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Deur te probeer help, het die toeskouer een van die
lewenswette oortree. As hy die skoenlapper maar net toegelaat
het om te sukkel, sou die resultaat ’n sterk, pragtige, goedontwikkelde skoenlapper gewees het.
’n Plek van samekoms wat met die sukkelende gemeente se
eie geld wat hulle sélf ingesamel het, gebou is, is wonderliker as
’n groot, pragtige gebou wat met vreemde geld, of geld ingesamel
deur ander gemeentes, gebou is. Dit is nie te sê dat dit verkeerd is
as iemand ’n nuwe gemeente help nie. Byvoorbeeld: gestel ’n
moedergemeente wil graag die nuwe gemeente help met die
oprigting van ’n kerkgebou, dan moet dit gesien word as ’n
eenmalige projek. Dit is anders as hulp wat nie ophou nie. Dit
bly egter die beste vir die nuwe gemeente om sélf te sukkel om
hul eie geriewe te bekom as dít is wat hulle graag wil doen.
Die probleem ontstaan omdat baie leiers glo dat hulle
gemeente te arm is om tiendes in te bring. Uiteindelik sal die
mense dit self ook glo. Die waarheid is egter dat hierdie einste
mense alles het wat God nodig het om Sy plan vir hulle gemeente
ten uitvoer te bring. GOD is ons bron! Die mense behoort hierdie
beginsel reg van die begin af geleer te word.
Die vraag is hoe ontwikkel ’n mens ’n self-ondersteunende
gemeente?
As die pionier evangelis beplan om ’n selfondersteunende gemeente te begin, is dit belangrik dat hy op die
regte fondament begín bou. Die eerste gelowiges sal die model
vaslê waarvolgens die volgende gelowiges sal optree. Hierdie
model sal die fondasie wees waarop die gemeente uit nuwe
bekeerlinge sal ontstaan. Daarom moet daar lering wees dat elke
aspek van die finansies van die gemeente afkomstig moet wees
van die lidmate van die gemeente en dat hulle ’n deel van hul
tiendes deur die plaaslike gemeente en die kerkgenootskap moet
gee vir sending.
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Dit is makliker om ’n nuwe bekeerling (een wat slegs ’n paar
weke gelede gered is) te leer in verband met finansiering van die
werk van die Here, as om iemand wat langer as ’n jaar gered is
hierdie beginsel te leer. Die opvolg-materiaal moet gebruik word
om hierdie les te onderrig. Nuwe bekeerlinge moet hul finansiële
verantwoordelikheid reg van die begin af nakom.
In baie wêrelddele kan nuwe gemeentes nie geörganiseerd
raak voordat hulle ’n voltydse geördineerde predikant, eiendom en
’n kerkgebou het nie. Dit is ’n model gegrond op tradisie, maar
hierdie gemeentes is besig om vir hulself mensgemaakte
hindernisse te stel; hindernisse wat God nie vir hulle bedoel het
nie. Let op die volgende om te sien hoeveel dit sal kos om een
gemeente op hierdie manier te organiseer.
1

Predikant se salaris per maand
_______
x 12 maande _______
x 7jaar = _______
(Met hierdie metode neem dit gemiddeld 7 jaar om ’n
gemeente te organiseer.)
2 Pastorie se huur
_______
x 12 maande _______
x 7 jaar = _______
3 Eiendom
_______
4 Geboue
_______
Tel alles bymekaar en kyk of jou gemeente dit kan bekostig om op
die tradisionele manier ’n nuwe bediening te begin.
Ons het geen keuse nie. Ons moet terugkeer na die Bybel en
doen wat Jesus ons beveel het en wat Paulus gedoen het. Die
apostel Paulus het nuwe bedienings in huise begin en in skole of
op openbare plekke deur gebruik te maak van gewone lidmate
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(leke) om die leiding te neem. Dit is God se plan om die wêreld
vir Christus te wen.
3.

Self-vermenigvuldigend onder God se leiding.

