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Ek en die bewaring van die natuur

ONS DOELWIT

Die jongmense moet eienaarskap aanvaar vir die bewaring van die natuur. 

SPESIFIEKE DOELSTELLING

Kennis

Die jongmense moet weet –
dat God hulle geskep het met ’n bepaalde verantwoordelikheid teenoor die natuur;•	
dat hulle God se verteenwoordigers op aarde is; •	
dat mense die natuur kan misbruik; en•	
dat hulle en die res van die skepping afhanklik van die natuur is en dit daarom moet •	
bewaar.

Gesindheid

Die jongmense moet –
dankbaar wees vir God se wonderlike skepping;•	
bereid wees om met groot verantwoordelikheid God se skepping te bewaar en te bestuur; •	
en
bereid wees om saam met ander lewende wesens in die skepping te leef.•	

Vaardigheid

Die jongmense moet – 
in staat wees om •	 groen te leef en te werk; en 
begelei word om ’n voorbeeld te stel met die bewaring van die natuur.•	

EK BREI MY EIE KENNIS UIT  

Wanneer ons oor die natuur, oor God se skepping praat, kan ons nie op ’n ander plek begin 
nie as by die skeppingsgeskiedenis in Genesis. Daar lees ons hoe die hele gebeure verloop 
het toe God die hemel en die aarde geskep het. As ’n mens dit letterlik sou vertaal, sou die 
vertaling min of meer soos volg lyk: Die dag toe die Here God hemel en aarde gemaak het, 
was daar nog geen struike op die aarde nie, en het daar nog geen groenigheid opgeskiet nie. 
Die Here het dit nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was nog geen mens om die grond 
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te bewerk nie. Water het uit die grond opgekom, en al die grond natgemaak. Toe het die Here 
God die mens gevorm. 

Psalm 8 beskryf by uitnemendheid die skepping, en hoe wonderlik God alles gemaak het. 
Daar word na die Psalms as himnes verwys, en na Psalm 8 spesifiek as ’n kosmiese himne. 
Die rede hiervoor is dat dit die majesteit van God besing, en spesifiek soos dit bekend word in 
verskillende natuurverskynsels. Dit is verder belangrik om raak te sien dat dit nie die skepping 
is wat besing word nie, maar die Skepper. Omdat God geskep het, moet sy skepping opgepas 
en bewaar word. 

Op die skeppingsverhaal in Genesis en op die Psalms wat oor die skepping handel, moet 
ons reageer. God gee sy skepping immers aan ons om dit te bewoon en te bewerk. Ons is die 
kroon van hierdie skepping, met ander woorde, die konings wat as God se verteenwoordigers 
oor sy skepping moet regeer of heers. Hoewel ons klein en nietig is, moet ons steeds God se 
lof besing.  

Ons is natuurlik vervangbaar, en God het ons nie nodig om die skepping te onderhou nie, maar 
Hy kies om ons daarby betrokke te maak. Daarom word ons ook met ’n verantwoordelikheidsin 
gebore, sodat die skepping, God se skepping, bewaar kan word. 

Dit bring ons by die feit dat ons ’n ekologiese verantwoordelikheid het. Daar moet omsigtig met 
die skepping omgegaan word. Dit moet bewaar word, ook vir die geslagte wat nog kom. Daarom 
is verantwoordelike benutting van die hulpbronne noodsaaklik. Ons moet kundig en ingelig 
met God se skepping omgaan. Plante en diere moet bewaar en bestuur word. Aardverwarming 
is maar een van die uitdagings waarmee ons gekonfronteer word. 

Dit is egter ook moontlik dat mense van die skepping en die natuur ’n afgod kan maak. Dit 
gebeur wanneer die saak van die skepping belangriker word as die Skepper self. ’n Fyn balans 
is dus hier nodig. Ons het ’n ekologiese verantwoordelikheid, maar die skepping self is nie die 
doel nie. 

Teologies-etiese vrae wat in ons tyd gevra word, is onder andere die volgende: Sal ons oorleef, 
is daar hoop vir die toekoms, hoe gemaak wanneer die hulpbronne uitgeput is? Tot watter 
mate moet ons bedreigde spesies beskerm, en teen watter koste? 

God het die wêreld góéd geskep. God het ook die mens geskep. Uit die geskiedenis weet ons 
dat dit juis mense, wat veronderstel is om die kroon van die skepping te wees, wat veronderstel 
is om soos verantwoordelike konings daaroor te heers, wat die skepping verniel en vernietig. 
Deel van die gevolge van die sonde is dat dit mense se aard is om eerder te vernietig as 
om te bewaar, eerder af te breek as om op te bou. Kyk maar na die verskillende vorme van 
besoedeling van die hulpbronne. Kyk maar na ’n rugbypawiljoen na afloop van ’n wedstryd. 
Oral waar mense kom, laat hulle vingerafdrukke. Soms is hierdie vingerafdrukke lelik, vieslik, 
vernietigend.

