewens vir altyd
kan verander? Onthou die woord daar in 1 Pet 3:15. Is jy gereed om getuienis te
lewer oor dit wat jou lewe verander het?



Hier is maar een manier hoe jy dit kan doen: "Ek glo godsdiens kan ons D O E N spel.
My hele godsdienstige lewe vir jare het net gegaan oor die een ding na die ander
ding wat ek gedoen het om God gelukkig te probeer hou. Dan het ek probeer om
meer te doen, of meer te gee, of meer te bid, of meer kerk toe te gaan. Totdat ek
uiteindelik moed opgegee het, want ek was moeg en gefrustreerd, want dit het nie
gewerk nie. Was jy al daar? Maar toe ontdek ek Christen-wees is iets totaal anders.
Christen-wees kan gespel word G E D O E N. Want dit handel oor dit wat Jesus
reeds vir ons gedoen het. Hy het immers aan die kruis alles gedoen wat nodig was
om vir al my skandes en sondes uit die verlede die straf te dra. Sodat God my
genade, vergifnis, liefde en oorvloedige lewe verniet kan gee. Hierdie ontdekking
het my lewe verander. En dit kan ook joune verander. As jy meer wil weet, kan jy
enige tyd met my kom gesels."

Stap 3: Ons skep geleenthede waar ons God se genade en liefde aan soekers en
belangstellendes kan bedien


Ons probeer byeenkomste reël wat gelowiges kan help in hulle getuienis teenoor
mense. Sy dit by ons selgroep, kampe, dienste, of 'n ALFA-kursus. En om dan daar 'n
taal te praat, metodes en 'n styl te gebruik wat hierdie mense verstaan.
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Stap 4: Ons rig ons byeenkomste in sodat gelowiges kan groei
 Die Heilige Gees is so getrou. Waar ons die waarheid suiwer, maar verstaanbaar
bedien, word gelowiges vry, genees hulle seer, begin hulle groei en word hulle
toegerus vir hulle taak.
 Waar ons ruimte maak vir die Heilige Gees om vrylik deur Sy gawes te bedien, daar
kan Jesus, die Hoof, Sy Liggaam bedien met die volle seën en oorvloed wat Hy vir
hulle bedoel het.
Stap 5: Ons moedig gelowiges aan om deel te word van 'n familie gelowiges


Die Woord sê: Wees lief vir mekaar. Dra mekaar se laste. Bemoedig mekaar.
Vergewe mekaar. Bely julle sondes aan mekaar. Bid vir mekaar.



Maar dit kan inderwaarheid net gebeur tussen mense wat vir my soos familie word.



Daarom hoort ons almal in 'n klein groepie gelowiges waar ons tyd met mekaar
spandeer om mettertyd werklik soos familie te word. Daar beleef ons Spr. 27:17



Daar leer ons om te praat oor wat ons werklik glo. Daar leer ons die Here spontaan
aanbid en loof. Daar leer ons mense bedien.



Dit is God se gimnasium vir die nuwe geslag bedienaars waar hulle opgelei word as
God se weermag (Eseg. 37).

Stap 6: Ons help mekaar om ons Gees-gawes te ontdek, te ontwikkel en om
daarmee te bedien


Ek het 'n paar jaar gelede in die bediening uitgebrand deur oral alles vir almal te
wees en alleen almal se nood te probeer bedien;



Terwyl daar gelowiges is met Gees-gawes soos bemoediging, admin, bestuur,
leierskap, evangelisasie en onderwysing wat saam met my as 'n span die Liggaam
kan bedien.



Kom ons soek saam na hoe God jou wil gebruik. En stel jou dan vry sodat jy kan
begin bedien.

Stap 7: Ons leer mekaar om 'n Koninkryksbestuurder van die geld en goed
waarmee God ons seën te wees


Is jy 'n ongemaklike vroetelaar as dit tyd word vir die opneem van offers en tiendes?



Of is jy 'n blymoedige gewer omdat jy ontdek het jy kan God maar vertrou met jou
behoeftes?



Het jy geleer om jou beste en eerste te gee vir die Koninkryk? En geleer om nood
raak te sien?



En in die proses ontdek dat dit nie eintlik hier so seer oor geld en gee gaan nie. Maar
eerder oor wat jy werklik glo en wat werklik in jou hart is! Hoe sê hulle altyd in
Engels: Dit is dan wat jy ontdek "talk is cheap!" God het nogal 'n manier om, as dit
gaan oor geld, werklik te toets wat in ons hart is.
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4. BYBELSE WAARDES WAT DIE EKKLESIA SE LEWE EN OPTREDE
KLEUR EN GEUR
In die besigheidswêreld word daar deesdae baie tyd en geld spandeer om duidelik aan
die publiek te sê wat vir die betrokke firma of maatskappy belangrik is en waaraan hulle
graag gemeet wil word; wat die norme is waarvolgens hulle besigheid doen en optree.
In kort gesê, is dit die dinge wat bepaal hoe so 'n firma of maatskappy na binne en buite
wil optree en gesien wil word.
In 2 Kor. 3:14,15 skryf Paulus ook hieroor as hy die volgende sê: … Maar aan God die
dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons
versprei Hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat
deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as
dié wat verlore gaan.
Sien, ons waardes bepaal of mense 'n soet of 'n bitter smaak in hulle mond kry as hulle
aan ons dink.
Kyk 'n mens na die vroeg-Christelike gemeentes in Jerusalem, Rome, Korinte en Efese
byvoorbeeld, hoor en sien jy telkens pertinent die dinge wat vir hulle belangrik (of
waardevol) was.
Ek wil 10 kern-waardes uitlig wat ek glo deel moet wees van enige ekklesia (sy dit 'n
huisgroep of 'n gemeente of die Liggaam van Jesus in 'n bepaalde area/stad of dorp) se
lewenswyse:

1. Ons glo dat mense se lewens verander word waar die onverdunde waarheid
van die volle Bybelboodskap bedien word aan mense


Heb. 4:12 - Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard
met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte
en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.



Hand 20:32 - Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade.
Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan
al die gelowiges as erfdeel belowe het.



