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DISSIPELSKAP   LES 34 
 
1 GEBED 

 
 
Bid vir die leiding van Gods Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor die maak van dissipels aan die Here toe.  
 
2 DEEL (20 minute)                                           [STILTETYE] 

NUMERI 11:1 – 14:45 
 
Maak beurte en vertel/deel (of lees) kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Numeri 11:1 – 14:45). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder 
ingaan op wat hy deel nie.  
 
3 MEMORISERING (20 minute)             [DIE EVANGELIE] 

VERLOSSING DEUR GELOOF. JOHANNES 1:12 
 

A. MEDITASIE (oor ’n Bybelgedeelte) 
 

Lees Johannes 1:9-13. “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.  Hy wás in die wêreld – die 
wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en 
tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die 
reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van 
’n man nie, maar hulle is uit God gebore.”  
 

Skryf die memoriseringsvers as volg op die bord. Skryf die teksverwysing ook aan die onderkant en agterkant van jou 
memoriseringskaartjie.  
 

(5) Verlossing deur geloof 
Johannes 1:12 

  

  

Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié 
wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om 

kinders van God te word. 
 
 

Johannes 1:12 

 Johannes 1:12 
 

 

1. Verlossing is nie universeel nie. 
 

Jesus Christus is die Lig wat elke mens verlig, maar dit beteken níe dat Hy elke mens verlos nie. Johannes 1:9 en  
1 Timoteus 2:4, 1 Timoteus 4:10, Titus 2:11 en 2 Petrus 3:9 leer nie dat dit gaan oor ‘n universele verlossing nie! Dit 
beteken nie dat Jesus Christus alle mense so verlig dat hulle verlos word nie. ‘n Groot aantal mense reageer nie positief 
op die evangelie wat hulle hoor nie. In hierdie konteks staan dat die wêreld Jesus Christus nie herken, erken of ken nie. 
Die wêreld verwelkom Jesus Christus níe en neem Hom níe aan nie (Johannes 1:10-11). Baie mense ontvang wel ‘n 
mate van begrip van die evangelie, maar verkies tog die duisternis bó die lig. Hulle sien die lig, maar kom nie na die lig 
toe nie (Johannes 3:19-21). Mense wat eenmaal verlig was en daarna afvallig geword het, kan nie deur mense weer tot 
bekering gebring word nie (Hebreërs 6:4-8; Markus 10:27).  
 

2. Verlossing moet geglo en aangeneem word. 
 

(1) Aanneem beteken: aktief vasgryp, tot jou besitting maak (Johannes 1:5).  
Die duisternis van die wêreld het die lig nie “vasgegryp nie”,“tot hulle besitting gemaak nie” (Johannes 1:5; vgl. 
Filippense 3:12)1. Die Boodskap“gegryp” en NLV (Nuwe Lewende Vertaling vertaal “my Syne gemaak het”.  
 

Die wêreld het Jesus Christus (die Lig) nie “erken nie”, “nie geken nie” (Johannes 1:11).  
 

Sy eie volk, Israel, het Hom nie “met instemming en byval aangeneem/aanvaar nie” (Johannes 1:11, vgl Kolossense 
2:6).2 Een kommentaar praat van “hom nie verwelkom het nie”. 

                                                           
1 Greek English Lexicon: κατελαβεν < καταλαµβανω 
2 Greek English Lexicon: παρελαβον < παραλαµβανω 
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“Maar aan almal wat Hom aangeneem het en dus “in Hom glo” “het Hy die reg gegee om kinders van God te word” 
(Johannes 1:12).3  
 

Verlossing is volkome verbonde aan Jesus Christus (Johannes 14:6; Handelinge 4:12; 1 Johannes 5:11)! Ten einde 
verlos te word, moet ‘n mens Jesus Christus en sy goddelike gesag as Verlosser en Heer erken en Hom in sy hart en 
lewe aanneem (ontvang). Hy moet Jesus Christus aktief vasgryp, verkies en met instemming en byval sy dood en 
opstanding in sy plek aanvaar. Dit is wat “glo in Jesus Christus” waarlik beteken! Glo is nie maar net ‘n intellektuele 
aanvaarding nie, maar ‘n eksistensiële aanvaarding.  
 

(2) Aanneem beteken: deur wie ook al.  
Johannes 1:12 sê, “almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo,” het Hy die vermoë (mag, reg) gegee  om 
kinders van God te word. Terwyl die wêreld en die Jode as ongelowige volk Jesus Christus (die Messias) nie  aanvaar 
het nie, het baie indiwiduele Jode en nie-Jode Hom wel aanvaar! Hulle het almal kinders van God geword. Die woord 
“almal” het dieselfde betekenis in Johannes 3:16. Dit maakt nie saak wat jy voorheen was nie: Jood of nie-Jood. Elkeen 
wat glo en Jesus Christus aanvaar het, word verlos ongeag hulle nasionaliteit of afkoms.  
 

3. Verlossing maak ‘n mens ‘n kind van God. 
 

(1) Die betekenis van die woord: “mag” of “reg”.  
Die Griekse woord kan wel vertaal word met “mag” of “reg”, maar die beste vertaling is “vermoë”. Die Jode het gedink 
dat alleen hulle “kinders van Abraham” was en daar was hulle trots op (Johannes 8:33). Hulle en ook Nikodemus het 
geglo dat ‘n mens o.g.v. jou biologiese afkoms of nasionaliteit ‘n bepaalde bevoorregte posisie by God gehad het. Maar 
die Bybel leer duidelik dat niemand deur geboorte of nasionaliteit ‘n kind van God kan word nie (Romeine 9:6-9). 
Niemand word “as ’n Christen” gebore nie! ‘n Mens kan alleen ‘n Christen wees deur wedergeboorte. “Moenie verbaas 
wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie” (Johannes 3:7). Volgens Johannes 1:12-13 gebeur dit 
deur die gesag van Jesus Christus te erken, in Hom te glo soos Hy Hom geopenbaar het en Hom aktief (met leë hande) 
in jou denke, hart en lewe aan te neem.  
 

(2) Die betekenis van die woorde: “kind van God”.  
‘n Mens wat in Jesus Christus glo word “ ’n geestelike seun van God deur adopsie” (Efesiërs 1:5; vgl Romeine 8:15) en 
“ ’n geestelike kind van God deur wedergeboorte” (Johannes 1:13; vgl. Romeine 8:16). Vir beide apostels, Johannes en 
Paulus, wordt jy ’n christen, nie deur in die Christendom gebore te word of aan die aktiwiteite van die Christendom deel 
te neem nie, maar deur geestelike wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees (Johannes 3:3-8; Titus 3:4-8). 
God die Gees gee aan gelowiges ’n nuwe lewe en verander hulle steeds meer na die beeld van Jesus Christus.  
 

