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Vraag 48: Wat is die Christelike tug? 
Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van julle ervarings van die Christelike tug. Wat was goed? Wat was sleg? Of het 
julle miskien geen herinnering daaraan nie? Wat sou die redes wees? 

RUS 

Gebruik Kolossense 2:6-7: “Noudat julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos 
mense wat aan Hom verbonde is. Bly in Christus geanker en bou op Hom, standvastig in die geloof 
soos julle geleer is, en loop oor van dankbaarheid.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat is die Christelike tug? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die Christelike tug is een van die sleutels wat die koninkryk van die hemel vir 
gelowiges oopsluit en vir ongelowiges toesluit. Die ander sleutel is die 
verkondiging van die evangelie. Mense wat ’n onchristelike leer of lewe handhaaf, 
word as teken hiervan uit die geloofsgemeenskap uitgesluit ter bemoediging en 
bekering. Daarom word hulle terug verwelkom wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. 

3. Lees Matteus 18:15-20. Wat tref jou? 

4. Lees my opsomming van die boodskap daarvan. Help dit jou om die Christelike tug beter te 
verstaan?  

Ons moet mekaar terugwen deur met mekaar te praat Jesus wil hê dat ons foute sal regstel deur 
mekaar terug te wen! As iemand iets verkeerds teen jou gedoen het, praat eers alleen. As dit nie 
slaag nie, neem nog mense saam. As dit nie slaag nie, sê dit vir die gemeente. Jesus verseker ons: 
“As twee van julle hier op aarde saamstem oor enigiets wat julle van God wil vra, sal my hemelse 
Vader dit vir julle doen. Waar twee of drie bymekaar is, is Ek immers ook saam met hulle daar.” 
Hierdie saampraat is een van die sleutels wat die koninkryk van die hemel vir gelowiges oopsluit en 
vir ongelowiges toesluit. 

5. Watter dinge is vandag ‘n onchristelike leer of lewe? 

6. Hoe moet ons mense help ter bemoediging en bekering? 

7. Wat moet ons doen as mense nie luister nie? 

8. Hoe kan ons mense terugverwelkom wanneer hulle verbetering beloof en bewys? 

LEEF 

9. Wat wil die Here vir julle sê deur hierdie opdrag tot die Christelike tug? 

Vir Dieper Delwers 

10. 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? 

Heidelbergse Kategismus 83-85 
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83 Vraag: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? 

Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie 
handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges 
toegesluit.  

84 Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- 
en toegesluit? 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik 
verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste 
van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof 
aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God 
en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie (a). Volgens hierdie getuienis 
van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. 

(a) Joh 20:21-23; Matt 16:19. 

85 Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit? 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike 
leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van 
hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die 
gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge 
steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike 
gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus 
en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys (a). 

(a) Matt 18:15-17; 1 Kor 5:4, 5, 11; 2 Kor 2:6-8. 

Dordtse Leerreëls 3-4.1.17 

Die almagtige werking van God, waardeur Hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit nie die 
gebruik uit van die middele waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid hierdie krag van 
Hom wil uitoefen nie, maar eis juis dat hulle gebruik sal word. Net so sluit hierdie bonatuurlike 
werking van God, waardeur Hy ons weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die evangelie 
uit en werp dit ook nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die 
wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels, en die leraars wat hulle opgevolg 
het, het dan ook die mense oor hierdie genade van God, tot sy eer en tot onderdrukking van alle 
hoogmoed, gelowig onderrig. Hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van 
heilige vermanings uit die evangelie, onder die bearbeiding van die Woord, van die sakramente en 
van die kerklike tug te hou nie. Net so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee of die wat 
onderrig ontvang, hulle ook nie nou aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat Hy na sy 
welbehae wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee, en hoe 
gewilliger ons ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad, wat God in ons werk, openbaar. 
So vorder God se werk op die allerbeste manier. Aan dié God alleen kom toe, vanweë die middele 
sowel as vanweë die verlossende vrug en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

11. 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. 