Hand 2:42 - Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die
onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Mense se lewens word deur die Gees van God verander deur gesalfde, profetiese lering
in die lig van die volle Bybelwoord. Maar dan moet dit ook gebalanseerde
Woordbediening wees waar dit wat God se Woord van uiterste belang ag, ook vir ons
van uiterste belang is. En dit wat op die periferie lê, ook vir ons op die periferie lê.
Daar dreig mos maar altyd 'n gevaar dat geestelike leiers en predikers net heeltyd fokus
op gunsteling-onderwerpe en temas!
2. Die ongelowige, verloregaande wêreld rondom ons is vir ons van
lewensbelang; God het immers die lewe van Sy Seun gegee om te verhoed dat
hulle sommer net verlore gaan
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Daar is geen groter dinamiek in 'n gelowige se lewe of in die ekklesia, as om te beleef
hoe God ons gebruik in ongelowiges se lewens nie!
Wat is meer opwindend as om te sien en te beleef hoe hulle lewens in geheel voor jou oë
verander!
3. Daarom kies ons om relevant in ons gemeenskap en in die wêreld te wees,
sonder om kompromie te sluit
Jesus was die mees relevante, effektiewe kommunikeerder van ware lewe.
Kyk en luister jy na Hom, dan sien jy hoe Hy mense se aandag vasgegryp het met dinge
uit hulle eie leefwêreld. Dinge soos 'n gewone muntstuk, of 'n saadkorrel, of 'n toring
wat inmekaarstort en 18 mense sterf, was Sy prentjies om lewe oor te dra.
En tog het Hy dit so gedoen sonder om ooit die Waarheid te kompromitteer.
4. Volgelinge van Jesus se lewe word gekenmerk deur 'n egtheid en gedurige
groei
Kyk jy na die lewe van Jesus, is daar verskeie momente wat 'n mens kan gebruik om
hierdie egtheid te illustreer.
Een van die mees aangrypende vir my is dit wat daar in Mat 26:36 tot 39 afspeel!
As daar een ding waar moet wees van gelowiges in die ekklesia, is dit dat ons sonder
pretensie, sonder maskers, sonder leuens met mekaar en die gemeenskap om ons moet
kan omgaan. En dit moet geld vir elke leier tot by die kleinste kind.
Maar alhoewel ons heeltyd eg moet wees, moet daar ook 'n verwagting heers dat ons
almal in 'n proses van groei en ontwikkeling is. Niemand van ons gaan môre nog so
stukkend wees soos wat ons vandag is nie!
5. Die hele ekklesia moet vrygestel word as God se nuwe geslag bedienaars met
Gees-gawes
God se plan vir die ekklesia is dat ons elkeen toegerus moet wees met die gawes van die
Gees om mekaar te kan bedien soos God dit wil.
Daarom glo ek is dit die ekklesia se roeping om hierdie gawes te herken in mekaar se
lewens en gelowiges algaande vry te stel om ander te bedien met hierdie gawes (vgl. 1
Kor. 12; Ef. 4:11-16; 1 Pet 4:10).
6. Egte, warm liefde moet die verhoudinge en lewe van die ekklesia kenmerk
As 'n mens luister na wat in 1 Kor. 13 en 1 Joh. 3 en 4 staan, kan ons nooit toelaat dat die
ekklesia soos die een of ander professionele klub of organisasie word waartoe mense
behoort nie.
Met die Gees van die Hoof van die ekklesia in ons lywe, kan ons nie anders as om heeltyd
te waag om ons hele lewe oop te maak en te deel met mekaar nie! Al weet ons daar is
altyd die moontlikheid dat ons kan seerkry.
Ons kan immers nie anders as om mekaar lief te hê en werklik familie te wees nie!
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Daarom is dit 'n keuse om eerder op die verhoudinge tussen ons te konsentreer, as om
heeltyd net taak-gerig te wees. Dit wat tussen ons gebeur in ons verhoudinge met
mekaar, is baie belangriker as dit wat ons doen of saam doen.
7. Ons glo "Body-life" gebeur mees effektief in 'n groepie van 10 of wat gelowiges
wat ge-"commit" het aan mekaar
Kyk maar na gedeeltes soos Hand 2:46; 20:20; Rom. 16:3-5 ens., om die belang van die
kleingroep-"commitment" in die Vroeg-Christendom raak te sien.
Uit die praktyk is dit duidelik dat die diepgaande verandering in en bediening van mense
baie nou saamhang met die "commitment" en betrokkenheid van daardie mense by
ander mense in 'n kleingroep.
Daarom is dit gedurig vir die ekklesia noodsaaklik om deur middel van kleingroepe die
geweldige verskeidenheid behoeftes by mense diepgaande te bedien.
8. Net ons beste kan God vereer en mense inspireer
Kol 3:23 sê: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,
1 Kor. 10:31 bevestig dit as daar staan: Of julle eet en en of julle drink of wat julle ook al
doen, doen alles tot eer van God.
En dit geld vir elke aspek van menswees: sy dit vir ons geestelike groei, of vir ons
verhoudinge met ons eggenoot of kinders.
En daarom kan ons nie met minder tevrede wees as "excellence" nie!
Gaan kyk maar hoe Salomo die tempel gebou het en Nehemia die muur van Jerusalem.
Net die beste was goed genoeg! En dit het mense geïnspireer!
9. Ons glo mense moet gelei word deur gelowiges met 'n leierskap-salwing op
hulle lewe
George Barna bereken dat net 6% van alle senior leraars van gemeentes werklik leiers
is. Die meeste van hulle is eerder Gees-begaafde herders of leraars of bedienaars!
Daarom glo ek is daar tans so 'n geweldige krisis in die ekklesia wêreldwyd, as gevolg
van 'n gebrek aan dinamiese, gesalfde leierskap!
Die ekklesia behoort die plek te wees waar gesalfde leiers toegerus en vrygestel kan
word om meer en meer verantwoordelikheid te kry om te lei.
10. Ons glo volkome oorgawe aan Jesus Christus en Sy koninkryk is normaal in 'n
gelowige se lewe
Uit gedeeltes soos 1 Kon 11:4 is dit duidelik dat die wysste man in die geskiedenis
uiteindelik misluk het omdat hy nie volkome ge-"commit" en oorgegee was om net God,
en Hom alleen, te dien nie.
Sien, in hierdie geval is 95% vyf persent te min!
Daarom is die uitdaging vir volgelinge van Jesus om in die ekklesia mekaar aan te
moedig om 100% oorgegee te lewe elke dag 24 uur uit 24 uur. En só dat mense dit kan
sien en beleef!
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Natuurlik is dit 'n leerproses, maar dit is ons keuse vir ekklesia-lewe!