’n Nuwe Testamentiese kerk is self -vermenigvuldigend. Om
getrou te wees aan haar wese, moet sy haar lewe deel met ander.
So ’n kerk is evangelies en begeer om nuwe gemeentes te begin.
Met die demografiese (bevolkings)ontploffing in die wêreld,
behoort ons Nuwe Testamentiese gemeentes te begin wat op hulle
beurt nuwe gemeentes stig. Elke gemeente wat op die beginsel
van die Nuwe Testament gebou is, sal vinniger meer vrug dra as
’n gemeente wat op ander maniere begin is. Daarom is dit die
pionier se plig om Nuwe Testamentiese kerke te begin (plant).
Elke gemeente moet verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie
gebied. Hulle moet ’n gewone lidmaat (leek) in ’n ander gebied
vra om sy huis vir ses maande vir hulle oop te stel. Hierna moet
hulle begin organiseer om ’n nuwe gemeente te stig. Met ander
woorde, daar behoort soveel nuwe gemeentes gestig te word dat
elke mens in die wêreld binne loopafstand sal wees van ’n kerk.
Elke gemeente moet die plaaslike leier(s) en ’n pionier hê wat
haar versorg.
Op hierdie stadium is dit die pionier se
verantwoordelikheid om die leiers van die gemeente op te lei. Dit
sou egter natuurlik wees om ’n nuwe gemeente te begin vir elke
1 000 mense in digbevolkte gebiede.
Aanvanklik is die pionier ’n evangelis. Hy wen siele en leer
hulle dan die basiese leerstellings van geloof. Die volgende stap
is egter om plaaslike leiers te identifiseer en die werk aan hulle
oor te laat sodat hy verder kan gaan en nog ’n nuwe bediening in
’n ander buurt of dorp kan gaan begin. Die pionier evangelis moet
aanhou om hierdie plaaslike leiers opleiding te gee en die ver=
skillende groepe te organiseer sodat hulle volwaardige gemeentes
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sal word. Daarna moet hy die werk aan die leiers oorlaat en hulle
besoek om hulp en aanmoediging te verleen.
Die werk van die pionier evangelis is om elke groep te leer
hoe om as ’n gemeente te funksioneer. Hy moet die leiers ook
leer dat hulle so gou as moontlik ’n nuwe bediening op ’n ander
plek moet begin.
Hierdie nuwe gemeente sal dan selfvermenigvuldigend wees.
Aantekeninge:

X.

SAMEVATTING

As ’n pionier evangelis sukses wil behaal, moet hy die volgende
doen:
1.

Hy moet goed opgelei en voorbereid wees.

2.

Hy behoort in die huise van verlore mense of op ander
plekke buite in die wêreld, bv. kantore, kampusse, ens.
verlore siele te wen vir Christus eerder as om net
eredienste in ’n saal te begin met’n kom-na-my-toehouding.
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3.

Hy moet opwindende dienste met ’n gelukkige
atmosfeer begin in die huise van nuwe gelowiges.

4.

Hy moet weet hoe om opvolgwerk te doen ten opsigte
van nuwe bekeerlinge, om hulle te lei in die geloof en
na die liggaam van Christus.

5.

Hy moet weet hoe om plaaslike leiers te dissipeleer en
op te lei.

6.

Hy moet die nuwe bekeerlinge toelaat om self die
huurgeld te betaal as hulle ’n saal wil huur vir hulle
dienste.

7.

Hy behoort opgelei te wees om nuwe bekeerlinge te
doop en die Nagmaal te bedien.

8.

Hy moet die mense leer hoe om verlore siele te wen en
evangelistiese Bybelstudies te lei.

9.

Hy moet die mense toelaat om self te besluit op ’n plek
van samekoms en om dit self te verskaf.

10.

Hy moet die plaaslike leiers oplei sodat hulle weet hoe
om die gemeente te lei: Bybelstudies lei, eredienste
lei, die gemeente administreer, preek, siele wen, nuwe
bekeerlinge doop, die Nagmaal bedien, tiendes insamel
en offergawes neem vir sending.