’n Mens word ‘n kind van God, nie deur “bloed” nie, d.w.s. nie deur natuurlike afkoms nie, maar alleen deur God se 
soewereine belofte (Romeine 9:6-9).  
 

’n Mens word ’n kind van God, nie deur “die wil van die vlees” nie, d.w.s. deur ’n rasionele keuse of besluit van die 
vrye wil van die natuurlike (en dus verdorwe) mens nie (Romeine 8:7-8), maar alleen deur God se soewereine 
barmhartigheid en genade (Romeine 9:14-18). Hy word ’n kind van God, nie deur sy nakoming van die Wet of doen 
van goeie werke nie, maar alleen deur God se soewereine uitverkiesing (Romeine 9:10-13).  
 

’n Mens word ’n kind van God, nie deur “die wil van ’n man” nie, d.w.s. deur die seksuele voortplantingsdrang van ’n 
manlike persoon nie, maar alleen deur God se soewereine geestelike wedergeboorte (Johannes 1:13; Johannes 3:3-8).  
 

(3) ’n Kind van God wees of word?  
’n Mens wórd ’n kind van God die oomblik dat hy of sy glo in Jesus Christus! Van daardie oomblik af het die nuwe 
lewe van God sy “siel” (sowel sy gees as sy liggaam) binnegekom, is hy weergebore, is hy ’n kind van God en het hy 
die Koninkryk van God ingegaan. Wanneer Johannes 1:12 sê, “die reg gegee om kind van God te word”, dan verwys hy 
nie na ’n toekomstige gebeurtenis nie, maar na ’n gebeurtenis wat begin by die wedergeboorte en deur die hele lewe 
deurgaan totdat die gelowige in die volste sin van die woord kind van God geword het, d.w.s. met ‘n volkome 
geheiligde gees (persoonlikheid, karakter) (1 Johannes 3:1-3) en ’n volkome onverganklike en nuwe liggaam 
(Filippense 3:21; 1 Korintiërs 15:42-44). 
 

“Verlossing” is dus nie “’n punt” nie, maar “’n lyn”. Verlossing is nie ‘n eenmalige gebeurtenis aan die begin van 
iemand se christelike lewe nie, maar ‘n voortdurende groeiproses tot by die wederkoms van Jesus Christus (Filippense 
1:6)! Verlossing is dan eers heeltemal voltooi wanneer die laaste vyand, die dood, oorwin word in die opstanding uit die 
dode (1 Korintiërs 15:26). Deur sy hele lewe word ‘n Christen steeds meer en meer Christusgelykvormig, d.w.s. steeds 
meer wat hy in beginsel reeds is. Die gelowige is volkome regverdig verklaar (Romeine 4:5) en stel homself in diens 
van die geregtigheid om steeds meer heilig te lewe (Romeine 6:19).  
 

(4) Gevolgtrekking.  
Die verandering na “ ’n kind van God word” is tegelyk ’n onmiddelike gebeurtenis (‘n beginpunt) en ’n geleidelike 
proses (’n deurlopende lyn). Gelowiges word kinders van God die oomblik dat die lewe van God hulle lewens 

                                                           
3 Greek English Lexicon: ελαβον < λαµβανω 
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binnekom, d.w.s. wanneer die Gees van Christus in hulle kom woon (Romeine 8:9-10). Hierdie transformasie is eers 
voltooid of afgehandel wanneer ’n gelowige Christus van aangesig tot aangesig sien. Daarom gebruik die apostel 
Johannes die woord, “word”.  
 

B. MEMORISERING EN HERHALING 
 

1. Skryf. 
Skryf die Bybelvers op ‘n kaartjie of op ’n bladsy van ’n notaboekie.  
2. Leer.  
Leer die Bybelvers op die korrekte manier uit jou kop. (5) Verlossing deur geloof. Johannes 1:12. 
3. Repeteer. 
Verdeel in groepies van twee en gaan mekaar se laaste gememoriseerde Bybelvers na.  
 
4 BYBELSTUDIE (70 minute)              [GEMEENTE] 

DIE LEIERSKAP VAN DIE GEMEENTE. 1 PETRUS 5:1-7 
 
Maak gebruik van die vyf stappe metode en doen saam Bybelstudie uit 1 Petrus 5:1-7. 
 

De bedoeling van hierdie Bybelstudie is dat ons goed begryp wat die Nuwe Testament leer oor leierskap in die 
wêreldwye Gemeente en die plaaslike gemeente.  
 

Definisies. 
Sommige Bybelvertalings vertaal die Griekse woorde vir leiers nie korrek nie, maar in die studie word die 
oorspronklike Griekse woorde vir leiers op konsekwente wyse met dieselfde woorde deurgegee.  
 

Die Griekse woord “presbuteros” (enkelvoud) of “presbuteroi” (meervoud) word konsekwent vertaal met die woord 
“ouderling” of ouderlinge”. Die Griekse woord staan vir die leierskapsamp in die plaaslike gemeente. Hierdie Griekse 
woord mag nie vertaal word met die woord “priester (priesters)” (Rooms Katolieke Kerk) of “dominee (dominees)” 
(Protestante Kerke) of “pastor/pastoor (pastore)” (Evangeliese Kerke) nie, omdat hierdie vertaling ‘n posisie van mag 
bó die ouderlinge in moderne tradisionele gemeentes (kerke) aandui.  
 

Die Griekse woord “episkopos” (enkelvoud) of “episkopoi” (meervoud) word konsekwent vertaal met die woord 
“opsiener” of “opsieners”. Die Griekse woord staan vir één van die funksies of take van die ouderlinge en nie vir ’n 
ander amp bó die amp van ouderling nie! Hierdie Griekse woord mag nie vertaal word met die woord “biskop 
(biskoppe)” (alle Episkopale Kerke)4 nie, omdat hierdie vertaling ’n posisie van mag bó die ouderlinge in moderne 
tradisionele episkopale gemeentes (kerke) aandui.  
 

Die Griekse woord “poimén” (enkelvoud) of “poimenes” (meervoud) word konsekwent vertaal met die woord “herder” 
of “herders”. Die Griekse woord staan vir ’n tweede funksie of taak van die ouderlinge en nie vir ’n ander amp bó die 
amp van ouderlinge in die gemeente nie. Hierdie Griekse woord mag nie vertaal word met die woord “dominee 
(dominees)” (Protestante Kerke) of “pastor” (pastors)” (Evangeliese Kerke) of “pastoor” (pastoors)” (Episkopale 
Kerke) nie, omdat dit ’n posisie van mag bó die ouderlinge in moderne tradisionele gemeentes (kerke) aandui.5  
 

Die Griekse werkwoord “episkopeó” (1 Petrus 5:2) moet vertaal word met “(as ‘n opsiener) toesig hou”. Dit is die 
funksie of taak van ’n opsiener (Grieks: episkopos), d.w.s. ’n taak van ’n ouderling.  
 