EKKLESIA IS OM …
1. “Ja” te sê vir Jesus!
Daar is net een manier om deel te word van die gemeente, en dit is om te kan getuig van
‘n persoonlike ontmoeting met Jesus wat jou lewe verander het (Rom. 10:9 e.v.).
Êrens in jou lewe ontmoet jy Jesus as ‘n lewende Persoon, as persoonlike Verlosser en
Here, en kry jy geleentheid om te kies of jy Hom in geloof gaan volg en vertrou as jou
enigste God vir die res van jou lewe.
Toe die skare daar in Jerusalem vir Petrus gevra het: “Wat moet ons doen om gered te
word?”, het Petrus vir hulle uitgespel dat ‘n ontmoeting met Jesus beteken dat ons


Ons moet ons bekeer
Ons moet kies om onsself te sien soos God ons sien: as totaal verlore mense. Selfs
ten spyte van die feit dat ons godsdienstig groot geword en ‘n goeie moreel-gesonde
lewe lewe. En dan kies om om te draai en voortaan onverskrokke die lewe, wat God
wil hê ek moet lewe, vir die res van my lewe te leef.



Kies om Jesus in die geloof te aanvaar as ons persoonlike Verlosser en Here.

Dit is nie genoeg om te weet dat Hy met Sy lewe in ons plek vir die sondes - wat ek
gedoen het - betaal het nie. Ek moet kies om werklik te glo dat Hy dit ook vir my
gedoen het. Sodat ek die voorreg kan hê om, as kind van die Vader-God, Sy lewe te
lewe.


As gelowige gedoop te word met water

Om so hierdie omruil van lewens te illustreer: my ou lewe van doodsheid vir Jesus
se opstandingslewe.


En te weet dat die belofte van Sy Gees ook vir my geld

Die belofte, naamlik dat Sy Gees reeds in my kom woon het (Rom. 8:9), maar ook die
belofte dat Jesus as die Salwer met die Gees, ook my wil toerus met die krag en die
gawes van die Gees. Ook dit word myne as ek dit in geloof aanvaar soos ek Jesus as
Verlosser en Here in geloof aanvaar het (Hand 2:38,39; Gal 3:2-5)
2. “Ja” te sê vir mekaar
Om gemeente van Jesus te wees is om te kies om aan mekaar as broers en susters in
Jesus te “commit” om werklik ‘n familie te word wat mekaar onvoorwaardelik wil leer
liefkry.
Dit kan net gebeur as ons kies om tyd by mekaar te begin spandeer om mekaar te leer
ken, te bedien en te begin toerus.
G’n wonder daar is stringe en stringe tekste in die Nuwe Testament wat ons herinner
aan hierdie dinge wat ons vir mekaar kan doen nie. Ons praat soms kortliks daarvan as
die “mekaar-tekste, soos …
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Julle moet mekaar se voete was en mekaar dien soos Jesus met julle gedoen het (Joh.
13:14,15)



Julle moet mekaar liefhê soos Jesus julle liefgehad het (Joh. 13:34,35)



Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar (Rom. 12:10)



Dra mekaar se laste (Gal 6:2)

Daarom het die Vroeg-Christelike gemeente tyd gemaak vir veral twee soorte
byeenkomste in hulle besige program:


Tyd om saam met ‘n groepie ander gelowige gesinne weekliks in mekaar se huise te
vergader

Om so ‘n soort toevlugsoord en herstelkliniek vir mekaar te bou waar ons mekaar
kan help heel word van die seer wat ons langs die pad optel. Maar wat ook ons
gimnasium kan wees om te leer om mekaar in liefde met die gawes van die Gees te
bedien soos Jesus dit wil (1 Kor. 12 tot 14).


Tyd vir groter byeenkomste van gelowiges
Waar hulle verder as God se nuwe geslag bedienaars mekaar bedien het met die
volle spektrum gawes soos die Hoof, Jesus, hulle gelei het (1 Kor. 14:26). Maar waar
daar ook plek was vir gesamentlike lof en aanbidding, en bediening deur die
vyfvoudige bediening van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars (Ef.
4:11-16). Sodat die gemeente toegerus kan word om mekaar te bedien (1 Pet 4:10).

3. Die wêreld uit te nooi na die partytjie!
“Gaan dan heen na al die nasies en maak die mense My dissipels” het Jesus ons
uitdruklik geleer (Mat 28:19; Hand 1:8 en 2 Kor. 5:18-21).
Op ander plekke praat Jesus daarvan as ‘n bruilofsfees wat moet plaasvind. Waarheen
God die hele wêreld uitnooi en ek en jy Sy boodskappers is.
Daarom is dit ons taak om die huise en die werksplek rondom ons binne te gaan en te
gaan soek na die man of vrou wat “op soek is na God se vrede” (Luk 10:5 e.v.; 14:15-24).
Om daar aan mense die blye uitnodiging namens God te gaan oorhandig.
Baie gaan dit natuurlik van die hand wys, maar baie gaan dit ook aanvaar.
Dan is dit ons taak om hulle verder op hulle pad as dissipels of volgelinge van Jesus te
begelei. Ons sal hulle letterlik van baba-gelowige, deur die jongmens-fase, na geestelike
volwassenheid en vaderskap toe moet begelei (1 Joh. 2:12-14). Tot daar waar hulle
weer op hulle beurt mense, wat hulle na Jesus toe gelei het, verder kan begelei.
Prakties gaan hierdie proses ‘n proses van vriendskap en vertroue-wen met hierdie
mense wees. Ons sal hulle moet bevriend …


Eers met onsself



Dan met ons Koning en Verlosser Jesus



Dan met ons geloofsgroep of familie in Jesus
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En dan met die groter Liggaam van Jesus

Om sinvol EKKLESSIA te wees, moet ons gedurig vir onsself aan die voete van Jesus
afvra:
Wat is dit nou eintlik waarmee ons ons moet besighou in hierdie wêreld?
Maar ook of ons dit doen soos wat die Bybel ons sê.
Of het ons dalk êrens maar weer verdwaal geraak tussen ‘n groot klomp aktiwiteite of
programme.
Gemeente-van-Jesus-wees beteken om deel te wees van ‘n dinamiese span nuwe
bedienaars wat in Jesus se Naam ‘n wêreld met Sy liefde en Sy krag kan bedien.
Daarvoor hoef jy nie ‘n superster te wees nie.