11.

Hy moet die nuwe gemeente onder God se leiding
organiseer as een wat self -regerend, self-onderhoudend
en self-vermenigvuldigend is.
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12.

Hy moet die gemeente leer om dieselfde metode toe
te pas as wat die pionier gebruik het om te
vermenigvuldig en nuwe gemeentes te begin in die
omliggende gebiede.
Gemeentes wat hulself
vermenigvuldig, is die sleutel waarmee ons die hele
wêreld vir Christus sal kan wen.
Dink
vermenigvuldiging – waar kan ons ’n nuwe gemeente
begin?
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DIE PRAKTIESE ASPEKTE
Hierdie afdeling van die handleiding verduidelik hoe die pionier
evangelis sy bediening op ’n praktiese wyse ten uitvoer kan bring.
Hierdie metodes werk wanneer dit onder leiding van die Heilige
Gees van God toegepas word. Die rede waarom dit werk, is omdat
dit deur die Heilige Gees geïnspireer is en in die Nuwe Testament
opgeteken is.
Die pionier evangelis pas Nuwe Testamentiese
evangelisasie -metodes toe in ons moderne opset deur gebruik te
maak van hierdie benadering.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Die Pionier Evangelis en die Heilige Gees
Die Pionier Evangelis en Gebed
Die Pionier Evangelis en Redding
Die Persoonlike Getuienis van die Pionier Evangelis
Die Pionier Evangelis en Persoonlike Evangelisasie
Die Pionier Evangelis en die begin van ’n nuwe gemeente
Die Pionier Evangelis en die Indirekte Bybelstudiemetode
Die Pionier Evangelis en Tuisbybelstudie sonder
Bybelstudiemateriaal
Hoe Lei die Pionier Evangelis die Goeie Nuus -Bybelstudie
Hoe Lei die Pionier Evangelis Opvolg Bybelstudies
Bybelstorie -vertelling (J. O. Terry)
Bybel Storievertelkuns (Jackson Day)
Die Pionier Evangelis en die stappe van Die Pionier
Evangelisasie -Metode
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LET OP:
Hierdie afdeling bied SES verskillende modelle
waarvolgens die Evangelie aangebied kan word:
persoonlike
getuienis, deel die verlossingsplan direk, Bybelstudies sonder
studies, Bybelstudie deur middel van die indirekte metode,
storievertelling. HIERDIE IS NIE ’N PROGRAM NIE. DIT IS
PRAKTIESE BEGINSELS, GEBASEER OP DIE REALITEIT
IN U KULTUUR, WAT U KAN GEBRUIK.

I

Die Pionier Evangelis en die Heilige Gees

Die apostel Paulus het heeltemal in afhanklikheid van die
Heilige Gees gewerk. Dit is deur die kragtige werking van die
Heilige Gees dat hy die boodskap van verlossing met wonderlike
resultate kon preek, wonderwerke kon doen en nuwe gemeentes kon
begin. As die pionier evangelis goeie resultate wil sien in sy
bediening, moet hy te alle tye in afhanklikheid van die Heilige Gees
handel.
Wanneer hy ’n dorp binnegaan en kontak maak met mense wat
belangstel
Die Heilige Gees maak op baie verskillende maniere, deur
verskillende mense en deur verskeie omstandighede deure oop om ’n
nuwe werk te begin. Daar is in elke dorp mense wat belangstel in
die Evangelie. God werk orals. Die Heilige Gees maak die harte
van verlore mense oop. Hy oortuig hulle van sonde en gee aan hulle
’n nuwe geboorte tot eer van Jesus Christus. Die Heilige Gees is
van die grootste belang by die begin van ’n nuwe geestelike werk.
Wanneer hy tuis-Bybelstudies lei
Gedurende vergaderings sal die pionier die geleentheid kry om
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ontluikende leiers te ontdek en hulle op te lei. Die apostel Paulus
het ’n dorp binnegegaan, twee of drie weke daar gebly, siele gewen
en plaaslike leiers gekry om die nuwe gemeente te lei. Die pionier
behoort die Heilige Gees te vertrou om plaaslike leiers te laat
ontluik.

