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VERBEEL JOU!
Verbeel jou ‘n geloof sonder geestelike samesyn. Verbeel jou
‘n wêreld sonder gemeenskaplike lofprysing en aanbidding.
Verbeel jou ‘n kerk waar broederskap en susterskap nie
bestaan nie. Verbeel jou die kerk as ‘n sosiale klub. Ons vra
jou heelwaarskynlik om jou die onmoontlike in te dink. Dit is
moeilik om jou so wêreld in te dink.
Die plaaslike kerk is ‘n georganiseerde liggaam van gelowiges
wie se primêre doel is om die evangelie en karakter van Jesus
te verkondig, te preserveer en te vertoon. Dit kom nie as ‘n
verrassing dat by die 2016 Wêreld Jeug Adviserende Raad,
die besluit geneem was om met intensie die plaaslike kerk ‘n
beter plek te maak —‘n intergenerasionele geestelike tuiste
vir ons jeug. Terwyl ons die uniekheid van groot korporatiewe
byeenkomste soos somer kampe, jeugbyeenkomste,
kamporees, saamtrekke en kongresse bevestig, om
gemeenskap met die breër jeug te kweek, en om geleenthede
te skep vir besluitneming, het ons gekies om bediening aan
jongmense in die plaaslike gemeente, die middelpunt van
ons prioriteite te maak. Hul lidmaatskap is in die plaaslike kerk,
nie in die konferensie, sendingveld, of unie nie, maar by die
plaaslike kerk.
Dit is in hul families in hul plaaslike kerk wat jongmense
geestelik gekoester word, verbind om Jesus te volg, Sy roep
tot dissipelskap te beantwoord en hul plek vind in God se
bediening. Terwyl baie van hulle keuses maak gedurende
die groter kerk byeenkomste, is die plek waar hul gementor
word om toegewyde volgelinge van Jesus te word en om
hul Christelike ervaring uit te leef, die plaaslike kerk. Dit is die
plaaslike kerk —nie die konferensie of unie —wat die afname
ervaar.Daarom, is ons mikpunt om die jeug te mobiliseer en
aan te moedig in die sending van die kerk, wat begin by die
plaaslike kerk.
Dink Plaaslike Kerk!

REDAKSIE
PAKO MOKGWANE

Pako Edson Mokgwane,MA,pastoor en kapelaan,dien as mede-direkteur van die Departement
van Jeugsake, Algemene Konferensie van Sewende-dag Adventiste, SilverSpring, Maryland,
Verenigde State. Ontdek by MokgwaneP@gc.adventist.org. Instagram: pakoedson. Twitter: @
pakoedson. Webwerf: youth.adventist.org
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Globale
Jeugdag
16 Maart

Tuiskoms dag
2019
Week van
Gebed

23 Maart

16 - 23 Maart
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Leraar Charles Blythe het onlangs gedien as ‘n leraar in
die Konferensie in Maryland, Verenigde State van Amerika.
Voordat hy in Maryland kom woon het, het hy gedien in
die Sewende-dag Adventiste kerk in Jamaika vir 23 jaar as
‘n distriks predikant, Jeug en Kapelaan Bedieninge Direkteur
van die Sentraal Jamaika Konferensie, Wes Indiese Unie, en
die Jamaika Unie Konferensie.
Hy beskik oor ‘n BA Graad in Geloof van die “Northern
Caribean University”, en ‘n MA Graad in Sielkundige Berading
van die “Caribbean Graduate School of Theology” in Kingston,
Jamaika.
Leraar Blythe is ‘n Hoofrigter. Hy geniet dit om te kamp, te
swem, “Scrabble” te speel en om tyd saam met sy gesin deur
te bring. Hy is getroud met Marvalyn Walker. Hulle is die trotse
ouers van twee kinders: Charles Phillip, II en Charlyn Phioniq.
Sy filosofie is “Kwaliteit Voorbereiding vir Kwaliteit Diens”.
Sy begeerte is om te sien dat die jeug hul God-gegewe
potensiaal benut tot die maksimum en toegewyd wees tot ‘n
reddende verhouding met Jesus Christus.

OOR DIE
SKRYWER
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2. Sondag:
Sending van die
Plaaslike Kerk

3. Maandag:
Geestelike Gawes en diens

1. Sabbat:
Teologie van die
Kerk

6. Donderdag:
Aanbidding – Hoe om
toewyding aan God
uit te druk. Eenheid in
diversiteit

7. Vrydag:
Adventiste Identiteit
– Wat identifiseer
jou as ‘n Adventiste
Jeugdige

4. Dinsdag:
Rentmeesterkap
verantwoordelikheid van die Jeug
en Jong Volwassenes

5. WOENSDAG:
Leierskap –
Die voordeel
daaraan om ‘n
samewerkende
Mentee te wees

8. Sabbat:
Tweede Koms – Hoe
Jeugdiges behoort
voor te berei vir
die tweede koms
van Jesus

2019
week van gebed

1. Sabbat:
2. Sondag:

Teologie van die Kerk (Ekklesia) – hoe die Bybel lig bring na die idee van die plaaslike kerk
Die Sending van die Plaaslike Kerk – hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan raak in
sending.
3. Maandag: Die Funksies van die Plaaslike kerk van die Liggaam van Christus (Plaaslike Kerk) – hierdie
is in verband met die Geestelike Gawes en hoe jeug hulself kan beskikbaar stel vir die bedry
wighede van die plaaslike kerk.
4. Dinsdag:
Die Rentmeesterskap Verantwoordelikheid van die Jeug en Jong Volwassenes – hoe jeug en
jong volwassenes betrokke kan wees in die finansies van die plaaslike kerk. Hoe jong volwas
senes geestelike aanspreeklikheid vir die finansies wat God hul mee seën, kan neem.
5. Woensdag: Die Leierskap paradigma van die Plaaslike Kerk – verduideliking van die plaaslike kerk en
hoe die jeug kan voordeel trek deur samewerkende mentees te wees.
6. Donderdag: Belangrikheid van Aanbidding – hoe om toewyding aan God uit te druk. Eenheid in
diversiteit!
7. Vrydag:
Adventiste Identiteit – wat identifiseer jou as ‘n Adventiste Jeug
8. Sabbat:
Die Kerk as die Bruid – hoe Jeug moet voorberei vir die koms van Jesus.

Beplanning vir die Week van
Gebed
1. Begin jou beplanning nou. Ons weet dat die leierskap
somtyds verander aan die einde van die jaar, maar
asseblief, as jy nie langer die AJ leier is volgende jaar
nie, moenie dat dit jou daarvan weerhou om te beplan
vir hierdie spesiale week nie. Begin jou beplanning,
ontwikkel jou teiken, kry jou span bymekaar en maak
seker dat jou predikant deel is van die span.

2. Globale Jeugdag Inligting. Kry inligting oor die
Globale Jeugdag Projek. Hierdie dag sal afskop met die
Jeug Week van Gebed. Besoek asseblief ons webblad
of kontak jou plaaslike jeug direkteur om uit te vind hoe
jy deel kan wees daarvan.

LEES EERS

Hierdie afdeling is gevul met wenke om u te help met beplanning
die jeugweek van gebed en tuiskominge.
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3. Wy Jou Gebedsvegters toe. Kry ‘n span volwassenes
bymekaar wat toegewyd sal wees om op ‘n gereelde
basis vir jou en die bediening te bid. Maak seker dit is
‘n groep met wie jy persoonlike en bediening gebeds
behoeftes kan deel.
4. Beplan ‘n dag van Vas. Wat is ‘n Week van Gebed
sonder gebed en vas. Maak asseblief voorsiening om
ten minste een keer gedurende die week te vas. Ons
voorstel sal wees vir die middel van die week, Woensdag.
Dit kan begin die aand voor die tyd (of wanneer ookal
die laaste ete geëet word en laat dit strek tot voor die
vergadering). Indien u by ‘n kerk is, waar gereelde vas
nie plaasvind nie, dan kan u dit dalk begin,‘n 12 ure vas,
wat u breek na 12 ure. Byvoorbeeld as u vergadering
om 7:NM begin, dan kan die vas om 7VM begin. Daar
is drie tipes van vas: Water Vas, waar u van alle kosse en
sappe af wegbly. Gedeeltelike Vas, is wanneer u sekere
voedselsoorte vermy of spesifieke etes uitssny. “Sap”Vas,
is wanneer u slegs vrugte of groentesappe drink
gedurende etenstye. Besoek asseblief ons webblad na
Februarie 15de vir inligting oor vas en hoe om die vas te
breek. Probeer om sommige ligte verversings vir diegene
te voorsien wat die vas by die kerk sal breek.
5. Kies ‘n Tema Lied. Kry u jeugkoor betrokke. Indien u
kerk nie ‘n jeugkoor het nie, is dit nou die perfekte tyd
om een te begin.Kies jou liede wat by jou onderwerp
pas vir elke aand, of kies ‘n lied vir die hele week.
6. Vorm ‘n Week van Gebed Ontwikkelings/Oorsig
Span. Afhangende van die grootte van die kerk, kan

Deel dit...

hierdie groep bestaan uit vier of agt persone wat deur

Wat is jou ervaring? Wat

slegs belangstellende en toegewyde jongmense en

is jou gunsteling wenke

jeugbedieninge leiers (Baanbrekers, Sabbat Skool, ens.

vir ‘n onvergeetlike

gee aan die hele groep,eerder as net aan jou en jou

Jeugweek van Gebed?

assistant. Vra die groep om byeen te kom ten minste vir

Deel dit op Facebook by

week om dinge af te rond.Verseker dat u die doelwit

GCYouthMinistries.

die agt lesings saam met jou sal gaan. Sluit in jou span

U leraar) ; hierdie is belangrik aangesien dit eienaarskap

drie weke – ten minste een week vir vier lesse, en ‘n ekstra
identifiseer, en die rigting waarin u wil gaan, verkieslik by
die eerste vergadering, en kies ‘n jong persoon om te
praat vir elke dag.
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Integreer Globale Jeug Dag (GJD) in u Week van
Gebed Planne. Ideaal, moet GJD ‘n tyd wees waar
jeug geleer word om opofferend hulself te gee deur
geleenthede in die kerk en gemeenskap. Indien u
‘n klein jeug groep is en nie die hulpbronne het om
‘n gemeenskaps gebasseerde GJD te reël nie, kan u
hierdie geleentheid gebruik om mure af te breek tussen
denominasies in die area, deur met hul saam te snoer
en saam aan idees te werk vir u area.
7. Integreer die Global Jeugdag (GJD) in u Week van
Gebedsplanne. Ideaal gesproke moet GJD ‘n tyd wees
om die jeug te leer hoe om opofferende geleenthede
in die kerk en die gemeenskap te gee. As jy ‘n klein
jeugdgroep is en nie oor die hulpbronne beskik om ‘n
gemeenskapsgebaseerde GJD-gebeurtenis te reël nie,
kan jy hierdie geleentheid gebruik om demografiese
hindernisse in die omgewing af te breek deur met
hulpbronne en idees met ander jeuggroepe saam te
werk en saam te werk. ander kerke in jou omgewing.
8. Voorgestelde bestelling van diens.
i. Gebed.
ii. Lieddiens.
iii. Welkom en Inleiding.
iv. Individuele Gebedstyd
v. Gemeentelike Lied / Spesiale Lied.
vi. PREEK.
vii. Groepbespreking en Gebed.
Breek in groepe van 7-10 en bespreek die vrae wat
aan die einde van elke daaglikse preek gevind
word. Aanvaar gebedsversoek en bid vir mekaar.
viii. Gemeentelied
ix. Slotopmerkings
x. Gebed (Korporatief)
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Hoe om die boek te gebruik
met ‘n klein of groot groep
Het jy geweet dat as
jy lees die volledige
5-jarige herlewing en
Reformasie Morning
Watch reeks dit is
beskikbaar op ons

1. Joernaal. Die boek is ontwerp om gevul te word met
jou gedagtes. Gebruik die spasie wat voorsien is om jou
reaksies neer te skryf op iets wat jy hoor in die preek
en die vrae aan die einde van elke dag. Dit kan ook
gebruik word om ‘n gebedsversoek of lofprysing tot God
te skryf. Moedig deelnemers aan om dit te gebruik soos
wat hul wil. Dit is hul joernaal! Sê vir hulle dat daar geen
reëls is nie, slegs riglyne. Die belangrike ding is om te
luister na die Here en die hart oop te maak in reaksie op

webwerf wat u sou

Sy leiding. Leiers, indien u tyd neem om die daaglikse

gelees het

lesings biddend en met afwagting te lees, sal u verras

die hele Bybel?

verbaas wees oor wat uit u pen of potlood vloei op die

JA, IN VYF JAAR, ‘N
KLEIN OP’ N TYD, EN
JY KAN LEES DEUR

wees dat God nuwe dinge vir u sal openbaar. U sal
joernaal bladsye.
2. Begin ‘n Gebedsjoernaal. Niks is beter vir u persoonlike
geestelike groei as tyd gespandeer in gebed.U jeuggroep
sal groei soos u groei. Gebedsjoernaal sal u help om

DIE ALLE BYBEL.

God op nuwe en opgewonde maniere te ervaar. U sal

Dit is voeding

kyk hoe Hy u beantwoord het en sien hoe Hy u elke dag

vir die siel. Besoek die
volgende skakel na
laai die oggendwag:
https: / / u.adv. org /
Resources / Bible--Readings.

u wandel met God kan volg, soos wat u teruggaan en
stappie vir stappie gelei het. Nuwe, vars idees sal na u
toe kom soos wat u tyd in Sy teenwoordigheid spandeer
terwyl u, u gebede neerskryf. Gaan net in op www.
google.com en tik die volgende woorde in “starting a
prayer journal.”
3. Daaglikse Vrae. Aan die einde van elke preek is daar
vrae en stellings wat ontwerp is om jou aan die dink te
kry. Vorm klein groepies en bespreek die vrae. Neem ‘n
oomblik om werklik te dink oor wat gevra word. Luister
na die Heilige Gees soos wat Hy u leer deur die skrif.
Moedig deelnemers aan om hul gedagtes neer te skryf
in hul joernaal.
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4. Globale Jeug Dag is opgestel om die offisiële week
van gebed mee te begin. Kontak voor die tyd u predikant
of konferensie jeugleier om te sien watter projekte u kerk
by betrokke sal wees op hierdie dag, Maart 16. Indien
u beplan om ‘n volle dag aan te bied, het ADRA ‘n
wonderlike aktiwiteit, In Their Shoes(In Hul Skoene), wat
gedurende die middag AJ program gedoen kan word.
In Their Shoes(In Hulle Skoene) is ‘n interaktiewe
armoede ervaring wat tieners op ‘n 24 uur reis neem
na die lewe van tieners van ander lande regoor die
wêreld. Deur die oë van hierdie nuwe identiteit, sal hul
begin verstaan hoeveel uitdagings miljoene mense
in ontwikkelende lande daagliks mee te kampe het.
Jy sal ontdek wat ADRA doen om te help en wat die
Bybel sê oor ‘n lewe van Christelike diens.
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HOU EERSTE DINGE EERSTE
Verkondig, Preserveer, en Promoveer op God se
Terme
In baie gevalle wanneer jy mense vra oor die rol van
die Christelike Kerk dink hulle daaraan in terme van die
Nuwe Testamentiese leerstellings, en die eerste skriftuur
wat in gedagte kom is Matthéüs 28:18-20, waar Jesus die
apostels die opdrag gee om die evangelie aan alle nasies
te verkondig.
Maar is dit net daarvoor wat die Kerk geroep is?
Nee, die Bybel sê dat die Kerk aan God behoort en die
unieke sending gegee was om die evangelie te verkondig,
te beskerm, te promoveer en te preserveer. Kom ons kyk na
wat die Bybel (Ou en Nuwe Testament) sê oor die rol van
die plaaslike Kerk.

HOU DIT
EG
MARIA MANDERSON

Maria Manderson dien as ‘n redaksionele assistant in die Jeug Bedieninge departement van
die Wêreld Konferensie van Sewende-dag Adventiste, Silver Spring, Maryland, Verenigde State.
Sy kan gekontak word by MandersonM@gc.adventist.org. Webblad: youth.adventist.org
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Jesaja 12:4-6

Jesaja 45:22

Eségiël 3:17-19

Eségiël 38:23
Maleagi 1:11

Hier sien ons dat God Juda ‘n kans gee om andere te vertel wat die Here
gedoen het om hul nasie (Israel) te verlos van sy sonde.
In antwoord, is hulle veronderstel om aan die heidense (ongekerkte)
nasies rondom hulle te verkondig wat God vir hul gedoen het, en hul wys
na die enigste ware God toe.
ie plaaslike kerk se verantwoordelikheid is om die boodskap van
verlossing aan almal te gee. In hierdie teks beveel God vir Eségiël om
Sy boodskap en waarskuwings af te lewer. Indien ons nie die boodskap
preek of aflewer en daarin faal om mense te waarksu, sal hul nie daardie
keuse hê om te kies of die boodskap te aanvaar nie, en sal sterf, en dit
sal ons fout wees. Dit sal op ons skouers wees.
Die plaaslike Kerk maak God se grootheid bekend.
Die plaaslike Kerk deel God se grootheid met almal.

So, sien ons dat die Ou Testament met Maleagi eindig wat die mense
herinner om God se goedheid met almal te deel. Kom ons kyk nou na die
rol van die plaaslike Kerk in die Nuwe Testament.
Is dit verskillend of is dit dieselfde?

Matthéüs 9:35-38.
Handelinge 13:47
2 Timótheüs 2:15, 4:2 2
Timótheüs 3:16
Romeine 10:10-17
Romeine 10:10-17
Matthéüs 28:19-20
Handelinge 2:42
Efesiërs 4:12
Kolossense 1:28
Galasiërs 2:1-10
1 Timothéüs 1:3-4; 3:15;
Titus 1:9
2 Timóthéüs 1:13

Efesiërs 3:10
1 Kor. 12:12-26

Handelinge 13:47

Jesus beklemtoon die belangrikheid van gebed in die bediening/sending
daarvan om die wêreld te bereik met die evangelie.
Christene/Kerk lidmate is deel van God se doel om die hele wêreld tot
Homself te verlos.
Om die evangelie te verkondig is sentraal aan die Kerk se sending en dit
is ‘n noodsaaklike deel van die proses van verlossing.
Die plaaslike Kerk is die lig van die wêreld en is ‘n noodsaaklike deel van
die proses van verlossing. Die Kerk is hier om mense gered te kry.
Om lidmate voor te berei vir die werk van diens sodat die Kerk opgebou
kan word. Ons gereelde dienste moet primêr daarop gefokus wees
om ons lede te leer en hul te bedien “om Sy mense toe te rus vir hul
dienswerk, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Efe. 4:12”
Preserveer die evangelie. Paulus verwys na die Kerk as ‘n betroubare
hoeksteen van die waarheid. Een van die kerk se pligte is om die
waarheid van Jesus te preserveer. Die Kerk moet getrou die evangelie
aflewer, valse lering afkeur en doktrinale en morele reinheid onder haar
lede behou.
Lewe die evangelie en Promoveer die evangelie. Paulus sê dat God deur
die Kerk, Sy wysheid bekendmaak aan regeerders en owerhede in die
hemelse plekke. Deur die heilige lewens van haar lede en die eenheidin-diversiteit, is die Kerk geroep om ‘n kaleidoskoop van die evangelie wat
dit verkondig, te wees.
Christene is deel van God se doel om die hele wêreld tot Homself te
bekeer.
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Die sending om ‘n sendeling te wees, was gegee aan
elke individuele Christen, maar in ‘n ander sin, is dit
primêr gegee aan die plaaslike kerke. Verseker is dit

Daar is twee dinge
waarop die
plaaslike kerk
altyd op bestuur
moet word:

goed dat die Kerk ons sosiale behoeftes (vriende te vind,
netwerk) en sosiale dade (om haweloses te help, bloed
te skenk, deel te neem aan voed-die-hongeres uitreike,
ens.) voorsien, maar indien ons faal daarin om God
se bevel om die evangelie te verkondig, te verdedig, te
preseerveer en te promoveer, sowel as om dissipels te
maak en gelowiges te behou, dan het ons gefaal in ons
Christelike sending.

‘N SIELE
WENNENDE STASIE

Gebed, volgens die Bybel, is die nommer een prioriteit

VIR DIE

verlossing.

ONGEREDDENES,
EN ‘N SIELE

om mense te bereik en hul te wys na die weg van

In ‘n neutedop, die Kerk behoort aan God en moet
volgens Sy terme bestuur word.