Jy hoef maar net gereeld tyd te maak saam met God elke dag



Beskikbaar te wees om ander om jou te bedien met Sy liefde en krag



Jou tiende uit dankbaarheid te gee soos Hy jou leer (Mat 23:23)



Bereid wees om aan ‘n verlore wêreld te vertel wat jyself beleef het

Is jy bereid om hiertoe te “commit”?

ONDER WIE SE GESAG STAAN EN BEDIEN JY?
Die oomblik as 'n mens in die Liggaam van Jesus op ander wyses as die tradisionele
institusionele metodes beweeg en bedien - of dit nou in die tradisionele gedeeltes of in
die Pinkster of vernuwing is - vra goed-bedoelende gelowiges vir jou: Aan watter "kerk"
behoort jy? Onder wie "submit" jy?
En hulle bedoel dit goed, want dit is wat hulle geleer het "reg" en "Bybels" is. Naamlik
dat elkeen van ons die beskerming moet hê van 'n groter instansie of 'n groter
organisasie agter ons of "oor" ons, om ons, en hulle, te beskerm teen leuens en dwaling.
Die vraag is natuurlik of dit "reg" en Bybels is?
Natuurlik gaan dit hier oor die geestelike outoriteit waaronder mense bedien en bedien
word binne die ekklesia. Dit gaan dus oor die vraag wie nou eintlik die finale "sê" het.
In die Engels word hiervan gepraat as jou "covering". In Afrikaans het ons nie eintlik 'n
goeie vertaling daarvoor nie.
Dit is dus dieselfde soort vraag as wat die Skrifgeleerdes en Fariseërs daar in Mat 21:23
aan Jesus gevra het. Hoor hoe vertaal die NIV dit:
Jesus entered the temple courts, and, while he was teaching, the chief priests and the elders
of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked.
"And who gave you this authority?"
Miskien moet ek begin deur te sê dat die begrip "covering" net een keer in die Bybel
voorkom en dit is daar in 1 Kor. 11:15. En daar het dit spesifiek gegaan oor die
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"bedekking" wat op 'n vrou se kop moet wees as sy in die openbare byeenkoms van die
ekklesia is.
Met ander woorde, dit gaan beslis nie oor die vraag waarmee ons nou hier worstel nie.
Krap 'n mens dus 'n bietjie dieper om presies agter te kom wat mense nou eintlik bedoel
met hulle vraag, kom jy agter hulle wonder aan wie jy nou eintlik verantwoordelik is in
jou bediening?
En dit is onmiddellik 'n baie kontensieuse saak. Want kan 'n mens nou aan 'n ander
mens verantwoordelik wees in bediening? Is die Skrif nie juis baie uitdruklik daaroor
dat ons uiteindelik net aan God verantwoordelik kan wees nie? Vergelyk maar gedeeltes
soos Mat 12:36; 18:23; Luk 16:2; Rom. 3:19; 14:12; 1 Kor. 4:5; Heb. 4:13; 13:17; 1 Pet
4:5.
Tog vind baie mense dit snaaks as jy hulle antwoord: "Maar ek is aan dieselfde Persoon
as jy verantwoordelik in my bediening. Naamlik aan Jesus Christus, die Hoof van Sy
Liggaam, in wie se Naam en op wie se bevel ek bedien."
Krap 'n mens nog meer, ontdek jy dat dit uiteindelik hier gaan oor die vraag van
kontrole en beheer oor jou bediening, want in die geïnstitusionaliseerde dele van die
Liggaam van Jesus gaan alles hieroor! Die hele "kerkregering-stelsel" is juis so
aanmekaar gesit om te bepaal wie nou eintlik die "meeste" sê het; wie gaan uiteindelik
die "finale" besluit of uitspraak oor 'n saak maak.
So word "gewone gelowiges" onder die "bevel" van die pastoor of dominee geplaas en hy
weer onder die "bevel" van 'n "kerkraad" of, nog "hoër", 'n ring of sinode. En hulle weer
onder 'n nog "hoër raad", byvoorbeeld die Algemene Sinode.
Ons ken die argumente in die Gereformeerde teologie hieroor, naamlik dat dit nie gaan
oor 'n "hoër vergadering" nie, maar eerder oor 'n "meerdere" vergadering. In die sin dat
omdat daar meer mense daar verteenwoordig is, of verteenwoordig word, dit "meer
wysheid" en "meer outoriteit" moet hê.
En 'n mens verstaan die bedoeling hieragter, naamlik om so gelowiges, die ekklesia, en
die Liggaam van Jesus, te beskerm teen dwaling en sonde.
'n Mens kan natuurlik hier 'n klomp vrae vra soos:


Is daar 'n waarborg dat ons nie sal dwaal of sondig nie omdat daar nou "meer"
gelowiges oor ons aangestel is?



Is die "meerderheid" altyd reg?

Uiteindelik besef 'n mens dat die Liggaam van Jesus haarself met hierdie soort denkparadigma uitgelewer het aan 'n gees van kontrole en beheer wat uiteindelik net dood
kan bedien.
Laat ek dadelik sê ek glo ons is vir mekaar verantwoordelik in die ekklesia-familie. Ons
kan onsself nooit los maak of totaal isoleer van ander gelowiges - en gelowige leiers
binne die Liggaam van Jesus nie. So asof ons "the ultimate source", of die enigste een is
wat die volle waarheid in pag het nie!
Maar dit is nie waaroor dit ten diepste in hierdie saak gaan nie.