Wanneer ’n gelowige die taak ten opsigte van die omgewing as medewerker van God opneem, 
is dit niks anders nie as praktiese uitleef van Christenskap. Ten spyte van die amper hopelose 
toestand van die wêreld, en die voorspellings van vernietiging van die aarde, het die gelowige 
steeds die opdrag om onvermoeid voort te gaan om die skepping te onderhou. 
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Een van die maniere waarop ons ons verantwoordelikheid kan uitleef, is om te let op die impak 
wat ons op die natuur het. Ons kan kyk na die spore wat ons agterlaat, byvoorbeeld hóé ons 
’n stuk aarde agterlaat as ons gemyn het, hoe ons ons riviere en damme agterlaat nadat ons 
van ons vullis en riool ontslae geraak het. Ons moet bewus raak van die konsep van om groen 
te leef. 

Aardverwarming is byvoorbeeld voortdurend in die nuus. As gevolg van mense se optrede en 
versuim, is die temperatuur van die aarde besig om te styg. Die gevolge daarvan is katastrofies. 
Droogtes en die gevolge daarvan het ’n algemene gesig geword. Navorsing bewys die enigste 
plek waar die temperatuur van die oseaan daal, spesifiek in die omgewing van Ysland is. 
Dit is omdat die ys begin smelt en dus die water kouer maak. Maar uiteindelik is dit ook ’n 
negatiewe gevolg van aardverwarming. Daarom het die seevlak begin styg.

Omdat ons deel van God se skepping is en Hy ons aangestel het om sy skepping op te pas, 
moet ons dit verantwoordelik bewoon en bewaar.

EK SPRING SELF AAN DIE WERK   

Ek  het nodig

’n Bybel en ’n Liedboek.•	

IN DIE GROEPBYEENKOMS

KOM ONS BEGIN

Open met  Gesang 459: 1 en 2 as gebed.

Ons Vader, alles in die lewe 
het deur u wil tot stand gekom.
U Gees het oor die vloed geswewe – 
die aarde is u eiendom.
U’t lig geskep naas duisternis, 
naas nag ’n dag wat helder is.

Met see en helder waterstrome, 
met dal, gebergte en rivier,
met stapelwolke, blomme, bome 
het U u handewerk versier:
U’t gras geskep, U is die bron 
van elke ster, die maan, die son. Amen.

WAT KAN HULLE VAN VERLEDE WEEK ONTHOU EN WAT HET HULLE GEDOEN? 

Kontroleer of hulle by www.nhka.org na meer inligting gesoek het.•	
Neem ’n paar boeke in en lees wat daarin staan by die vorige aanbieding se RADIKALE •	
DISSIPELSKAP oor die  erediens, sonder om te sê uit wie se boek jy lees.
Onthou om hierdie antwoorde met die predikant te deel.•	
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Laat ’n paar van hulle hul •	 Vyf gebooie vir selfoongebruik op die skoolterrein voorlees. 
Hou kortliks ’n informele debat daaroor.•	

VANDAG GAAN ONS DIE VOLGENDE ONS EIE MAAK  

BEGIN SO

Laat hulle hul Bybels oopmaak by die begin van Genesis. •	
Lees elke keer die vers, laat hulle volg in hul Bybels en by elke vers die toepaslike vraag •	
beantwoord. 

Genesis 1: 1. Wie het die hemel en die aarde geskep? o (God het.)
Genesis 1: 26. Toe God gesê het o Kom ons maak die mens..., as wat het Hy die 
mens gemaak? (Sy verteenwoordiger, sy beeld. Wat moes die mens doen as God se 
verteenwoordiger en God se beeld? (Hy moes heers.)
Genesis 1: 28. Watter opdrag het God die mens gegee? o (Hulle moes voortplant, hulle 
moes die aarde bewoon en bewerk, en hulle moes heers oor alles.) 

Dus: 
God het die wêreld geskep.

Hy het ook mense geskep wat namens Hom 
sekere dinge in die wêreld moes doen. 

Hulle moes oor die wêreld heers. 
Dit beteken hulle moes dit oppas en bestuur  – 

’n koning heers, hy regeer, hy versorg 
en hy het ’n weermag wat sy land beskerm en oppas. 

Heers beteken dus nie baasspeel en verwoes en verniel nie. 
Mense moes die wêreld bewoon en bewerk, 

dit versorg en oppas.

WAAROP VAL DIE KLEM VANDAG? 