OPBOUENDE STASIE
VIR DIE LEDE.
Ons reik uit (die
ongereddenes) en
ons reik in (die
gereddenes).
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DAAGLIKSE
PREKE
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DAG EEN: Sabbat
Die Uitverkorenes
Tema:
Die Teologie van die Kerk (Ekklesia)
Hoe die Bybel lig werp op die idee van die plaaslike kerk

Voorgestelde Lied:
Adventlofliedere #334 – Die Kerk het net een grondslag

Sleutelteks: Matthéüs 16:18
En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my
gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie
oorweldig nie. (Afr Bybel 1953 vertaling)

Sleutelgedagte:
Die kerk van God is solied gebou op een fondasie, wat Jesus
Christus haar Here is.

Inleiding
Vandag sal ons die Teologie van die Kerk (Ekklesia) bespreek.
Ons sal sien hoe die Bybel lig werp op die idee van die kerk
en haar verantwoordelikheid om die goeie nuus van Jesus
Christus te deel. Ons sal sien dat die kerk ‘n vergadering van
mense is wat uit die wêreld geroep is vir ‘n spesiale sending
—om andere te roep en hul dissipels van Jesus te maak. Ons
sal leer dat die kerk gebou is op Jesus en dat die poorte
van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. Ons sal ontdek
dat die kerk nie ‘n fisiese gebou is nie, maar dat God se
uitverkorenes enige plek kan bymekaar kom vir geestelike
samesyn, aanbidding en diens.
As deel van die liggaam van Christus, wil God se uitverkorenes
graag in Sy teenwoordigheid wees en Sy wil uitvoer. Hulle
verlang daarna om samesyn met mekaar te hê. Hul ontmoet
gereeld om strategiese beplanning te doen en die kerk te
organiseer vir haar sending en getuienis, sodat hul voortdurend
ander dissipels kan maak en hul nooi om deel te word van die
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liggaam van Christus. God se uitverkorenes is deel van Sy liggaam en
bestaan uit Sy kerk op aarde.
Vandag se preek leer dat:
a. Kerk is meer as net ‘n fisiese plek of gebou
b. Kerk bestaan uit God se uitverkorenes van alle ouderdomme
c. Die Kerk is gebou op Jesus Christus
d. God se uitverkorenes het ‘n verantwoordelikheid om Sy kerk te
laat groei deur
ander mense te soek en hul te nooi om deel te word van Sy kerk.
Die Preek
Sommiges het Hom Meester genoem, andere het Hom Here genoem,
en nog steeds noem andere Hom, Redder. Maar wie is Hy? Was Hy
net ‘n onderwyser? Was Hy ‘n geneser? Of was Hy net ‘n gewone
skrynwerker? Wel, dit hang alles af daarvan, vir wie jy vra? Hierdie
nederige onderwyser van Nasaret was so baie dinge vir baie mense.
Sy moeder sal vir jou vertel dat Hy haar beloofde geskenk was, vir wie sy
gevoed en gekoester het vanaf geboorte. Die kerkleiers mag jou dalk
vertel dat Hy hul verstom het met Sy wysheid en gesag (outoriteit). Die
gewone mense sal sê dat Hy die nederige onderwyser van Galilea
was, die geneser en wonderwerker, wat gespreek het soos Een wat
outoriteit het en nie soos die skrifgeleerdes. Sy vriende sal jou vertel
dat Hy hul mentor, hul onderwyser en vriend was.
Maar hoe kon iemand met so ‘n nederige opvoeding oor sulke gesag
beskik? Wat was dit wat Hom so anders gemaak het? Hoekom het Hy
soveel volgelinge gehad?
Die antwoord is eenvoudig. Hy was nie net ‘n profeet, onderwyser en
geneser nie. Hy was die Seun van God. Alle dinge bestaan in Hom.
Hierdie Skrynwerker van Galilea was die stigter van die Christelike kerk.
Hy is die Seun van God. Hy is die Skepper en Onderhouer van alle
dinge en Hy is die rede vir ons aanbidding, gebed en lofprysing.
Na Sy skandelike dood aan die kruis, Sy opstanding vanuit die dood,
het Hy krag en gesag (outoriteit) gegee aan Sy volgelinge en hul
bevel gegee om die evangelie orals te verkondig en om dissipels te
maak van alle mense (Mat. 28: 18 – 20). Hierdie manne en vrouens
gevul met die krag van die Heilige Gees het ‘n vuur begin wat nooit
geblus sal word nie.
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Hul het gegaan van dorpie tot dorpie, land-tot-land terwyl hul gepreek
en geonderrig het. Hul het orals waar hul gegaan het, kerke geplant.
Kort voor lank het die aantal gelowiges en gemeentes so spoedig
uitgebrui dat hul een of ander struktuur en organisasie benodig het.
Ons sal struktuur en organisasie op Woensdag bespreek.
Die mees belangrike konsep van kerk om in gedagte te hou is dat dit
gestig is deur Jesus. Kerk vind plaas en bestaan as gevolg van Jesus.
Wanneer die fokus skuif van Jesus na enigiets anders, word dit net
nog ‘n gewone sosiale byeenkoms. Ons moet nooit hierdie fokuspunt
uit sig verloor nie. Ons moet nooit toelaat dat die bedoeling van kerk
afgelei word vir enige ander doel as om Jesus te verhef, wie alleen die
Outeur en Voleinder van ons geloof is nie.
Vandag sal ons bietjie tyd spandeer om die oorsprong van
die Christelike kerk en die betekenis van die woord kerk in die
oorspronklike konteks te verstaan. Dit is baie belangrik dat ons die
fondasie lê reg aan die begin, omdat wanneer ons teologie, lering of
geloofsoortuigings verkeerd is, sal ons praktyke, gedrag en hoe ons
kerk doen, ook verkeerd wees.
Jared is ‘n getroue lid van die Sewende-dag Adventiste kerk wat ‘n
sekulêre universiteit in ‘n voorstedelike dorp bywoon. Hy nooi gereeld
sy klasmaats uit na die weeklikse Bybelstudies, wat by die huis van ‘n
plaaslike kerklid, wat naby die universiteit kampus woon gehou word.
Elke keer sal sy vriende sinies reageer op sy uitnodiging terwyl hul
uiting gee aan totale veragting en ‘n bespotting maak van geloof en
kerkgangers in die algemeen.
Een klasmaat was besonders skepties oor hoe kerkgangers afsydig
en onsensitief is oor die sosiale behoeftes in hul gemeenskap. Jared
en ‘n paar van sy ander kerkvriende het begin kyk hoe hul die totaliteit
van die evangelie van Jesus kan reflekteer in ‘n sekulêre omgewing.
Hulle het ooreengekom om ‘n beraming op te stel van die behoeftes.
Hul het vasgestel dat baie studente sukkel om hul basiese behoeftes
te vervul en dat baie te besig was met hul daaglikse take en studie
skedules, om tyd te maak vir kerk.
Met behulp van bystand van lede van sy Bybelstudie groep, het hul
‘n program georganiseer “Kom Ons Doen Jou Wasgoed”. Verskillende
kerk lidmate het vrywillig hul huise oopgestel om besige studente te
help om hul wasgoed elke week te doen. Jared se universiteitsvriende
het nie slegs hul wasgoed gewas gekry nie, maar was ook van ‘n
warm ete voorsien en het omgee pakke ontvang van die plaaslike
Adventiste Kerk Lidmate.
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Oor ‘n tydperk het Jared geen probleem gehad om sommige van
hierdie studente te kry om saam met hom die Bybelstudies by te woon.
Uiteindelik het Jared se projek gegroei in ‘n nuwe kerk wat geplant
was, wat so vining gegroei het, dat daar spesiaal ‘n jong volwasse
predikant gehuur was om die nuwe hoofsaaklik studente groep te
versorg en tot dissipels te maak. Hierdie groep hou aan om aktief
betrokke te wees in die gemeenskap en is ‘n klassieke voorbeeld van
wat moontlik is wanneer kerk meer gefokus is op die behoeftes van
mense as op ‘n fisiese aanbiddingsentrum.
Baie denkers en studente het met die konsep en idee van geloof
en die kerk geworstel. Die sekulêre mens en gemeenskap, in
die algemeen, sukkel met die normale gedagte aan kerk as ‘n
aanbiddingsentrum. Ek was tot onlangs ‘n predikant in ‘n kerk in ‘n
progressiewe gemeenskap. Net oorkant die straat het ‘n groepie
van die middelklas inkomste groep gereeld bymekaar gekom, net
om saam met vriende te wees. Hul het nooit gereageer op enige
van ons uitnodigings na tradisionele kerkaktiwiteite toe nie. ‘n Jong
universiteits paartjie in ons kerk het ‘n terug-skooltoe uitreik vir die
gemeenskap gereël. Sommige van hierdie selfde persone wat nooit
die religieuse dienste sou bywoon, het opgedaag. Die oorwegende
konserwatiewe kerklede het ontevredenheid uitgespreek dat hierdie
“nie-kerkgangers” voordeel trek uit die kerklede se vrygewigheid.Om
die minste te sê, dit was die einde van die projek.
(Leser moet bietjie hier wag en dan voortgaana)

So, wat is kerk? Of miskien waar is kerk? Moet ons kerk toe gaan, en
indien, waar? Is kerk ‘n fisiese gebou waarnatoe ons gaan? Hierdie is
‘n paar van die baie vrae want ons wens om te adresseer in vandag
se boodskap. Ons sal kyk na die oorsprong en definisie van kerk om ‘n
duidelike bybelse begrip van die kerk soos Jesus dit bedoel het, te kry.
Die woord kerk kom van die Griekse woord, Ekklesia, wat eenvoudig
beteken uitverkorenes (uitgeroeptes). In die vroeë kerk of die Nuwe
Testamentiese kerk, het die kerk nooit verwys na ‘n fisiese gebou met
‘n gestruktureerde aanbiddingsdiens op ‘n voorgeskrewe tyd nie.
Ons het ‘n slegte teologie van kerk wat die kerk beperk tot ‘n fisiese
ligging of struktuur waarnatoe mense gaan. Soveel so dat my eie
prentjie uit my kinderdae van kerk, hierdie klein hout struktuur in die
dorp of gemeenskap is met ‘n groot klok wat lui op ‘n Sondag oggend
vir mense om te weet dat dit tyd is om bymekaar te kom vir die diens.
In my familie het ons groot geword as Sewende-dag Adventiste. Ons
het nie een van daardie klokke buite gehad wat die mense geroep het
om kerk toe te kom nie. Hoe dit ookal sy, ons het ‘n kleiner weergawe
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aan die binnekant gehad om aan te dui dat die aanbidding nou
gaan begin of die oorgang van een diens na ‘n ander toe. Ons het
selfs ‘n liedjie daaroor gehad.
“There’s a church in valley by the wildwood
No lovelier place in the dale
No spot is so dear to my childhood
As the little brown church in the vale
How sweet on a clear Sabbath (Sunday) morning
To listen to the clear ringing bell
It sounds so sweetly a calling
Oh, come to the church in the dale.”
So, daar is altyd hierdie konsepte ingegraveer in ons lering en teologie
dat kerk slegs ‘n plek is waarnatoe ons gaan. Kerk is net ‘n fisiese plek
wat ons bywoon op ‘n vasgestelde tyd elke week.
In die vroeë kerk en in die gedagtes van kerkplanters, gaan ons nie
na ‘n kerk toe nie, of kom ons nie kerk toe nie, ‘n fisiese gebou, ons
gaan nie 9:15 of 11:00 uur diens toe, in plaas daarvan hou ons kerk.
Kerk is die liggaam van gelowiges (uitverkorenes), wie van huis tot
huis gaan, van gemeenskap tot gemeenskap om dissipels te maak
om dieselfde te doen. En so, gaan die siklus voort, oor en oor en oor
vermenigvuldig oneindigend.
Hier is wat ons lees in Handelinge hoofstuk 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. En
vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur
die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was
bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme
en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder almal
verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 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, 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.
Dit is die Bybelse teologie van kerk, dit is die Nuwe Testamentiese
model. Die Nuwe Testamentiese konsep van dissipelskap is dat elke
lidmaat ‘n dissipel, dienaar of predikant moet wees.
In die dae van reformasie was dit baie moeilik, indien nie onmoontlik
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vir die uitverkorenes of diegene wat behoort het aan die liggaam
van Christus om in een fisiese ligging te bly. Persone wat die lering
van die skrif aanvaar het, was vervolg en gejag soos wilde diere om
doodgemaak te word.
Hierdie vroeë hervormers het in die berge, rotse en grotte skuiling
gesoek. Hulle sou bymekaar gekom het in hierdie grotte tussen die
rotse, terwyl hul bid en die skrif bestudeer. Omdat Bybels skaars was,
was kinders en jongmense geleer om groot gedeeltes van die skrif
te memoriseer, sodat hul dit kon herhaal vanuit hul geheue. Hulle het
geen fisiese gebou gehad om na toe te gaan, soos wat ons vandag
het nie.
Die kerk was baie sterk,lewendig en gesond,maar hul ontmoetingsplek
sou enige plek wees wat hul kon vind om weg te wees van hul
vervolgers. In baie dele van die wêreld, selfs vandag, kom groepe
mense onder bome bymekaar, in huise of enige plek wat hul kan
vind, net om eenheid en gemeenskap met God te geniet.
Die Bybel is baie duidelik, dat as volgelinge van Jesus, dit is waarmee
ons moet besig wees wanneer ons harte getransformeer is en ons die
korrekte begrip het van kerk. Neem die volgende verklaring van Ellen
White in ag:
“Die kerk is God se aangestelde agentskap vir die redding van
die mens. Dit was georganiseer vir dien, en haar sending is
om die evangelie na die wêreld te dra. Van die begin af was
dit God se plan dat Sy volheid en genoegsaamheid deur die
kerk gereflekteer sal word. Die lede van die kerk, diegene wat
uit die donker na Sy wonderlike lig geroep is, moet Sy glorie laat
voortskyn.” (Handelinge van die Apostels, p. 9)
Die Bybel verklaar ook dat hierdie nuwe gelowiges bygevoeg was
by die kerk deur daaglikse doop en het dissipels van Jesus Christus
geword. Hulle was uitgeroep uit hul normale gewone leefstyl na ‘n
nuwe lewe in Jesus. Hierdie het ook ‘n leefstyl van liefdevolle diens en
meegevoel vir andere ingesluit.
Soos wat nuwe dissipels by die kerk aangesluit het, was hul weer geleer
hoe om uit te gaan en nuwe dissipels te maak, die sogenoemde
uitverkorenes (uitgeroeptes) was konstant besig om andere te roep.
Vandag noem sommiges hierdie model kerk plant. Hul het die nuwe
kerklidmate gekoester en hul geleer hoe om die dissipelskap model te
herhaal deur van huis-tot-huis, dorp- tot-dorp, stad-tot-stad te gaan, en
uit te roep, te dissipel, te koester en dan aanbeweeg na die volgende
dorp of plek.
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Dit is die Nuwe Testamentiese model van Ekklesia- kerk: ‘n byeenkoms
van mense wat uit die wêreld geroep is met ‘n spesiale sending—om
andere uit te roep en hul te lei tot dissipels van Jesus. Dit is die Bybelse
teologie van kerk. As jeug en jong volwassenes, laat ons hierdie week
bid tot God om ons te wys hoe ons beter betrokke kan wees in hierdie
model van dissipelskap. Oor die volgende sewe dae sal ons verskeie
konsepte ondersoek om hierdie ‘n praktiese toepassings in ons elkeen
se lewens te maak.
Ons sal sien hoe ons, ons verskillende gawes en talente kan gebruik
in die groei en uitbreiding van die kerk. Ons sal uitvind dat om
‘n kerklidmaat te wees, veel meer beteken as ‘n vergadering van
mense wat eenmaal per week bymekaar kom vir aanbidding en
samesyn. Ons sal ontdek dat ware vreugde en opwinding kom van
persoonlike, praktiese betrokkenheid in die dissipelskap proses van
die uitverkorenes (uitgeroeptes).
Ek wil teruggaan reg na die begin van hierdie aanbieding. Sommige
het Hom Meester genoem, andere het Hom Here genoem, en
steeds noem sommige Hom, Redder. Maar wie is Hy? Was Hy net ‘n
onderwyser? Was Hy ‘n geneser? Of was Hy ‘n gewone skrynwerker?
Jesus het soortgelyke vrae aan Sy dissipels gestel terwyl hul een dag
gesels het. Die Bybel sê Hy het hul gevra, “Wie sê die mense is Ek?”
hulle het Hom verskillende antwoorde gegee. Sommige het Hom
Meester genoem, andere het Hom Here genoem, en steeds noem
andere Hom Redder. Maar wie is hy? Was Hy net ‘n onderwyser? Was
Hy ‘n geneser? Of was Hy net ‘n gewone skrynwerker? Wel, dit hang
alles af vir wie jy vra? Hierdie nederige onderwyser van Nasaret was
so baie dinge vir so baie mense.“Sommige sê u is ‘n profeet, sommige
sê Elia, ander sê u is Jeremia.”
Maar toe het Jesus Sy vraag baie direk aan sy dissipels gerig. Hy
het hulle gevra, “Wie sê julle is Ek?” Petrus het soos gewoonlik eerste
gepraat, “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Waarop
Jesus gereageer het, “ Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed
het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele
is.” Hy het Petrus aanbeveel vir sy insig en het voortgegaan om hom
een van die kragtigste verklarings ooit oor Sy kerk te gee.
Hy het gesê: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en
die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Die kerk van God
is gebou op Jesus. Hy is die fondasie van Sy kerk. Dit is die waarheid
wat aan Petrus geopenbaar was. Jesus is die Christus. Hy is die Seun
van God. God bou Sy kerk op Sy Seun Jesus. As ‘n resultaat is die kerk
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sterk en sal altyd sterk wees. God Self is die Outeur en Voleinder van
ons geloof. Hy is die begin. Hy is die einde.
Die kerk van God is solied geboud op een fondasie, wat Jesus Christus
haar Here is. Dit is na hierdie kerk wat ons almal geroep is, om ‘n deel
te wees. Wanneer ons Jesus Christus aanvaar, word ons nie slegs deel
van Sy kerk nie, maar word deel van Hom. Ons is lede van Sy liggaam,
ons word deelnemers aan Sy goddelike natuur.
Geen wonder ons sing vreugdevol saam met die digter, “I’m so glad
I’m a part of the family of God.” Laat ons ons verheug en bly wees dat
ons deel is van die familie van God. Laat ons ons identiteit omhels
as deel van hierdie wêreldwye beweging wat gestig is deur Jesus
Christus.
Laat ons hierdie week bietjie tyd spandeer daaraan om God te vra
om ons met Sy Gees te vul en om ons harte te beïndruk met die
behoefte om aktiewe deelnemers te wees in Sy dissipelskap model.
Laat ons Sy krag en leiding soek om die vroeë kerk se liefde om van
plek tot plek te gaan te verkry, en nuwe mense uit te roep en hul tot
dissipels te maak en aan te hou met die siklus om andere dissipels te
maak, totdat daar ‘n oorvloedige groei en oes is vir God se koningkryk
is.

Besprekingsvrae:
1. Wat is die betekenis van die woord Ekklesia?
2. Waarom word daar gesê dat ons kerk hou, in plaas van om kerk
toe te gaan?
3. Wat is die verantwoordelikheid van diegene wat lede van die
kerk word?
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DAG TWEE: Sondag
Sendelinge Tuis en Oorsee
Tema:
Die Sending van die Plaaslike Kerke
Hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan wees in sending.

Lied/e #341:
Hoor! Daar Klink Die Stem Van Jesus of 369: Bring Die Gerwe in

Sleutelteks: Matthéüs 28: 19, 20
Sleutel gedagte:
Die lewens wat ons daagliks lei is ‘n kragtige getuienis vir die
transformerende krag van die genade van Jesus.