45

Daarom moet ons verder dink om 'n meer Bybelse alternatiewe wyse van denke oor
hierdie saak te vind. En ek glo daar is.
Ek glo dat die Bybel vir ons aandui dat die hoeveelheid verantwoordelikheid en ruimte
vir bediening wat aan iemand binne die ekklesia-familie gegee word, juis gegee moet
word op grond van die kwaliteit van Gees-gawe-bediening wat hulle sien en beleef in 'n
bepaalde gelowige se lewe en bediening.
Ek glo dat elke gelowige weergebore en ingebou word deur die Gees van God binne die
Liggaam van Jesus êrens in 'n bepaalde ekklesia-familie (wat sy klein huisgroepekklesia, en die groter area/dorp of stad se byeenkoms van ekklesia insluit). En binne
hierdie families neem gelowiges vir mekaar se groei in die algemeen, en groei in
bediening met die salwing en gawes van die Gees, verantwoordelikheid. In die sin van
om as broers en familie mekaar te help, te bemoedig, te leer en te vermaan.
Soos wat gelowiges dan groei in geestelike volwassenheid en in bediening met die
salwing van die Gees, moet ons leer om erkenning te gee aan die kwaliteit salwing wat
op elkeen rus en besig is om te ontwikkel.
Dit is dan juis deel van die roeping van die ekklesia-familie om aan gelowiges met meer
salwing, meer outoriteit en ruimte vir bediening, en meer verantwoordelikheid binne
die groter ekklesia te gee. Om so erkenning te gee aan die gawes wat die Hoof van die
Liggaam, Jesus, as die Salwer met die Gees, duidelik aan hierdie mense gegee het.
So is dit die roeping van die ekklesia-familie om, byvoorbeeld, te onderskei of iemand
net af en toe in die gawe van profesie deur die Gees gebruik word, en of die persoon nie
dalk algaande ontwikkel het in een van die profete van die vyfvoudige bedieningspan
van Ef. 4:11-16 nie.
Dit is wat ek in die Skrif sien gebeur as mense verkies word as ouderlinge of as
bedienaars. Die sleutel was of daar duidelike tekens in hulle lewe was van " 'n vol wees
van die Gees". Met ander woorde, of daar duidelike bewyse was in die wyse hoe hulle
met ander gelowiges gewerk het dat die gawes van die Gees en Sy krag vrylik deur hulle
gevloei en bedien het.
Dieselfde sien ek gebeur in iemand soos Paulus se lewe na sy bekering. Soos wat die
krag en salwing in sy bediening duidelik sigbaar toegeneem het, (vgl. Hand 9) so het hy
meer en meer blootstelling en ruimte vir bediening gekry binne die ekklesia-familie.
En dan, natuurlik, was dit ook God die Gees, wat self deur die profetiese bediening,
aangedui het as Hy meer outoriteit aan bepaalde persone binne die ekklesia gegee het
(vergelyk maar bv. Hand 1:26; 9:15; 13:2).
Wat verder duidelik is, is dat hierdie meerdere outoriteit ook onder heidene erkenning
gekry het. Hulle het immers die outoriteit en krag van die salwing-bediening in persone
se lering en ander wyses van bediening duidelik ervaar en self aan hulle eie lyf beleef
(vgl. Hand 5:15; 8:6).
Dit lyk dus vir my dat die ekklesia-familie ruimte vir bediening aan gelowiges moet gee.
Nie op grond van hulle teologiese kennis as sulks nie, en ook nie omdat hulle uit
"aanvaarde kringe of kerke" kom nie. Maar eerder omdat daar duidelike bewyse is van
die kwaliteit salwing wat Jesus, as die Salwer met die Gees en die Hoof van die Liggaam,
aan so iemand uit genade gegee het. Sy bedoeling was juis daarmee dat hulle Sy mense
daarmee moes bedien en tot seën wees.
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‘N BELYDENIS VAN GELOOF EN KONSTITUSIE VIR DIE EKKLESIA
Hierdie belydenis van geloof is geformuleer teen die agtergrond van die volgende
historiese geloofsformuliere: die Heidelbergse Kategismus; die Nederlandse
Geloofsbelydenis; die Dordtse Leerreëls; en die “Baptist Confession of faith 1689”.

DEFINISIE EN TAAK VAN DIE PLAASLIKE EKKLESIA
1. Die plaaslike gemeente is deel van die Liggaam van Christus Jesus saam met al die
ander gelowiges en gelowige gemeentes in die plaaslike omgewing.
2. Die plaaslike gemeente is die vergadering van wedergebore gelowige volgelinge van
Jesus wat deur die wederbarende werk van die Heilige Gees, Jesus Christus in geloof
bely met mond en lewe as Here en Verlosser op grond van die Woord van God, die
Bybel. 'n Gemeente wie se belydenis van geloof vrug dra in ‘n heilige lewe en goeie
werke.
3. Die boodskap van die Skrif in geheel vorm die inhoud van die lering en prediking van
die gemeente en is die finale toets vir wat waarheid en wat leuen is. Dit vorm die
basis van praktiese gemeente-lewe na binne en buite die gemeente.
4. In die gemeente word die twee sakramente, die doop en die nagmaal, op grond van
Christus se opdrag bedien aan elke gelowige, of daardie gelowige ‘n kind of
volwassene is.
5. In die gemeente is Christus die Hoof van die gemeente wat die gemeente deur Sy
Gees bedien en lei in die volle waarheid. Daarvoor skenk Jesus as die Salwer met die
Gees verskillende gawes aan elkeen in die gemeente om mekaar mee te bedien soos
Hy dit wil. Hy gebruik ook die gawes van apostels, profete, herders, leraars en
evangeliste om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk.
6. Die taak van die plaaslike gemeente is ...
6.1 om geleentheid te skep vir elke gelowige om gedurende die week die
gemeenskap van gelowiges te belewe in ‘n klein groepie gelowiges (genoem “sel”
of "huisgroep") wat verantwoordelikheid aanvaar het vir mekaar se hele
menswees en dus ook vir mekaar se geestelike groei
6.2 om elke gelowige toe te rus met die oog op diens as bedienaar van God met die
gawes van die Gees
6.3. om geleentheid te skep vir hierdie huisgroepe gelowiges om weekliks byeen te
kom vir gesamentlike lof en aanbidding in ‘n "celebration" of erediens, verkieslik
saam met die ander gelowiges wat deel is van die Liggaam van Jesus in daardie
plaaslike omgewing. By hierdie geleentheid moet daar ruimte wees vir die
vyfvoudige bediening om plaas te vind (Ef. 4:11-16); in die besonder vir bediening
deur die apostoliese en profetiese bediening.
6.4 om individueel of gesamentlik op te tree as God se instrument om uit te reik na
die gemeenskap en ongelowige wêreld rondom hulle.
7. ‘n Verkose groep ouderlinge en ander bedienaars bedien die gemeente as leiers
namens die Hoof, Christus.
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INHOUD VAN ONS GELOOF
OOR DIE BYBEL
8. Die Bybel as die Woord van God bestaan uit die 39 Ou Testamentiese en 27 Nuwe
Testamentiese kanonieke boeke.
Hierdie boeke se inhoud glo ons is geïnspireer deur die Heilige Gees self, en daarom
onfeilbaar en betroubaar as bron van kennis wat kan lei tot verlossing, geloof en
gehoorsaamheid.
OOR GOD
9. In die Bybel openbaar God Homself aan ons as die Een ware God wat die Skepper,
Onderhouer en Koning is van alle dinge. Hy begeer om deur elke mens liefgehê, geëer
en gehoorsaam te word.
10. Hy openbaar Homself aan ons in drie Persone, as Vader, Seun en Heilige Gees; elkeen
met Sy eie karaktereienskappe en taak; sonder om daardeur Sy een Natuur of Wese
as een God aan te tas.
11. God het aan die begin alles uit niks geskape. Hy het die eerste mense geskape na Sy
beeld in perfekte geregtigheid.
12. As Voorsiener het Hy voor die grondlegging van die wêreld reeds Sy plan vir alle
dinge vasgelê, en regeer Hy oor alle skepsels en gebeure. Dit maak Hom egter nie
Outeur van sonde en die gevolge daarvan nie, en tas nie in enige sin die
verantwoordelikheid van die mens aan nie.
DIE VAL VAN DIE MENS
13. Uit eie keuse het Adam en Eva, deur ‘n daad van ongehoorsaamheid, die geregtigheid
verloor waarmee hulle geskape is en het hulle totaal korrup en sondig geword. Om
dan so ook die hele menslike geslag na hulle, in ongeregtigheid gedompel.