Lees EK BREI MY EIE KENNIS UIT hierbo vooraf deeglik deur en gebruik die volgende om  hulle 
met die inhoud vertroud te maak.

Wat sê God vir ons in die Bybel?
Wanneer ons oor die natuur, oor God se skepping praat, kan ons nie op ’n ander plek begin •	
nie as by die skeppingsgeskiedenis in Genesis. Daar lees ons hoe die hele gebeure verloop 
het toe God die hemel en die aarde geskep het. 
Op ’n ander plek beskryf Psalm 8 ook hoe wonderlik God alles gemaak het.•	
In albei die gedeeltes is dit belangrik om raak te sien dat dit nie die •	 skepping is wat besing 
word nie, maar die Skepper. 
Omdat God geskep het, moet sy skepping opgepas en bewaar word. •	
God gee sy skepping aan ons. Om wat te doen? Om dit te bewoon en te bewerk. •	
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Ons is die kroon van hierdie skepping, met ander woorde, die konings wat as God se •	
verteenwoordigers oor sy skepping moet regeer of heers. 
God het ons nie nodig om die skepping te onderhou nie, maar Hy kies om ons daarby •	
betrokke te maak. Daarom word ons ook met ’n verantwoordelikheidsin gebore, sodat die 
skepping, God se skepping, bewaar kan word. 

Wat lei ons hieruit af?
Ons het ’n ekologiese verantwoordelikheid, wat beteken ons moet die skepping –•	

se plante en diere bewaar vir geslagte wat nog kom;o 
verantwoordelik benut;o 
se hulpbronne kundig en ingelig bestuur en oppas;o 
so bewaar en bestuur dat besoedeling en aardverwarming nie ons ondergang beteken o 
nie;
bestuur, maar dit nie belangriker as die o Skepper self maak nie; en
waardeer en toelaat dat die wonder en die nuttigheid daarvan ons dryf om aan die o 
Skepper al die eer te gee.

Hoe moet ek optree? 
Kinders van die Here wat goed wil doen, vra –•	

of ons nog ’n toekoms op aarde het;o 
hoe ons moet keer dat water en energiebronne uitgeput raak;o 
of ons bedreigde spesies tot elke prys moet beskerm;o 
hoe ons mense kan oortuig dat dit God se wil is dat hulle die skepping moet oppas;o 
hoe jy mense wat die skepping verniel en vernietig, kan keer; eno 
hoe jy mense kan leer om skoon te maak, reg te maak, netjies te hou as hulle –      o 

klaar gemyn het (steenkool, goud, ensovoorts);– 
gekamp het of partytjie gehou het by ons riviere en damme;– 
ontslae raak van vullis en riool;– 
pawiljoene en sportterreine verlaat; en– 
met voertuie en vure en fabrieke aardverwarming veroorsaak – 

Dus: 
Omdat ons deel van God se skepping is 
en Hy ons aangestel het om sy skepping op te pas, 
moet ons dit verantwoordelik bewoon en bewaar deur –

myself op die hoogte te hou van wat skadelik is vir die •	
natuur;
met alles tot my beskikking alles wat skadelik vir die •	
natuur is te vermy en te bestry;
onvermoeid saam te werk met alle instansies om die •	
skepping te bewaar; en
lelike, vieslike, vernietigende vingerafdrukke te bestry •	
en te herstel.
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ONS BESPREEK EN SKERP IN WAT ONS VANDAG GELEER HET  

Deel hulle in groepe in en laat hulle as groep die blokraaisel invul.

AF

Wanneer kinders van die Here oor die natuur praat, by watter boek in die Bybel moet 1. 
ons begin?  (Genesis)

3. In Genesis 1: 28 en 2: 15 word vier werkwoorde gebruik om te sê wat ons met die wêreld 
moet doen.  (Bewoon, bewerk, heers en oppas)

5. God het ons nie nodig om die skepping te onderhou nie, maar Hy kies ons om daarby 
betrokke te maak. Daarom is ons verantwoordelik om die skepping, God se skepping, te 
bewaar. 

6.      Ons moet die skepping se plante en diere bewaar vir geslagte wat nog kom.
7.      Ons moet die skepping se hulpbronne kundig en ingelig bestuur en oppas.
8.      Ons moet die skepping so bewaar en bestuur dat besoedeling en aardverwarming nie 

ons ondergang  beteken nie.
9.      Ons moet die skepping bestuur, maar dit nie belangriker as die Skepper self maak nie. 
10.   Ons moet die skepping waardeer, en die wonder en nuttigheid daarvan moet ons dryf 

om aan die Skepper al die eer te gee. 
11.   Kinders van die Here wat goed wil doen, vra of ons nog ’n toekoms op aarde het.
12.   Kinders van die Here wat goed wil doen, vra hoe ons kan keer dat water en energiebronne 

uitgeput raak.
13.   Kinders van die Here wat goed wil doen, vra of ons bedreigde spesies tot elke prys moet 

beskerm. 
16.   Nadat ons gekamp of partytjie gehou het, moet ons skoonmaak.