Inleiding
In vandag se boodskap sal ons leer oor die Sending van die
Kerk. Ons sal sien hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan
wees in sending. Daar is altyd ‘n rol vir almal in die vervulling
van die sending wat God vir Sy kerk gegee het. In vandag
se boodskap sal ons leer oor die Sending van die Kerk. Ons
sal sien hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan raak in
sending. Daar is altyd ‘n rol vir almal in die vervulling van die
sending wat God aan Sy kerk gegee het. Baie organisasies en
besighede van vandag vertoon hul sending verklaring in die
voorportaal of ontvangs van hul kantore. Sommiges ontwikkel
‘n hele dokument wat die visie en die missie verklaring, sowel
as die strategiese doelwitte vir die organisasie aandui.
Die Bybel is God se amptelike dokument wat Sy plan vir die
redding van die mens aandui. Daardie plan van redding, is
in essensie, God se algehele strategiese plan. Elke boek en
hoofstuk van die Bybel gee ‘n gedetailleerde openbaring en
verduideliking van God se plan vir die mens se redding.
Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het Hy ‘n meer bondige
en spesifieke sending verklaring vir Sy kerk gegee. Hierdie
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verklaring word gevind in Matthéüs 28:19, 20. Ons sal vandag bietjie
tyd spandeer in vandag se boodskap en die volgende in ag neem:
a. Wat is Christus se sending vir Sy kerk?
b. Hoe kan jongmense bydra tot die algehehele sending in God
se kerk?
c. Ons sal spesifieke geleenthede en projekte identifiseer waarin
jongmense
betrokke was en kan wees.
d. Laastens, sal daar ‘n oproep gemaak word vir elke jeugdige om
hom of haarself toe te wy om aktief betrokke te raak in plaaslike en
oorsese sending.
Die Preek
Meeste van julle wat hierdie lees is te jonk om te onthou wanneer
Adventiste Jeug, Sending Vrywilligers genoem was. Sommige van die
leiers mag die lied onthou wat ons gesing het. Dit sê:
“Missionary volunteers stand for service true,
As we bring the gospel message all the worldwide through.
Volunteers, volunteers, how I love the name,
Volunteers, volunteers, Jesus to proclaim.
Faithfully, we work each day,
On through coming years.
M – means that we’re missionaries
V – means volunteers.”
Dit was die temalied by elke jeugprogram. Jong mense was vuur en
vlam en gemotiveerd om deel te neem in God se diens elke keer as
ons die tema lied gesing het. Vandag sal ons tyd spandeer deur te
deel hoe jeugdiges aktiewe sendelinge in die plaaslike gemeente
kan wees.
Gister het ons vasgestel wat is die Bybelse definisie van die kerk.
Volgens hierdie definisie is diegene wat lede is van die kerk, geroep
om uit te gaan en meer lede te produseer. Aan die begin van gister
se boodskap, het ons vasgestel dat die stigter van die kerk, Jesus
Christus is.‘n Ander manier om dit uit te druk, is deur om te sê, die kerk
is gestig in Jesus Christus.
Dit beteken dat almal wat lede word van die Christelike kerk outomaties
‘n deel van die liggaam van Christus is, en daarom neem ons ons
instruksies van Hom, wie die Hoof en Fondasie van die kerk is. Na sy
opstanding uit die dood, en voor die terugkeer na die hemel toe, het
Christus ‘n duidelike en spesifieke mandaat aan Sy dissipels gegee.
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Hierdie mandaat word gevind in Matthéüs 28, verse 19 en 20, en sê,
“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. En kyk, Ek is met
julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”
Hierdie paragraaf skriftuur is algemeen bekend as “Die Groot
Kommissie (Opdrag)”. Op ‘n ander manier gestel, hierdie is Christus
se sending verklaring vir Sy kerk. Omdat die kerk ‘n liggaam van
uitverkorenes is of uitgeroepte gelowiges, en nie ‘n fisiese plek nie, is
hierdie kommissie (opdrag) vir almal wat uitgeroep is (uitverkorene).
Dit is die sending verklaring vir almal wat behoort aan die liggaam
van Christus in alle eeue.
Hoe weet ons dit? Want Hy sê in die paragraaf , “...en kyk Ek is met
jul, tot aan die voleinding van tyd..” Christus verwag van sy getroue
volgers om hierdie belangrike sending te dra vir solank die wêreld
aanhou, vir solank as wat daar een siel oor is wat gedissipel kan word
en gered moet word.
Laat ek net een baie belangrike onderskeiding maak in ons teologie.
Want, jy sien as ons teologie of lering of geloof verkeerd is, sal ons
praktyke, gedrag en hoe ons kerk hou, verkeerd wees. Die kommissie
(sending) was nie gegee aan ‘n paar uitverkorenes in die kerk nie.
Dit was nie ‘n sending vir die apostels of evangeliste of predikante
of kerkleiers alleen nie. Hierdie is die sending van die kerk, die
uitverkorenes (uitgeroeptes), almal wat behoort aan die liggaam
van Christus.
Die instruksies was vir die uitgeroeptes (uitverkorenes) om te gaan en
dissipels te maak of volgelinge wat hulle sal volg om meer dissipels
wie hulle sal volg om meer dissipels te maak tot die voleinding van
die wêreld. Dis is baie opwindende en fassinerende nuus vir my. Ek is
opgewonde om te weet dat die rede hoekom ek deel is van die kerk
vandag, is omdat daar iemand voor my was wat getrou was aan die
sending en die kommissie gevolg het wat Jesus eeue terug gegee
het.
Verbeel jou wat sou gebeur het indien een groep dissipels vyf
honderd jaar terug gesê het, dit is nie meer nodig of word nie geverg
nie. Ons het genoeg dissipels, of die kommissie is nie meer relevant
nie. Kom ons sit ‘n stop daarop om die evangelie te verkondig en te
preek. Almal wat gered moet word, is klaar gered. Ons kan nou ophou
om dissipels te maak. Ek hoop jul kry die punt. Daar is nooit ‘n tyd in
die geskiedenis van ons wêreld wanneer die kommissie irrelevant of
28

uitgedateer is nie. Andersins sou ek en jy nooit die voorreg gehad
het om deel te wees van hierdie groot beweging wat bestaan uit
die liggaam van Christus. Maar belangrikste van als, ons sou mense
gewees het wat verlore was, sonder enige hoop of moontlikheid van
redding.
Is daar ‘n rol vir predikante en ouderlinge in die groot kommissie
vandag? Sekerlik, is daar. Is daar ‘n rol vir diakens en diakonesse
en evangeliste en Bybelwerkers. Beslis? Is daar ‘n rol vir literatuur
evangeliste en onderwysers en dokters? Verseker. En is daar ‘n rol vir
jeugdiges en jong volwassenes in die vervulling van hierdie groot
kommissie? Jy het reg geraai. Ja, jy het ‘n rol. Ek het ‘n rol. Ons almal het
‘n belangrike rol om te speel in die vervulling van Christus se sending.
‘n Baie belangrike feit is dat jongmense ‘n impak kan maak op ander
jongmense wat predikante en leiers nie kan doen nie. Jeug en jong
volwassenes het ‘n invloed op hul portuurgroep wat geen predikant
of leier kan hê nie. As lede van die liggaam van Christus, het jy ‘n
unieke en voordelige posisie wat niemand anders besit nie. Jy het nie
slegs toegang tot jou vriende en die portuurgroep nie, maar het ook
toegang tot die oorgrote wêreld van tegnologie en sosiale media. Jy
beskik oor invloed en bronne wat uiters onontginde en onderbenut is.
“Hoe groot, of hoe klein, jou talente, onthou dat waaroor jy beskik, is
joune slegs in trust. Dus, God toets jou, gee jou die geleentheid om
jouself opreg te bewys. Jy is al jou bekwaamheid en vermoë aan Hom
verskuldig. Aan Hom behoort al jou liggaamlike krag, verstand en siel,
en vir Hom moet jy hierdie krag gebruik. Jou tyd, invloed, vermoëns,
jou vaardighede – alles moet rekenskap van gegee word, aan Hom
wat dit als gee. Hy gebruik Sy gawes die beste, wat opreg soek om die
Here se groot plan uit te voer om die mensdom op te lig.” (Messages
to Young People, p. 48)
Baie kerke skeur of word aan bande gelê omdat daar of ‘n afwesigheid
van jeug is of ongebruikte jeug wat agteruitgaan as gevolg van die
feit dat hul net daar in die banke sit. Sal dit nie opwindend wees
as jeugleiers hierdie dissipels kan inspireër en mobiliseer, sodat hulle
ook betrokke kan raak in die kommissie wat Jesus vir al Sy volgelinge
gelos het nie? Is dit nie nou die regte tyd om ons jongmense terug te
bring na die lering van die skrif en hul te inspireer om hul gawes en
talente te gebruik in die vervulling van die groot kommissie?
“Met so ‘n weermag van werkers soos jul jeug, reg opgelei, versterk,
hoe vinnig sal die boodskap van ‘n gekruisigde, verrese en binnekort
terugkerende Redder uitgedra word na die hele wêreld!” (Opvoeding,”
p. 271)
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Jongmense, julle is soveel ‘n deel van die liggaam van Christus,
die uitverkorenes (uitgeroeptes), die kerk, soos enigiemand anders.
Spandeer bietjie tyd nou en lees weer die groot kommissie wat
gegee was deur jou Kommandeur en Vriend, Jesus Christus.
“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. En kyk, Ek is
met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”
(Matthéüs 28: 19, 20)
Die groot vraag vir oorweging vandag is hoe? Hoe word jeugdiges
en jong volwassenes aktiewe deelnemers in die sending van die
kerk? Waar kan ons nuttige diens verrig? Hoe kan ons betrokke raak?
Ek kry vrae soos hierdie baie.As die plaaslike predikant, is ek gewoonlik
die ‘gaan-na-toe-persoon’ vir hierdie tipe van vrae. Enige vraag wat
die leiers nie kan beantwoord nie, is die maklikste oplossing, vra die
predikant. En dis reg so, want die predikant, as die geestelike leier
van die liggaam van Christus, behoort dit ‘n prioriteit te maak om
verskeie opsies te offer om elke lidmaat betrokke te kry in die sending
van die kerk.
So hoeveel jong mense is betrokke in die sending van die kerk?
(Ek is bewus daarvan dat almal nie dieselfde geestelike gawes en
talente besit nie. Ons sal geestelike gawes in môre se aanbieding
aanspreek.)
Maar nou, soos ons bymekaar kom om te bid, is daar baie jeugdiges
en jong volwassenes wat ‘n spesiale roeping vir sending voel en wat
een of twee jaar wil toewy om die gemak van hul huis te verlaat en
om te reis na verskeie lande om die evangelie te deel. Sommiges sal
dalk nie oorsee gaan nie, maar hul is toegewy om in hul eie land te
dien in plekke waar hul talente die beste benut kan word vir diens.
Baie jongmense werk saam met predikante en leke-werkers, in
verskeie take van sending pogings. Sommige talentvolle musikante
deel die evangelie in musiek of sang. Jeugdiges en jong volwassenes
wat opgelei is in medisyne of gesondheidsorg offer om saam met
predikante te werk aan ‘n wye reeks van dienste wat strek van
kookklasse tot gesondheidslesings of gesondheidsklinieke.
Jong mense wat opgelei is as bouers, het ver gereis om vrywilliglik
hul dienste te offer om plekke van aanbidding te bou in ver afgeleë
dorpies en nedersettings, regoor die wêreld. Om die evangelie
te deel, bestaan nie slegs uit preek nie. Jongmense wat opgelei
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is in tegnologie, offer hul dienste deur te help om die evangelie te
verkondig deur middel van die radio, televisie en ‘n verskeidenheid
van internet platforms.
Jy mag miskien steeds voel dat as ‘n jong persoon daar geen plek is vir
jou nie. Jy kan nie ‘n instrument bespeel of sing of gesondheidslesings
aanbied of konstruksie werk doen nie. Maar jy
is ‘n onderwyser, ‘n berader of weet hoe om opreg tot God te bid. Jy
mag eenvoudig net die een wees, soos Aäron, om die gereedskap te
dra, die materiaal te organiseer, of die gemeenskap uit te nooi. Daar
is net soveel maniere waarop ons nuttig kan wees om die evangelie
kommissie te deel.
Heel belangrikste, jeugdiges kan ‘n kragtige getuienis van die genade
en verlossing van God gee in hul leefstyl. Die manier wat ons elke dag
lewe, is ‘n getuienis, ‘n lewendige getuienis van die transformerende
krag van die genade van Jesus. Orals waar ons gaan preek ons die
evangelie, ons beïnvloed andere deur gedrag, woorde en aksies.
Die evangelie is ver meer kragtig wanneer dit uitgeleef en prakties
gemaak word, as wanneer dit net oor gepraat word of geleer word.
Met soveel skadu in hoë plekke vandag, is integriteit, eerlikheid en
professionaliteit in die werkplek ‘n kragtige getuienis vir Christus. Ons
spraak en voorkoms en die verskillende goed wat ons eet of nie
eet vir middagete kan ‘n opening wees vir ‘n getuienis geleentheid.
Ons moet nooit die impak van ons gewoontes en elke dag leefstyl
onderskat nie. Ons is God se getuienis en predikante waarookal ons
gaan, werk of speel. Die preke wat die langsdurende indruk los is dié
wat gesien word, en nie die wat gespreek word nie.
Dit is daarom dat in 2013, die Jeug Departement van die
Wêreldkonferensie ‘n projek geïmplimenteer het, wat genoem word,
“Globale Jeug Dag.” Hierdie is ‘n inisiatief wat jeugdiges betrokke kry in
dade van welwillendheid en vriendelikheid op die derde Sabbat van
Maart, elke jaar. Honderde duisende jongmense regoor die wêreld
neem die evangelie op ‘n praktiese manier na die strate. Volgens die
oorsig op die Wêreldkonferensie se webblad:
Die visie van GJD is om die realiteit van Adventiste Jeug terug te vat,
as ‘n globale beweging gemobiliseerd vir diens, wat bydra tot die
verkondiging van die evangelie en aankondiging van die wederkoms
van Jesus Christus. Daar is baie meer aan godsdienstige geloof as
om net kerk toe te gaan en na preke te luister. Die ware praktyk van
godsdiens behels die openbaring van God se liefde deur Jesus se
evangelie kommissie uit te leef soos wat Hy ons bevele het voor Hy
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opgevaar het hemel toe: deur alle maniere van onselfsugtige dade
wat ‘n desperate behoeftige wêreld lei na ‘n hoop van ‘n beter wêreld
wat Hy vir ons moontlik gemaak het. Gegrond in die laaste woorde
van Jesus in die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan, “Gaan
en doen dieselfde,” (Lukas 10:25-37), die tema van die Globale Jeug
Dag is “Wees die Preek.”
Op hierdié een Sabbat van die jaar, is dit die jeug se doel om die
preek te wees, eerder as om te luister of ‘n tradisionele preek te lewer.
Hierdie is regte liefde in aksie. Hierdie is die groot kommissie (opdrag)
van Jesus, in praktyk, om die evangelie te verkondig in die hele wêreld.
Daar is geen groter vreugde as om in die voetspore van Jesus te volg,
om Sy hande en voete te wees, deur ‘n impak te hê en andere se
lewens vir die beter te verander.
Jongmense dien ook gereeld elke Sabbat as verwelkomers by die
deur en in die gasvryheidsbedieninge. Sommiges hou daarvan
om etes voor te berei en dit te deel. Soos die wyse man Salomo sê,
“watookal jou hand vind om te doen, doen dit goed.” Daar is geen
perke aan die bruikbaarheid van ‘n persoon, wat homself oorgee aan
die Heilige Gees om hom of haar te gebruik.
My gebed is dat jy Christus se sending verklaring jou persoonlike
sending verklaring sal maak. In opsomming, moet jy nooit vergeet dat
die rede waarom jy deel is van God se groot familie vandag, is omdat
die dissipels voor jou, getrou was aan die groot kommissie(opdrag).
Hulle het dit gedeel met iemand wat dit gedeel het met iemand, wat
dit gedeel het met jou, sodat jy gered kan word deur God se genade.
Daardie iemand wat die goeie nuus met jou gedeel het, mag dalk jou
vader of moeder wees, maar raai wat? Hulle het gedeel. Dit mag dalk
‘n vriend of ‘n buurman gewees het, maar raai wat? Hulle het gedeel.
Daardie iemand mag dalk ‘n klasmaat of ‘n onderwyser gewees
het. Maar hul het gedeel. Dit mag dalk ‘n predikant of ‘n evangelis
gewees het. Maar hul het gedeel. God het altyd getroue, gewillige,
gehoorsame dissipels gehad wat die boodskap van verlossing gedeel
het, soos ek en jy nou bevoorreg genoeg is om te kan deel.
Ken jy iemand, in jou sirkels, in jou gemeenskap, in jou skool of in enige
ander plek wat nodig het om gered te word? Ken jy enigiemand wie
se lewe kan verander vir die beter, indien hul net sou weet wat God
vir hul kan doen, soos Hy vir jou gedoen het. Het jy enige gawe of
talent of enigiets wat jy kan gebruik om te help dat daardie persoon
‘n dissipel van Jesus word?
Kom ons spandeer nou ‘n paar minute in gebed, terwyl ons vir God
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vra om iemand in ons harte te plaas wat ons kan bereik vir Hom.

Besprekingsvrae:
1. Waarom word na Matthéüs 28: 19, 20 verwys as “Die Groot
Kommissie (Opdrag)?”
2. Wat is die rol van almal wat volgers of dissipels is van Jesus in
verwantskap met die sending?
3. Bespreek wat dit vir jou beteken dat Jesus belowe om by ons te
wees tot aan die einde van die wêreld?
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DAG DRIE: Maandag
Omhels my Gawe
Tema:
Die Funksies van die Plaaslike Kerk van die Liggaam van
Christus (Plaaslike Kerk)
Hierdie is in verband tot Geestelike Gawes en hoe die jeug
hulself beskikbaar kan stel vir diens in die plaaslike kerk.

Sleutelteks: Joël 2: 28, 29
Sleutel Gedagte:
Elkeen van ons, ongeag hoe jonk of oud ons is, het ‘n
geestelike gawe, wat gebruik en ontwikkel moet word vir die
opbouing van die liggaam van Christus en die werk van die
bediening.