14. As gevolg hiervan word elke mens na hulle met 'n korrupte natuur gebore. Dit maak
dat elkeen van ons van geboorte af geneig is tot alle kwaad en kies om te rebelleer
teen alles wat goed is in die oë van God. As vrye, verantwoordelike wese het die
mens dus uit homself geen insig in sy sondigheid, en geen begeerte om homself te
bekeer en te glo in Jesus Christus as Verlosser en Here nie. Hiermee ontken ons glad
nie die ongelooflike vermoëns wat deur God se algemene genade nog steeds in die
mens werksaam is nie.
GOD SE GENADE EN ONS VERLOSSING
15. Omdat God vir hierdie mens lief is, het Hy voor die grondlegging van die wêreld
reeds bepaal dat Jesus Christus, die enigste Seun van God, die Middelaar sal wees
tussen God en mens. Deur die natuur van die mens ten volle aan te neem en self
mens te word, maar sonder sonde, het Hy in gehoorsaamheid aan die Vader, op aarde
tussen mense kom lewe. Hier het Hy gely en gesterf aan ‘n kruis vir die verlossing
van sondaars. Hy is begrawe, het op die derde dag weer opgestaan uit die dood en
opgevaar na die Vader. Waar Hy nou aan die regterhand van die Vader vir Sy
volgelinge intree.
16. Voor die grondlegging van die wêreld reeds het God vir Homself ‘n volk in Christus
uitgekies om hulle te roep, vry te spreek van hulle sondes, te heilig en te verheerlik.
Deur Sy Woord en die werking van Sy Gees, gebruik Hy veral die getuienis van ander
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gelowiges om mense uit te nooi om in ‘n liefdes- en geloofsverhouding met Jesus
Christus te tree. Hy wederbaar deur die werking van Sy Gees self hierdie mense. Hy
verlig hulle verstand en hernu hulle wil en emosies deur Sy Gees.
17. Daarom is ware sondebesef en berou deel van God se genadewerk in mense. Dit is
immers die Gees van God self wat oortuig van sonde, wat maak dat ons onsself
daaroor haat, en die begeerte in ons skep om daarvan verlos te word en te lewe soos
God dit begeer.
18. Geloof is ‘n vasgryp in vertroue aan die verlossingswerk van Jesus alleen vir redding.
Dit laat ons ook die res van die Woord van God as die volle waarheid glo en laat ons
vertrou op die beloftes en leringe daarvan vir ons hele lewe.
19. Regverdigmaking is ‘n daad van God uit genade waardeur Hy ons sondes vergewe en
ons regverdig verklaar in Sy oë. Ons kan niks hiertoe bydra nie. Dit is die
geregtigheid van Christus wat aan ons toegesê word as ons dit in geloof aanvaar.
20. Alleen op grond van die versoeningswerk van Sy Seun, verskaf dit God genot om
almal wat in Christus geregverdig is, Sy aangenome kinders te maak. Hulle deel dan
in die volle erfenis wat hulle deel geword het in Christus.
21. Deur die wederbarende werk van die Heilige Gees het God ons ‘n nuwe natuur
geskenk in Christus Jesus. Hierdie selfde Gees woon nou in ons om verder Sy
heiligmakingswerk progressief in die res van ons menswees voort te sit, om elke
duimbreedte onder die heerskappy van Christus as Here te plaas.
22. Diegene wat in Christus aanvaar is as deel van die Bruid en geheilig is deur Sy Gees,
sal volhard tot die einde toe en niemand sal hulle uit God se hand ruk nie.
23. Die Here Jesus is die Hoof van hulle as Sy Liggaam op aarde. Aan hulle gee Hy opdrag
om Sy getuies in hierdie wêreld te wees en mense Sy dissipels te maak. Hy sit hulle
bymekaar in gemeentes, gee aan hulle outoriteit in Sy Naam, en salf/rus hulle toe met
die krag van Sy Gees vir hulle taak.
24. Hy gee hulle opdrag om elke gelowige te doop in die Naam van die Vader, Seun en
Heilige Gees deur onderdompeling in water. Dit dien as simbool van ons nuwe
geloofseenheid met Christus in Sy dood, begrafnis en opstanding. Dit dui ook op die
afwassing van sondes en ons deel wees van die Liggaam van Christus op aarde.
25. In opdrag van Christus moet diegene so dikwels as wat hulle kan, die liefdesmaal
saam geniet totdat Hy weer kom. Die brood en die wyn herinner ons aan die dood
van Christus, en aan dit wat ons erfenis geword het volgens die testament wat deur
die dood van Christus begin geld het. Dit versterk ons liefdesverhouding en -eenheid
met Christus en met ander gelowiges. As daar enige blokkasies, soos
onvergewensgesindhede of geskille tussen gelowiges is, moet dit voor die gebruik
van die liefdesmaal gehanteer word.
26. Dit is die opdrag van elke gelowige om die evangelie te verkondig. Aangesien geloof
ontwikkel deur die hoor van die Woord, moet ons soek na die mees sinvolle en
effektiewe metodes om die Woord aan mense te verkondig om hulle aan te moedig
om Jesus Christus en sy verlossing aan te neem in die geloof.
27. Deur ‘n lewe van liefdevolle diens moet ons, in navolging van Christus, die liefde van
God aan mense om ons vertoon en hulle bedien met die gawes van die Gees van God.
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In die Naam van Jesus moet ons deur woord en daad proklameer dat die koninkryk
van God hierdie wêreld ingebreek het en dat daar deur Sy wonde vir ons genesing en
vrede gekom het.
28. Omdat hierdie wêreld onder die gesag van die owerste van hierdie wêreld, satan en
sy bose magte is, sal ons lewe as gelowiges op aarde altyd die karakter van ‘n oorlog
dra. Daarom moet ons mekaar deurentyd oproep om beklee te wees met die volle
wapenrusting. Om so vas te staan teen die bose wat rondloop soos ‘n leeu op soek na
iemand om te verslind. Terwyl ons mekaar bemoedig met die Bybelse belofte dat ons
in Christus reeds meer as oorwinnaars is.
29. Dit is eers as Jesus Christus weer kom, dat die oorwinning finaal voltrek sal word.
Daarom moet ons bly volhard tot die einde toe, ten spyte van allerlei versoekinge,
beproewinge en aanslae.
30. Wanneer mense tot sterwe kom, vergaan hulle aardse liggame mettertyd tot stof.
Maar hulle gees gaan onmiddellik na God toe, die gelowiges om in Hom te rus en die
ongelowiges om bewaar te word in duisternis tot die oordeelsdag toe. Op daardie
dag sal mense verenig word met hulle liggame, maar gelowiges sal nuwe,
verheerlikte liggame ontvang.
31. God het ‘n dag aangewys waarop Hy die hele wêreld sal oordeel in Christus Jesus en
elkeen sal vergeld vir sy dade. Die ongelowiges sal gevonnis word met die ewige
straf van die hel saam met satan en sy magte, terwyl die gelowiges met hulle
verheerlikte liggame saam met Christus vir ewig sal lewe en regeer.