Die Griekse werkwoord “poimainó” (Handelinge 20:28; 1 Petrus 5:2) moet vertaal word met “(as ‘n herder ’n trop 
skape) oppas” (Nederlands: “hoeden”). Dit is die funksie of taak van ’n herder (Grieks: poimén), d.w.s. van ’n 
ouderling.  
 

STAP 1. LEES.     GODS WOORD 
Lees. Ons gaan 1 Petrus 5:1-7 saam bestudeer.  
Laat elke lid van die groep ‘n beurt kry om één vers van die Bybelgedeelte voor te lees.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  
Of: WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART/EMOSIES? 
Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in die Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou gedagtes 
neer in jou Bybelstudienotaboek.  
Deel. Nadat die groep ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring beurte 
kry om te vertel wat hulle ontdek het.  
Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak. 
                                                           
4 Ortodokse kerke, Rooms Katolieke kerke, Anglikaanse kerke, Metodiste kerke, sommige Pinkster kerke en sommige Onafhankelike kerke.  
5 Protestante Kerke beskou ’n dominee as ’n amp bo die amp van ouderlinge en sê dat die dominee “primus inter pares” (die eerste of hoogste onder  
  gelykes”) is. Dit is ’n teenstrydige uitdrukking en on-Bybels! 
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5:2-3 
Ontdekking 1. Die leierskapsamp word met verskillende woorde in die Bybel aangedui.  
 

Ouderlinge (die amp) word ook wel met hulle take (opsiener en herder) aangedui. Daarom word die leierskapsamp in 
die Nuwe Testament met verskillende woorde aangedui:  

• “Ouderling (Grieks: presbuteros) (Handelinge 20:17; 1 Timoteus 5:17; Titus 1:5; 1 Petrus 5:1) 
• “Herder” (Grieks: poimén < poimainó) (Handelinge 20:28; 1 Petrus 5:2) 
•  “Opsiener” of “toesighouer” (Grieks: episkopos < episkopeó) (Handelinge 20:28; Titus 1:7; 1 Petrus 5:2 AOV). 
• “Voorganger” of “een wat voor staan of voor loop” (Grieks: prohistamenos)(1 Tessalonisense 5:12). 
• “Voorganger” of “leier/gids” (Grieks: hégoumenos) (Hebreërs 13:7,17). 

 

Die gedagte dat daar maar één is wat die leier kan wees (die voorganger, die een wat voor loop, die toesighouer 
(biskop), die pastor, die dominee/heer/baas) kom nie voor in die Nuwe Testament nie, maar is ’n historiese 
ontwikkeling in die Kerkgeskiedenis vanaf die einde van die tweede eeuw en veral in die derde eeuw na Christus. 
 

Die woord “ouderling” verwys in die Ou Testament (Ekodus 18:13-26; Numeri 11:16-17; Deuteronomium 1:9-18)  na 
die leierskapsamp in God se Ou-Testamentiese volk, Israel, en nie na ou manne nie. En die woord “ouderling” verwys 
in die Nuwe Testament (Handelinge 11:30; Handelinge 14:23; Handelinge 20:17,28; 1 Timoteus 5:17, Titus 1:5-6;  
1 Petrus 5:1-4) eerstens na die leierskapsamp in God se Nuwe-Testamentiese volk, die Gemeente (Kerk), en nie na ou 
manne nie. 
 
 

5:1 
Ontdekking 2. Die apostel Petrus noem homself “ ’n ouderling”.  
 

Die apostels van Jesus Christus was ‘n unieke groep manne met ’n unieke taak in die wêreldwye Gemeente (Kerk). 
Hulle het die eerste plaaslike gemeentes onder die Jode, die Samaritane en die heidene geplant.  
 

In die eerste gemeente in Jerusalem het die apostels (dissipels van Jesus) as “ouderlinge” gefunksioneer (Handelinge 
6:2-6). Later het hulle ouderlinge aangestel in die nuwe gemeentes (Handelinge 14:23; vgl. Titus 1:5). 
 

Hoewel Petrus “ ’n apostel van Jesus Christus” was, funksioneer hy as “ ’n ouderling” wanneer hy plaaslike gemeentes 
besoek. Hy het homself onderwerp aan die onderrig oor ouderlinge wat hy self aan die gemeentes gegee het. Hy het 
nooit oor enige gemeente of ander ouderlinge geheers nie! Petrus was sekerlik geen “pous” nie! Ook die apostel 
Johannes noem homself “die ouderling” (NV: oudste) net soos hy die gemeente “die uitverkore vrou” en die Christene 
“haar kinders” noem (2 Johannes 1). 
 

STAP 3. VRAAG.            UITLEG 
Oorweeg. WATTER VRAAG UIT HIERDIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 
Kom ons probeer so veel as moontlik waarhede in 1 Petrus 5:1-7 te begryp en vrae te stel oor wat ons nog nie begryp 
nie.  
Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik as moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 
hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle in 
die kring beurte maak om hulle vraag voor te lees.  
Bespreek. Bespreek so veel as moontlik van hierdie vrae met mekaar.  
Dei volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
 

5:4 
Vraag 1. (Christus) Wie is die primêre leier in die Gemeente (Kerk)? 
 

Lees Matteus 16:18; Efesiërs 1:22; 1 Petrus 2:25; 1 Petrus 5:4 
In Matteus 16:18 sê Jezus, “En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots (Grieks – petra) sal Ek my kerk bou, en die 
magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”  
 

(1) Jesus is die Eienaar van die Gemeente (Kerk),  
Hy sê, “my kerk/gemeente”. Die wêreldwye Gemeente (Kerk) en alle plaaslike gemeentes in die wêreld behoort nie aan 
een of ander kerkgenootskap6, of stigter, of kerklike leier of die lede van die Kerk nie, maar alleen aan die Here Jesus 
Christus. Hij het die Gemeente (Kerk) met sy eie bloed (kruisdood) gekoop (Handelinge 20:28). Vergelyk ook die 
uitdrukking, “die kudde van God” (1 Petrus 5:2). 

(2) Jesus is die Bouer van die Gemeente (Kerk).  

