
Dink helder oor kerkwees (vervolg) 

2.   Ek het ’n kerkfamilie nodig om my te help om met ander gelowiges te konnekteer deur 

________________. 
 

1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin 

van God, dit is die gemeente van die lewende God. 

  

 

 

 Hand 2:42  “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge 

verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.” 

 46  “Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die 

gemeenskaplike maaltyd gehou…” 

 Om gesond en gebalanseerd te wees kort ek: 

 

    Lofprysing en aanbidding in die groot groep (“tempel”) 

    Gemeenskap in die kleingroep   (in ’n huis) 
 

3. Ek het ’n kerkfamilie nodig om my te help groei na geestelike volwassenheid deur 

________________. 

- Karakter 

- Vaardigheid 

- Dit oordra na ander 

Heb 5:12  Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in 

die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 

 

 

4. Ek het ’n kerkfamilie nodig om my te help om terug te gee deur ______________________. 

1 Pet 4:10  “As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy 'n genadegawe 

ontvang het, die ander dien.”  

Sê vir God: “Here, ek weet nie wat U wil hê ek moet doen nie, maar wat ookal U wil, sal ek doen! Wat ookal!” 

 

 

5.  Ek het ’n kerkfamilie nodig om my te help  om God se liefde te kommunikeer deur 

____________________. 

2 Kor 5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen 

het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.  

Wie ken jy wat nog nie die Here ken nie? 

Bid vir daardie persoon. 

Sien geleentheid raak om te getuig. 