DWARS

1.     Kinders van die Here wat goed wil doen, vra hoe ons mense kan oortuig dat dit God se 
wil is dat hulle die skepping moet oppas. 

2.     In die Bybel is dit nie die skepping wat die belangrikste is nie, maar die Skepper. 
4.    Ons sê die mens is die kroon van die skepping, met ander woorde, ons is konings wat as 

God se verteenwoordigers oor sy skepping moet regeer of heers. 
5.     Ons moet keer dat mense vullis en riool in ons riviere en damme stort. 
14.   Kinders van die Here wat goed wil doen, vra hoe jy mense kan keer wat die skepping 

verniel en vernietig.
15.   Hoe leer jy mense om skoon te maak, reg te maak, netjies te hou as hulle klaar gemyn 

het (steenkool, goud, ensovoorts)?
17.  Ons veroorsaak aardverwarming met voertuie, vure en fabrieke.
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IETS OM IN DIE KLAS TE DOEN

Verdeel in twee groepe indien moontlik en hou ’n debat oor die volgende onderwerp. Indien •	
groepe nie moontlik is nie, bespreek net die saak.

Ons gee o te min aandag aan die bewaring van die aarde.
Ons gee o te veel aandag aan die bewaring van die aarde.

Lei die debat in die volgende rigting: •	
Indien ons nie die natuur bewaar en o groen gaan lewe nie, gaan ons die aarde sodanig 
vernietig en opgebruik dat mense, diere en plante gaan uitsterf, terwyl God gesê het dat 
ons dit moet bewerk en oppas. Die gevolge van te min aandag is gronderosie, onbruikbare 
water, nuttige dier-, plant- en insekspesies wat uitsterf, aardverwarming, ensovoorts.
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Indien ons die bewaring van die natuur oorbeklemtoon, gaan die natuur belangriker o 
as God word, terwyl God aan ons die opdrag gegee het om dit te bewoon en daaroor 
te heers – die mens is nie vir die natuur gemaak nie, maar die natuur vir die mens. 
Oordeelkundige bestuur van waterbronne, minerale, wildboerdery, ensovoorts, het baie 
meer voordele as laat Gods water maar oor Gods akker vloei.

HIERDIE WEEK IN HUL WÊRELD  

RADIKALE DISSIPELSKAP  

Laat hulle by www.nhka.org gaan kyk vir meer inligting.     •	
Laat hulle saam met hul gesinne die volgende gaan bespreek en doen:•	

Die konsep van o groen leef.
’n Praktiese werkwyse opstel en neerskryf vir hoe hulle as gesin ’n bydrae kan maak o 
om die natuur te bewaar.

Laat hulle met hul ouers gaan gesels oor watter ander dinge, behalwe besoedeling, die •	
planeet bedreig, en dit neerskryf.

HULLE KRY HULSELF PARAAT  

Laat hulle die volgende weer vir hulself inskerp: •	
Omdat ons deel van God se skepping is en Hy ons aangestel het om sy skepping op te o 
pas, moet ons dit verantwoordelik bewoon en bewaar deur –
–  onsself op die hoogte te hou van wat skadelik is vir die natuur;
–  met alles tot ons beskikking alles wat skadelik vir die natuur is, te vermy en te bestry;
–  onvermoeid saam te werk met alle instansies om die skepping te bewaar; en

  lelike, vieslike, vernietigende vingerafdrukke te bestry en te herstel.– 
Laat hulle ’n opsomming in hul boeke gaan maak van IS EK GEREED OM BELYDENIS VAN •	
GELOOF AF TE LÊ? by die volgende aanbieding.

BELANGRIK 

Die jongmense moet seker maak dat hulle met elke aanbieding hul Bybels saambring.•	
Kyk vandag reeds wat jy vir die volgende aanbieding nodig het en wat jy moet voorberei.•	

AFSLUITING

Gebruik Gesang 464 as afsluitingsgebed. 

O Heer my God, as ek in eerbied wonder –
en al u werke elke dag aanskou:
Die son en maan, die aarde, sterre, wolke,
hoe U dit elke dag so onderhou...
Dan moet ek juig, my Redder en my God!
Hoe groot is U; hoe groot is U!
Want deur die hele skepping klink dit saam: 
Hoe heerlik, Heer, u grote Naam! Amen.
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Nuwe begin
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Ek gaan saam met die Here

ONS DOELWIT

Die jongmense moet weet dat hulle nou as belydende lidmate van die Kerk dissipels van die 
Here gaan wees. 