KONSTITUSIE VAN DIE EKKLESIA
1. Die vereistes vir lidmaatskap in die gemeente is ‘n openbare belydenis in die ekklesia,
waar ons saam met ons naby-familie gelowiges is, of daar waar ons in die openbare
feesdiens van die gemeente. Hierdie openbare belydenis sal ons dan geleentheid bied
om te getuig oor ons persoonlike geloof in God en in Jesus Christus as Here en
Verlosser. Maar hierdie belydenis sal natuurlik ook bevestig word deur
sondebelydenis en bekering en ‘n gelowige, heilige lewe in gehoorsaamheid aan die
Skrif.
2. Gelowiges word as deel van die ekklesia gereken nadat hulle aangedui het dat hulle
kies om te commit om werklik familie te wees met hierdie gelowiges. Hulle sal hulle
dus ook commit om getrou te wees in hulle bywoning van die ekklesia in die kleine
maar ook die feesdienste van die groter ekklesia in die dorp of stad.
3. Die ekklesia moedig gelowiges aan om in gehoorsaamheid aan die Skrif gedoop te
word. Die doop word bedien aan diegene wat deur die Gees self oortuig is.
4. In opdrag van die Woord neem elke gelowige in die ekklesia verantwoordelikheid vir
mekaar se totale heil as mens. Hulle bid vir mekaar, bemoedig mekaar, bedien
mekaar, dra mekaar se laste en vermaan mekaar as broers en susters in die Here.
5. Daarom gee elkeen ook vrygewig hulle tiende en ander dankoffers sodat diegene, wat
voltyds die gelowiges in die ekklesia van God toerus vir bediening, genoeg kan hê,
maar ook sodat ander gelowiges in nood en mense in die gemeenskap met nood
bedien kan word.
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6. Hulle doen alles in hulle vermoë om in vrede en liefde met mekaar saam te leef. En
die eenheid in Gees en in waarheid te handhaaf. Die een sal die ander hoër ag as
homself.
7. Die optrede en lewenswandel van die gelowiges in die ekklesia en in die gemeenskap
moet in ooreenstemming wees met die Woord van God.
8. Indien lidmate nie hulle verantwoordelikhede nakom nie, word die gemeente
opgeroep om diegene in liefde te dissiplineer. Om sodoende God se eer te handhaaf,
die ekklesia tot heil te wees en die afgedwaalde te herstel.
9. Enige dissipline moet in liefde en nederigheid bedien word in gehoorsaamheid aan
die Skrif.
10. Waar daar deur gelowiges in die ekklesia verkeerd gehandel word, moet opgetree
word in ooreenstemming met Mat 18:15 tot 18.
11. Enige lidmaat wat sy geloofsverantwoordelikhede nie nakom nie, of verval in valse
lering of openbare sonde, sal deur die res van die ekklesia gedissiplineer moet word.
Hierdie dissiplinêre optrede kan vier vorms aanneem na gelang die erns van die
oortreding:
11.1 Vermaning privaat of in die openbaar

