SONDAG 21
VRAAG EN ANTWOORD: 54
Teks

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?
Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af "Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe
vir die skape.
af vir die skape.
Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor
Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n
die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om
Handelinge
kudde versorg, so moet julle die gemeente van God
20:28
as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy
versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed
deur sy eie bloed verkry het.
van sy eie Seun.
En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels,
Antwoord: Dat die Seun van
En Hy het gegee sommige as apostels, ander as
1
profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel
profete, ander as evangeliste, ander as herders en
God
daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle
leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk,
diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.
Efesiërs 4:11-13 tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat
So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike
ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van
eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun
die kennis van die Seun van God, tot `n volwasse
van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide
man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat
Efesiërs 5:26
waterbad deur die woord,
Hy dit met die water en die woord gereinig het,
En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sterre aan
van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande die hemel. Ek sal hierdie hele wêreld aan jou
Genesis 26:4
gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die nageslag gee, en al die nasies van die aarde sal in
aarde geseën word;
jou nageslag geseën wees,
Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is
wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te om die stamme van Jakob te herstel en om die
Jesaja 49:6
bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot Israeliete wat gered is, terug te bring nie; Ek maak
‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die jou ‘n lig vir die nasies sodat die redding wat Ek
einde van die aarde.
bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.
uit die hele menslike geslag 2
Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met
met die mond bely ons, en ons word gered. Die Skrif
Romeine 10:10die mond bely ons tot redding. Want die Skrif sê:
11
sê tog: "Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel
Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.
word nie."
Toe sing hulle `n nuwe lied en sê: U is waardig om Toe sing hulle ‘n nuwe lied: "U is waardig om die
die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is boek te neem en die seëls daarvan oop te maak
Openbaring 5:9
geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit omdat U geslag is en met u bloed mense vir God
elke stam en taal en volk en nasie,
losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.
Johannes 10:11

Halleluja! Alef. Ek wil die HERE loof van ganser
Prys die Here! Met my hele hart wil ek die Here loof
harte; Bet. in die kring van die opregtes en in die
in die samekoms van die opregtes, in die gemeente.
vergadering.
Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor
Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n
Handelinge
die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om
kudde versorg, so moet julle die gemeente van God
20:28
as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy
versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed
deur sy eie bloed verkry het.
van sy eie Seun.
Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook
ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy
Romeine 8:29
aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy
eersgeborene kan wees onder baie broeders;
die Eerste is.
en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd
wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om
om die volheid van die tye te reël, met die doel om
alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is,
alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die
onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.
aarde is, onder een hoof in Christus te verenig - in
Deur Christus het ons deel geword van die volk van
Hom in wie ons ook `n erfdeel ontvang het nadat
God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig
Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur
vir Hom 'n gemeente wat tot
die voorneme van Hom wat alles werk volgens die
3 Efesiërs 1:10-13
volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die
raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy
die ewige lewe uitverkies is,
eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die
heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop
grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle
het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die
deel geword van die volk van God toe julle die
waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor
waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie
het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is
van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het.
met die Heilige Gees van die belofte,
In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe
is, julle as die eiendom van God beseël.
Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad
Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad
van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem
van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien
met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms,
Hebreërs 12:22- duisende engele, by die feestelike vergadering en die
die vergadering van die eersgeborenes wie se name
gemeente van eersgeborenes wat in die hemele
23
in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God
opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en
wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat
by die geeste van die volmaakte regverdiges,
vrygespreek en wat nou volmaak is,
Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike
priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die
1 Petrus 2:9
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat eiendomsvolk van God, die volk wat die
julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
lig,
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
Psalm 111:1

Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die
HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek
in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie,
Jesaja 59:21
en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die
mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van
nou af tot in ewigheid nie.
Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus
Romeine 1:16
nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen
wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie
4
deur sy Gees en Woord
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor
sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as
hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe
Romeine 10:14- lieflik is die voete van die wat die evangelie van
vrede verkondig, van die wat die evangelie van die
17
goeie verkondig! Maar hulle was nie almal
gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het
gesê: Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof
is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord
van God.
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die
Efesiërs 5:26
waterbad deur die woord,
Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die
wat deur hulle woord in My sal glo-- dat almal een
Johannes 17:20mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat
21
hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan
glo dat U My gestuur het.
En hulle het volhard in die leer van die apostels en in
in die eenheid van die ware
Handelinge 2:42 die gemeenskap en in die breking van die brood en
5
in die gebede.
geloof

