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1933/53-vertaling

Handelinge
20:28

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor
die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om
as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy
deur sy eie bloed verkry het.

Efesiërs 4:11-13

En Hy het gegee sommige as apostels, ander as
profete, ander as evangeliste, ander as herders en
leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk,
tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat
ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van
die kennis van die Seun van God, tot `n volwasse
man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

Ons glo dat hierdie ware
kerk
ooreenkomstig
die
geestelike bestuurswyse wat
1
ons in die Here ons in sy
Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom
Woord geleer het, geregeer
moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is
1 Timoteus 3:15
moet word.
van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die
waarheid.
Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van
die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur
die bloed van die ewige testament uit die dode
Hebreërs 13:20- teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk,
om sy wil te doen, deur in julle te werk wat
21
welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan
wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid!
Amen.
soos hulle wat van die begin af ooggetuies en
Daar is naamlik dienaars of
dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer
herders wees om die Woord 2 Lukas 1:2
het,
van God te verkondig en die
Wie na julle luister, luister na My; en wie julle
sakramente te bedien;
Lukas 10:16
verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp
Hom wat My gestuur het.
As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word
Johannes 20:23 dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes
hou, dan is dit gehou.

1983/91 vertaling
Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige
Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n
kudde versorg, so moet julle die gemeente van God
versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed
van sy eie Seun.
En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels,
profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel
daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle
diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.
So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike
eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun
van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide
mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.
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. Die
gemeente is die draer en beskermer van die
waarheid.
God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die
bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy
kudde is, uit die dood teruggebring. Mag dié God
julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil
kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot
stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom
behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.
Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer
is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en
dienaars van die Woord was.
"Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle
verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp
Hom wat My gestuur het."
As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit
hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie,
word dit nie deur God vergewe nie."

Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie
geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie
Romeine 10:14
hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor
sonder een wat preek?
So moet ons dan beskou word as dienaars van
1 Korintiërs 4:1- Christus en bedienaars van die verborgenhede van
God. En verder word van die bedienaars vereis dat
2
hulle getrou bevind moet word.
naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself
versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken
2
Korintiërs nie en die woord van die versoening aan ons toe te
vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil,
5:19-20
asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om
Christus wil: Laat julle met God versoen.

ook ouderlinge

en diakens

2 Timoteus 4:2

... verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig;
weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en
lering;

Handelinge
14:23

En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge
gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die
Here in wie hulle geglo het.

Titus 1:5

Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat
jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van
stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou
beveel het -

3

Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee
monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen
1 Timoteus 3:8- vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid
4
van die geloof in ‘n rein gewete hou. En hulle moet
10
ook eers ‘n proeftyd deurmaak; daarna, as hulle
onberispelik is, kan hulle dien.

om saam met die herders
5 Filippense 1:1
die kerkraad te vorm.

Paulus en Timótheüs, diensknegte van Jesus
Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in
Filíppi is, saam met die opsieners en diakens:

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?
So moet julle ons dan sien: ons is dienaars van
Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse
van God toevertrou is. Van ‘n bestuurder word veral
vereis dat hy betroubaar moet wees.
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.
Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is
God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons
smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening
met God wat Hy bewerk het!
verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en
ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle
geduld onderrig te gee,
In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat
die gemeente gebid en gevas het, het die apostels
hulle opgedra aan die Here, in wie hulle nou geglo
het.
Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling
dat jy die dinge wat nog gereël moes word, in orde
moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet
aanstel soos ek dit aan jou opgedra het.
Net so moet diakens ook manne van goeie karakter
wees. Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie
aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit
wees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die
geopenbaarde waarheid van die geloof vashou.
Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle
geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle
inbring nie, kan hulle as diakens dien.
Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus
Jesus. Aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus
aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens.

Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie.
1 Timoteus 4:14 wat jou gegee is deur die profesie met die Dit is aan jou gegee deur die profesieë toe die raad
handoplegging van die ouderlinge.
van ouderlinge jou die hande opgelê het.
In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer
En in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het
geword het, het daar teen die Hebreeussprekendes
daar
‘n
murmurering
ontstaan
van
die
klagtes gekom van die Griekssprekendes dat hulle
Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle
weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep
weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof
word. Die twaalf apostels roep toe al die gelowiges
gesien is. En die twaalf het die menigte van die
bymekaar en sê vir hulle: "Dit is nie reg dat ons die
Handelinge 6:1- dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons
verkondiging van die woord van God verwaarloos om
Deur hierdie middel moet
4
die woord van God nalaat om die tafels te bedien
die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek
hulle sorg dra dat die ware
nie. Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle,
sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is
godsdiens onderhou, die
van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en
dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het,
ware leer oral versprei, die
wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan
sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal
oortreders op geestelike
aanstel; maar ons sal volhard in die gebed en die
6
dan al ons aandag aan gebed en die bediening van
bediening van die woord.
wyse vermaan en in toom
die woord bly gee."
hou en die armes en
‘n Ouderling is immers ‘n bestuurder van die
bedroefdes
ook
volgens
Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik
hulle
nood
gehelp
en
onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen van gedrag wees, nie aanmatigend en opvlieënd nie,
getroos word.
drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie; maar nie ‘n dronkaard of ‘n rusiemaker of ‘n soeker na
gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat
Titus 1:7-9
heilig, een wat homself beheers; een wat vashou aan goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers.
die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy
hy in staat kan wees om met die gesonde leer te onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met
vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.
die gesonde leer aan te moedig en die argumente
van teenstanders te weerlê.

Op hierdie wyse sal alles in
So moet ons dan beskou word as dienaars van
die kerk behoorlik en ordelik
1 Korintiërs 4:1- Christus en bedienaars van die verborgenhede van
7
God. En verder word van die bedienaars vereis dat
2
geskied wanneer betroubare
hulle getrou bevind moet word.
persone gekies word

So moet julle ons dan sien: ons is dienaars van
Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse
van God toevertrou is. Van ‘n bestuurder word veral
vereis dat hy betroubaar moet wees.

Dit is ‘n betroubare woord: as iemand na ‘n
opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike
werk. ‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, die
man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik,
gasvry, bekwaam om te onderrig; geen drinker, geen
vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik;
geen strydlustige, geen geldgierige nie; een wat sy
1 Timoteus 3:1- eie huis goed regeer en sy kinders met alle
7
waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand
nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir
die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie ‘n
nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en
in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy
ooreenkomstig die voorskrif
moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders,
wat die apostel Paulus in die
sodat hy nie in veragting en in die strik van die
8
brief aan Timoteus gee (1
duiwel val nie.

Tim 3).

Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee
monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen
1 Timoteus 3:8- vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid
van die geloof in ‘n rein gewete hou. En hulle moet
10
ook eers ‘n proeftyd deurmaak; daarna, as hulle
onberispelik is, kan hulle dien.
Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle
kinders en eie huis goed regeer.
Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle ‘n
1 Timoteus 3:13 eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in
Christus Jesus.
1 Timoteus 3:12

Dit is ‘n waar woord: as iemand graag ouderling wil
wees, begeer hy ‘n voortreflike werk. ‘n Ouderling
moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter,
verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te
onderrig; hy moenie aan drank verslaaf of ‘n
rusiemaker wees nie, maar inskiklik, vredeliewend en
nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan
beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag
oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie
weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy
dan die sorg vir die gemeente van God op hom
neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar
onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan
verwaand word, en in die oordeel kom waarin die
duiwel hom laat beland. Ook by die mense buite die
gemeente moet hy as ‘n goeie man bekend staan
sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in ‘n
strik van die duiwel val nie.
Net so moet diakens ook manne van goeie karakter
wees. Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie
aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit
wees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die
geopenbaarde waarheid van die geloof vashou.
Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle
geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle
inbring nie, kan hulle as diakens dien.
‘n Diaken moet aan sy vrou getrou wees en sy
kinders en sy eie huisgesin goed beheer.
Dié wat as diaken goed gedien het, verwerf vir
hulleself ‘n eervolle plek in die gemeente en groot
vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus.