SPESIFIEKE DOELSTELLING

Kennis

Die jongmense moet weet dat belydenis van geloof –  
hulle noop om vir die res van hul lewens dissipels van die Here te wees; en•	
verantwoordelikheid meebring.•	

Gesindheid

Die jongmense moet – 
bereid wees om dissipels van die Here te wees en te bly.•	

Vaardigheid

Die jongmense moet – 
verantwoordelike dissipels van die Here gaan wees.•	

EK BREI MY EIE KENNIS UIT

Is ek gereed om belydenis van geloof af te lê?

Wat ons verwag het hierdie jaar moet gebeur, hoop ons het deur die werk van die Heilige Gees 
waar geword. Wat is dit? Dit is dat die jongmense as ware dissipels van Jesus vir die Here en 
sy kerk moet gaan werk. Die Here het ’n baie lang pad saam met hulle geloop: vandat hulle 
gedoop is, nee, reeds van voor hul geboorte af, tot nou toe. Dit wat van nou af gaan gebeur, is 
’n voortsetting van wat die Here voor hul geboorte begin het en wat gedurende die afgelope 
jaar in hulle tot stand gekom het.

Hoe weet hulle dat die Here van voor hul geboorte af al saam met hulle lewe? Hulle het 
gedurende hul belydenisonderrig God en hulself beter leer ken. Die Heilige Gees het hulle 
geleer om hul vertroue in God te stel en nie meer in hulself of enigiets in hierdie wêreld nie. 
God se bedoeling met hulle was om hul geloof so sterk te maak dat hulle as ware dissipels van 
Jesus vir Hom en sy koninkryk sal gaan werk. Wat hulle van God leer uit die Bybel, gebruik die 
Heilige Gees om hulle op Hom te laat vertrou. 

As hulle waarlik vertrou, impliseer dit dat hulle ook ’n nuwe lewe tot sy eer sal gaan lewe. 
Daarom is dit ’n ernstige saak om hul geloof te bely. Net soos hulle gedoop is in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, gaan hulle nou bely dat hulle glo in God die Vader, 
die Seun en die Heilige Gees. Dit was ’n lang pad van hul doop totdat hulle nou belydenis van 
geloof in die openbaar gaan doen, maar dit was ’n pad saam met Hom wat nooit ontrou aan 
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Homself geword het nie. Watter groter gemoedsrus is daar as om te weet dat God jou Vader is 
wat alles in jou lewe voorsien, te weet dat Jesus Christus jou van al jou sonde verlos het, en te 
weet dat die Heilige Gees hierdie kennis so deel van jou lewe maak dat jy ’n gelukkige mens 
en ’n ware dissipel van Jesus gaan wees? 

Hierdie gemoedsrus moet ’n mens so oorstelp van vreugde laat staan, so getroos, so gelukkig, 
dat jy as’t ware vir die hele wêreld wil uitskree: Ek glo. Ek glo so sterk in die God wat sy lewe 
vir my gegee het, dat ek ook my lewe vir Hom gee!  

Wat nou verder? Gaan hulle nou alleen die lewe in die oë moet kyk en alleen God se werk in 
die wêreld moet doen? Dit is nie wat hulle binnekort gaan bely en belowe nie. As hulle dalk 
vergeet het wat bely beteken, kan ons dit so verduidelik: Dit is om uit die diepte van jou hart, 
met die grootste oortuiging en die vasste voorneme, iets vir God en almal om jou te sê. As hulle 
dalk vergeet het wat belowe beteken, kan ’n mens dit soos volg duidelik maak: Ek sê vir God 
en almal om my dat dit wat ek sê ek gaan doen, dit gaan ek doen – ’n belofte is ’n belofte! Ek 
gaan nie omdraai nie, veral nie as ek dit vir die Here belowe het nie. 

Kom ons kyk wat hulle gaan bely en vir God en almal om hulle belowe: 

Hulle gaan bely dat hulle soos die kerk en saam met die kerk 
glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees 

wat ons van die sonde en die dood verlos het.

Wat beteken dit wat hulle hier sê, en wat word ná hierdie belydenis van hulle verwag?
 
Hier sê hulle in die openbaar voor al die getuies dat hulle nie hul rug op die enigste God, die 
drie-enige God, sal draai nie, en dat hulle nie ander gode sal aanbid nie. As hulle sê hulle glo 
in Hom, beteken dit ook hulle sal gaan doen wat Hy verwag. Wat is dit? Wat verwag die Here? 
Wat Hy verwag, is wat hulle gaan belowe… en ’n belofte is ’n belofte! 
 