Hierdie vier volkomenhede is kenmerkend van God. Net God
is ewig, alomteenwoordig, almagtig en alwetend.
2.

Die Heilige Gees getuig dat Jesus die Waarheid is –
Johannes 15: 26-27.
Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid
en oordeel – Johannes 16: 8-11.

Wanneer hy ’n nuwe gemeente organiseer
Die gemeente behoort aan die Heilige Gees. Hy is die Bron. As
die gemeente die produk is van die krag van die Heilige Gees, sal Hy
die lidmate toerus met geestelike gawes wat nodig is vir die lewe in
die kerk. Hierdie gawes is in 1 Korintiërs 12, Romeine 12: 6-12 en
1 Petrus opgeteken.

3.

1.

Die volkomenhede van die Heilige Gees
Die Heilige Gees is ewig
- Hebreërs 9:14
Die Heilige Gees is alomteenwoordig
- Psalm 139:7-10
Die Heilige Gees is almagtig
- Lukas 1:35
Die Heilige Gees is alwetend
- Johannes 14:12,26
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Die werk van die Heilige Gees in die Christen
· Die Heilige Gees gee die Christen die versekering van die
ewige lewe – 2 Korintiërs 1:22, Efesiërs 1:13,14.
· Die Heilige Gees maak die Christen nuut – Titus 3:5.
· Die Heilige Gees bevry die Christen van die wet van sonde
en dood – Romeine 8:2.
· Die Heilige Gees versterk die Christen met innerlike krag –
Efesiërs 3:16.
· Die Heilige Gees gee aan die Christen krag om te getuig –
Handelinge 1:8.

Wanneer hy ’n stad (dorp) verlaat
Die pionier moet die Heilige Gees vertrou om die werk voort te
sit nadat hy die stad (dorp) verlaat het. Telkens wanneer die apostel
Paulus ’n plek verlaat het, het hy die werk met vertroue in die hande
van die plaaslike leiers gelaat omdat hy geweet het dat hy dit in der
waarheid in die Hande van die Heilige Gees laat.
Om die werk van Christus te doen, is dit nodig dat die pionier
vrymoedigheid sal hê en vervul sal wees met die Heilige Gees. Lees
Efesiërs 5:18: “Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee
gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul,”

Die werk van die Heilige Gees in ’n verlore mens

4.

Die volheid en die vrug van die Gees
Efesiërs 5:18 beveel alle Christene om met die Heilige Gees
vervul te word. Wat is die vrug van die Gees? “Die vrug van
die Gees, --- is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”
(Galasiërs 5:22,23).
Die doel van die voheid van die Heilige Gees is om die
Woord van God met vrymoedigheid te verkondig –
Handelinge 4:29,31.
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5.

Die voorwaarde is Geesvervuldheid
· Die mens moet gered wees – Handelinge 2:38.
· Hy moet alle bewuste sondes in sy lewe bely –
1 Johannes 1:9 (lees Psalm 66:18).
· Vra die Heilige Gees in geloof om jou te vul en beheer oor
te neem van jou lewe – 1 Johannes 5:14-15
(lees Romeine 1:17).
· Gehoorsaam God elke oomblik van die dag –
Handelinge 5:32.
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Wanneer ons God se opdrag in Sy Woord verstaan, moet ons die
vrug dra van Hóm wat God se wil in ons werk (Galasiërs 5:22-26).
TOEPASSING
Bid in stilte.
Vra die Heilige Gees om enige sonde in jou lewe uit te wys.
Bely die sondes wat Hy uitwys.
Wy jou lewe aan Hom en gehoorsaam Hom daagliks.

II.

