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Mat 28:18-20

En Jesus het nader gekom en met 
hulle gespreek en gesê: Aan My is 
gegee alle mag in die hemel en op 
aarde. 19 Gaan dan heen, maak 
dissipels van al die nasies, en doop 
hulle in die Naam van die Vader en 
die Seun en die Heilige Gees; en leer 
hulle om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het. 20  En kyk, Ek is met julle 
al die dae tot aan die voleinding van 
die wêreld. Amen. 



Hand 2:42-47

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. 



Hand 2:42-47

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. 



Mag gegee

Gaan maak dissipels

Leer

Gemeenskap

Wandel in wonderbaarlik

Guns mense



E1 - Basiese

 Verlossing

 Doop

 Heilige Gees Doop

 Lofprysing



2 Kor 5: 17

Daarom, as iemand in 

Christus is, is hy ‘n nuwe 

skepsel; die ou dinge het 

verbygegaan, kyk, dit het 

alles nuut geword. 



Mark 16: 16

Hy wat glo en hom laat 

doop, sal gered word; 

maar hy wat nie glo nie, 

sal veroordeel word. 



1 Kor 14:1

Jaag die liefde na, en 

beywer julle met die oog 

op die geestelike gawes, 

maar veral om te 

profeteer. 



Gal 5

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, 
dan sal julle nooit die begeerlikheid 
van die vlees volbring nie; 17  want 
die vlees begeer teen die Gees, en 
die Gees teen die vlees; en hulle 
staan teenoor mekaar, sodat julle nie 
kan doen wat julle wil nie. 18  Maar 
as julle deur die Gees gelei word, 
dan is julle nie onder die wet nie. 



E2 - Familie



Heb 10:25

en laat ons ons onderlinge 
byeenkoms nie versuim soos 
sommige die gewoonte het 
nie, maar laat ons mekaar 
vermaan, en dit des te meer 
namate julle die dag sien 
nader kom. 



F3 – Paaie van Vrede



Spr 14: 12

Daar is ‘n weg wat vir ‘n 

mens reg lyk, maar die 

einde daarvan is weë van 

die dood. 



Jer 6: 16

So spreek die HERE: Staan op 
die weë, en kyk en vra na die 
ou paaie, waar tog die goeie 
weg is, en wandel daarin; en 
julle sal rus vind vir julle siel. 
Maar hulle het gesê: Ons wil 
daarin nie wandel nie. 



F4 – Bevryding

Wandel in outoriteit



Bybelskool

Hos 4:6

My volk gaan te gronde weens 
gebrek aan kennis; omdat jy die 
kennis verwerp het, sal Ek jou
verwerp, sodat jy vir My die 
priesteramp nie sal bedien nie; 
omdat jy die wet van jou God 
vergeet het, sal Ek ook jou
kinders vergeet. 



Kleingroep

Hand 2:42

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. 