Inleiding
Vandag fokus ons op die funksies van die Kerk of die Liggaam
van Christus, in verband met Geestelike Gawes en hoe
jeugdiges hulself vir diens in die kerk kan beskikbaar stel.
God se Heilige Gees word gegee aan elke dissipel van Jesus
Christus. Op die Pinksterfees was daar ‘n ongekende uitstorting
van die Heilige Gees in vervulling van die profesie wat gegee
is in Joël hoofstuk 2: 27, 28.
God, Die Heilige Gees gee geestelike gawes aan elke lid van
Sy kerk. Hierdie gawes moet gebruik word vir die opbou van
die liggaam van Christus en die werk van die bediening. Al
die gawes en vaardighede (vermoëns) word benodig om die
sending te voltooi. Jeug is besonder begaafd in sekere areas
van gawes en vaardigheidstelle (vermoëns) wat baie effektief
gebruik kan word in die bediening.
Sommige persone voel dat hul geen gawes of talente besit nie
of weet nie hoe om hul gawes te identifiseer nie. Jong mense kan
voordeel trek daaruit deur die insigte van geestelike mentors
wat hul kan help om hul geestelike gawes te identifiseer. Daar
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is ook ‘n groot hoeveelheid insiggewende materiaal beskikbaar wat
kan help met hierdie proses. Een daarvan is hierby ingesluit aan die
einde van vandag se aanbieding.
Vandag sal ons tyd neem om:
a. Meer te leer oor die rol van die Heilige Gees
b. Die gawes en vaardighede in die plaaslike kerk te identifiseer.
c. Te verstaan waarom elke gawe en vaardigheid nodig is om die
sending uit te voer.
d. Die Geestelike Gawes Inventaris te doen om jou spesifieke
geestelike gawes te identifiseer.
Die Preek
Dit is opwindend om te weet dat Sy wêreldwye beweging, bestaan
uit doodgewone mans en vrouens om die liggaam van Christus op
te maak, die kerk of die sogenaamde uitverkorenes (uitgeroeptes).
Of ons bly in klein dorpies of groot stede, in klein nedersettings of
landelike distrikte, waarookal daar ‘n groep van gelowiges is wat
bestaan uit die liggaam van Christus, is daar altyd ‘n salwing op ons
lewens om aktiewe deelnemers in Sy wêreldwye beweging te wees.
Maar vir watter doel? Kan God nie al die funksies van die kerk Self
verrig nie? Hoekom het Hy nodig dat ek ‘n rol in die redding van
mense moet speel? Is dit nie die handeling van God nie? Het God
werklik nodig dat ek ‘n aktiewe deelnemer in my plaaslike gemeente
moet wees? Hierdie is sommige van die vrae wat ons sal aanspreek
soos ons die gesprek voortsit omtrent die kerk van God.
Sê vir my wat sou jy daarvan dink indien daar eendag ‘n groep
plaaslike aartappelboere by jou hoërskool of universiteitskampus sou
opdaag en vir julle ‘n lesing gee oor “Einstein se Relatiwiteits Teorie of
Newton se wet van beweging” of een of ander soortgelyke vak? Wat
sou jou aanvanklike reaksie wees. Miskien skok. Ongeloof. Nee regtig.
Hierdie gebeur nie nou nie. Dit sou heelwaarskynlik ook my reaksie
gewees het.
Nou, kan jy jouself as ‘n jong volwassene van Egipte indink, wat
een oggend deur die strate van Jerusalem loop en ‘n groep van
meestal vissermanne hoor, wat geen formele opvoeding het nie,
wat welsprekend in jou moedertaal spreek. Terloops, hierdie is nie
Egiptenare nie, hulle is Jode van Jerusalem wat Grieks of Hebreeus
praat, nie Arabies of Aramees nie.
Wel ons lees in Handelinge hoofstuk 2 dat sommige mense presies
dit gedoen het. Op die dag van die pinksterfees, was die Heilige
Gees uitgestort op ‘n klein groepie gelowiges wat bymekaargekom
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het in die bo-kamer. Petrus het opgestaan en begin preek vir die
groot skare wat na Jerusalem gereis het vir die Pasga feesvieringe.
Die Bybel sê, dat soos wat Petrus gepreek het, het die ander dissipels,
hoofsaaklik vissermanne, sy preek geinterpreteer in die tale van die
mense wat gekom het van die verskeie lande om die Pasga te vier.
Tydens sy aanbieding het hy aangehaal uit die boek van Joël.
“En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns
en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle
jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die
diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.” (Joël 2: 28, 29)
Die profeet Joël het vooruitgekyk op die manifestasie van die Heilige
Gees in die laaste dae. Wonderlike en opwindende vertonings van
talent sal plaasvind wanneer oud en jonk die uitstorting van die Heilige
Gees ervaar soos geprofeteer deur die profeet Joël. Ongekende
talente, gawes en vermoëns sal gedemonstreer word in diegene wat
deur God begaafd is. Volgens die profeet sal jongmense verbeterde
visioene en openbarings kry van wat God se doel in hulle lewens
is. Dit sal bevestig word en erken word deur die wysheid wat gegee
word aan ouer Christene in hul drome.
Die Vervulling
Hierdie profesie was aangehaal deur Petrus as ‘n gedeeltelike
vervulling by die Pinksterfees, maar soos baie ander Bybel profesieë,
het dit ‘n dubbele applikasie en is baie relevant in hierdie laaste dae.
Die apostel Paulus het die rol van die Heilige Gees bevestig in die
toerus en verspreiding van gawes in God se kerk. In Korinthiërs 12:4 –
11, wys hy op ‘n verskeidenheid van genadegawes wat gegee word
deur die Heilige Gees, aan Christen gelowiges. Hierdie gawes sluit
onder andere in onderwysers, staatsleiers, predikante en helpers.
Ellen White skryf:
“God het verskillende gawes in die kerk gestel. Hierdie is kosbaar
in hul plek, en almal is nodig in die voorbereidingswerk om die
mense voor te berei vir Christus se wederkoms.” (Gospel Workers,
p. 481)
Dit is baie duidelik vanuit die Skrif dat God nooit bedoel het dat al die
geestelike gawes aan enige een persoon behoort nie.Net so,is dit baie
duidelik dat God begeer en verseker dat almal wat wedergebore is,
deur Sy Heilige Gees begunstigdes word van een of meer geestelike
gawes. Neem asseblief kennis dat geestelike gawes nie natuurlike
talente is nie, dit is iets wat almal besit, maar slegs ‘n wedergebore
Christen beskik oor geestelike gawes. Alle gawes, insluitend die gawe
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van geloof en genade word gegee aan die mense deur die Heilige
Gees van God. Dit is ons voorreg om dit te ontvang en dit te gebruik vir
die doel wat God beplan het. As Christen dissipels, kan elke Adventiste
Jeugdige verseker wees dat hierdie gawe so geredelik beskikbaar is
soos dit is vir elke ander Christen, jonk of oud, volwasse of onvolwasse.
Die Belofte
Jesus het ‘n belofte gemaak aan Sy dissipels voordat Hy hierdie wêreld
verlaat het, dat Hy ‘n ander Trooster sal stuur, wat Hy geïdentifiseer
het as die Heilige Gees. Volgens Jesus, sou die Heilige Gees onder
andere, die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel.
Die Heilige Gees is funksioneel en operasioneel in die daaglikse lewe
van elkeen, of ons Hom erken of nie. Een rol van die Heilige Gees is om
gawes te gee aan God se kinders. Hierdie gawes sal verskil volgens
ons vermoëns en Christelike volwassenheid. Al die gawes word gegee
om God se kerk op te bou en om elke dissipel toe te rus vir diens.
“Jul is die Liggaam van Christus. Daarom, Skriftuur en aannemings
in die kerk is in verskil met mekaar, dit wil voorkom asof die gemeente
nie gawes besit nie, terwyl die Skrif verklaar, ‘Dit is nie so! Jul is die
Liggaam van Christus.’ As ons Hom neem op Sy Woord, dan is ons
oortuig om te glo dat Hy Sy kerk, geestelik begaafd het, of gewillig
is om die gawes uit te stort, op elke plaaslike kerk, met elke gawe
wat hul benodig vir lewe, gesondheid, groei en bediening.”
–John Stott
So hoe weet ek wat is my gawe? Of beskik ek selfs oor ‘n gawe? Wat
as ek nie ‘n begunstigde van ‘n gawe van die Heilige Gees is nie? Is
dit moontlik vir my om oor ‘n geestelike gawe te beskik, indien ek nie
gevul is met die Heilige Gees nie?
Die eenvoudige antwoord op hierdie vrae is: wanneer jy eers ‘n lid is
van die liggaam van Christus, moet daar aangeneem word dat jy
die Heilige Gees het. Dit is die Heilige Gees van God wat manne en
vroue se harte beïndruk dat hul ‘n behoefte het om Jesus te aanvaar
en deel te word van die Liggaam van Christus of die uitverkorenes
(uitgeroeptes). Met ander woorde, Jesus lei ons na Homself toe, deur
die Heilige Gees. Dit is die Gees wat manne en vroue na Jesus toe lei.
Jesus sê:, “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut
nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. ” (Johannes
6: 63). In Johannes hoofstuk 16: 8, sê Hy dat die Heilige Gees ons
oortuig van sonde. Wanneer jy Jesus as Here en Redder aanvaar en
kies om ‘n lid van Sy liggaam, Sy kerk te word, is jy ‘n ontvanger van
die gawe van die Heilige Gees. Die ander waarheid is dat almal wat
oor die Heilige Gees beskik, ten minste een gawe wat deur die Gees
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gegee is, beskik.
Geestelike gawes mag geïdentifiseer word deur verskillende maniere,
maar die mees algemene en eenvoudige manier is wanneer dit
bevestig word deur ander lede van die liggaam van Christus. Ek
wil graag alle jongmense aanmoedig om biddend die volgende
assesering deur te gaan, Spiritual Gifts Assessment. U sal dit vind op
die Wêreldkonferensie Jeugbedieninge se webblad.
(https://youth.adventist.org/Resources/Spiritual-Gifts-Assessment).

Hierdie stukkie gereedskap is baie handig om u geestelike gawes
mee te meet en om u sterk punte vir die sending waartoe u geroep
is te identifiseer.
Elkeen van ons, ongeag hoe oud of jonk, het ‘n geestelike gawe. Hierdie
gawes moet aangemoedig word en ontwikkel word in die opbouing
van die Liggaam van Christus en die werk van die bediening. Lank
voordat daar geestelike gawe assesering gereedskap was, het lede
van God se Liggaam, hul gawes gebruik om Sy kerk op te bou. In baie
gevalle, was hierdie gawes bevestig deur andere met onderskeiding
in die liggaam van Christus. Die enigste geestelike gawe inventaris
wat hul gehad het, was die gees van onderskeiding. Sommige gawes
is meer geredelik identifiseerbaar as ander. Wanneer jy jou geestelike
gawes ontdek en dit gebruik in jou plaaslike kerk, sal groei plaasvind
in jou lewe en in die gemeente wie jy bedien.
Dit is baie maklik om te identifiseer wie begaafd is as sangers en
musikante. Persone wat oor gasvryheid beskik is altyd warm, vriendelik
en verwelkomend. Sommige mense is natuurlike goeie kokke en sjefs
en hou daarvan om etes vir andere voor te berei. Ander is begaafd
in die onderrig en deel van die Woord van God. Daar is andere wat
eenvoudig studeer om die korrekte begrip en interpretasie van die
skrif te hê.
Sommige persone is natuulike leiers en het die gawe van organisasie
en weet hoe om verantwoordelikhede te delegeer. God het andere
geseën met die gawe van gesondmaking en mediese vermoëns.
Vandag is daar toenemend meer gawes en talente wat gebruik word
in die verspreiding van die evangelie.
Jong mense wat begaafd is in die media en oudio-visuele tegnologie
is ‘n groot seëning vir die liggaam van Christus. Baie het hul gawes
gebruik in die moderne tegnologie om die kerkdienste lewendig, op
die internet uit te saai. Andere skep webwerwe en visuele prente. Daar
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is absoluut geen limiet aan die variteit en aantal gawes en talente
wat jongmense gebruik om die kerk van God te bevoordeel.
Daar is eenvoudig geen manier wat die evangelie sommige plekke
op die aarde kon bereik, soos dit vandag het, as dit nie was vir die
wonderlike gawes en talente van jongmense soos jy, wat hul tyd en
talente toegewy het aan die werk van God.
Al God se kinders is geroep as dienaars. Predikante was aangestel
as herders. Wat is die rol van ‘n herder? Herders sorg vir die skape. Hul
hoof verantwoordelikheid is om seker te maak dat alles in orde is met
hul kudde. ‘n Dienaar aan die ander kant, is om te dien. So het God
aan elke lid spesifieke verantwoordelikhede gegee om die predikant
by te staan in sy rol as die herder van die kudde.
Ouderlinge, kerkleiers en offisiere, funksioneer meer soos dienaars,
assistente en helpers vir die predikante, elke lid in die Nuwe Testament
kerk het ook ‘n rol aangeneem. Hul was nie profieldraers met ‘n naam
om die broeders te korrekteer, die predikant dop te hou, dit is slegte
teologie, dit is nie Bybels nie.
‘n Gedeelte van die kerkleiers en predikante se funksie is om die lede
op te lei om hul gawes en talente effektief in die sending van die
kerk te gebruik. Terwyl die gawes gegee word deur die Gees moet hul
korrek gekanaliseer word om die maksimum voordeel te trek vir die
plaaslike gemeente. Jeugdiges se gawes en talente is kritiek in die
vervulling van die sending. So, hoe kan jy jou gawes gebruik om jou
plaaslike gemeente te laat groei?
Neem asseblief kennis dat ‘n geestelike gawe nie ‘n natuurlike talent
is nie(almal het natuurlike talente maar slegs wedergebore Christene
het geestelike gawes).
1. Neem die Geestelike Gawe Assesering (https://youth.adventist.
org/Resources/Spiritual- Gifts-Assessment).
2. Soek die raad en leiding van wyse en taktvolle mentors op terwyl
hul kyk hoe jou God- gegewe talente in die plaaslike gemeente
gebruik kan word.
3. Neem tyd gedurende die week om God te vra om jou te help
om jou gawes te identifiseer en om geleenthede te soek waar jy ‘n
bydrae kan maak tot die sending van Christus. Vra Hom om jou te
help onderskei tussen ware geestelike gawes en namaaksels.
4. Vind iemand in jou plaaslike gemeente om jou liefde te deel en
jou las vir diens in God se werk. Vra of daar enige geleenthede is
waar jou gawes effektief gebruik kan word.
5. Bid vir leiding en die vulling van die Heilige Gees om jou ‘n
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effektiewe werker in jou plaaslike gemeente te maak.
6. Indien daar nie dadelik positiewe reaksie en terugvoer is nie,
moet nie mismoedig raak nie. Dit is baie raar dat jongmense
dadelik in die area geplaas word waarin hul die talentvolste is.
Beoefen geduld en bly biddend tot God om die deur te open waar
jou gawe gebruik kan word. Somtyds mag dit weke, maande of
jare neem, maar God is getrou en sal iemand stuur om jou gawe
te identifiseer en te verseker dat dit effektief gebruik word.
Dit is waarskynlik dat jy oor meer as een geestelike gawe beskik.
Indien dit so is, verwag God dat jy al die gawes sal gebruik wat Hy vir
jou gegee het, om Hom te dien. Daar is ‘n werk vir elkeen in God se
groot sending om die verlorenes te red. Jy het ‘n spesifieke werk wat
niemand anders kan doen . My jong vriend, weet asseblief dat wat
ookal God aan jou toevertrou het om te doen, niemand anders kan
doen nie. Moet nooit ‘n geleentheid om te dien, afwys nie. Mag jy jou
regmatige plek vind waar jou gawe die beste ontwikkel kan word, in
Sy diens.

Besprekings Vrae:
1. Die profeet Joël het ‘n tydperk in tyd beskryf waar God se Gees
op jong manne en vroue en ou manne en vroue uitgestort sal word.
Bespreek die spesifieke in die profesie.
2. Wat is sommige van die maniere waarop jy jou geestelike gawes
kan identifiseer?
3. Neem tyd om ‘n lys van geestelike gawes uit die skrif op te stel.
Maak ‘n lys van jou eie geestelike gawes.

Geestelike Gawe Assesering
Webblad: https://youth.adventist.org/Resources/Spiritual-GiftsAssessment. Dit is ‘n toets wat help om jou geestelike gawes te
identifiseer.
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DAG VIER: Dinsdag
Wie Het God Se Geld?
Tema:
Die Rentmeesterskap Verantwoordelikheid van die Jeug en
Jong Volwassenes
Hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan wees in die
finansies van die plaaslike kerk

Sleutel Teks: 2 Korinthiërs 9: 7
Sleutel Gedagte:
Die belangrikste lesse in Christelike rentmeesterskap is dat
God my liefhet. Tweedens is dat God my gemaak het en alles
wat ek rondom my sien.

Inleiding
God het Sy beste gegee en alles van Homself toe Hy Sy Seun
Jesus gegee het as ‘n offer vir ons sonde. Selfs voor dit het Hy
alles vir ons in die wêreld gegee, insluitende die lug wat ons
inasem en die sonlig elke dag. Daar is net geen manier wat
ons meer kan gee as wat God gegee het. Om te gee, kom
natuurlik vir God en vir diegene wat daagliks van Sy seëninge
geniet.
Vandag sal ons tyd spandeer om te kyk na die konsep van
Christelike Rentmeesterskap. Ons sal die verantwoordelikheid
van die jeug en jong volwassenes in verwantskap tot die
ondersteuning van die plaaslike kerk bespreek. Die Bybelse
konsep