Die kern van dit wat hulle hier sê, kom neer op ’n baie belangrike saak. Hulle sê hulle glo. Hulle 
kan alleen glo as hulle voortdurend die Here toelaat om deur die Bybel met hulle te praat. Die 
gebruik van die Bybel staan dus voorop.

Hulle gaan belowe om altyd by hierdie belydenis te bly, 
hulle voortdurend tot die Here te bekeer 

en om te bid dat Hy hulle daarmee sal help.

Watter geweldige belofte! Dit is maklik om te bely dat jy glo. Dit is nie so maklik om aan jou 
belydenis getrou te bly nie. Wanneer hulle onderneem om by hierdie belydenis te bly, beloof 
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hulle om dit onder alle omstandighede te doen: in voorspoed en in teenspoed, Sondae in die 
kerk, maar ook in die week by die skool, by die werk, op die sportveld of waar hulle ook al is. 
Hulle moet in hul optrede teenoor alle mense, of dit nou vriend of vyand is, by hierdie belydenis 
hou.

Om ’n lang storie kort te maak: Om aan te hou glo, moet hulle voortdurend die Here toelaat 
om deur die Bybel met hulle te praat. Dieselfde geld vir om jou voortdurend te bekeer. Bekeer 
in die Bybel beteken om ’n u-draai te maak, ’n u-draai na God toe, om God in die oë te kyk. 
En wie God waarlik is, “sien” of ontmoet hulle in die eerste plek in die Bybel. Weer eens: Die 
gebruik van jou Bybel staan voorop. 

Hulle gaan belowe om hulself diensbaar te maak 
en na die beste van hul vermoë en met toewyding 

die groei en vooruitgang van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk 

en so van die een heilige algemene kerk te bevorder.

Wie of wat is die kerk wat hulle moet laat groei? Kort en kragtig: Die kerk begin by hulself. Hulle 
moet dus heel eerste hulself laat groei in die geloof. En wat is die geestelike voedsel waardeur 
’n gelowige groei? Die Woord van God. Die gebruik van die Bybel staan weer eens voorop. 

Maar die kerk hou nie by hulle op nie. Die kerk is die gemeente, al die lidmate van die gemeente, 
alle kerke, alle lidmate van alle kerke – alle mense in die hele wêreld, want God stuur ons en 
al sy volgelinge om dissipels te wees, dissipels te maak en hulp te verleen op elke vlak van 
menslike lewe. Om dit te dóén en te wéés, staan die gebruik van die Bybel voorop, want of 
’n mens ander mense ook in die Here wil laat glo, en of jy mense geestelik en materieel wil 
vertroos, dit moet geskied uit die Woord van God.

Die gebruik van die Bybel staan voorop.

Die laaste vraag wat aan hulle gevra word, is of hulle belowe om hulle ook te onderwerp 
aan die kerklike opsig en tug.

Gelowige mense is nie volmaak nie. Ons struikel in ons diens aan die Here en ons 
verantwoordelikhede teenoor mekaar. Wanneer ’n mens struikel en jy jou weer deur die 
genade van die Here tot die regte geloofslewe bekeer, is daar nie ’n probleem nie. Maar 
wanneer jy in hierdie verkeerde lewe volhard, en jou nie steur aan die Here se vermaninge nie, 
kom sê die jongmense wat belydenis van geloof kom aflê nou in die openbaar dat almal dit 
kan hoor: Bring my asseblief weer terug na die Here toe. Om dus deur die Kerk getug te word, 
beteken nie jy word gestraf nie. Jy word in liefde uitgenooi om terug te kom, want anders gaan 
omstandighede en die wêreld jou laat seerkry. 
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Hoe weet ons wanneer ons van die pad af is? Hoe staan dit nou weer in Psalm 119: 9? Hoe 
kan ’n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! Daar het ons dit weer! 

Die gebruik van die Bybel staan voorop.

Daar is drie maniere waarop die Kerk mense tug. Die eerste is dat ’n lidmaat deur ’n ander 
lidmaat of die kerkraad of ’n kommissie van die kerkraad in liefde gewys word op verkeerdhede 
wat hom of haar kwaad kan berokken. Die bedoeling  van die tug is dat lidmate sal insien hulle 
speel met vuur as hulle van God af wegdwaal. As so ’n persoon luister, hou die kerklike tug 
daar op. As daar na verskeie gesprekke aangehou word om verkeerde en skadelike dinge te 
doen, is die tweede stap van die tug dat so ’n lidmaat nie meer die sakramente van die doop 
en die Nagmaal mag gebruik nie. Indien hulle nog steeds nie tot bekering kom nie, is die laaste 
stap van kerklike tug dat die lidmaat van die gemeente afgesny word met die kerklike ban. 
Dit beteken nie dat hulle nou vir die wolwe gegooi word nie. Dit is ’n lewenslange taak van die 
Kerk, ook van elkeen van ons om tot die einde te probeer om iemand terug te bring na die 
Here toe.

