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Vraag 47: Wat is die onderskeid tussen die ware en valse kerk? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van julle ervarings van al die debatte in die kerk die afgelope paar dekades. Wat 
was goed? Wat was sleg? 

RUS 

Gebruik 1 Timoteus 3:15: “(Die gemeente) is die kerk van die lewende God wat die pilaar en stut van 
die waarheid is.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat is die onderskeid tussen die ware en valse kerk? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die ware kerk leef in alles volgens die leer van die Woord. Dit sluit die prediking, 
sakramente en tug in. Die Woord van God alleen dra gesag. Alle leringe en 
lewenswyses wat daarmee in stryd is, word verwerp. Die valse kerk gee meer 
gesag aan sy eie besluite as aan die Woord van God, en neem weg van en voeg by 
die Woord na goeddunke. 

3. Lees Handelinge 17:10-15. Wat tref jou? 

4. Die mense van die Joodse sinagoge in Berea word beskryf as welwillend (oop-kop), geesdriftig, en 
ondersoekend. Vergelyk dit met hoe julle self die Skrif lees. Wat leer die gemeente in Berea julle? 

5. Die mense van Berea het hulle intellek gebruik, nie net hulle emosies nie. Hulle was nie net 
meegevoer deur welsprekendheid nie. Hulle het nie in die eerste plek met hulle hart geluister nie, 
maar met hulle verstand. Só het hulle hart in beweging gekom, het hulle tot oortuiging gekom. Hoe 
vergelyk dit met hoe julle die Skrif lees. Hoe dink julle daaroor? 

6. In ouditkunde is die “paper-trail” baie belangrik, die fisiese bewys van ‘n transaksie. Só het die 
gemeente in Berea omgegaan met die Skrif. Hulle wou die fisiese bewys van ‘n boodskap in die Skrif 
sien. Wat sê dit vir julle van die boodskappe wat vandag verkondig word? Hoe help dit julle om 
tussen boodskappe te onderskei? En tussen die ware en valse kerk? 

7. Kan ‘n mens sê dat elkeen die Skrif maar kan lees soos hy of sy dit wil? Dat elke interpretasie 
geldig is? Of moet ons soos die Bereane die Skrif as die enigste maatstaf vir leer en lewe gebruik? 
Bespreek. 

LEEF 

Wat wil die Here vir julle sê deur hierdie gemeente se fokus op die Skrif alleen?  En vir ons as 
gemeente en kerk? 

Vir Dieper Delwers 

8. Lees die Nederlandse Geloofsbelydenis 29. Wat leer jy oor die onderskeid tussen die ware en 
die valse kerk? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

DIE KENMERKE VAN DIE WARE EN DIE VALSE KERK 
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Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord van God behoort te onderskei 
watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten 
onregte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies 
vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is; maar ons sê dat `n 
mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat 
beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: 
Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit 
ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf - kortom, wanneer almal hulle 
ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus 
Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand 
het die reg om hom daarvan af te skei nie. 

Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die 
Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat 
hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na 
regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie 
nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe 
daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en 
gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van 
hulle sondes het. 

Wat die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die 
Woord van God; dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die 
sakramente nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie 
goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die Woord 
van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf. Hierdie twee 
kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. 

Matt. 13; 2 Tim. 2:18-20; Rom. 9:6; Ef. 2:20; Joh. 10:4, 14; Matt. 28:20; Gal. 1:8; 1 Kor. 11:20; Kol 
1:23; Hand. 17:11; Joh. 18:37; Ef. 1; Joh. 8:47; 17:20;1 Joh. 4:2 (en 3:9); Rom. 6:2; Gal. 5:17, 24; Rom. 
7:5; Kol. 1:12; 2:18-19; Ps. 2:3; Op. 2:9; 17:3; Joh. 16:2. 

9. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou gee oor 
die onderskeid tussen die ware en die valse kerk. 