van

Christelike

rentmeesterskap, word

somtyds

misverstaan, en as gevolg daarvan is daar nie baie leringe
wat fokus op hierdie onderwerp nie.
Vandag sal ons leer dat God die eienaar van alles is. Hy het
ons en alle lewendige wesens geskep. Mense is die mees
intellegentste wesens van God se hele skepping. God het ons
in beheer geplaas van Sy hele skepping om dit wys te bestuur
vir Hom. Hierdie sluit die hele skepping in, selfs ons tyd, talente
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en hulpbronne.
Hoe ons ons hulpbronne prioritiseer en gebruik het baie te make met
hoe hoog ons dit ag en waardeer wat God vir ons gedoen het. Ons
sal bietjie tyd spandeer om te kyk hoe die jeug en jong volwassenes
hul plaaslike kerk met hul tyd en talente kan ondersteun en ons sal
ook bespreek hoe hul betrokke kan raak in die kerk se finansies.
Vandag se boodskap ondersoek:
a. Die sleutelkomponente van Christelike Rentmeesterskap.
b. Hoe jeug hul tyd en talente kan gee om die sending te ondersteun.
c. Hoekom het God ons geld nodig?
d. Hoe jeug en jong volwassenes betrokke kan raak in die
finansiering van die plaaslike
kerk en haar sending.
Die Preek
In die latere deel van die 17e eeu, het die Duitse predikant August H.
Francke ‘n weeshuis gestig om om te sien na die hawelose kinders
van Halle. Een dag toe Francke desperaat na fondse gesoek het, om
sy werk voort te sit, het ‘n arm Christen weduwee aan sy deur kom
klop vir ‘n dukaat en ‘n goue muntstuk. As gevolg van haar finansiële
situasie, het hy haar vriendelik, maar jammerlik ingelig dat hy haar nie
kon help nie.
Ontmoedig het die vrou begin ween. Beweeg deur haar trane, het
Francke na sy kamer gegaan en haar gevra om te wag, terwyl hy in
sy kamer gaan bid het. Nadat hy God se leiding gesoek het, het hy
gevoel dat die Heilige Gees hom geinspireer het om van besluit te
verander. So het hy op die Here vertrou om weer aan sy behoeftes te
voorsien, en hy het die geld vir haar gegee.Twee oggende later het hy
‘n dankseggingsbriefie van die weduwee ontvang. Sy het verduidelik
dat as gevolg van sy vrygewigheid, het sy vir die Here gevra om die
weeshuis met geskenke te seën. Daardie selfde dag het Francke
12 dukate van ‘n baie ryk dame ontvang en nog 2 van ‘n vriend in
Swede. Hy het by homself gedink dat hy ryklik geseën was daarvoor
omdat hy die weduwee gehelp het, maar hy was binnekort ingelig
dat die weeshuis 500 goue stukke van die boedel van Prins Lodewyk
Van Wurtenburg sou ontvang.
Toe hy dit gehoor het, het Francke geween in dankbaarheid. Deur op
te offer om vir daardie behoeftige weduwee te voorsien, was hy verryk
en nie verarm nie. W. A. Criswell, A Guidebook for Pastors, p. 154.
L. Kraft, hoof van die Kraft Cheese Corp., wat ongeveer 25% van sy
enorme inkomste gegee het aan Christen instansies, het gesê, “Die
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enigste belegging wat konstant groeiende dividende gelewer het, is
die geld wat ek vir die Here gegee het.” J. D. Rockefeller het gesê,
“Ek sou nooit tiende kon terugbesorg op die eerste miljoen dollars
wat ek ooit gemaak het, indien ek nie op my eerste salaris tiende
terugbesorg het nie, wat $1.50 per week beloop het.”
Enige bedrag van belegging in tyd of talent of monetêre gawes wat
ons vir God gee, kan nooit vergelyk word met die mildelike seëninge
wat ons elke dag ontvang nie. God besit alles in die wêreld. Sy
hulpbronne is oneindigend. Dit is Hy wat elke dag al ons behoeftes
voorsien. Vandag neem ons bietjie tyd om op God se getrouheid te
reflekteer en ons reaksie teenoor Hom daarop.
Baie mense argumenteer oor hoekom God, of die kerk geld nodig het.
Aangesien God die eienaar van alles is, kan Hy nie alles voorsien wat
Hy nodig het om om te sien na sy besigheid nie? So rerig, wat doen
die kerk met my geld? Watter verskil maak dit of ek gee of nie? Maak
die feit dat ek gee of die bedrag wat ek gee enige noemenswaardige
verskil in die vervulling van God se doel of sending vir Sy werk hier op
aarde?
‘n Ervaring in die lewe van die Engelse prediker en teoloog Andrew
Fuller illustreer hierdie waarheid. James Duff, in Flashes of Truth, het
vertel van ‘n tyd toe Fuller teruggekeer het na sy tuisdorp om geld
in te samel vir vreemde sendings. Een van sy kontakte was met ‘n ou
vriend. Toe die behoefte aan die man voorgelê is, het die man gesê,
“Wel, Andrew, omdat dit jy is, sal ek vyf dollar gee.” “Nee,” het Fuller
gesê, “Ek kan nie jou geld neem vir my saak nie, siende dat dit vir
my is,” en hy het die geld teruggegee. Die man het sy punt ingesien.
“Andrew, jy is reg. Hier is tien dollars, siende dat dit vir Jesus Christus is.”
Duff het afgesluit, “Laat ons onthou, dit is nie die bedrag wat ons gee
om te help met die werk van die Here nie; dit is die motief waarna Hy
kyk.”
Hier is wat die Bybel sê, “U is waardig, o Here, om te ontvang die
heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur
u wil bestaan hulle en is hulle geskape.” (Openbaring 4:11). Hy het
ons alles nodig, nie net ons geld en talente, en vermoëns nie, maar Hy
soek ons hele wese, ons siele om by Hom te wees verewig.
’n PSALM van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid
daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;. (Psalm 24:1)
So, toe God die mens gemaak het, het Hy alles gegee wat Hy nodig
het om gelukkig en gemaklik te wees op die aarde. Hy het die riviere
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en oseane gegee, die son en sterre, die bome en hul vrugte, alles.
God het niks nodig nie, want Hy besit alles. Nogtans het God nodig
dat elkeen en alles betrokke sal wees, vir Sy doel om bereik te word
op aarde.
Ons het alreeds vasgestel dat God se sending of doel vir ons is om
dissipels te gaan maak wat weer ander dissipels sal maak, wat sal
aangaan met die werk totdat almal wat ‘n begeerte het om gered te
word, gered is. Vir solank as wat daar mense op die aarde is wat nie
deel is van God se kerk nie, is hierdie sending relevant. En vir solank
hierdie sending relevant of noodsaaklik is, sal God altyd van ons
verlang om te help, Hy verlang van ons, almal van ons, ons lewens,
ons talente, ons vermoëns, en ja ons geld.
Die heel belangrikste les in Christelike rentmeesterskap is dat God my
liefhet. Die tweede een is dat God my gemaak het en alles wat ek
rondom my sien. Nie net het God my lief en het my gemaak nie, maar
Hy besit alles, vir my ingesluit. Nog belangriker, Hy is die Een wat vir my
voorsien, my beskerm, vir my omgee en my elke oomblik wat ek leef,
lewe gee. Hy voorsien die lug wat ek inasem, so elke asemteug wat
ek neem, is ook van Hom.
Die oë wat ek gebruik om te sien, is deur God gemaak. Die brein
wat ek gebruik om mee te dink en te studeer is deur God gemaak.
Die hande wat ek gebruik om mee te skryf en te werk, het God ook
gemaak. Die voete wat ek gebruik om mee te hardloop en te spring
in die speletjies wat ek speel, het God ook vir my gegee. Die vingers
en oë wat ek gebruik om op die rekenaar te tik, ja, God het dit ook
gemaak. En die breinkrag en kennis wat die ontwikkelaars gebruik
om hul uitvindings mee te ontwerp, behoort ook aan God.
Ek veronderstel dat die vraag is, “wat is dit wat ek besit wat nie aan
God behoort of van God af kom nie?” Die ware en enigste antwoord
is, niks. Dit is hoe dit is, wie ookal iets maak of skep het die reg op
die skepping. Die persoon kry ook die reg om te dikteer hoe daardie
eiendom gebruik moet word. Vandag hoor ons baie van kopiereg.
Of dit ‘n vervaardigde of intellektuele eiendom of sagteware of
wetenskaplike werk is, die skepper of samesteller het die reg op
daardie eiendom en dikteer hoe dit gebruik mag word of nie gebruik
mag word nie.
God is die eienaar van alles op die aarde en het die reg om te dikteer
hoe al Sy eiendom gebruik moet word. Hy kan aanspraak maak op
alles van dit, of net ‘n gedeelte daarvan of niks daarvan nie. Watookal
Hy kies om te doen, Hy is steeds die eienaar en behou die reg om te
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besluit hoe Hy wil hê Sy skepping gebruik moet word.
God het die mens gemaak om Hom te dien, lief te hê, te eer en te
gehoorsaam. Maar Hy het nie daar gestop toe die mens gerebelleer
en weggedraai het van God nie, Hy het Sy eniggebore Seun gegee
om hom te red of terug te koop tot Homself. So, met ander woorde, die
mens behoort dubbelvoudig aan God, deur skepping en verlossing.
Al wat God op Sy beurt vra is dat ons Hom eer as ons Skepper en
Redder deur alles van onsself aan Hom te gee. Wanneer ons ons
alles aan Hom gee, is dit net natuurlik dat alles wat ons het en besit
aan Hom behoort om deur Hom gebruik te word. Maar God gee ons
vryheid om alles wat Hy vir ons gee, te gebruik vir ons eie voordeel. Hy
vra eenvoudig dat in erkenning van Sy eienaarskap, dat ons sommige
van die gawes, talente, tyd en geld gee om aangewend te word in Sy
sending.
Daar is so baie ander jong mense wat nie weet hoe lief Jesus hul het
en vir hul omgee nie. God het ons almal nodig om hul ook dissipels
te maak. Hy het al ons talente, ons tyd en hulpbronne nodig om hul
te bereik net soos wat iemand anders hulle s’n gegee het, om ons te
bereik. Hy maak nie aanspraak op enigiets wat Hy nie alreeds voorsien
het nie. Nietemin, vra Hy nie vir alles nie.
God sê gee jou beste. Ek sal neem as watookal jy gee as die beste, die
beste porsie van tyd, die beste van jou talent, die beste van jou geld,
die beste van jou lewe. Eintlik, sê Hy, Ek het die beste vir jou gegee. Ek
het alles vir jou gegee.
Toe God Sy Seun Jesus gegee het as ‘n offer vir sonde, het Hy nie net
Sy beste gegee nie, maar Sy Alles. Deur Jesus te gee, het Hy letterlik
Homself gegee. Hierdie Gawe van God was verniet gegee aan almal
wat Hom sou wou ontvang. Die Bybel sê, “Want so lief het God die
wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen
wat in Hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê.”
(Johannes 3: 16).
As gevolg van hierdie groot opoffering, het almal wat hierdie gawe
aanneem die reg om seuns en dogters van God te word. “Maar
almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om
kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Johannes
1: 12). Hierdie is God se mees kosbaarste geskenk wat Hy so vrylik vir
ons almal gegee het. As gevolg van hierdie oorvloedige geskenk, is
ons so bevoorregd om seuns en dogters van God genoem te word,
erfgename en mede- erfgename saam met Christus.
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Selfs al is dit slegs Oktober, het my dogter my herinner terwyl ek skryf
, dat Kersfees amper hier is. Sy het eintlik gesê, dit is Kersfees. Vir baie
mense beteken Kersfees om geskenke te gee en te ontvang. Meeste
mense hou daarvan om geskenke te ontvang, maar die voorbeeld
en beginsel wat gegee is deur ons Hemelse Vader is dat om te gee,
baie meer bevredigend is as om te ontvang.
Wanneer ons ons tyd, talente en hulpbronne aan God gee, gee ons
eenvoudig terug van dit wat Hy reeds vir ons gegee het of wat ons
reeds ontvang het. Ons gee nie aan God, om te ontvang nie. Ons
gee aan Hom uit die oorvloed van wat ons reeds ontvang het. Of dit
ons tyd, talente of materiële hulpbronne is, alle dinge kom van Hom
af en dit is van Sy seëninge wat ons terugbesorg aan Hom. Paulus
onderstreep hierdie beginsel wanneer hy in Handelinge 20:35 sê:, “Dit
is saliger om te gee as om te ontvang.” En in 2 Korinthiërs 9: 7, sê
hy, “God het die blymoedige gewer lief.”Om te gee is ‘n vreugde vir
diegene wat God se seëninge ervaar.
Die daad om te gee van ons tyd, talente en materiële hulpbronne is
net soveel deel van ons aanbidding as wat dit is om te bid, te sing en
die Bybel te lees. Elke keer wanneer ons in die teenwoordigheid van
God kom, waarookal dit mag wees, behoort ons, ons beste te bring.
Dit is die beste van ons tyd, die beste van ons talente en die beste van
ons materiële hulpbronne.
Paulus sê weer, dit word vereis in rentmeesterskap dat ‘n man getrou
bevind moet word. 2 Korinthiërs 9: 7. As ontvangers van die seëninge
van God, behoort ons blymoedige, gelukkige rentmeesters te wees.
Wanneer jy alles in ag neem wat God vir jou gegee het, is daar
enigiets te kosbaar of te heilig om aan God te gee?
Enigiets wat God van ons af vra, Hy het ons alreeds oortref daarin om
te gee. Byvoorbeeld God verg dat ons Hom een sewende van ons
tyd elke week gee in die vorm van rus en aanbidding. Die vereiste is
nie baie nie, indien jy in ag neem dat Hy reeds vir ons ses dae gegee
het vir ons persoonlike gebruik. Alle tyd behoort aan Hom. Hy kan sê
dat Hy vereis enige aantal ure van elke dag vir Homself, maar inplaas
daarvan sê Hy eenvoudig, “Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.”
Hierdie vier-en-twintig uur periode is al wat God vereis eksklusief vir
Hom en om te gebruik vir sy glorie.
Op dieselfde manier, sê God dat een tiende van ons finansiële
hulpbronne aan Hom behoort. Al ons verdienste en inkomste behoort
eintlik aan Hom. Hy kan maklik sê dat Hy meer as een tiende nodig
46

het, maar hy laat ons toe om nege tiendes te gebruik soos wat ons
dit goeddunk. Indien God die vermoë verwyder om te verdien of om
te besluit om enige addissionele finansiële seëninge te weerhou van
ons, sou ons geen argument gehad het nie, want alles behoort aan
Hom. Indien Hy besluit om jou buurman se finansiële hulpbronne meer
te vermeerder as joune, kan jy nie met Hom argumenteer daaroor nie.
Dit is Sy voorreg. Hy is die eienaar van alles en Hy besluit hoe Hy sy
hulpbronne versprei.
Maar daar is nog een. Nie alleen besit God alles en vereis ‘n
bedrag van ons hulpbronne vir Homself, Hy sê dat indien ons Hom
gehoorsaam en getrou terugbesorg wat Hy vereis, Hy dit wat oorbly
sal vermenigvuldig meer as wat ons ooit kan dink. Kom ons kyk na
twee gedeeltes skriftuur waar God hierdie beloftes maak. Eerstens,
lees ons Maleagi 3: 8–10:
Mag ’n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het
ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.
Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!
Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan
wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek
vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n
oorvloedige seën sal uitstort nie.
Wat ‘n pragtige belofte vir diegene wat getrou is in die terugbesorging
van dit wat regmatig God sin is. Maar neem kennis dat daar ‘n vloek
is vir diegene wat ontrou is.
Die tweede belofte word gevind in Jesaja 58: 13, 14:
As jy jou voet terughou van die sabbat — om nie jou sake op my
heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ’n verlustiging noem
en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie
jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of
ydele taal spreek nie;
dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die
hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader
Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.
Gehoorsaamheid aan God werp altyd groot dividende af. Wanneer
ons God op Sy Woord neem en Hom getrou eer as goeie rentmeesters,
vergroot Hy die seëninge wat Hy alreeds vir ons gegee het. God het vir
ons Sy beste en Sy alles gegee toe Hy Jesus gegee het as die betaling
vir ons sonde.
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Die vraag vandag is, wat is té veel of té waardevol vir my om aan
God terug te gee, na alles wat Hy vir my gegee het. Is een tiende van
my inkomse en ‘n opofferende liefdesoffer te veel vir my om aan God
terug te gee? Is ‘n paar van my ure in my dag, elke dag of elke week
te veel om vir Hom te gee? Is dit te veel om my gawes en talente in Sy
diens te gebruik om iemand te seën of te getuig vir Hom? Is ek gewillig
om ‘n opoffering van liefde te maak vir Hom na alles wat Hy vir my
gedoen het?
Onthou: ’n goeie rentmeester bestuur die tyd, vermoëns, hulpbronne
en geld wat God hul gee.

Besprekingsvrae:
1. Wat is die basis van Christelike rentmeesterskap? Hoekom behou
God die reg om van ons ‘n gedeelte van ons tyd, talente en
hulpbronne te vereis?
2. Watter gedeelte van ons tyd en finansiële hulpbronne sê God
behoort aan Hom?
3. Die Hemel het Sy Grootste Gawe gegee, toe dit Jesus as ‘n offer vir
ons sondes gegee het. Bespreek.
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DAG VYF: Woensdag
Volg die Leier
Tema:
Die Leierskap Paradigma van die Kerk –verduideliking van die
struktuur van die
plaaslike kerk en hoe die jeug kan voordeel trek deur
samewerkende mentees te wees

Sleutel Teks: Handelinge 6:3, 4
Sleutel Gedagte:
Kerk organisasie dra steeds by tot die groei en ontwikkeling
van God se kerk vandag.

Inleiding
Daar is orde en ‘n struktuur in die hemel. Omdat God se kerk op
die aarde ‘n refleksie van Homself is, verwag Hy dieselfde orde in
die daaglikse prosesse van Sy kerk. God het ‘n georganiseerde
struktuur vir Sy kerk vasgestel van die dae van die patriarge
en profete af. Hy het altyd manne en vroue gekies om as leiers
te dien op verskillende tye regdeur die geskiedenis van Sy
uitverkorene mense.
Dit is nie verskillend vandag nie. Nadat Jesus gekom het
en teruggekeer het na die hemel toe, het die kerk so vinnig
gegroei, daar daar ‘n dringende behoefte ontstaan het om die
struktuur en organisering aan te spreek. Na baie gebed het die
lidmaatskap van die kerk mense aangestel om in verskillende
posisies te dien in die rolle van die Nuwe Testamentiese kerk.
Hierdie het bewys dat dit van groot voordeel gestrek het tot die
groei en ontwikkeling van die kerk.
In vandag se aanbieding, gaan ons tyd spandeer om die
leierskap paradigma van die plaaslike kerk te ondersoek
en hoe dit bydra tot die orde en groei van die kerk. Vandag
bestaan die kerk uit baie verskillende bedieninge met spesifieke
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fokus op sekere groepe en projekte. Soos die behoeftes van die kerk
toeneem, neem die behoefte van hulp in al die takke van die sending
ook toe.
Jeug en jong volwassenes kan baie voordeel trek van die ervaring
van senior kerk leiers wat kan dien as mentors. As samewerkende
mentees, kan jongmense baie leer en voordeel trek van hul plaaslike
leiers.
Vandag se boodskap sal fokus op:
a. Orde en struktuur in die plaaslike kerk.
b. Hoe God leiers kies vir Sy diens in Sy sending.
c. Die rol van predikante, ouderlinge en ander mentors in die
plaaslike kerk.
d. Hoe jeug kan voordeel trek as mentees.
e. Verduideliking van die struktuur van die plaaslike kerk.
Die Preek
Een van die redes dat die kerk instaat was om te oorleef en aan te
hou groei deur die eeue, is omdat dit op ‘n soliede fondasie gebou
is. Indien ons teruggaan na die oorspronklike definisie en konsep
van kerk, sal ons onthou dat kerk nie verwys na ‘n fisiese gebou of
spasie toe nie. Kerk bestaan uit mense, die ekklesia of uitverkorenes
(uitgeroeptes). Kerk is die liggaam van Christus, diegene wat Hom
aanvaar en Sy leringe glo en toegewyd is om te gaan en andere uit
te roep om ook Sy volgers te word.
In ander woorde, Jesus Christus is die stigter en die fondasie van die
kerk. Dit is nie net ‘n konsep of teorie nie. Hier is wat Jesus self gesê
het, “...op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die
doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Matthéüs 16: 18). Baie mense het
oor die jare probeer om God se kerk te vernietig of om nagemaaktes
te vorm, maar die kerk floreer steeds en groei ten spyte van die
uitdagings en aanvalle.
Ek onthou as ‘n klein seuntjie, het ons gehoor van die terme Shepherd
Rods en Brinsmead. A wat ek toe geweet het is dat hul nie deel was van
die oorspronklike liggaam van Christus of uitverkorenes (uitgeroeptes)
nie. Hulle was splinter of wegbreekgroepe van die Sewende-dag
Adventiste Kerk. Soos wat die jare verby gegaan het, het ek besef
dat daar baie ander splintergroepe van die Sewende-dag Adventiste
kerk was. Meeste van hierdie groepe verbrokkel of fuksioneer met baie
min invloed oor tyd, vir verskeie redes, maar ‘n tekort aan struktuur en
organisasie is een van die sleutelredes.
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Daar is baie verskillende gelowige denominasies in die wêreld wat
aanspraak maak daarop om die kerk van die lewende God of God
se ware kerk te wees. Elkeen maak aanspraak dat hul oorsprong in
Jesus Christus van Nasaret is. As ‘n jong Christen, was ek bevoorreg
om toegewyde geestelike mentors te gehad het, wat my gehelp het
om te verstaan vanuit die skrif, hoe om God se ware kerk te identifiseer.
Een ding wat ondebateerbaar en onbetwisbaar is, is dat die kerk ‘n
organisasie is wat gestig is en gebou is deur en op Jesus Christus. Dit
is wat Hy sê.
Met ander woorde, die Seun van God, die Redder van die wêreld
verklaar self dat die kerk gebou is en gestig is deur Hom, op Sy
outoriteit en Syne alleen. Die Nuwe Testament kerk het aangehou
groei en gefloreer onder die leierskap van die apostels lank nadat
Jesus teruggekeer het na die hemel. Soos wat die kerk gegroei het,
het dit duidelik geword dat daar ‘n vorm van struktuur en organisasie
nodig was. Dit is waar die organisasie van die kerk noodsaaklik
geraak het en die besonderhede vir die bedrywighede is uiteengesit
in die boek van Handelinge.
Ek glo dat dit nuttig is om die besonderhede van hierdie ontwikkeling,
soos uiteengesit deur Ellen White in die boek, Handelinge van die
Apostels aan te haal.
Die dissipels van Jesus het ‘n krisis in hul ervaring bereik. Onder die
wyse leierskap van die apostels, wat eensgesind gearbei het, onder
die leiding van die Heilige Gees, het die werk wat toegewyd was
aan die evangelie boodskappers spoedig ontwikkel. Die kerk het
aanmekaar vergroot, en hierdie groei in lidmaatskap het groeiende
swaar laste op diegene wat in beheer was, geplaas.
Daar was ‘n noodsaaklikheid vir ‘n verdere verspreiding van die
verantwoordelikhede wat so getrou uitgevoer was deur ‘n getroue
paar gedurende die vroeë dae van die kerk {AA 88.2}
Die aanstelling van die sewe om oorsig te hê oor die spesiale lyne
van werk, het bewys om ‘n groot seëning vir die kerk te wees. {AA
89.2}
Die voorafgaande paragrawe gee ‘n gedetailleerde oorsig van die
krisis wat die Nuwe Testamentiese Kerk in die oë gestaar het. Die kerk
het gereageer op die krisis deur raad te soek en het die saak na
God geneem in gebed. Na baie gebed en versigtige bespreking, het
die leierskap – gelei deur die apostels – ooreengekom om diakens
aan te stel om oor spesifieke aspekte van die werk toesig te hou. Die
diakens was nie net verantwoordelik daarvoor om voorrade uit te
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deel aan lede nie, maar was ook betrokke in die prediking van die
evangelie.
Ons weet nie watter ander spesifieke verantwoordelikhede hul
gehad het nie of watter ander posisies miskien oorweeg was vir
die gladde verloop van die Nuwe Testamentiese kerk. Duidelik
was daar ‘n behoefte vir ‘n finansiële oorsig en ander vorme van
administratiewe bystand. Terwyl die diakens aangestel was om die
verspreiding te oorsien, was ander persone nodig om die voorrade
bymekaar te maak, asook die monetêre gawes. Dit is ook duidelik
dat om te verseker dat al die behoeftiges versorg was, hul ‘n vorm
van rekordhouding moes gebruik. Die feit dat ons selfs die name
van diegene weet wat gekies was as diakens, beteken dat iemand
aangestel was met die taak om die kerkrekords op datum te hou,
miskien ook die lidmaatskaplys.
Terwyl ons nie oor al die detail beskik nie, kan ons veilig die
gevolgtrekking maak dat daar ander mense was wat saam met die
diakens en die apostels gewerk het, in die proses om die verskillende
tipes van behoeftes van die kerk, aan te spreek. Die paragraaf gebruik
die term, offisiere, wat voorstel dat daar duidelike persone aangestel
was om die spesifieke funksies in die kerk uit te voer op daardie tydstip.
Ellen White gaan voort en brei uit op hierdie belangrike proses.
Dat hierdie stap in die instruksie van God was, is geopenbaar in
die onmiddelikke resultate vir die beter wat gesien was.“Die woord
van God het toegeneem, en die aantal dissipels het grootliks
vermeerder in Jerusalem; en ‘n groot geselskap van priesters was
gehoorsaam aan die geloof.” {AA 89.3}
Dit was by die ordinasie van die Twaalf wat die eerste stap geneem
was in die organisasie van die kerk wat moes voortgaan op aarde,
nadat Christus teruggekeer het na die hemel. {AA 18.1}
Uit hierdie geïnspireerde geskrifte, kan ons baie duidelik sien dat vroeg
in die bediening van Jesus die konsep van ordinasie bekendgestel
was. Die ordinasie van die twaalf was deur Jesus Self uitgevoer.
Ordinasie van sekere kerk offisiere is steeds vandag in praktyk. Dit
is ‘n daad van toewyding waarin die individu apart gesit word vir
belangrike heilige werk in die kerk van God. Hierdie belangrike
kerklike endossement word vandag nog in die praktyk gedoen.
In die Sewende-dag Adventiste kerk is daar spesifiek drie kategorieë
van kerk ampte vir wie hierdie heilige outoriteit geld. Hierdie is die
predikant, die ouderling, diakens en diakonesse. Manne en vroue
wie in God se kerk dien is apart gesit vir hierdie heilige funksies —
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alles in ‘n poging om die sending wat God aan Sy mense gegee het,
te verbeter. Bykomend tot hierdie verordende ampte, is daar verskeie
ander kategorieë van verantwoordelikhede wat nodig geraak het om
te implimenteer soos wat die kerk groei en ontwikkel in ‘n wêreldwye
beweging.
Tussen die baie kerk ampte en ondersteunende departemente
in die kerk vandag, is daar een spesifiek toegewyd aan die jeug
en jong volwassenes. Aan hierdie department van die kerk is die
verantwoordelikheid gegee om jongmense op te lei en te ontwikkel
om te dien in die verskillende takke van die werk om die plaaslike kerk
te impakteer en uiteindelik die wyer kerk familie. Die jeug department
verskaf mentorskap en blootstelling vir jongmense wat spesifiek is aan
hul behoeftes. Ons is dankbaar vir die visie van ons jeug pioniers Harry
Fenner en Luther Warren, wat die heel eerste jeug byeenkoms lank
terug in 1879 gehou het. Vandag staan ons op die soliede fondasies
wat hul gelê het, soos wat ons aanhou om ‘n belangrike rol te speel
in die sending rondom die wêreld. Kerk organisasie dra steeds by tot
die groei en floreer van God se kerk. As jongmense sal dit nuttig wees
om jou plaaslike predikant en leiers in gesprek te kry aangaande
kerk organisering. Verder, wil ek jongmense aanmoedig om aktief
deel te neem en betrokke te raak in die sending en program van die
plaaslike kerk.
Het almal ‘n rolmodel nodig?
Sommige jare gelede, toe ek gedien het as ‘n Jeug Leier in die
Karribea, het ons ‘n inisiatief gehad wat genoem was, “Jeug in
Leierskap Maand.” Dit is net wat dit sê, jong mense sal aangestel
word, in hul plaaslike gemeentes vir ‘n hele maand elke jaar. Hul sal
gementor word deur die leiers van verskeie departemente van die
kerk en sal eerstehandse insig kry van die prosedures en die outoriteit
van die plaaslike kerk. Dit is besonders opwindend om jeug en
gewone offisiere in raadsvergaderings te sien, met ‘n gemene doel
om te beplan vir die sending van die plaaslike kerk. Die inisiatief word
steeds in baie van daardie kerke vandag toegepas.
Hierdie program was spesifiek ontwerp om die jeug ‘n geleentheid te
gee om deur volwasse kerk offisiere gementor te word, in areas soos
kerk administrasie, erfenis en doktrines.Gedurende die maand sal
beide die jeug offisier en die senior departementele leier kwaliteit tyd
saam spandeer om van mekaar te leer hoe om die departementele
doelwitte van die plaaslike kerk, te verbeter. Dit is baie belangrik dat
die ervaring en wysheid van die senior lidmate van ons gemeentes
aangegee word na die volgende generasie met voorbedagte rede
en op ‘n sistematiese manier. Jeug offisiere kan op hierdie manier
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leer oor die kerk struktuur en organisasie en leer om ‘n waardering vir
die besluitnemings prosesse op die verskillende vlakke van die kerk
organisasie te waardeer.
Wat nou?
Die impak, voordele en seëninge van hierdie inisiatief word nog
gevoel lank na dié maand. Jeug offisiere neem deel in kerkraads
vergaderings gedurende en na die maand. Hul neem deel in ‘n
uitgangsvergadering waar hul, hul ervarings deel asook die impak
wat dit op elkeen van hul gemaak het. Die getuienisse van diegene
wat dien, help om ander jongmense te motiveer en aan te moedig
om aktief betrokke te raak in die verskeie bedieninge en inisiatiewe
van hul plaaslike gemeente. Soos wat die volwasse leiers die erfenis
en die organisasie se struktuur deel of oorgee, los hul ‘n nalatenskap,
en maak ‘n blywende impak op die volgende generasie wat nog sal
lewe wanneer hul lank reeds weg is.
Terwyl hul leer van hul volwasse mentors, bring die jeugdige offisiere
‘n magdom van kreatiwiteit en veelsydigheid na die verbetering
van die sending in die plaaslike gemeente. Die kerk is geseënd met
talentvolle jongmense wie se geestelike gawes die bedieninge van
elke department van die plaaslike kerk grootliks kan verbeter. Hul
kundigheid in tegnologie byvoorbeeld, kan ‘n groot aanwins wees
in die manier waarop die evangelie gekommunikeer word, deur dit
meer aantreklik en beskikbaar te maak aan hul eweknie of die jonger
generasie.
Ek glo dat hierdie ‘n goeie model sal wees om te reproduseer regoor
die Adventiste kerk wêreldwyd. Baie van daardie jongmense wat
deelgeneem het in die maand van mentorskap program, hou steeds
aan om die kerk te dien sonder onderskeid. Hul was bevoorregd om
by ervare leiers te sit in vergaderings, waar te neem en deel te neem
in die besluitnemings prosesse van die kerk. Hul het voorgegaan in
aanbiddingsdienste en het gepreek – in baie gevalle vir die hele
maand.
Hoe het die mentorskap program hul gevoel oor die kerk
geimpakteer?
1. Alles aangaande hul kerk het nuwe betekenis want daar is nou
‘n oop forum en ‘n duideliker besef van die sending.
2. Deelname in elke besluitnemings proses word baie betekenisvol.
3. Jeug ontwikkel ‘n groter waardering vir kerk besigheids
vergaderings en al die ander dienste en vergaderings van die kerk.
Jong mense sowel as volwassenes is nodig om samewerking in
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die struktuur van die plaaslike kerk te skep. Dit is ‘n groot seëning vir
die kerk op elke vlak wanneer jong mense hulself beskikbaar stel
om deur ervare volwasse leiers gementor te word. Jeug moet nooit
wegskrum van leierskap wanneer hul daartoe geroep word nie. Ons
vaardighede en talente word benodig vir totale betrokkenheid. God
belowe om die wat geroep is, en gewillig is om Hom te dien, toe te rus.
Ek het inspirerende getuienisse van jongmense gehoor van die
positiewe impak en insig wat hul gekry het deur die blootstelling en
ervaring met die mentorskap program. Ek wil jongmense aanmoedig
om nederige, gewillige dissipels te wees. Daar is so baie om te leer
deur te luister na die stem van ervaring. Bly altyd by die oorspronklike
model en konsep van kerk. Dit is die liggaam van gelowiges wat
uitgeroep is om ander gelowiges te mentor of te dissipel om deel te
word van die kerk van die uitverkorenes (uitgeroeptes).
Daar is so baie wat ons van mekaar kan leer, veral van diegene wat
al daar was en dit gedoen het. Een van die beste maniere om dit
te doen is om te leer van ervare dissipels hoe om ander dissipels te
maak —dit is wat die jeug mentorskap program doen. Ek is ‘n trotse
begunstigde van hierdie dissipelskap en mentorskap programme, in
die plaaslike en hoër kerk organisasie. Ek kan vaagweg die inspirasie
en motivering onthou wat ek van my jeugleier in die klein dorpie,
Jamaika, ontvang het. Ek was soveel aangemoedig en geïnspireer
deur my Sending Vrywilliger (SV) Leier. Ek herhaal die storie oor en oor,
want hy het ‘n permanente indruk op my verstand gelos.
Van die nederige begin, het ek deur die range van die AJ leier en
ouderling gestyg. Ek was geïnspireer van daardie vroeë dae af, om my
lewe aan die voltydse diens in die kerk van God toe te wy. Regdeur my
jare in die kollege het God wonderlike mentors op my pad geplaas.
Toe ek die voltydse pastorale bediening betree, was ek geseënd met
senior predikante wat my die geleentheid gegee het om die gawes
van my roeping te ontwikkel.
Toe ek geroep was as Konferensie, en toe Unie Jeugdirekteur, kon ek
slegs reflekteer op waar dit als begin het, by daardie klein dorpskerkie
in Jamaika, te danke aan ‘n getroue en gemotiveerde jeugleier.
Ek moedig ons jeug aan om van die dienste vir mentorskap, wat verskaf
word deur die wêreldkerk, spesifiek in die Voorslaggies en Baanbrekers
programme, gebruik te maak. Ek was bevoorreg om eerstehands te
sien waste kragtige impak hierdie program in die lewens van so baie
jongmense gemaak het. Ek glo dat een van die grootste seëninge
van die Adventiste kerk, is die Baanbreker bediening. Ek kan honderde
en honderde jongmense identifiseer wat ek deur die jare dopgehou
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het, soos wat hul geklim het in die verskillende range van leierskap in
die kerk, as gevolg van die soliede fondasie wat hul ontvang het in
die Voorslaggie en Baanbreker bedieninge.
Baie het voortgegaan om Hoof Rigters en Jeugleiers te word, en baie
andere dien nou as ouderlinge en in verskillende sleutelposisies by
die plaaslike kerk en in die hoër vlakke van die kerk.
Hierdie Goddelike plan van kerk organisasie was ‘n groot seëning
vir die stabiliteit en groei van die Sewende-dag Adventiste kerk
wêreldwyd.
Jongmense, nou is die tyd om ‘n rol te speel, om die beste van jou diens
te gee. Is jy geseënd met ‘n unieke gawe of talent? Sal jy gewillig wees
om ‘n aktiewe rol in die sending van die kerk te speel? Begin daar
deur aktief te raak in die plaaslike kerk. Deelname in die plaaslike kerk,
is waar dit als begin. God maak staat op jul, liewe jeugdiges – sal jy
Sy roepstem beantwoord?