Sien jy waarop dit neerkom as mense belydenis van geloof gaan aflê? By elkeen van hierdie 
vier vrae word gesê …die Bybel, die Bybel, die Bybel … gebruik dit! Wees daar waar die Here 
met jou wil praat. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dus: 

Here, ek sal oral en altyd met U kommunikeer, 
vir U vra, 

my deur U laat lei 
en ’n dissipel van U gaan wees.

EK SPRING SELF AAN DIE WERK   

Ek het nodig

Bring jouself op die hoogte van die feite van IS EK GEREED OM BELYDENIS VAN GELOOF AF TE 
LÊ? by EK BREI MY KENNIS UIT hierbo.

IN DIE GROEPBYEENKOMS

KOM ONS BEGIN

Open met gebed.
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WAT KAN HULLE VAN VERLEDE WEEK ONTHOU EN WAT HET HULLE GEDOEN?
                                    
Laat ’n paar van hulle vertel hoe die inligting op die Kerk se webblad hulle aangespreek het 
oor belydenis van geloof. 

VANDAG GAAN ONS DIE VOLGENDE ONS EIE MAAK  

BEGIN SO

Hou informele debat en laat hulle in hul eie woorde vertel waarom hulle hierdie jaar die 
belydenisklasse bygewoon het. (Baie antwoorde is moontlik.)

WAAROP VAL DIE KLEM VANDAG? 

Laat een van hulle sy of haar opsomming van IS EK GEREED OM BELYDENIS VAN GELOOF AF 
TE LÊ? aan die groep voorhou. 

ONS BESPREEK EN SKERP IN WAT ONS VANDAG GELEER HET 
 

Laat nog een van hulle sy of haar opsomming voorlees.•	
Hou informeel debat daaroor en maak toevoegings waar nodig.•	
Skerp die volgende weer by hulle in:•	

Hierdie boek het begin met: o Om my geloof te bely, is ’n ernstige saak. Dit is so, want jy 
gaan ’n gelofte voor God aflê.
Jy gaan voor God bely en beloof: o  

Ek glo in U, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees.– 
Ek gaan in ’n lewende verhouding met U leef deur gebed, Bybelstudie en ’n – 
toegewyde lewe.
Ek gaan saam met die Kerk lewe en hard werk in my gemeente. – 
Ek gaan die Here se reëls en gebooie gehoorsaam. – 

Lei hulle om uiteindelik uit te kom by die punt waar hulle saamstem dat hulle hier moes •	
wees –

om God beter te leer ken;o 
om hulself beter te ken en te verstaan;o 
om hul verhouding met God te bou en te versterk;o 
om hul afhanklikheid van God te erken;o 
om tot eer van God te lewe; eno 
om dissipels van die Here te wees en te bly.o 

Stel dit helder en duidelik aan die jongmense dat indien hierdie dinge nie gebeur het nie, •	
nie een van hulle verplig word om belydenis van geloof te kom aflê nie. Dit is uit en uit hul 
eie besluit voor die Here.
Skep ’n geskikte geleentheid waar elkeen vrymoedigheid kan neem om oor sy of haar •	
besluit met jou of ’n ander vertroueling te gesels.

IETS OM IN DIE KLAS TE DOEN

Doen saam met hulle in die groot groep Bybelstudie oor die volgende onderwerp:
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Aflegging van geloofsbelydenis: 
die einde van die pad of ’n nuwe begin?

Eksodus 14: 10-16, 21-22, 27, 30-31
Lees hierdie verse en antwoord die volgende vrae. (Lei hulle elke keer na die regte 
antwoord.)