                                                           
6 Kerkgenootskappe soos Ortodokse Kerke, Rooms Katolieke Kerke, Episkopale Kerke, Protestanse Kerke, Reformatoriese Kerke, Apostoliese  
  Kerke, Evangeliese Kerke, Pinkster Kerke, Charismatiese Kerke, Onafhankelike Kerke, ens. ens.! Die Bybel erken geen enkel kerkgenootskap,  
  maar alleen “die één Liggaam van Christus” (Efesiërs 4:4)! Al hierdie partyskappe (opsplits in kerkgenootskappe) word bestempel as “wêrelds”  
  (Grieks: vleeslik/ongeestelik”), as “onvolwasse” en as “(onveranderde) wêreldse gedrag” (1 Korintiërs 3:1-4)!   
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Jesus sê ook, “Ek bou my kerk/gemeente”. Sendelinge, leiers van gemeentes (kerke) of ander mense bou nie die 
wêreldwye Gemeente (Kerk) en ook nie plaaslike gemeentes nie. Jesus Christus (God) bou hulle deur gebruikmaking 
van sy dienaars (1 Korintiërs 3:5-11). Sonder Jesus Christus kan niemand iets doen wat blywende of ewige waarde het 
nie (Johannes 15:5)! “As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou7, tevergeefs” (Psalm 127:1)! 
 

(3) Jesus is die Hoof van die Gemeente (Kerk).  
In Efesiërs 1:22 staan dat God vir Jesus Christus aangestel het as Hoof oor alles vir die wêreldwye Gemeente (Kerk). 
Geen mens op aarde mag hierdie posisie inneem nie! Geen mens mag ’n “pous”8, “kardinaal”9, “patriarg”10, 
“metropoliet”11 of “aartsbiskop”12 wees nie, omdat alleen Jesus Christus hierdie titel mag dra! Jesus Christus alleen is 
“die Ewige Vader” (Jesaja 9:5; vgl. Johannes 10:30), “die Herder (Grieks: Poimén) en Opsiener (NV Bewaker) (Grieks: 
Episkopos) (Biskop)13 van julle lewe” (1 Petrus 2:25). Jesus Christus alleen is “die Opperherder”14 oor alle ouderlinge 
(die R.K. Kerk gebruik die woord: “priesters”) in die gemeentes. Jesus Christus alleen is “die Apostel en Hoëpriester 
van die geloof wat ons bely” (Hebreërs 3:1)15.  
 

Dus Jesus Christus is die Bouer, Eienaar en Hoof van die wêreldwye Gemeente (Kerk) en van elke individuele 
gemeente in die wêreld nou en vir ewig! Hy alleen is die absolute en ewige Leier van die wêreldwye Gemeente (Kerk) 
en elke plaaslike gemeente.  
 
 

5:1 
Vraag 2. (Apostels) Wie is die oorspronklike en grondliggende leiers (die grondleggers) van de 
Gemeente (Kerk)?  
 

Lees Efesiërs 2:20 (Openbaring 21:14); 1 Petrus 5:1. 
 

(1) Die apostels van Jesus Christus was die oprigters (stigters) van die eerste historiese gemeentes     
     (kerke).  

Die apostels van Jesus Christus het die evangelie verkondig aan die Jode en die eerste plaaslike gemeente onder die 
Jode gevestig (Handelinge 2:14,37-42). Die apostels van Jesus Christus was onontbeerlik by die vestiging van die eerste 
plaaslike gemeente onder die Samaritane (Handelinge 8:14-17; vgl. Handelinge 9:31). Ten slotte verkondig die apostels 
van Jesus Christus die evangelie aan die heidene (nie-Jode) en vestig die eerste plaaslike gemeente onder die heidene 
(in Sesarea) (Handelinge 10-11); en gedurende die eerste sendingreis van Paulus na Siprus en Turkye (Handelinge 13-
14).  
 

(2) Die apostels van Jesus Christus was die oorspronklike en grondliggende leiers (grongleggers)  
     van die Gemeente (Kerk) van Jesus Christus.  

Die Bybel leer dat die apostels van Jesus Christus en die (Nuwe-Testamentiese) profete (Efesiërs 2:20) die 
oorspronklike en grondliggende leiers (grondleggers) van die Gemeente (Kerk) was. Die apostels van Jesus Christus 
was die 11 dissipels van Jesus Christus tydens sy verblyf op aarde en Paulus. Hulle was nie deur een of ander 
kerkgenootskap, konsilie van kardinale of sinode van afgevaardigde kerkleiers gekies, geroep en aangewys nie, maar is 
deur Jesus Christus persoonlik uitgekies, geroep, opgelei en aangestel (Markus 3:13-15; Johannes 17:18; Johannes 
20:21). Hulle was die oog- en oorgetuies van die dood en opstanding van Jesus Christus (Lukas 24:45-48; Handelinge 
1:21-22; Handelinge 26:16,23). Niemand anders as hierdie twaalf apostels van Jesus Christus kwalifiseer as apostels 
van Jesus Christus. Niemand anders as hierdie twaalf apostels van Jesus Christus was die grondleggers van die 
historiese Christelike Kerk (vgl. Efesiërs 2:20; Efesiërs 3:2-6 en Openbaring 21:14). Terwyl ‘n uitnodiging van die hand 
gewys kan word, is die weiering om ’n roeping van Jesus Christus te aanvaar niks anders as ongehoorsaamheid nie. ’n 
Roeping deur Jesus Christus persoonlik moet gehoorsaam word (Handelinge 9:15; Handelinge 22:14-15; Handelinge 
26:16-18; Romeine 1:14; 1 Korintiërs 9:1,16; Galasiërs 2:7-9). Die apostels van Jesus Christus het die eerste historiese 
gemeentes onder die drie belangrike groepe mensen in die Bybel gestig: die Jode, die half-Jode (Samaritane) en die nie-
Jode (die heidene) (Handelinge 1:8; Handelinge 9:31; Handelinge 10:24-25; Handelinge 11:14-18).  
 

“Die (Nuwe-Testamentiese) profete” of “verkondigers” soos Barnabas, Timoteus, Titus en Silas het die apostels van 
Jesus Christus gehelp (Handelingen 15:32). Hierdie apostels en hulle helpers het die eerste “ouderlinge” as “aangestelde 
of bevestigde leiers” in die plaaslike gemeentes aangewys (Handelinge 14:23; Titus 1:5).  