Besprekings Vrae:
1. Wat het die apostels aangespoor om diakens in die Nuwe
Testamentiese Kerk aan te stel en hoe was die diakens geselekteer?
2. Hoekom is kerk organisasie nodig?
3. Bespreek sommige maniere wat jy dink die jeug meer betrokke
kan wees by die besluitnemings proses en sending van die kerk.
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DAG SES: Donderdag
Die Uniekheid van Aanbidding
Tema:
Belangrikheid van Aanbidding – hoe om toewyding aan God
uit te druk. Eenheid in diversiteit!

Sleutel Teks: Psalm 100
Sleutel Gedagte:
Ons moet dit altyd in oorweging bring, wie ons voorwerp
van aanbidding is, die doel van aanbidding verstaan en die
ervaring van aanbidding geniet.

Inleiding
Mense soek altyd na iets of iemand om te aanbid. In ‘n wêreld
so divers soos die een waarin ons leef, kan aanbidding so baie
goed beteken vir verskillende mense. Sommige mense aanbid
diere, sommige aanbid ander mense, en ander aanbid
materiële dinge.
Maar wat is ware aanbidding en hoekom is dit nodig en
belangrik om te aanbid? Vandag sal ons bietjie tyd neem om
te verstaan hoe ons ons toewyding aan God uitdruk. Ons sal
kyk na die belangrikheid van aanbidding en die relevansie
daarin in die lewe van jongmense spesifiek.
Is daar ‘n spesifieke manier of metode van aanbidding?
Moet ons altyd ‘n spesifieke orde in aanbidding volg? Is daar
‘n rol vir kultuur in aanbidding? Wat beteken eenheid in
diversiteit?Hierdie is slegs ‘n paar van die baie vrae wat ons
vandag sal aanspreek.
Aanbidding word gebore uit ‘n individuele ervaring met
God. Mense se reaksie tot God sal beïnvloed word deur die
verhouding wat hul deel en die impak en indrukke wat hul van
God het. Baie van hierdie ervaring kom van die omgewing of
persoonlike ervarings van elke individu.
57

In hierdie boodskap sal ons ontdek:
a. Dat die voorwerp van ons aanbidding altyd die een ware God
moet wees.
b. Dat die doel van aanbidding is om God te verheerlik en
gemeenskap met al God se kinders te koester.
c. Dat die ervaring van aanbidding gebore word uit ons persoonlike
en individuele ervarings.
d. Die

rol

van

kultuur

en

individuele

ervarings

in

die

aanbiddingservaring.
e. Hoe ons eenheid in ons diverse maniere van aanbidding kan
bereik.
Die Preek
Dawid en die anders skrywers van die Psalms was vurige aanbidders.
Dit is onmoontlik om die Psalms te lees en nie ‘n sin van lofprysing en
aanbidding tot God te ervaar nie. Neem Psalm 100 as ‘n voorbeeld.
“Juig voor die HERE, o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap; kom
voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die HERE God is: Hy het ons
gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy
poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.
Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy
trou van geslag tot geslag.”
Dan is daar Psalm 150.
“HALLELUJA! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy
grootheid! Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en
fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!”
Afhangende van waar af ons kom, en die ervaring waarin ons gebore
is, kan die daad van aanbidding en lofprysing tot God so divers wees
soos somber en kalm tot opgewek en dramaties.Aangesien ons
reeds vasgestel het dat die kerk nie ‘n fisiese gebou is nie, maar ‘n
liggaam wat opgemaak is deur die “uitverkorenes” of God se verkose
mense, dan moet daar ook aangeneem word dat hierdie persone
orals gevind sal word, op elke kontinent in ‘n menigte van kulture.
Aanbidding neem dan die style en norme aan wat in die variteit van
kulture ervaar word. Aanbidding word gebore uit ‘n ervaring met God
in die konteks van hoe ons elkeen Hom ervaar. Sommige wat hierdie
lees, mag dalk die storie van Moses by die brandende braambos
onthou, daar het hy God ervaar deur ‘n bos wat gebrand het, maar
nie uitgebrand het nie. God het met Moses gepraat deur die bos.
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In reaksie op God se instruksies het Moses se sandale uitgetrek in
respek vir die teenwoordigheid van God.
Ek het onlangs ‘n aanbiddingsdiens bygewoon waar die prediker sy
skoene uitgetrek het as ‘n aanduiding van respek wat hy in ‘n kultuur
ervaar het, baie jare vantevore. Dit is vir my duidelik dat vir mense wat
sulke ervarings gehad het, of wat niks anders ken as sy eie kultuur
nie, sal aanneem dat indien God dit van Moses verwag het, dat dit
outomaties vir elke mens is, dat dit die universele form of styl van
aanbidding is.
Soortgelyk, is daar baie verwarring en lang en leë debatte oor
die korrekte of aanvaarbare styl van aanbidding tot God. Watter
kulturuele ervaring van aanbidding is die beste? Watter een is meer
aanvaarbaar of die beste? Wat is meer aanvaarbaar of verblydend vir
God? Watter een sal God aanvaar en watter verwerp? Hierdie het so
‘n omstrede kwessie geword, dat baie persone, veral jong aanbidders,
ontnugter en ontmoedig geword het. Sommige loop selfs weg van die
liggaam van Christus omdat hulle so verskriklik sondig en ongoddelik
behandel word, oor die manier waarop hul hulself uitdruk teenoor die
God vir wie hulle lief is en wat hul onvoorwaardelik liefhet.
Daar is drie basiese elemente om in gedagte te hou wat van toepassing
is op aanbidding. Eerstens, moet ons dit altyd in oorweging bring, wie
die voorwerp van ons aanbidding is. Tweedens, moet ons die doel vir
aanbidding verstaan en laastens moet ons kyk na die ervaring van
aanbidding.
Openbaring 14: 6, 7, sê duidelik wie ons voorwerp van aanbidding
is, “Vrees God en gee Hom glorie...”. Vroeër in hoofstuk 4:11, word die
rede vir ons gegee waarom ons God aanbid. Dit sê, “U is waardig, O
Here, om te ontvang heerlikheid, en eer en krag, want U het alle dinge
geskape, en deur U wil bestaan hulle en was geskep.”
God is die enigste voorwerp van aanbidding want Hy is die Skepper
van alles. Ons lewe en haal asem alles oor Hom. Ons is alles verskuldig
aan God. Dit is Hy wat ons gemaak het. Dit is Hy wat ons onderhou
en dit is Hy wat ons verlos. Ons aanbid God omdat Hy die enigste Een
is wat al ons eer en lofprysing verdien. Ons aanbid Hom omdat daar
geen ander is wat die krag het om te skep en te vernietig. Hy is God
alleen. Hy is die enigste Almagtige, alomteenwoordige en alwetende
Een. God en God alleen is waardig al die heerlikheid, eer en krag.
Die tweede element van aanbidding is die doel. Waarom aanbid
ons? Die mens soek altyd iets om te aanbid. Dit is intrinsiek ‘n deel
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van ons natuur om een of ander vorm van eerbetoning of eerbied te
gee aan iemand of iets. Dit is waarom ons baie nasies vind ver terug
in die geskiedenis rekords, wat verskeie gode as hul voorwerp van
aanbidding gehad het. In sommige gevalle is daar soveel gode soos
daar behoeftes of situasies is. Hierdie gode word dikwels met die hand
gemaak of andere is eenvoudig voorwerpe in die natuur wat deur
God geskep was. Elke god het ‘n spesifieke doel en word aangeroep
wanneer daar ‘n spesifieke behoefte is. So die vraag wat gevra word
is: waarom aanbid die mens?
Aanbidding dien verskeie doele. Dit is om God wat ons gemaak het, te
verhoog en te prys. Aanbidding dien om ons in Sy teenwoordigheid in
te bring. Terwyl dit ons ook in ‘n dieper ervaring met God bring, verdiep
en versterk aanbidding ook ons samesyn met mekaar. Dit trek ons
nader aan God en nader aan mekaar. Dit is ‘n tyd van samesyn van
dieselfde denkende lede van die liggaam van Christus. Maar meer as
dit, aanbidding strek verby die kerk tot in die gemeenskap, waar ons
dien soos Christus gedien het. Elke gebaar van Christelike diens opsy,
is ‘n daad van aanbidding.
Aanbidding is om onsself geheel en al in die studie van die Woord, in
gebed, in ons offergawes, in diens te gee. Aanbidding is inderdaad ‘n
ervaring met God en mens, op ‘n daaglikse basis. Waar ookal ons is en
wat ookal ons doen, moet ons altyd kyk vir geleenthede om God se
goedheid en seëninge te deel in elke daad. Hierdie daaglikse dade
van diens lei uiteindelik tot ‘n gemeenskaplike samesyn wanneer ons
ontmoet met gelowiges wat dieselfde dink as ons, ontmoet om God
se seëninge te deel.
Laastens, is dit belangrik dat ons die ervaring van aanbidding
verstaan. Elkeen ervaar God in ‘n unieke manier. Soortgelyk, druk
almal aanbidding tot God uit, uit daardie ervaring. Meeste kerke
volg ‘n voorgeskrewe volgorde van liturgie. In die meeste Sewendedag Adventiste kerke rondom die wêreld, is die orde dieselfde, met
‘n paar variasies, hier en daar. Baie dikwels word formaat en styl van
aanbidding verwar met die aanbiddings ervaring opsigself.
Die aanbiddingstyl of formaat het baie min te doen met die ervaring
van aanbidding. Dit is die kreatiwiteit van die aanbiddingsleiers
en die opregtheid van elke aanbidder wat vir die meeste deel, die
aanbiddings ervaring bepaal. Die Woord van God moedig ons
aan om in Sy teenwoordigheid te kom met danksegging en in Sy
howe met lofprysing. Ons is meer daarop uit om te kyk wat ons uit
die aanbiddings ervaring kan ontvang, as om te kyk wat ons bring.
Terwyl die predikant en aanbiddings leiers ‘n rol het om te speel, is elke
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aanbidder verantwoordelik vir sy of haar uiteindelike vervulling in die
aanbidding.
Die implikasie in hierdie Psalm is dat aanbidding nie begin by die
bymekaarkom plek nie of op die tyd van die gemeenskaplike samesyn
nie. Aanbidding is in plaas ‘n denkwyse, ‘n leefstyl ‘n funksie van ons
daaglikse aktiwiteite en ervarings. Hoe meer die verstand en hart
besig is met God en Sy woord elke dag, hoe meer sal ons baatvind by
die gemeenskaplike aanbiddings ervaring. Dit is baie moeilik om een
te ervaar sonder die ander. Beide die gemeenskaplike en individuele
aanbiddings ervaring het ‘n rol in ons algehele aanbiddings ervaring.
Ek moedig elkeen van jul aan om ‘n besluit te maak om ‘n toewyding
te maak om te fokus op jou persoonlike ervarings met God. Hierdie is
‘n persoonlike saak. Ons ouers en die kerk kan net soveel doen. Maar
as individue moet ons eienaarskap en verantwoordelikheid neem, vir
ons geestelike verhouding. Hierdie week is toegewy aan jong mense
as een van die geleenthede vir korporatiewe aanbidding en as ‘n
ondersteuning vir jou geestelike ervaring met God. Geen hoeveelheid
van gebedsbyeenkomste of aanbiddingsdienste kan ‘n soliede
Christen fondasie waarborg nie. Hoe dit ookal sy, elke korporatiewe
en individuele aanbiddingservaring verskaf bystand in ons geestelike
wandel. Uiteindelik is elkeen van ons verantwoordelik om daardie
verhouding met God in stand te hou deur daaglikse gemeenskap
met Hom.
Wanneer die fokus van aanbidding skuif na style en vorms van
aanbidding, is daar altyd eindelose debatte en verwarring. As ons
teruggaan na die Nuwe Testamentiese model, sal ons sien dat die
uitverkorenes (uitgeroeptes), of God se liggaam van gelowiges hul
aanbidding aangepas het, by die plek of omgewing waarin hul
hulself bevind het. In sommige gevalle was hul by die rivier, ander kere
in huise, of in sinagoges, of selfs in tronke. Die feit is dat die aanbidding
nie soveel gefokus wat op die spesifieke plek of styl of besonderse
formaat nie, dit was aangepas volgens die situasie of omgewing waar
hul was tot die spesifieke behoeftes van daardie groep of situasie.
As ‘n tiener, onthou ek my mees drastiese ervaring met God. Dit was
in die vroeë 1980, en ek het ‘n Jeug Week van Gebed preek gelees,
soortgelyk aan hierdie een. Soos die meeste tieners, het ek sommige
ernstige identiteits probleme gehad. Ek onthou dat ek woord vir woord
die instruksies in die Jeug Week van Gebed boekie, die Accent, gelees
het en geabsorbeer het. Die outeur het gesê ons kan eg met God
raak en met Hom praat soos met ‘n intieme persoonlike vriend. God
weet inelkgeval vooruit wat ons dink, so of ons dit sê of nie, Hy lees ons
gedagtes. Selfs die slegte gedagtes wat ons dink oor ander individue,
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Hy sien en weet alles daarvan. Ek het daardie woorde letterlik opgevat.
Ek het sommige negatiewe gedagtes en gevoelens gehad oor omtrent
almal rondom my, as ‘n uitvloeisel van my tiener identiteitskrisis.
Soos wat ek aangegaan het om te lees het die outeur voorgestel dat
ek ‘n oop spasie moet vind waar ek direk na die lug (die hemele)
kon kyk, en met God praat asof ek Hom direk geaddresseer het.
Die instruksie was om tot God te bid, met Hom te praat en al die
negatiewe gevoelens en gedagtes wat ek teenoor al die mense wat
ek gedink het teen my is, teenoor Hom uit te druk. Weereens, het ek
die instruksies presies gevolg en gepantser met my Bybel en die Jeug
Ministry Accent het ek ‘n oop spasie gevind op my pa se plaas, en
daar tussen die vrugte bome my hart, frustasies, kwaad, en seer wat
ek gehad het teenoor almal, insluitende my ouers en kerk familie,
teenoor God uitgestort. Ek onthou dit asof dit gister was, die vrede wat
ek daarna ervaar het. Dit was so ‘n ryk ervaring, dat dit my gereelde
praktyk geword het om na daardie selfde plek toe terug te gaan,
waar ek op vele oggende God daar aanbid het en my alles voor
Hom uitgestort het.
Daardie intieme ervarings met God was my mees opbouende
aanbiddings ervarings. Dit was juis gedurende daardie wildernis
ervarings, tussen die vrugte bome en bosse op my pa se plaas dat
my roeping tot voltydse bediening in God se kerk bevestig was. Ek
wou altyd ‘n voltydse predikant gewees het, maar ek het my liefde
vir dit en vuur daarvoor in my tienerjarige identiteitskrisis verloor. Ek
het begin om alle moontlike loopbaan paadjies te ondersoek. My
ervaring as ‘n tiener jeug leier in my plaaslike kerk het so ‘n moeilike
uitdaging geword, dat ek amper my liefde vir die bediening verloor
het. Dit was in die bergspits ervaringe en ernstige eerlike gesprekke
met God, waar ek letterlik al my negatiewe ervarings uitgedruk het
wat ek teenoor almal gekoester het, insluitende myself, waar ek ware
opregte aanbidding vir die eerste keer ervaar het.
Hierdie is glad nie ‘n formule wat aangepas moet word en toegepas
moet word vir elke aanbiddings ervaring nie. Ek het sedertien gedien
as ‘n jeug direkteur by beide die Konferensie en Unie vlakke en was
blootgestel aan elke tipe, vorm en styl van aanbidding wat jy wat lees
al ervaar het. En ek het van elkeen van hierdie ervarings gekom met ‘n
groot seëning en ‘n groot waardering vir die wonderlike God wat hou
van die diversiteit in ons aanbidding en lofprysing.
As ‘n predikant en ‘n jeugleier, is ek verstom om te sien hoe die duiwel
dikwels sukses behaal om diversiteit te gebruik om ons te verdeel. Ek
sien hoe Satan die fokus van aanbidding van God tot individuele
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voorkeure en vorms geskuif het. Aanbidding is bedoel om lofprysing
tot God en samesyn met die liggaam van gelowiges te bring. Maar
die vyand van siele het veroorsaak dat die liggaam van Christus
so afgelei, weggekeer en ontmoedig is —want ons maak style en
persoonlike voorkeur ons fokus, in plaas van God.
God hou van variteit en diversiteit. Hy het ons so gemaak. Of dit is
in musikale uitdrukkings of kreatiewe dramatiese vorms. In elke
kultuur, taal en groep mense is daar variteit van musiek en ander
kreatiewe vorms van aanbiddings uitdrukkings. God wil hê dat ons al
hierdie diverse vorms van kreatiwiteit in een harmonieuse vorm van
aanbidding tot Hom moet uitdruk. Elke musikale instrument produseer
‘n unieke klank. Of dit apart gespeel word of in ‘n orkes of groep, die
rykdom van hierdie instrumente wanneer dit gerig word tot die ware
voorwerp van aanbidding, verhef die siel en bring eer aan God.
Ek glo dat daar baie jongmense, insluitende millennials en diegenes
in opvolgende generasies vir wie God ‘n verskeidenheid van gawes
en talente gegee het, wat ons diverse aanbiddings ervarings grootliks
kan verbeter. Sommiges sal meer geskik wees vir een kultuur as
‘n ander, maar almal gee aanbidding en eer aan die een wat Sy
liggaam van gelowiges uit die wêreld geroep het. God hou daarvan
om nuwe dinge te skep. Ek glo Hy hou van die kreatiwiteit, variteit en
diversiteit in ons kulturele uitdrukkings van aanbidding.
Aanbidding betrek beide ons gedagtes en gevoelens, die intelektuele,
sowel as die emosionele. Aanbidding behels ons hele wese, die fisiese
sowel as die sosiale. Met al ons uitdrukkings en kulturele interpretasies
en ervarings. God nooi ons uit om ons hele wese te bring, alles van
ons, as lewende offers, geheel aanvaarbaar vir God. Hierdie is ons
redelike diens. Laat alles wat asem het van elke nasie, stam taal en
volk, die Here loof. Loof die Here.