Efesiërs 4:3-5

en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te
bewaar deur die band van die vrede. Dit is een
liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een
hoop van julle roeping; een Here, een geloof een
doop,

Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met
die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat
Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die
mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn
nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n
krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die
eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.
Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom
glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom
gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder
iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy
nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe
wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie
boodskap bring." Die Israeliete het egter nie almal
aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê
immers: "Here, wie het die prediking geglo wat ons
gehoor het?" Die geloof kom dus deur die prediking
wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is
die verkondiging van Christus.
Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat
Hy dit met die water en die woord gereinig het,
"Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié
wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. Ek
bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader,
in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees,
sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.
Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die
apostels en die onderlinge verbondenheid, die
gemeenskaplike maaltyd en die gebede.
Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees
tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede
met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net
één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God
julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof,
één doop,

o God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou
toe verkondig ek u wonders. En ook tot die
Psalm 71:17-18 ouderdom en die grysheid toe - o God, verlaat my
nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm
verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.
Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die
van die begin van die wêreld
HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek
6
in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie,
af tot die einde toe
Jesaja 59:21
en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die
mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van
nou af tot in ewigheid nie.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie
1
Korintiërs
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
11:26
totdat Hy kom.
Alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van
my jeug af -laat Israel dit sê - alreeds te veel het
hulle my as vyand behandel van my jeug af; tog het
hulle my nie oorwin nie. Ploeërs het op my rug
Psalm 129:1-5
geploeg; hulle het hul vore lank getrek. Die HERE is
regverdig: Hy het die toue van die goddelose
afgekap. Laat hulle beskaamd staan en agteruitwyk,
almal wat Sion haat.
vergader,
beskerm
en
7
En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots
onderhou
Matteus 16:18
sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die
doderyk sal dit nie oorweldig nie.
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit
verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal
Johannes 10:28- hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My
30
gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle
uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is
een.

en dat ek
lewende lid is

daarvan

'n

8 Romeine 8:10

Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood
vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die
geregtigheid.

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself
op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus
2 Korintiërs 13:5
Christus in julle is nie - as julle ten minste nie
verwerplik is nie!

U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig
nou nog van u kragtige dade. Nou dat ek oud en
grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o
God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan
vertel van u werk en u mag.
Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met
die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat
Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die
mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn
nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom.
‘n Pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar
verdruk, dit moet Israel sê, hulle het my van jongs af
swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.
Hulle het van my rug ‘n ploegland gemaak en daar
lang vore op getrek. Die Here is regverdig, Hy het die
bande losgesny waarmee die goddeloses my gebind
het. Mag almal wat vir Sion haat, self tot niet gaan,
En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal
Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit
nie oorweldig nie.
Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle
ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee
het, is die belangrikste van almal, en niemand kan
hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die
Vader is een."
Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die
lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die
liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die
sonde.
Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of
julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat
Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die
toets nie deurstaan nie.

en ewig sal bly.

Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe
1 Johannes 3:14 lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie
broeder nie liefhet nie, bly in die dood.
liefhet nie, bly in die dood.
Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die
En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en
ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom
ons sal ons harte voor Hom gerusstel, want as ons
1
Johannes
tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel-God is
hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy
3:19-21
groter as ons gewete, en Hy weet alles. Geliefdes, as
weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel
ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons
nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God;
vrymoedigheid om na God te gaan;
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en
9 Psalm 23:6
lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte
van dae.
van dae.
En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle
Johannes 10:28 verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle
hulle uit my hand ruk nie.
uit my hand ruk nie.
Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding
Wie sal ons skei van die liefde van Christus
of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid,
verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of
gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: "Dit
naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is:
is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat
Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is
ons soos slagskape behandel word." Maar in al
gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons
Romeine 8:35hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom
meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad
wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood
39
het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of
of lewe of engele of magte of teenswoordige of
engele of owerhede of magte of teenwoordige of
toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of
toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander
enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde
skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat
van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus
daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.
Jesus ons Here.
Dit is Hy wat julle ook end-uit sal laat vas staan,
wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die
sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die
1 Korintiërs 1:8- dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te
dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is
wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die
9
getrou, Hy wat julle geroep het om verenig te lewe
gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here.
met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van
1 Petrus 1:5
tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed
word in die laaste tyd.
is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.

Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar
Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van
niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie,
ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons
1 Johannes 2:19
want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons
gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle
gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van
nie almal van ons is nie.
hulle werklik een van ons is nie.