                                                           
7 Mense wat menselike organisasies soos kerkgenootskappe opbou.  
8 Pous of “papa” beteken: “biskop” in Bisantynse Grieks en is die hoogste amp in die R.K. Kerk. 
9 Kardinaal beteken: “vernaamste” en is ‘n titel vir die hoogste waardigheidsbekleërs in die R.K. Kerk 
10 Patriarg beteken: “eerste/hoogste/vernaamste + vader” en is die hoogste amp in die Orhodokse Kerke. In die R.K. Kerk is dit ‘n hiërargiese rang  
   wat volg op die pous en kardinale.  
11 Metropoliet beteken “moeder + stad” en is in die R.K. Kerk die aartsbiskop of hoof van een van die belangrikste kerkprovinsies.  
12 Aartsbiskop” beteken: “eerste/hoogste/vernaamste + biskop” en is in die R.K. Kerk die biskop van die hoofstad van ‘n kerkprovinsie. Hy bestuur  
    self ‘n bisdom en het die oppergesag oor ander biskoppe.   
13 Grieks: τον ποιµενα και επισκοπον των ψυχων υµων 
14 Grieks: αρχιποιµενος (1 Petrus 5:4) + πρεσβυτεροι (1 Petrus 5:1) 
15 Grieks: τον αποστολον και αρχιερεα της οµολογιας ηµων Ιησουν 
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Hierdie apostels van Jesus Christus het geen “opvolgers” soos die latere biskoppe, patriarge en pouse in die Historiese 
Kerk gehad nie, omdat volgens Handelinge 1:21-22 geen enkele mens sou kwalifiseer nie! Gevolglik was die elf 
dissipels van Jesus Christus en Paulus die oorspronklike (menslike) leiers van die Historiese Gemeente (Kerk) (Matteus 
16:18-19; Matteus 18:18; Efesiërs 2:20; Openbaring 21:14). Hulle het die eerste plaaslike gemeentes in die geskiedenis 
onder die drie hoofgroepe van mense in die Bybel gevestig:  

• onder die Jode (die afstammelinge van die suidelike koninkryk van Juda),  
• onder die Samaritane (die gemengde afstammelinge van die noordelike koninkryk van Israel)  
• onder die heidene (die volke buite God se Ou-Testamentiese volk) (Handelinge 1:8).  

 

(3) Die apostels van Jesus Christus het tydens hulle lewe as ouderlinge in die gemeentes  
     gefunksioneer.  

In 1 Petrus 5:1 noem Petrus homself “ ’n mede-ouderling van die gemeentes in die provinsies van Klein Asië (Turkye). 
As Petrus die evangelie aan nie-Christene verkondig, die eerste plaaslike gemeentes onder de Jode, die half-Jode en die 
nie-Jode geplant het en briewe in het Nuwe Testament geskryf het, funksioneer hy as “ ’n apostel” (‘n uitgestuurde oog- 
en oorgetuie) van Jesus Christus (Matteus 16:18; Johannes 16:13-15). Maar as Petrus in ‘n plaaslike gemeente oorbly en 
werk, funksioneer hy as een van die plaaslike ouderlinge (1 Petrus 5:1). Die ander apostels het ook as ouderlinge 
gefunksioneer: in Jerusalem  (Handelinge 6:4) en in Klein Asië (2 Johannes 1; 3 Johannes 1). Hulle het hulleself nie bo 
die ander ouderlinge in die gemeenstes gestel nie.  
 

Maar omdat hulle hooftaak was om dissipels van Jesus Christus onder die volke te maak en nog meer plaaslike 
gemeentes te plant, het hulle plaaslike manne aangestel (bevestig) om “ouderlinge” in hulle gemeentes te wees 
(Handelinge 14:23; Titus 1:5). Hulle het daarna ook nooit oor hierdie rade van ouderlinge geheers nie! Die heerkappy 
van biskoppe oor priesters het pas aan die einde van die tweede eeu en veral in die derde eeu na Christus in die 
kerkgeskiedenis van die Rooms Katolieke Kerk ontstaan en is beslis onbybels (Matteus 20:25-28; 1 Petrus 5:1-4). 
Helaas het die Protestante Kerke in die Reformasie hierdie tradisie in die Rooms Katolieke Kerk alleen maar 
gedeeltelijk verander.   
 
 

5:1-2 
Vraag 3. (Ouderlinge) Wie is die aangestelde (bevestigde) leiers van die Gemeente (Kerk)?  
 

Lees Handelinge 14:21-23; 1 Timoteus 4:14; Titus 1:5; 1 Petrus 5:1-2. 
 

(1) Die ouderlinge in die Joodse gemeentes.  
In die Bybel lees ons van die aanstelling van apostels (Markus 3:13-19) en die aanstelling van diakens (Handelinge 6:1-
7), maar nie van die aanstelling van ouderlinge in die gemeentes onder die Jode nie. Die ouderlinge in die gemeente van 
Jerusalem word eers in Handelinge 11:30 en Handelinge 15:2 genoem, maar hulle aanstelling word nêrens genoem nie. 
Dit was so omdat “ ’n ouderling” die enigste belangrike en permanente amp in Israel was. Die ouderlinge was al 
gedurende die Ou-Testamentiese tyd die offisiële leiers van die volk van God. Die Joodse ouderlinge (NV: leiers) 
(Hebreeus: zakén; Grieks LXX: gerousia = raad van ouderlinge)(Eksodus 3:16; vgl. Eksodus 18:13-26 en 
Deuteronomium 1:9-18) (Hebreeus: zikne ha-am; Grieks LXX presbuterón Jisrael) (Numeri 11:16-17) was meestal die 
hoofde van families of manne van aansien in die Joodse gemeenskap en is deur die mense van die volk self gekies en 
aangestel. In Psalm 107:32 word Israel “die Gemeente/Kerk” (AV: volksvergadering) (Hebreeus: qahal am; Grieks: 
ekklésia laou) en die ouderlinge van Israel “die raad van die ouderlinge” (NV: byeenkoms van die leiers; Hebreeus: 
moshab zekinim; Grieks: kathedra presbuterón) genoem. Toe die apostels van Jesus Christus in die Nuwe-
Testamentiese tyd die eerste plaaslike gemeentes onder die Jode gevestig het, is die ouderlinge van die gemeente as ‘n 
instelling sonder formele aanstelling onder die Jode gehandhaaf. Daarom was daar ook geen sprake van ‘n formele 
aanstelling (bevestiging) van ouderlinge in die gemeente van Jerusalem of in die ander Joodse gemeentes in Handelinge 
nie. 
 

