
Dissipelskap: Die 

vorming van 

Christus in ons. 

 

Ps Karl Holz 



Definisie 
 

 learner or follower 
 Discipleship is the process of 

becoming more like Jesus and 
helping others to do the same 

 “Until you have made a 
disciple you are not a 
disciple” Bill Bright 



Lukas 9:23 
Toe het Hy vir almal gesê: “As 
iemand agter My aan wil kom, 
moet hy homself verloën, elke 
dag sy kruis opneem en My 
volg,  
 



Mattheus 28:19-20 
 19 Gaan dan na al die nasies 
toe en maak die mense my 
dissipels: doop hulle in die 
Naam van die Vader en die Seun 
en die Heilige Gees, en 20 leer 
hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het. En onthou: 
Ek is by julle al die dae tot die 
voleinding van die wêreld.”  
  
  
 



 
Romeine 3:23 
Almal het gesondig, en het nie 
deel aan die heerlikheid van 
God nie, 
 



Effiesiers 4:22-24 
Hou dan op om te lewe soos 
julle vroeër gelewe het; breek 
met die ou, sondige mens in 
julle wat deur sondige begeertes 
verteer word. 23 Julle gees en 
gedagtes moet nuut word; 24 
lewe as nuwe mense wat as die 
beeld van God geskep is: lewe 
volkome volgens die wil van God 
en wees heilig.  
  



Galasiers 4:12;19 
 
12 Ek smeek julle, broers: Word 
soos ek, soos ek my ook met 
julle vereenselwig het. Julle het 
my nooit sleg behandel nie.  
 19 My kinders, ek verkeer van 
voor af weer in geboortepyne 
oor julle totdat Christus in julle 
gestalte kry.  
 
 



 
Galasiers 2:20   
en nou is dit nie meer ek wat 
lewe nie, maar Christus wat in 
my lewe. Die lewe wat ek nou 
nog hier lewe, leef ek in die 
geloof in die Seun van God wat 
sy liefde vir my bewys het deur 
sy lewe vir my af te lê. 



 1 Korinthiërs 11:1 
 
Volg my voorbeeld, soos ek die 
voorbeeld van Christus volg.  
  
 



“Imitate” 
 
1 Korinthiërs 11:1 
Filippense 5:17 
2 Thessalonicense 3:7 
Titus 2:7 
1 Petrus 5:3 
1 Timotheus 4:12 



 
Filippense 3:17 
Wees my navolgers, broers, en 
let op die mense wat lewe 
volgens die voorbeeld wat ons 
vir julle stel.  
  


