
 1 

Vraag 46: Wat is die Christelike kerk? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van julle ervaring van die kerk sedert julle eerste herinneringe daarvan. Hoe was 
dit is? Hoe is dit? Wat beteken die kerk vir julle? 

RUS 

Gebruik Kolossense 1:18: “Die Seun was daar vóór alles, en in Hom word alles saamgebind. Hý is die 
hoof van die kerk, sy liggaam.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat is die Christelike kerk? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

 Die Christelike kerk word deur God uit die hele menslike geslag tot die ewige lewe 
uitverkies, beskerm en onderhou. Deur wedergeboorte en geloof behoort ek aan die 
een, heilige, algemene en apostoliese kerk, die liggaam van Christus. Alle gelowiges is 
verplig om plaaslik daarby aan te sluit om die Here saam te aanbid. God stuur die 
kerk om die evangelie te verkondig in getuienis en diens. 

3. Lees Handelinge 13:13-52. Wat tref jou? 

4. Watter rol speel die oorskryding van grense in die verspreiding van die evangelie? Kyk veral na 
vers 13-14. 

5. Die hoofboodskap van Paulus is dat Jesus die Verlosser is. Hoekom is dit so belangrik? Kyk veral na 
vers 15-41. 

6. Watter rol speel indringende gesprekke oor die evangelie? Kyk veral na verse 42-43. 

7. Watter rol speel teëstand in die aanvaarding van die boodskap van die evangelie? Kyk veral na 
verse 44-46. 

8. Hoe help hierdie verhaal jou om die uitverkiesing en geloof te verstaan? Kyk veral na verse 47-52. 

LEEF 

Wat wil die Here vir julle sê deur hierdie verhaal in julle groep?  En vir ons as gemeente? 

Vir Dieper Delwers 

Nederlandse Geloofsbelydenis 27- 28 

Artikel 27 DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK 

Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in 
Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig 
en verseël deur die Heilige Gees. Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die 
einde daar wees, want Christus is 'n ewige Koning, wat nooit sonder onderdane kan wees nie. En 
hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n 
tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het - soos die Here vir 
Hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab sewe duisend mense bewaar het wat nie voor Baäl 
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gekniel het nie. Verder is hierdie heilige kerk nie geleë in, gebonde aan of bepaal tot `n sekere plek 
of sekere persone nie, maar is die oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Tog is dit met hart en wil 
en deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en verenig. 

Ps. 46:6; Jer. 31:36; Ps. 102:14; Matt. 28:20; 2 Sam. 7:16; Luk. 1:32; Ps. 89:37; 110:4; Gen. 22; Rom. 
11; 1 Kon. 19:18; 2 Tim. 2:19; Luk. 17:21; Matt. 11:25; Hand. 4:32; Ef. 4:4; 1 Pet. 3:20; Gen. 22:18; 
Matt. 16:18; Jes. 1:9; Rom. 9:29; ]oël 2:32; Hand. 2:21. 

Artikel 28 ELKEEN IS VERPLIG OM BY DIE WARE KERK AAN TE SLUIT 

Ons glo - aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en 
daarbuite geen saligheid is nie - dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in 
selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om 
daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle 
almal - as lede van een en dieselfde liggaam - aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk 
van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die 
opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die Woord van God die 
plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by dié 
vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van 
regeerders daarteen wees en daarvoor die dood- of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van 
hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. 

Ps. 5:6; 22:23; Ef. 4:12; Heb. 2:12; Matt. 24:28; Jes. 49:22; 52:11-12; Hand. 4:17, 19; Heb. 10:25; Op. 
17:2; Hand. 17:7; 18:13. 