(2) Die ouderlinge in die heiden gemeentes.  
Die aanstelling of instelling van ouderlinge in die gemeentes onder die nie-Jode word duidelik genoem in die boek 
Handelinge, omdat die heidene nie die instelling van ouderlinge geken het nie. Daarom het die apostels van Jesus 
Christus en hulle medewerkers die plaaslike gemeentes onder die heidene gevestig en “in elke gemeente ouderlinge 
gekies” (Handelinge 14:23) en “in elke dorp ouderlinge aangestel” (Titus 1:5). Die woord “aanstel” beteken letterlik: 
“kies met opsteek van hande” (Grieks: cheirotoneó), maar al lyk dit op ‘n moderne verkiesing kan dit hier nie hierdie 
betekenis hê nie, omdat Paulus en Barnabas (en nie die hele gemeente) hier die onderwerp is. Die woord beteken 
gewoon: “kies”, “aanstel” of “bevestig” sonder aanduiding van die wyse van verkiesing of die vorm van bevestiging. 
Ons mag dus aanneem dat die wyse van seleksie van ouderlinge dieselfde was as die wyse van seleksie van diakens, 
naamlik:  

• die gewone Christene het die diakens (en ouderlinge) gekies  
• en die apostels van Jesus Christus het hulle aangestel (Handelinge 6:5-6)  

“De ouderlinge” (Grieks: presbuteroi) is dus die aangestelde of bevestigde leiers van die Gemeente (Kerk)(Titus 1:5) en 
“die raad van ouderlinge” (Grieks: presbuterion) is die offisieel gekonstitueerde of aangestelde leierskapsgroep van elke 
plaaslike gemeente (1 Timoteus 4:14).  



 
© 2015 DOTA Handleiding 3 Les 34. Die leierskap van die Gemeente 7 
 

(3) De ouderlinge in die onderrig van die Bybel. 
Deur middel van die Heilige Gees stel God de ouderlinge van ‘n gemeente aan en omskryf hulle taak 
(verantwoordelikhede). Die apostel Paulus laat die ouderlinge (Grieks: presbuteroi)16 van die gemeente van Efese na 
hom kom (Handelinge 20:17) en sê aan hulle: (Die beste vertaling is die volgende:) “Pas op (Grieks: prosechó) julleself 
en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners (Grieks: episkopoi, biskoppe/opsieners) aangestel het 
om die Gemeente (Grieks: ekklésia) van God (netsoos herders skape) op te pas (Nederlands: hoed; Grieks: poimainó) – 
die Gemeente wat Hy vir Hom verkry het (Grieks: peripoeó) deur die bloed van sy Seun” (Handelinge 20:28).  
 

En die apostel Petrus skryf aan die ouderlinge (Grieks: presbuteroi) in die gemeentes van Klein Asië (Turkye), (die 
beste vertaling is die volgende:) “Pas (as herders) op (Grieks: poimainó) die kudde onder julle sorg (aan julle 
toevertrou); hou (nes opsieners/”biskoppe” ) toesig oor hulle (Grieks: episkopeó), nie uit dwang nie, maar gewillig soos 
God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid” (1 Petrus 5:2). 
 

Dus beide die apostels Paulus en Petrus leer duidelik dat “die ouderlinge” die leiers van die plaaslike gemeentes is 
(Handelinge 11:1; Handelinge 15:2,4,6,22; Handelinge 14:23; Handelinge 20:17; 1 Timoteus 4:14; 1 Timoteus 5:17; 
Titus 1:5; 1 Petrus 5:1). Hulle take/verantwoordelikhede van die ouderlinge is die volgende (Handelinge 20:17,28;  
1 Timoteus 3:11; 1 Petrus 5:2): 

• om op mekaar as ouderlinge toesig te hou 
• om toesig te hou op die Gemeente 
• om die Gemeente as herders op te pas (te hoed: te lei en te wei). 

 

Dit toon ook duidelik dat die woorde “ouderling”, “opsiener” en “herder” in die Nuwe Testament met mekaar 
afgewissel word! Die woorde verwys na één amp en nie na drie verskillende ampte nie.  
 

Die woorde: “priester”, “biskop” en “pastoor/pastor” is nie goeie vertalings van die Griekse woorde nie, omdat vandag 
hierdie vertaalde woorde in teenstelling met die oorspronklike Griekse woorde mag en posisie uitdruk! In die Nuwe-
Testamentiese tyd druk hierdie Griekse woorde die amp van die oudste uit. Maar vanaf die tweede en veral die derde 
eeu na Christus het hierdie woorde begin om hiërargiese posisies en mag uit te druk! Vgl. handleiding 4, supplement 
19: “Die historiese ontwikkeling van leierskap in die Christelike Kerk”.  
 

In die Nuwe-Testamentiese Gemeente (Kerk) was daar geen hiërargie van leiers nie! Daar was net één groep ouderlinge 
(meervoud en nooit in die enkelvoud nie) wat saam ‘n raad van ouderlinge vir die plaaslike gemeente gevorm het en die 
leierskapsverantwoordelikhede met mekaar gedeel het.  

• Die woord “ouderling” (Grieks: presbuteros) bekryf die amp en druk sowel die leier se geestelike volwassenheid en 
ervaring as die respek wat hy afdwing uit.  

• En die woorde “opsiener” (Grieks: episkopos) en “herder” (Grieks: poimén) druk die aard van sy take uit.  
Alle ouderlinge het ‘n pastorale-, bestuurs- en onderwysende taak in die gemeente. Alle ouderlinge van ‘n plaaslike 
gemeente behoort saam die take van opsieners en herders van die gemeente uit te voer.17  
 
 

5:2-3 
Vraag 4. Wat is die eerste taak van die raad van oudstes? (Herders, opsieners) 
 

Lees 1 Petrus 5:2-3; Handelinge 20:17,28. 
Die eerste taak van die oudstes/ouderlinge is om herders (pastors) en opsieners van God se kudde te wees (Handelinge 
20:28 en 1 Petrus 5:2).   
 

Daar behoort niet net  één “herder of pastor/pastoor” in ‘n plaaslike gemeente te wees nie, maar wel “ ’n raad van 
oudstes (ouderlinge)” (Grieks: presbuterion)(1 Timoteus 4:14) waarin alle oudstes/ouderlinge die herderlike (pastorale) 
verantwoordelikhede met mekaar deel. As herders behoort die oudstes/ouderlinge opsieners van die gemeente te wees 
netsoos Jesus, die Goeie Herder, die Opsiener van die wêreldwye Gemeente is (1 Petrus 2:25). Hulle behoort die 
gemeentelede te voed, te beskerm, te versorg en te lei met die oog op hulle geestelike groei en welsyn. Hulle behoort 
hulle taak nie soos heersers uit tevoer nie, maar vrywillig, met onbetrokke toewyding en as voorbeelde vir die 
gemeentelede (1 Petrus 5:3-4). En hulle behoort te waak teen valse leraars – dit is mense wat die waarheid van die 
Bybel verdraai met die doel om gemeentelede vir hulleself te wen (Handelinge 20:28-31).  
  
 

5:2-3 
Vraag 5. Wat is die kenmerkende taak van die raad van ouderlinge? (Dienaars) 
 

Lees 1 Petrus 5:2-3; Matteus 20:25-28. 