Besprekings Vrae:
1. Die mens soek altyd iemand of iets om te aanbid. Stem jy saam of
stem jy nie saam?
2. In vanaand se boodskap het ons gefokus op die voorwerp, die
doel en die ervaring van aanbidding. Brei uit op hierdie konsepte.
3. Watter rol speel kultuur of individuele ervarings in die aanbiddings
ervaring?
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DAG SEWE: Vrydag
Omhels ons Identiteit
Tema:
Adventiste Identiteit – wat onderskei ‘n Adventiste Jeugdige?

Sleutel Teks: Openbaring 12: 17
Sleutel Gedagte:
Sewende-dag Adventiste is Christene wat al die leringe van
skriftuur aanvaar, insluitende die tien gebooie, die Sewendedag Sabbat, en wat uitkyk vir die letterlike Tweede Koms van
Jesus Christus.

Inleiding
Sewende-dag Adventiste Christene het ‘n unieke en duidelike
identiteit. Alhoewel ons baie van dieselfde fundamentele
oortuigings as ander Christen denominasies het, is daar
sommige unieke leerstellings wat ons apart plaas en verskillend
maak in baie maniere.
Ons begrip van bybel profesie en die verwantskap daarvan op
huidige sake byvoorbeeld, is ‘n groot invloed op ons siening
van bybelse eskatalogie. Soos die meeste Christene, antisipeer
Sewende- dag Adventiste die tweede koms van Jesus. Hoe dit
ookal sy, daar is ‘n sin van dringendheid wat ons gebaseer
het op bybel profesie wat nie altyd deur ander Christen
denominasies gewaardeer word nie.
Verder, ons begrip van die oordeel in verhouding tot die drie
engele boodskappe van Openbaring 14 en die 2300 dae
profesie is uniek in baie maniere as wat meeste mense glo
en verstaan. Ter selfde tyd, glo ons nie dat die uniekheid ons
verhewe of beter as ander Christene in enige manier maak nie.
Soos alle ander gelowiges , aanvaar ons dat redding nie
verkry word deur goeie werke of deur die wet te onderhou nie.
Adventiste glo dat redding deur genade, deur geloof in onse
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Here Jesus Christus is. Hierdie gratis geskenk van genade wat aan
almal gegee is, is die enigste voorvereiste vir redding.
In reaksie op die geskenk van genade, volg ons Jesus in totale
gehoorsaamheid aan al Sy gebooie. Uit die oorvloed van die liefde
van God vir sondaars, het ons geen keuse as om Hom in reaksie lief te
hê en hierdie liefde met ons medemens te deel. Ons maak ‘n oorgawe
aan God se wil deur te kies om in harmonie te leef met al Sy gebooie,
dieselfde manier wat Jesus onderdanig was aan Sy Vader se wil en Sy
gebooie gehoorsaam het.
Vandag sal ons tyd spandeer om te fokus op sommige van die kern
kenmerke en sien hoe hierdie oortuigings ons apart stel van ander
Christen denominasies en wie ons is as Adventiste Jeug.
Die Preek
In my tyd as Jeug Leier het ons ‘n tema lied gehad wat eenvoudig die
volgende gesê het,
“Adventist youth are we, from every land and sea,
Together we pray, and work, and play in happy harmony,
We have a faith to share, with people everywhere,
A message of love, from God above
To show the world we care. Adventist youth.”
Maar wie is die Adventiste Jeug? Waarin glo hulle? Hoe identifiseer
ons hulle? Ek word so baie keer met hierdie vraag gekonfronteer
wanneer ek myself as ‘n Sewende-dag Adventis voorstel. Ek kry ook ‘n
oorvloed van interessante definisies en interpretasies van wie ons is,
gebaseer op individuele ervarings en interaksies met lede van hierdie
afgesonderde groep gelowiges. Ek is seker jy het jou eie verskeidenheid
of definisies of uitdrukkings van baie verskillende mense gehoor. Dit
verskil van dat ons as ‘n kultus gekenmerk word, tot vreemde mense is,
of mense wat op Saterdae aanbid en nie vark eet nie.
Ek ken baie lede van die Sewende-dag Adventiste kerk vir wie dit
moeilik is om hulself uit te druk oor wie ons is of wat ons glo, in een sin.
Ek kan verstaan, vir ‘n hele aantal redes, waarom dit so moeilik is om
dit te doen. Om op te volg waar ons gister weggetrek het, baie van wat
ons weet en verstaan as Adventiste kom van ons individuele kulturele
ervarings. Meeste van die tyd aanvaar ons eenvoudig wat ons sien en
ken in ons plaaslike ervaring en gebruik dit as die standaard vir die
hele liggaam van gelowiges reg rondom die wêreld.
Somtyds is daardie interpretasies of ervarings positief en goed, ander
tye mag dit nie so positief wees of inkorrek. Ek gee nie voor om ‘n
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deskundige te wees of om die enigste ware verduideliking te hê of die
definieerings sin oor Adventiste identiteit te hê nie. Hoe dit ookal sy, ek
het ‘n begrip van wat Sewende-dag Adventiste glo van my studie van
die skrif en my tyd in die kweekskool en as ‘n geordende predikant.
So, voordat ek begin om te praat oor die saak van identiteit, laat
ek in een sin my persoonlike begrip van wie die Adventiste is, deel.
Sewende-dag Adventiste is ‘n groep Christene wat die Bybel glo en
wat al die leerstellings van die Skrif, insluitende die Tien Gebooie, en
die Sewende-dag Sabbat onderhou en wat vooruit kyk op die letterlike
Tweede Koms van Jesus Christus.
Daar is baie wat hier weggeneem kan word en geinterpreteer word
van hierdie stelling. Meeste mense gebruik die kort weergawe van
Adventiste wanneer hul verwys na hierdie groep van gelowiges as die
verkorte weergawe vir die Sewende-dag Adventiste. Ek sal die verkorte
weergawe vir die meeste van die deel gebruik. Deur die definisie
hierbo te gebruik, is daar reeds baie fundamentele waarhede wat
duidelik uitstaan as kern oortuigings of identifiserende beginsels.
Glo die Bybel
Om die Bybel te glo, beteken ons aanvaar alle skriftuur as die
geopenbaarde wil van God. Adventiste glo dat “alle Skrif gegee is deur
inspirasie van God” (2 Tim, 3: 16, 17). Dit beteken dat die Bybel God se
Woord is, gekommunikeer deur manne en vroue wat geïnspireer was
deur God. Hierdie manne en vroue was direk deur die Heilige Gees
geïnspireer en het geskryf soos wat God hul geïnspireer het.(Lees 2
Petrus 1: 20, 21). Alle skriftuur is gelyk geïnspireer en daarom bevat die
hele skrif, van Genesis tot Openbaring, God se geïnspireerde waarheid
en is altyd van toepassing en relevant vir alle mense in alle plekke.
Die Bybel is God se heilige onfeilbare Woord. Ons glo nie dat dit die
hele boodskap van God bevat nie, aangesien God steeds mense
vandag inspireer en altyd soek om Sy waarhede te kommunikeer. Hoe
dit ookal sy, ons glo dat alle waarheid en boodskappe wat “as van
God af” gekommunikeer word, getoets moet word aan die waarhede
wat alreeds in die skrif geopenbaar is.Enige moderne kommunikasie
of openbaring van God sal nooit iets wat reeds geopenbaar is,
weerspreek nie. Dit is wat Petrus bedoel het toe hy gesê het, “geen
profesie van die skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie.” (2 Petrus 1: 20).
God het Homself alreeds baie duidelik in die Bybel geopenbaar.
Enige ander openbaring of interpretasie wat sal kom moet in totale
ooreenstemming wees met dit wat Hy alreeds geopenbaar het. As
Christene wat die Bybel glo, erken Sewende-dag Adventiste dat ons
nie die outonomie op waarheid of die skrif besit nie. Ons is ten volle
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bewus daarvan dat daar baie ander Christen denominasies is wat
die Bybel aanvaar en glo daarin as die Woord van God.
Hoe dit ookal sy, ons is ook bewus daarvan dat daar baie en
verskillende interpretasies van die skriftuur binne en buite die kerk
bestaan. God het geen hulp nodig om Homself te verduidelik nie. Wat
ookal Hy wens om aan die mens te kommunikeer, kan Hy Self doen,
Hy het dit nie gelos vir ons eie interpretasie nie. Mense is feilbaar, God
alleen is onfeilbaar.
Die alleen-wetende en alwyse God weet dat mense Sy Woorde
misinterpreteer en verdraai. So Hy het verseker dat Hy getroue manne
en vroue in verskillende generasies gekies het, oor honderde jare om
Sy boodskappe duidelik te spreek en te skryf, en om dit te verduidelik
sodat niemand deurmekaar sal wees, of dit verkeerd aan sal haal of
misinterpreteer nie. Mense moet versigtig wees om nie hul eie konteks
en begrip aan die skriftuur te koppel nie. God het nie ons hulp nodig
nie. Ons neem Hom op Sy Woord. Ons vertrou Sy Woord, want Hy alleen
is perfek en heilig en trou en goed.
Christene
Christene impliseer dat ons volgers is van Christus. Dit beteken dat
Adventiste, soos meeste ander Christen denominasies, aanvaar ons
dat Jesus Christus in die vlees gekom het, ‘n sondelose lewe geleef
het, gekruisig was en weer opgestaan het. Adventiste glo dat redding
deur Jesus Christus alleen is. Sy dood aan die kruis het versoening
vir ons sonde meegebring en voorsien volle betaling vir die sonde
probleem.
“En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen
ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is,
waardeur ons gered moet word nie.” (Handelinge 4: 12).
As ‘n liggaam van Christen gelowiges, gee ons gehoor aan al die
lerings en praktyke van Jesus, insluitende om die hele mensdom as
ons broeders en susters te aanvaar, ten spyte van ras of geloof. God
is geen respekteerder van persoon nie. Waarookal mense ‘n behoefte
het, dit is waar Jesus en Sy volgers liefde, hoop en ‘n helpende hand
behoort te offer. Dit is waarom Adventiste wêreldwyd aktief betrokke is
in humanitêre sendings. Ons is pro-aktief in die implementering van
ontwikkelings en opvoedkundige projekte, sowel as reaksie in tye van
rampe, regoor die wêreld.
Adventiste jeugdiges soos jy, het God se oproep tot sending in afgeleë
dele van die aarde beantwoord. Hul neem maande en jare af van
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die skool of werk om Jesus se hande en voete te wees in tye van
nood. Dit is ware Adventiste identiteit. Dit is in ons demonstrasie van
meegevoel en sorg vir die verdruktes en behoeftiges dat Christene
hul ware identiteit vind. Christene beteken dat ons volgers is van Jesus
Christus. Die naam gee ons identiteit, maar dit is die praktyk van Jesus
wat outentiteit gee.
Adventiste Christene word geroep om op die lewe en werk van
Christus te reflekteer orals waar ons gaan. Hierdie is nie beperk tot ‘n
sekere tyd of plek of byeenkoms nie. Kyk net na die lewe van Jesus.
Meeste van sy mees kragtigste leerstellings en wonderwerke was nooit
gedoen in ‘n fisiese gebou nie. Hy was altyd aan die beweeg. Hy het
altyd gesoek na ‘n geleentheid om die menslike kondisie te verbeter
en menslike swaarkry te verlig. Dit is Christenskap op sy beste. Jesus se
bediening soos dié van al Sy volgers, was effektief in die plekke waar
mense die seerste gehad het. Jesus het uit Sy pad uitgegaan om
Homself te posisioneer waar Hy die beste kon doen vir diegene wat dit
die nodigste gehad het. Dit is ware Christenskap.
Sewende-dag Sabbat
Die Sabbat is ‘n sleutel element in die Adventiste identiteit. Adventiste
glo dat al die Gebooie van God steeds relevant is vandag, dit is ewige
waardes wat in elke jurisdiksie onder die son vandag gepraktiseer
word. Ons het nie luuksheid om te besluit watter daarvan is bindend
en watter nie. Al God se gebooie is bindend op alle mense in alle
plekke, ten alle tye.Die Sabbat is net een van daardie baie beginsels
wat gegee is aan die mensdom orals as ‘n teken van Christelike
gehoorsaamheid en identiteit.
Adventiste leer nie of glo nie dat die gebooie of die Sabbat kan
red van sonde nie. In teendeel, die wet veroordeel diegene wat dit
ongehoorsaam. Hoe dit ookal sy, net soos enige wet in enige land,
wanneer dit verbreek word, is daar gevolge. Wanneer God se wette
oortree word, is daar beide gevolge en agteruitgang. Die Bybel sê, “As
ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om on sons sondes te
vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig.” Verlossing is nie in die
wet of die Sabbat nie. Verlossing is slegs in Jesus. Dit is ware Adventiste
identiteit.
Adventiste glo dat almal wat gered is deur Jesus Christus ‘n
transformasie ervaar wat beide inwaarts en uiterlik plaasvind. Daar
kan geen ware omskakeling plaasvind sonder ‘n totale transformasie.
Hierdie is ‘n daaglikse en progressiewe ervaring wat somtyds na
toe verwys word as saligmaking. Dit is ‘n daaglikse groei proses van
afhanklikheid van Jesus vir oorwinning oor sonde en versoeking.
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Sewende-dag Adventiste glo dat as God se laaste dag mense, ons ‘n
spesiale boodskap met ‘n tweevoudige natuur het. Dit roep mense uit
vanaf valse aanbidding en leerstelling en wys hul op die aanbidding
van die enigste ware en lewendige God. In reaksie op hierdie oproep
van valse lering, sal daar altyd teenstand kom vanaf die Satan, wat in
teenstand is met die ware aanbidding van God.
Volgens Openbaring 12: 7 – 12, is hierdie die resultate van ‘n oorlog of
konflik wat eintlik in die hemel begin het. Later in daardie selfde hoofstuk,
word die oorblyfsel, of laaste dag mense van God, geïdentifiseer as
diegene wat Die Gebooie van God en die Getuienis van Jesus het. In
opsomming, God se ware kerk of uitverkorenes (uitgeroeptes) sal altyd
getrou wees aan Sy gebooie en sal gelei word deur die getuienisse
van Sy profete in alle eeue. Dit is ‘n fundamentele aspek van Adventiste
identiteit.
Adventiste
Die laaste stukkie van ons identiteit wat ek vandag aanspreek, is ons
geloof in die letterlike en sienlike tweede koms van Jesus. Adventiste
glo dat Jesus eers gekom het as ‘n baba, net soos Hy gesê het Hy
sou. Na Sy kruisiging en opstanding, het Hy teruggekeer om saam
met Sy Vader in die hemel te wees, net soos Hy gesê het Hy sou. Die
woord Adventis is afgelei van die woord “advent”, wat verskyning of
koms beteken. Die eerste advent was toe Hy gekom het as ‘n baba.
Die tweede advent is wanneer Hy die tweede keer in krag en glorie
kom, net soos Hy gesê het Hy sal.
Adventiste plaas hul hoop in hierdie leerstelling dat hierdie selfde Jesus
wat as ‘n baba gekom het, wat tussen mense geloop het, gesond
gemaak het, onderrig het, binnekort sal terugkeer om ‘n einde te
maak aan alle swaarkry, pyn en lyding op aarde. Hy sal die dood en
hel vir ewig uitwis. Dit is ware Adventiste identiteit.
Ongelukkig wanneer ons praat van Adventiste identiteit, dink baie
mense aan tradisies of gebruike en norme wat oorwegend kultureel
is. Hierdie tradisies en gebruike mag verskil van kultuur tot kultuur en
is net wat dit genoem word, tradisie. Hierdie sluit aanbiddingstyle,
musiek, kleredrag en selfs dieët in. Die outentieke Adventiste Christen
identiteit word nie gevind in tradisie nie, maar op die fundamentele
beginsels van redding in Jesus Christus.
Tradisies en kulturele norme is almal onderhewig aan individuele
interpretasie en lei tot verwarring, eenvoudig omdat dit nie op dieselfde
manier uitgevoer kan word, elke keer, en op elke plek nie. In hierdie
verwarring, kan dit maklik wees om ons ware identiteit te verloor.
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Adventiste glo sterk dat indien ons bly by die Skrif, ons verwarring sal
vermy en ons ware identiteit soos dit is in Jesus behou.