Van waar af het die Israeliete gekom? •	 (Van Egipte waar hulle slawe van die farao was.)
Wat was hul reaksie toe hulle sien die Egiptenaars sit hulle agterna? •	 (Hulle het baie bang 
geword.)
Wat het hulle gedoen toe hulle bang geword het? •	 (Hulle het die Here geroep om te help.)
Wat was hul reaksie teenoor Moses? •	 (Hulle het hom verwyt en gesê hy moes hulle eerder 
in Egipte gelos het.)
Was dit die Israeliete se eie keuse en vernuf om uit Egipte uit te kom? •	 (Nee, die Here het 
hulle laat uittrek en dit moontlik gemaak.)
Wat het Moses vir die Israeliete gesê toe hulle so bang was? •	 (Moenie bang wees nie, staan 
vas, kyk wat die Here vir julle gaan doen.) 
Wat het Moses gesê gaan die Here vir hulle doen? •	 (Hy gaan hulle red.)
Hoe het die Here hulle gered? •	 (Hy het ’n wonderwerk gedoen en hulle op droë grond deur 
die Rietsee laat trek.)
Wat was die Israeliete se reaksie op die Here se verlossing? •	 (Hulle het ontsag vir Hom 
gehad en in Hom geglo.)
Kyk na die titel van jul boek en sê in jou eie woorde wat hierdie titel vir jou inhou? Hoekom •	
sê jy so? (Baie antwoorde is moontlik. Lei hulle na die punt waar hulle ook erken dat sy of 
haar keuse vir die toekoms is: Die Here gaan saam met my.  Die rede daarvoor is dat Hy 
my ook verlos het. Ek is nie meer ’n slaaf van Satan, die sonde en die dood nie.) 

Eksodus 33: 1-3 en 12-17
Lees hierdie verse en antwoord die volgende vrae:

Dink weer aan die titel van die boek:  •	 Die Here gaan saam met my. Dink dan aan die Here 
se woorde in Eksodus 33: 3 aan Moses waar Hy sê dat Hy nie met hulle sal saamgaan nie. 
Sê dan of die volgende waar of vals is, en motiveer jou antwoord:

Die Here het opgehou om sy belofte van verlossing aan die Israeliete gestand te doen. o 
(Vals. Die Here het sy belofte nagekom en gaan hulle steeds na die beloofde land laat 
trek.) 
Die Israeliete was self die oorsaak dat die Here nie meer saam met hulle wou gaan o 
nie. (Waar. Hulle was hardkoppig. Hulle het ’n goue kalf – ’n afgod – gemaak en dit 
aanbid.)
Die Here gaan nie meer saam nie, want Hy gaan verplig wees om hulle te verdelg. Verdelg o 
beteken om uit te roei of te vernietig. (Waar. Dit is wat die Here vir hulle gesê het.)

Sê in jou eie woorde hoe jy hierdie stukkie geskiedenis sal toepas op jou eie lewe. •	 (Baie 
antwoorde is moontlik. Lei hulle daartoe om te verstaan dat God ook nie saam met ons 
gaan as ons ons eie koppe volg nie.)
Wat was Moses se reaksie op die Here se besluit om nie saam met hulle te gaan nie (verse 12-•	
15)? (Moses het gesê hy bly net daar waar hy is, by die Here, as die Here nie saamgaan nie.)
Wat gee Moses as rede in vers 16 waarom die Here saam met hulle moet gaan•	 ? (“Dit is juis 
deurdat U saam met ons gaan … dat ons anders is as al die ander volke op aarde.”) 
Wat sê dit vir jou oor jou pad saam met die Here nadat jy belydenis van geloof gedoen •	
het? (Ek moet ’n dissipel van die Here gaan wees deur anders te lewe as verlore wêreldse 
mense. Ander moet kan sien die Here is by my.)
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Die Here het gesê as Hy saamgaan, gaan Hy hulle vernietig. Die Here hét saamgegaan en •	
sy vernietiging gaan deurvoer. Wanneer het Hy dit gedoen? (Toe Jesus in die plek van alle 
mense aan die kruis “vernietig” is.)
Ons is almal sondig en moet vernietig word. Hoe het ons die vernietiging vrygespring? •	 (Die 
Here Jesus is in ons plek vernietig en so is ons gered.)
Durf jy sonder Jesus die pad vorentoe te gaan loop? •	 (Elke kind kan antwoord soos hy of sy 
wil. Die Bybelse antwoord is: Net die pad saam met Jesus red my van vernietiging.)

Gevolgtrekking:

Aflegging van geloofsbelydenis 
is nie die einde van die pad nie, 

maar die nuwe begin as dissipel vir die Here 
en saam met die Here.

HIERDIE WEEK IN HUL WÊRELD

RADIKALE DISSIPELSKAP  

Laat hulle tuis met hul ouers gaan gesels oor of hulle belydenis van geloof gaan aflê, en •	
dan hul besluit aan jou persoonlik kom bekendmaak per afspraak.
Ruim jou tyd so in om hulle te akkommodeer.•	
Berei jou voor om die gesprek te voer of iemand anders te kry om dit te doen. •	

AFSLUITING

Sluit af met Gesang 305: 4 as gebed:

Heer, heilig ons steeds in u waarheid;
dié waarheid maak ons waarlik vry.
U Woord, in sy volkome klaarheid,
gee lig wat op die pad ons lei.
Deur duister nagte, helder dae,
is U die gids van ons geloof;
U rig ons na u welbehae
dat ons beleef wat U beloof. Amen.