                                                           
16 “Ouderlinge” en nie “priesters”, “dominees” of “voorgangers” soos hierdie woord in sommige ander tale vertaal word nie!  
17 In die Nuwe Testament het ‘n gemeente nie net één herder (pastor, priester, dominee, pastoor, of voorganger) nie en het ’n bepaalde gebied nooit      
   één biskop nie! Leierskap in die Bybel is altyd gedeelde leierskap (’n meervoud van ouderlinge in die raad van ouderlinge) en dienende leierskap  
   (nooit heersende leierskap waar bepaalde manne die baas speel nie)!  
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Die kenmerkende taak van die ouderlinge is om dienaars van God en van mense te wees. Hulle mag nie oor die 
gemeentelede heers nie. Die leierskapstyl van die ouderlinge is om dienaars van God en van mense te wees.  
 

Jesus het sy dissipels na Hom toe geroep en gesê: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle 
baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in 
julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees.  
So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as 
losprys vir baie mense” (Matteus 20:25-28). Die ouderlinge moet dus hul verantwoordelikhede uitvoer tot die beswil 
van andere.  

 

“Leierskap” in die Bybel is heeltemal die teenoorgestelde van leierskap in die wêreld! Die ouderlinge mag nooit heers 
of die baas speel oor die gemeentelede nie (1 Petrus 5:2-3)! Hulle moet lei deur voor te loop en ‘n goeie voorbeeld te 
gee. I.p.v. gedien te word deur die gemeentelede, moet die ouderlinge die gemeentelede dien!  
 
 

5:5-6 
Vraag 6. Wat behoort die houding van Christene teenoor ouderlinge te wees? 
 

(1) Die ouderlinge het gesag, maar hulle gesag is beperk.  
God het gesag gedelegeer (Romeine 13:1-2), maar die gesag van alle gesagsdraers in die wêreld is beperk (Handelinge 
4:19-20; Handelinge 5:29). Alle ouderlinge staan onder die gesag van die Here Jesus Christus, d.w.s.: 

• Die ouderlinge staan onder die gesag van die Bybel (korrek uitgelê)(1 Korintiërs 4:6) 
• Die ouderlinge staan onder die gesag van die Gees van Jesus Christus wat nooit iets teen die Bybel sal sê nie 

(Matteus 28:19; Johannes 16:13-5; vgl. 1 Petrus 1:10-12) 
• Die ouderlinge staan onder die gesag van die raad van ouderlinge (Handelinge 20:28) wat nooit bó wat in de Bybel 

geskrywe staan, mag gaan nie (1 Korintiërs 4:6).  
• Die ouderlinge staan ook onder die gesag van die gemeentelede in die gemeente vergadering in alle sake wat nie 

verband hou met hulle Godgegewe Bybelse take/verantwoordelikhede nie (1 Petrus 5:5-6; vgl. Handelinge 14:27) 
 

Die ouderlinge het gesag op die terreine van hulle aangewese Bybelse take. Die gemeentelede moet hulle aan die 
ouderlinge onderwerp in die uitoefening van hierdie Bybelse take in die gemeente (1 Tessalonisense 5:12). “Julle 
voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan aan julle 
voorgangers (Grieks: hégoumenoi), want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit 
vir julle geen nut nie” (Hebreërs 13:17,24).  
 

Maar iemand in ’n leiersposisie, wat nie die Woord van God bring nie en ook nie ’n voorbeeld is van gehoorsaamheid 
aan die Woord van God nie, kan nie as ’n leier beskou word nie! “Dink aan julle voorgangers wat die woord van God 
aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel 
het” (Hebreërs 13:7; vgl. Handelinge 20:17-18; 1 Timoteus 4:12-16)!  
 

Nietemin het die ouderlinge geen gesag gekry om mense te red (Lukas 19:10), om mensen met die Gees te doop nie 
(Markus 1:8), om mense deur die Gees te lei nie (Johannes 15:13-15), om genadegawes van die Gees te skenk nie 
(Efesiërs 4:7), om mense met die vrug van die Gees te verander nie (2 Korintiërs 3:14-17), om mense tot ’n spesifieke 
bediening te roep nie (Handelinge 26:15-18), om ’n spesifieke taak op mense te lê nie (Markus 13:34) of om mense 
seënend in ’n bepaalde bediening te gebruik nie (2 Korintiërs 13:13). Hierdie take behoort uitsluitend tot die Here Jesus 
Christus en sy Gees en nie tot die ouderlinge (die leiers van die gemeente nie)! Die gemeentelede is nie die besitting en 
ook nie die onderdane van die ouderlinge nie.  
 

(2) Ook die ouderlinge onderwerp hulle.  
Die apostel Petrus sê, “En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor 
mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” 
(1 Petrus 5:5). Die Griekse woord “presbuteroi” verwys hier in die eerste plek na “ouer manne (mense)” in die 
gemeente omdat dit gekontrasteer word met die Griekse woord “neóteroi” (jonger manne). Maar omdat dit in die 
konteks van die vier voorafgaande Bybelverse (1 Petrus 5:1-4) geskrywe staan, verwys dit ook na die ouderlinge as 
leiers in die gemeente.  
 

Die beste vertaling van 1 Petrus 5:5 is die volgende: “Op dieselfde manier (Grieks: homoiós) moet die jonger mensen 
aan die ouer mense (en die ouderlinge) onderdanig wees.” Dit beteken dat ook die ouer mensen (en ouderlinge) op 
hierdie manier aan die jonger mensen en aan mekaar onderdanig moet wees, natuurlik in alles wat deur die Woord van 
God geleer word. Dus die enigste korrekte christelike houding in verhoudings is wedersydse onderwerping (vgl. 
Efesiërs 5:21)!  
 

“Onderwerping” is: 
• nie aan die arbitrêre besluite van ’n outoritêre leier (dominee of biskop, ens.) (vgl. 3 Johannes 9-10) 
• ook nie aan die arbitrêre besluite van’ n tradisioneel oorkoepelende organisasie soos ‘n konsilie of sinode nie (vgl. 

Handelinge 4:18-20; Handelinge 5:28-29)  
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• maar is onderwerping aan Jesus Christus (Lukas 6:46; vgl. Jakobus 4:7) 
• aan die Bybel korrek uitgelê (2 Timoteüs 3:16-17) 
• aan die Gees van Christus wat nooit teen die Bybel ingaan nie (Efesiërs 6:17) 
• aan die raad van ouderlinge wat nooit bó dit wat in die Bybel geskrywe staan mag gaan nie (1 Korintiërs 4:6) 
• en aan die gemeentevergadering wat ook nooit bó dit wat in die Bybel geskrywe staan mag gaan nie (1 Petrus  

5:5-6). 
 