Besprekings Vrae:
1. Deel jou persoonlike definisie van Adventiste identiteit met jou
groep.
2. Hoe praat die naam Sewende-dag Adventiste met jul identiteit as
‘n liggaam?
3. Wat is sommige van die dinge wat nie-lede vir jou vertel oor wat
Adventiste glo?
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DAG AGT: Sabbat
Die Bruilofs Maaltyd
Tema:
Die Kerk as ‘n Bruid – hoe Jeugdiges behoort voor te berei vir
die koms van Jesus (bruidegom)

Sleutel Teks: Openbaring 19: 9
Sleutel Gedagte:
Jesus het lank gewag vir die reünie met sy uitverkorene bruid,
die kerk, en maak voorbereiding vir ‘n glorieryke viering.

Inleiding
Die uiterste begeerte van Jesus is om herenig te wees met Sy
kerk. Sonde het skeiding gebring tussen God en die mens.
Deur Jesus Christus is die brug gebou oor die gaping. Christus
het die eise van sonde vervul deur Sy kruisdood. Dit het die
geleentheid geskep vir ‘n volle herstel met die opstandige
mensdom.
Voordat Jesus teruggekeer het na Sy Vader toe, het Hy aan Sy
kerk ‘n belofte gemaak. Hy het gesê dat Hy weer sal kom om
Sy kerk, Sy getroue mense te kom haal om by Hom te wees.
Openbaring 19 beskryf hierdie ervaring as ‘n huwelikseremonie
waarin Jesus die bruidegom is en die kerk, Sy bruid.
Nie lank van nou af nie sal Jesus in glorie kom om Sy bruid
saam met Hom te neem, vir ewig. Dit gaan ‘n groot reünie wees.
Dit sal ‘n vreugdevolle en glorieryke viering wees, as God se
mense van alle eeue herenig word met hul Redder, om nooit
weer geskei te word nie.
Sonde en sondaars sal daar nie meer wees nie. Die
bruilofsmaaltyd van die Lam het gekom en Sy bruid, die
kerk, het haarself gereed gemaak.Maar dit als was moontlik
gemaak deur die genade van Jesus wat Homself vir Sy mense
geoffer het.
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Adventiste jeug sal bevoorreg wees om ander jeugdiges wat hul
lewens vir Jesus opgeoffer het, te ontmoet. Wat ‘n vreugdevolle viering
sal dit wees!
Vandag sal ons tyd neem om die beloftes van Jesus te bestudeer en
ons geloof in daardie beloftes te bevestig. Maar meer belangrik, ons
sal die belangrikheid daarvan vir elke jeugdige en jong volwassene
om in ‘n staat van gereedheid en voorbereiding te leef vir die tweede
koms van Jesus en die bruilofsmaal van die Lam. Maranatha! Jesus
kom.
Die Preek
As ‘n kind wat groot geword het in ‘n klein plaasdorpie in Jamaika, het
ek mooi herinneringe daarvan om op reis te gaan, meeste van die
tyd was hierdie saam met die kerk, of vir geestelike byeenkomste of vir
ontspanning. Daar was nie baie om te doen in my klein gemeenskap
nie, veral in die aande, so elke geleentheid wat ons gekry het om na
jeug byeenkomste of strand uitstappies mee te maak, was vir ons iets
groots. Ek persoonlik, kan onthou toe ons vroeg in die oggende moes
opstaan om die enigste vervoer betyds te kry, vir ‘n besoek aan my
familie in die stad, Kingston.
Dit was baie raar, en omdat ons so vroeg moes opstaan in die oggend
was die afwagting so intens, dat ek eintlik nie ‘n oog kon toemaak nie.
Ek het geslaap en gekyk. Daar was vlinders in my maag, Ek sou aan
die slaap raak vir ‘n paar minute en dan droom dat die bus weggery
het en my agter gelos het. Om dan slegs uit my slaap wakker te word
en te besef dat ek slegs gedroom het, en dit was alles te danke aan
my verhoogde opgewondenheid en afwagting.
Ons het gister geleer dat een van ons Adventiste identiteits kenmerke
is ons gegronde geloof in die belofte van Jesus, dat Hy weer sal
terugkom. Ons, meer as ander denominasies en gelowe, preek hierdie
boodskap al vir eeue. Ons vroeë pioniers in die vroeë 19e eeu het hul
hoop en geloof op hierdie belofte gehang.
Maar selfs voor die 19e eeu, lank voor die geboorte van die Joodse
nasie, vind ons patriarge wat soek na hierdie lang-verwagte belofte.
In Hebreërs 11:10 word ons vertel dat Abraham gesoek het vir ‘n stad
met fondasies, wie se bouer en regeerder, God is. Henog het ook
geprofeteer dat God sal kom met tien duisend heiliges; sien Judas
verse 14 en 15. Job verklaar in hoofstuk 19: 25 – 27,
“MAAR ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof
opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my
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vlees God aanskou; Hom wat ék sal aanskou my ten goede, en my oë
— en geen vreemde nie — sal sien, My niere versmag van verlange
in my binneste.
In ons heel eerste les hierdie week het ons geleer dat die kerk bestaan
uit God se uitverkorenes (uitgeroeptes) van alle eeue. Van die begin
af toe die mens gesondig het, was dit God se bedoeling om die
mens met Homself te herstel. Hierdie is die rede waarom Jesus gekom
het, om ons te red van ons sondes. Voordat Jesus gekom het, het
God ‘n tydelike plan, in die vorm van die offerstelsel, opgestel, as ‘n
herinnering van Sy belofte om Sy Seun te stuur om die offer te wees
om die prys te betaal vir die mens se oortreding. Dit was altyd God se
plan om die mens terug te bring na Homself toe, vir ewig. Sonde was
nooit deel van God se plan nie, maar eens dat die mens die keuse
gemaak het om te sondig, het God die plan geïnisieer om hom te
verlos en om die mens ‘n nuwe en ewige tuiste te gee.
Regdeur die skrif vind ons profesieë wat wys na hierdie lang verwagte
gebeurtenis, Daar is oor die 400 Bybel profesieë oor die tweede koms
van Jesus. Die boodskap van die tweede koms van Jesus was die
tema van baie van die geskrifte van die patriarge en profete. Die idee
van God wat terugkeer en herenig word met Sy mense is ‘n groot bron
van vreugde en opgewondenheid.
Ek het vroeër gepraat van my kinderdae toe ons op reis gegaan
het. Een van my kosbaarste herinneringe van uitstappies was kerk
uitstappies om tent byeenkomste by te woon.Dit was lank terug in die
dae toe predikante baie gemeentes gehad het.Tent byeenkomste was
baie populêr and opwindend, veral omdat dit vir ons ‘n geleentheid
geskep het om uit ons gemeenskap en huise vir die aand te kom. Vir
ons kinders, was hierdie ‘n rare geleentheid vir sosiale interaksie en
geleentheid om nuwe vriende te maak.
Een ding van hierdie reise was die opgewekte en vreugdevolle gees
wat tot uiting gekom het, hoofsaaklik in die sing van koortjies terwyl
ons gereis het. Baie van die liedjies het eskatologiese temas gehad.
Ek kan nog hoor en die prentjie in my gedagtes sien, hoe spesifieke
kerklede liedjies sing soos “We Shall Have a Grand Time Up In Heaven.”
Nog ‘n ander gewilde liedjie was “When The Saints Go Marching In.”
Somtyds het ons liede gesing soos “We’re Marching to Zion, Beautiful,
Beautiful Zion” of “When We all Get to Heaven.”
Die liedjie wat die gewildste was en wat in my gedagtes ingebrand is,
is die een wat ek amper gladnie sedertien my kinderdae gehoor het
nie. Die woorde gaan iets soos hierdie,
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“Get on life’s glory road, Heaven is now in view,
Although the road is rough, Jesus will carry you through,
He’ll take you by the hand, Leading you through that land,
Get on life’s glory road.”
Ek is seker dat teen die tyd besef al my jong vriende dat ek van liedjies
hou. Liedjies dra die boodskap van die evangelie na my, soos niks
anders kan nie. Ek geniet dit net so om die ou Advent lofliedere te
sing, in besonders daardie liede wat die tema het van die Tweede
Koms of om huis toe te gaan na Jesus toe.
Ons planeet is vir so lank in rebellie. Elke een van ons het al pyn,
hartseer, siekte en dood van ons geliefdes ervaar. Dit was nooit deel
van God se plan vir Sy kerk nie, Sy bruid, Sy uitverkorenes (uitgeroeptes).
‘n Vyand het dit gedoen. Sonde het verwydering tussen God en Sy
mense gebring. Jesus het die glorie en prag van die hemel verlaat
om na die aarde te kom op ‘n reddings sending. Sy ingryping deur die
verlossingsplan maak dit moontlik vir sondaars om herstel en herenig
te word met ons hemelse familie vir eens en vir altyd.
Dit is waarom die tema van die Bybel en baie van die liedere wat ons
sing fokus op wat Jesus vir ons gedoen het om ons te verlos.En dit is
waarom ek persoonlik die liedere geniet wat praat oor die verlossing
en die terugkeer van Jesus, om ons finaal te herstel en te verenig met
God. Hierdie sal ‘n groot en glorieryke reünie wees, en hierdie keer sal
ons nooit weer geskei word nie. Hierdie keer sal sonde en die Satan
vir ewig vernietig word. Hierdie keer sal hartseer, pyn, siekte en dood
heeltemal uitgewis wees.
Nou kan ek ten volle die betekenis en die boodskap in die liedjies
verstaan wat ons altyd gesing het as kinders op hierdie kerk uitstappies.
Die boodskap is kragtig en deurstaan alle tye en generasies. Oorweeg
wat dit moes beteken het vir my nou oorlede vader en sy tydsgenote
wanneer hul gesing het,
“We speak of the realms of the blessed
That country so bright and so fair
And oft are its glories confessed
But what must it be to be there.”
Of “Let us sing a song that will cheer us by the way,
In a little while we’re going home.”
Of “How cheering is the Christian’s hope
While toiling here below
It buoys us up while passing through
This wilderness of woe.
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Of “How far from home? I asked as on,
I bent my steps, the watchman spake:
The long dark night is almost gone,
The morning soon will break....
“Not far from home! O blessed thought!
The traveler’s lonely heart to cheer:
Which of a healing balm has brought,
And dried the mourner’s tear.
Then weep no more, since we shall meet
Where weary footsteps never roamOur trials past, our joys complete,
Safe in our Father’s home.”
Die Bybel is gevul met die kosbare beloftes van Jesus. Hy het vir ons
Sy woord gegee en ons kan Hom glo. Ons glo Hom want Hy het Sy
belofte gehou om te kom en Homself te offer as die plaasvervanger
vir ons sondes. Hy het die prag en die glorie van die hemel verlaat om
af te kom om ons te red. Hy het Sy lewe as volle betaling gegee en
offer vir ons sondes. God in Christus het Sy woord gehou om die mens
van sonde te verlos. Deur Sy offer het Hy die weg na glorie geopen vir
wie ookal wil ingaan.
Vandag praat ons daarvan dat mense ‘n goeie rekord het, wat beteken
dat hulle konstant is met ‘n spesifieke vaardigheid of loopbaan. Hul het
altyd presteer of gelewer wanneer dit van hul verwag was. God het
vasgestel dat Hy ‘n onberispelike rekord het. Hy het Sy woord gehou
die eerste keer. Hy het Sy belofte gelewer deur die sending van Jesus
om die prys te betaal vir sonde. Op die basis van Sy rekord kan ons
seker wees dat Hy sal lewer wat Hy belowe het, om weer te kom en
ons te herenig met Hom verewig.
In 1 Thessalonicense 4: 16 en 17, skryf een van die grootste Nuwe
Testamentiese skrywers, Paulus, die apostel, hierdie woorde:
“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met
die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van
God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna
sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer
word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here
wees.”
Johannes hoofstuk 14, verse 1 – 3 staan die belofte wat Jesus self
gegee het, voordat Hy teruggekeer het na die hemel:
“LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In
die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie,
sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as
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Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My
toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”
Johannes die openbaarder vervolg omdat hy die evangelie van
Jesus Christus gepreek het, verban na die eiland Patmos en in warm
olie gegooi. Maar Christus verskyn aan Hom in ‘n visioen, en hy sien
die groot bruilofsmaal wat hy vaagweg van praat in Openbaring 19:
7 – 9.
“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid
gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar
gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met
rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van
die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf — salig is die wat genooi is na
die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige
woorde van God”.
Johannes gebruik beelde van die bruilof om die vreugdevolle viering
van God se mense te illustreer wanneer Jesus vir ‘n tweede keer
terugkeer. Jesus, die Lam van God, word as die koninklike bruidegom
voorgestel. Hy het lank gewag vir die reünie en feesviering saam met
Sy gekose bruid, die kerk. Die beelde beeld ‘n bruid uit wat geklee is in
wit linne wat die geregtigheid van die heiliges voorstel.
Elke huwelikseremonie is ‘n viering van die liefde en toewyding wat die
bruid en bruidegom deel. Hierdie is fundamentele beginsels in enige
verhouding. Jesus Christus,ons Here en Redder is die uiteindelike
voorbeeld van ware liefde en toewyding. Soos wat jong mense hierdie
belangrike lewensveranderende besluit oordink, is dit belangrik om te
verstaan dat ‘n suksesvolle huwelik gebou is op die fondasie van God
se liefde en toewyding teenoor mekaar.
Soos wat ons voorberei en wag vir Jesus om terug te keer, wil ek u
aanmoeding om lief te raak vir Jesus. Ons is lief vir Hom omdat Hy ons
eerste liefgehad het. Jesus is baie lief vir ons en ons reageer liefdevol
daarop deur Hom ons volle toewyding te gee. Ons belowe ons liefde
aan Hom soos ons opofferend ons beste vir Hom gee.
Jesus, ons bruidegom is ook getrou, Hy eer Sy Woord en hou Sy beloftes.
Getrouheid is fundamenteel aan die huweliksverhouding. Die heilige
eed om te hou, is ‘n band van trou wat manne en vroue neem om te
verhoed dat enige vorm van buite af die huweliksverhouding inval.
Wanneer Jesus met Sy bruid in die huwelik tree, is dit vir ewig.
Die huwelik is permanent. Dit was nooit in God se plan om te skei nie.
Indien die huwelik gemaak is om vir ewig te hou, moet die man en
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vrou beide oor die deugde van geduld, vriendelikheid, teerheid en
vergifnis beskik, net soos Christus vir Sy bruid, die kerk doen. Paulus
sê in Efesiërs 5, die huwelikverhouding is ‘n simbool van Christus en
Sy kerk. Christus wil by Sy kerk wees vir ewig en so behoort dit in ons
huwelike as manne en vroue te wees.
Net soos dit is in sommige van die huwelike in God se kerk vandag,
tussen Sy uitverkorene mense, mag hul somtyds sukkel en ly. Die vyand
van siele ontmoedig, lei aandag af en vernietig God se uitverkorene
mense. Maar ek het goeie nuus vir al God se kinders: Om net nog ‘n
klein bietjie langer vas te hou. Die beloftes van God is waar en seker.
Die reis mag dalk lank wees en die geveg moeilik voel, maar God het
‘n onberispelike rekord. Hy hou Sy Woord. Die bruid van Christus sal
een dag herenig wees met Hom.
In die woorde van nog ‘n ou goeie Adventiste lied,
“Let us sing a song that will cheer us by the way
In a little while we’re going home,
For the night will end in the everlasting day,
In a little while we’re going home.”
Soos wat ons geduldig wag, vir die vervulling van die Belofte, laat
ons ons reis geniet. Laat ons vashou aan die profesie van ons geloof,
onwankelend. Hy wat belowe is getrou. Sy Woord is waar. Sy belofte is
seker. In Openbaring hoofstuk 22: 12, sê Hy,“En kyk, Ek kom gou, en my
loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.”
Hy sal kom net soos Hy gesê het Hy sal. Hy het Sy belofte gehou die
eerste keer, Hy sal definitief die tweede keer. So “until then, my heart
will go on singing, until then, with joy I carry on, until the day mine eyes
behold the city, until the day, God calls me home.” Laat ons getrou
wees tot die belofte realiseer. “Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou.
Amen, ja kom, Here Jesus!.” Openbaring 22:20.

Besprekings Vrae:
1. Hoekom glo jy dat die belofte van die tweede koms soveel
beteken vir gelowiges deur al die eeue?
2. Wat is die basis waarop ons die belofte van Christus se tweede
koms glo?
3. As die bruid van Christus het die kerk van Christus so lank
uitgesien na die terugkeer van Jesus. Wat is jou nommer een
verwagting wanneer Jesus kom?
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Beplan a

Hemelviering
Vorm ‘n Barnabas-ondersteuningsgroep
Die Bybel sê, “Barnabas was ‘n goeie man, vol van die Heilige Gees en sterk in geloof. En baie mense is na die
Here gebring “(Handelinge 11:24, NLT). Barnabas het sterk geglo om mense ‘n tweede kans te gee. Toe Paulus
bekeer is, was die kerk bang om net die deur oop te gooi en hom in te laat. Dit was Barnabas wat sy reputasie op
die lyn vir die terreur-gedraaide Christen, Paulus, gevestig het. Toe Paulus besluit het dat hy nie Johannes Markus
op ‘n reis saam met hom wou neem nie, omdat hy hom voorheen in die steek gelaat het, was dit Barnabas wat
besluit het om die jong Johannes Markus ‘n kans te gee, ‘n tweede kans, waarvan sommige gedink het as ‘n
fout. So sterk was hul meningsverskil dat Barnabas en Paulus vir ‘n rukkie geskei het. Later het Paulus die waarde
in hierdie jongman gesien en selfs vir hom gestuur om in sy sendingreis te help.
Soms moet jongmense wat foute maak, net iemand nodig hê om in hulle te glo. Vorm ‘n Barnabasondersteuningsgroep om diegene wat in die kerk groot geword het, aan te moedig en te help, maar besluit
het om te vertrek. Jy hoef nie die rede te ken nie. Besluit net om elke dag vyf minute per dag te bid vir enige
jongmense wat jy ken wat die kerk verlaat het en beplan die beste manier om uit te reik. Vind ‘n manier om
getuienisse van die Globale Jeugdag en Week van Gebed saam met hulle te deel en nooi hulle uit om vir die
afsluitingsprogram te kom.

Sal jy vandag ‘n Barnabas wees?
Sal jy ‘n jongmens aanmoedig om terug te kom?

Help hulle om hul pad terug te kry!
vir idees oor die beplanning van jou Tuiskomsprogram besoek:
w w w. yo u t h . a d ve n t i s t . o rg

