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Titel: Kelner, ‘n kerk asb II 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 25 Julie 2010 

Tyd: 09h30 

 
 

a. Wat is ‘n kerk 

 

1.  Nie… 

 

• ‘n gebou nie 

• iets net vir Sondag nie 

• ‘n gemaksone nie 

• dood nie 

 

2. Wel 

 

• ‘n liggaam 

 

Efes 1:19-23 

 19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag 

van sy sterkte 20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom 

laat sit het aan sy regterhand in die hemele, 21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die 

toekomstige. 22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee, 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.  

 

• elke dag van die week 

 

Hand 2:42-47 
42 En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking 

van die brood en in die gebede. 43 En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens 

het deur die apostels plaasgevind. 44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het 

alles gemeenskaplik besit. 45 En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die 

opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 46  En dag vir dag het hulle 

eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met 

blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by 

die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.  

 

• ‘n deur tot die sendingveld 

 

Efes 4:10-12 
10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy 

alles tot volheid kan bring. 11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander 

as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, 

tot opbouing van die liggaam van Christus. 

  

• Lewend 

 

Efes 4:16 

Uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke 

lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam 

bevorder vir sy eie opbouing in liefde.  
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3. Ekklesia 

 

• Dis die griekse woord vir kerk in die nuwe testament.  

• Saamgestel uit 2 woorde:  

      “ek” wat uit beteken  

     “kalein” wat om te roep beteken. 

• So saamgestel is dit “om uit te roep”. Ons is uit die sondige wereld uit geroep en ons kom       

 bymekaar vir ‘n gemeenskaplike doel. 

 

4. Dit is mense 

 

• Sy vooruitgang en sy remskoen  

 

b. Ons die mense 

 

1. Natuurlike handel 

 

Jak 4:1-2 
1 Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle 

welluste wat in julle lede stryd voer nie? 2 Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is 

naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle 

nie bid nie.  

 

2. Bo-natuurlike handel 

 

1 Thes 3:11-12 
11 Maar mag onse God en Vader self en onse Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig; 12 

en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook 

teenoor julle is 

 

Gal 5:13 

Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die 

vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.  

 

c. Wat het ek om mee te dien? 

 

1. motiveringsgawes 

 

Rom 12:4-9 
4 Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, 
5 so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. 6 En 

ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:7  is dit profesie, 

na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; 
8  of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met 

ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. 9 Laat die liefde ongeveins wees; 

verafsku wat sleg is; hang die goeie aan 

 

2. Profesie 

 

Die motiveringsgawe van profesie onderskei en sien die motiewe van ander  

 

3. Bediening/diens 

 

• Die gawe word met dienskneg in verband gebring. 

• Marta 

 

4. Lering/ “Teaching”  

 

• Breek die woord oop dat ons dit kan verstaan. 

• Paulus  
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5. Vermaning/bemoediging/ “exhortation”  

 

• Stimuleer die geloof van ander.  

 

6. Uitdeel/vrygewigheid 

 

• Kan in baie maniere gee, maar motiveer ander om dieselfde te doen. 

 

2 Kor 8:2 

dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe 

armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. 

 

7. voorganger/leierskap/organisasie 

 

• Dis ‘n gawe om dinge in ‘n ordelike manier te laat geskied  

 

8. Barmhartigheid 

 

• Die goeie samaritaan: 

 

Luk 10:33-34 
33 Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het 

hy innig jammer gevoel, 34 en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. 

Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg.  

 

d. Hoe gee ek? 

 

• In liefde 

 

1 Kor 13:2-3 
2 En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al 

sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks 

wees nie. 3 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te 

word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.  

 