Dus, die eerste verantwoordelikheid van die ouer mense en die ouderlinge in die raad van ouderlinge is om goeie 
invloed uit te oefen op die jonger mense en die eerste plig van die jonger mense en die gemeentelede is om hulle aan 
hierdie goeie invloed van die ouer mense en die ouderlinge in die raad van ouderlinge te onderwerp. Jonger mense en 
gemeentelede moet leergierig wees en oop wees teenoor onderrig uit die Bybel.  
 

Maar die tweede verantwoordelikheid van die jonger mense is om goeie invloed uit te oefen op die gemeentelede en op 
die ouer mense en die ouderlinge in die raad van ouderlinge (vgl. 1 Timoteus 4:12.15-16; 1 Timotes 5:1) en die tweede 
plig van die ouer mense en die ouderlinge in die raad van ouderlinge is om hulle te onderwerp aan hierdie goeie invloed 
van die jonger mense. Die ouer mense en die ouderlinge in die raad van ouderlinge moet juis die voorbeeld gee om 
vatbaar te wees vir die  onderrig uit die Bybel!  
 

(3) Die ouderlinge behoort nederig te bly.  
Die houding wat God van beide die ouderlinge en die gemeentelede vra (vereis) is nederigheid. ‘n Nederige mens is nie 
iemand wat homself op ’n arrogante wyse laat geld nie. Hy maak geen aanspraak in die gemeente op mag of gesag vir 
homself nie (3 Johannes 9-11). Hy heers nie oor andere nie (Matteus 20:25-28; 1 Petrus 5:2-3). ‘n Nederige mens 
verkleineer nie andere nie, maar ag in alle nederigheid andere belangriker as homself (Filippense 2:3-4). Geesvervulde 
Christene aanvaar mekaar se gesag (Efesiërs 5:21).  
 
 

5:7 
Vraag 7. Wat behoort die houding van Christene teenoor bekommernisse/sorge te wees? 
 

Lees 1 Petrus 5:7; Matteus 6:25-34. 
 

Mens hoor soms die volgende Engels:  
“If you worry, you die.  
If you don’t worry, you still die.  
So, why worry?”  

Jesus het eintlik dieselfde gesê, maar op ’n ander manier: “Wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een 
enkele uur verleng? (Matteus 6:27). Dus, wanneer jy met bekommernis te doen het, rol dit af op God, want Hy sorg vir 
jou (1Petrus 5:8; vgl Ps 37:5)! 
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 
CHRISTENE? 
Deel en skryf neer. Kom ons hou saam ’n dinkskrum en maak ’n kort lysie van moontlike toepassings uit  
1 Petrus 5:1-7.  
Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY  PERSOONLIK MOET MAAK?  
Skryf neer. As jy ‘n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 
vrymoedigheid om die persoonlike toepassing met andere te deel of nie?  
(Let wel dat hoewel ‘n waarheid dieselfde bly, daar ‘n hele aantal verskillende toepassings van hierdie waarheid 
moontlik is. Hier volg ‘n lys moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit 1 Petrus 5:1-7.  
 

5:1. ’n Ouderling mag ander ouderlinge oproep om hulle Bybelse taak as ouderling te vervul. Omdat hierdie oproep 
in die Bybel opgeteken is, mag alle Christene ouderlinge daarop wys dat hulle hulle Godgegewe (Bybelse) take 
moet vervul.  

5:2. As jy ‘n ouderling in die gemeente is, wees dan ‘n herder vir die mense. Voed hulle met Gods Woord, beskerm 
hulle met gebed en vermaning en spoor hulle aan met God se beloftes. Soek mense op wat neig om verlore te 
gaan. Besoek die siekes en oues van dae. Sorg vir die weduwee, wees en vreemdeling. 

5:2. As jy ‘n ouderling in die gemeente is, dien die mense vrywillig, onselfsugtig en met toewyding.  
5:3.  As jy ’n ouderling in die gemeente is, moet nooit as outoritêre leier wil heers oor die mense wat God aan jou 

toevertrou het nie.  
5:3. As jy ‘n ouderling in die gemeente is, gee leiding deur jou voorbeeld.  
5:3,5. Jongeres en oueres, gemeentelede en ouderlinge moet hulle aan mekaar onderwerp.  
5:6. Ouer mense en ouderlinge behoort hulleself nederig te onderwerp aan God se hoër gesag.  
5:7. Christene moet leer om hulle sorge vir God te gee, want Hy sorg vir Christene.  
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2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit 1 Petrus 5:1-7. 
 

Ek lei en onderrig die jeug in die gemeente. Ek wil hulle lei deur my voorbeeld. Leierskap beteken nie heers nie, maar 
vrywillig, onselfsugtig en nederig dien.  
 

Ek is ‘n ouderling in die gemeente. My taakomskrywing is: om as herder die gemeente te dien; om as leier die 
bedienings in die gemeente te lei en die besittings te beheer, om as leraar God se Woord te onderrig en om as dienaar 
God en mense te dien. Ek moet daarvoor sorg dat mense nie voel dat hulle misbruik word nie, maar dat die aktiwiteite 
hulle dien en dat daar in hulle belê word. Ek mag nooit oor andere heers nie. Ek moet wel andere motiveer en aanspoor 
om my voorbeeld te volg.  
 

STAP 5. BID.              REAKSIE  
MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in  
1 Petrus 5:1-7.  
(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 
of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge kan bid.) 
 
5 GEBED (8 minute)                                      [VOORBIDDING] 

BID VIR ANDERE 
 
As daar tyd is gaan voort met bid in klein groepies van twee of drie mense. Bid vir mekaar en vir die mense in die 
wêreld (Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  
 
6 VOORBEREIDING (2 minute)            [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 
 

Deel die voorbereiding vir die volgende keer uit. 
1. Toewyding. Wy jou daaraan om ’n dissipel te wees en dissipels te maak. Verkondig, leer en bestudeer die  
    Bybelstudie van 1 Petrus 5:1-7 met iemand anders of met ‘n klein groepie mense.  
2. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk op ‘n keer uit Deuteronomium 
    11:13-21; 13:1-5; 16:18-20; 17:14-20; 18:9-13; 18:14-22. Maak gebruik van jou uitgekose Bybelvers of gunsteling-  
    waarheid metode.  
3. Memorisering. Oordink en leer uit jou kop: (5) Verlossing deur geloof. Johannes 1:12.  
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het. 
4. Gebed. Bid vir iemand of iets hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
5. Hou jou notas op datum. Hierdie keer oor stiltetyd, memorisering, Bybelstudie en hierdie opdrag.  
 
 
 


	A. MEDITASIE (oor ’n Bybelgedeelte)