11.2 Weerhouding van die liefdesmaal
11.3 Weerhouding van voorregte van deel wees van die ekklesia, soos spreekreg in
die vergadering van gelowiges en die reg om leiding te neem in die ekklesia.
11.4 Beëindiging van deel wees van die ekklesia: As daar, na ‘n redelike verloop van
tyd, geen tekens van berou is nie, sal die leierskap van die ekklesia aandui dat die
persoon nie meer as deel van die ekklesia gereken word nie.
12. Die ekklesia moet deurgaans bid vir vergiffenis en versoening vir diegene wat
gedissiplineer word. Nadat restourasie plaasgevind het, moet daar geleentheid wees
vir openbare getuienis in die ekklesia.
13. Die leiers in die ekklesia moet deurgaans die liefdeseenheid met die res van die
Liggaam van Christus handhaaf en beklemtoon. Want Jesus se Liggaam is een. Sodat
gemeenskaplike erkenning van Bybelse dissiplinêre optrede wedersyds gehandhaaf
kan word om Christus se eer te handhaaf in mense se lewens.
14. In alle gevalle van dissipline moet groot verantwoordelikheid aan die dag gelê word
en net die nodigste inligting gegee word.
15. Deel-wees van die ekklesia sal jaarliks nagegaan word. Gelowiges wat verhuis na
ander gedeeltes van die land sal aangemoedig word om in te skakel in ‘n plaaslike
ekklesia daar waar hulle woon.

REGERING VAN DIE EKKLESIA
16. Die Here Jesus Christus is die Here van die ekklesia. Hy regeer oor Sy Liggaam en dus
die ekklesia in al haar vorms en groottes deur die Woord en deur die bediening van
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Sy Gees. Die ekklesia het deurgaans die verantwoordelikheid om die Bybel as finale
toets aan te lê.
17. Die ekklesia wys in samewerking met die vyfvoudige bedieningspan ouderlinge en
ander bedienaars aan vir praktiese leierskap in die ekklesia, indien nodig.
18. Die klem van die ouderlinge se taak is lering en die geestelike versorging van
gelowiges. Terwyl die ander bedienaars se taak die administratiewe en praktiese
versorging en reëlings in die ekklesia is.

19. Die kwalifikasies vir die ouderling vind ons in 1 Tim 3:1 tot 7 en Titus 1:5 tot 9.
Hulle is onderworpe aan mekaar en neem vir mekaar se geestelike heil
verantwoordelikheid. Hulle spesifieke bediening in die ekklesia word bepaal na
gelang die Godgegewe gawes wat elkeen ontvang het.

20. Die kern van die ouderlinge se taak is:
20.1 ‘n Bediening van gebed en lering en die versorging van die gelowiges wat aan
hulle sorg opgedra is
20.2 Die toesig by die openbare feesdienste van die ekklesia
20.3 Die ondersoek en toelating van gelowiges tot die ekklesia
20.4 Die verantwoordelikheid vir dissipline in die ekklesia
20.5 Die bediening en toesig oor die bediening van die doop en liedesmaal in die
ekklesia
20.6 Die koördinering van alle bedieninge van die ekklesia in wyer verband
20.7 Saam met die res van die gelowiges in die ekklesia hou hulle toesig oor die leer
en lewe van die ander bedienaars en leiers in die ekklesia.
21. As daar enige aanklag of beskuldiging teen enige van die ouderlinge is, word die
riglyne van 1 Tim 5:19 tot 20 gevolg. Dieselfde dissiplinêre stappe word met ander
leierfigure in die ekklesia gevolg.
22. Die kwalifikasies vir die ander bedienaars word spesifiek in 1 Tim 3:8 tot 13 en Hand
6:1 tot 6 gevind. Diegene wat as bedienaars dien in die ekklesia moet die nodige
Geestesgawes hê. Die gemeenteleiers moet besluit wanneer en waarvoor bedienaars
in die gemeente verantwoordelik sal wees.
23. Die taak van die bedienaars is ondermeer die volgende:
23.1 om deur die ouderling toegerus te word om hom of haar af te los sodat hulle die
versorgings- en herderlike funksie kan verrig
23.2 om die genade en liefde van Jesus, in watter vorm ook al benodig, teenoor
diegene met materiële nood, in en om die gemeente, te bedien
23.3 om die administrasie van die finansies en verantwoordelikheid vir ander
praktiese reëlings in die gemeente op hulle skouers te neem
23.4 om verantwoordelikheid vir die onderhoud en instandhouding van enige geboue
en ander eiendom wat die ekklesia gebruik, te neem.
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24. Die ekklesia verkies ouderlinge en ander bedienaars tydens ‘n vergadering van die
ekklesia.
25. Waar die ekklesia byeen is, is die Here self teenwoordig. Daarom moet al hierdie
byeenkomste van so ‘n aard wees dat dit altyd tot eer van Hom en tot heil van die
ekklesia sal plaasvind. Die riglyne van 1 Kor. 14 geld in hierdie byeenkomste sodat
alles gepas en ordelik daaraan toegaan.
27. Die ouderlinge moet die ekklesia op hoogte hou van alles wat die ekklesia as geheel
raak. Hulle moet ook kennis gee van al die ekklesia se leiersvergaderings tydens die
feesdienste die voorafgaande twee Sondae.
28. Daar sal behoorlike notule gehou word van alle vergaderinge van die ekklesia waar
nodig.
29. Daar sal ten minste een maal per jaar behoorlik rekenskap aan die ekklesia gegee
word oor enige finansiële nood of behoeftes in die ekklesia.
30. As dit noodsaaklik is dat daar ‘n stemming moet plaasvind in die ekklesia se
vergadering, sal die volgende reëlings geld:
30.1 almal wat amptelik deel is van die ekklesia sal die reg hê om inspraak te hê in
die bespreking
30.2 daar moet ‘n twee-derde meerderheid wees om enige besluit deur te voer. Maar
verkieslik sal in alle sake gestreef word na volkome eenstemmigheid.
So glo ons sal God in gehoorsaamheid aan Sy Woord in hierdie ekklesia gedien word.

53

VERKORTE BIBLIOGRAFIE
Edwards, Gene
Message Ministry, 1993

How to meet under the headship of Jesus Christ -

Hybels, Lynn & Bill
Grand Rapids, 1995

Rediscovering CHURCH - Zondervan Publishing House,

Simson, Wolfgang
Houses that change the world - Op die Internet
gepubliseer as 'n "Draft copy", Des 1998

54