SAMEVATTING
Ons wil u aanmoedig om tyd te neem om elk van die volgende
verse na te slaan terwyl u hierdie afdeling bestudeer, en om die
Heilige Gees toe te laat om met u te praat deur hierdie verse.
Die gelowige het deur die simbool van salwing die Heilige Gees
ontvang deur Christus: (1 Johannes 2:20,27; 2 Korintiërs 1:21),
deur simboliese beseëling (2 Korintiërs 1:22; Efesiërs 1:13), deur ’n
simboliese waarborg (2 Korintiërs 1:22; Efesiërs 1:14), deur die
simbool van die doop (1 Korintiërs 12:13a), en deur die simbool van
iets om te drink (1 Korintiërs 12:13b; Johannes 4:14; 7:37-39a).
Ons moet die Een gehoorsaam wat ons beveel het: “Gaan uit,
die hele wêreld in, en verkondig die Evangelie aan die hele
mensdom.” (Markus 16:15). Ons moet Sy Woord liefhê, want ons
is deur Hom geheilig (Johannes 17:17).
Ons moet die werk van die Here met vertroue en vol vreugde
doen omdat Hy in ons werk (Filippense 1:6; 2:13). Die Christen sal
nooit genadegawes kortkom nie (1 Korintiërs 1:7). Die Heilige Gees
rus ons toe om die Here te dien deur vir ons gawes te gee (1
Korintiërs 12:4-6).
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Die Pionier Evangelis en Gebed

INLEIDING
Dis onmoontlik om ’n dissipel van Jesus te wees as jy nie ’n
man van gebed is nie. Die pionier moet vasbeslote wees om sy tyd
alleen met God as die eerste en belangrikste prioriteit in sy lewe te
behou. As hy dit nie doen nie, sal Hy God nooit persoonlik leer ken
nie. Hy sal nie onder God se leiding bly nie en sal ook nie vrug dra
nie.
Let op agt aspekte van gebed wat toegepas word in ons tyd
alleen met God
1.

Lofprysing

Psalm 48:2 sê: “Die Here is groot! Aan Hom kom al die lof toe
----” en Psalm 34:2-4 sê: “2Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof
sal altyd op my lippe wees. 3Ek sal die roem van die Here sing; dié
wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. 4Sing saam met my
oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.”
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Ons loof die Here tydens ons eredienste op Sondae, maar wat
doen ons wanneer ons alleen met God verkeer van Maandag tot
Saterdag? Die Bybel sê: “U is tog die Heilige wat woon waar die
lofsange van Israel weerklink!” (Psalm 22:4).
Wat is lofprysing? Dit is om die Here te verheerlik vir WIE Hy
is. Danksegging is wanneer ons God dank vir wat Hy gedoen het.
Lofprysing is om die wese en volkomenheid van God te loof en te
prys.
Die Bybelse vereiste vir lofprysing is dat ’n mens sy verstand,
wil en emosies sal inspan om God te prys. Dit is nie verkeerd om
emosioneel te wees wanneer ons die Here loof in die erediens nie.
As ons sê dit is verkeerd, is dit dieselfde as wanneer ons sê iemand
kan nie sy verstand en sy wil gebruik nie. Die mens het ’n liggaam,
’n siel (sy verstand, wil en emosies), en ’n gees (1 Thessalonisense
5:23).
Daar is egter tog ’n baie groot verskil tussen emosies en
emosionaliteit.
Emosionaliteit is om beheer te verloor oor jou
emosies. As so iets tydens ’n erediens gebeur, val die erediens nie
meer binne die Bybelse perke van ordelikheid nie. Die Bybel
verbied nie emosies nie, maar spreek hom uit teen emosionaliteit.
Hier volg ’n paar voorstelle van hoe om die Here te loof in u
stiltetyd met God:
A

Sing lofsange deur gebruik te maak van ’n
Gesangeboek of ’n Christelike liederebundel

As daar ander mense in die vertrek is, sal u dalk verkies
om die woorde van die lied in stilte vir die Here te lees. ’n
Goeie voorbeeld van ’n lofsang is: “Heilig, heilig, heilig,
Here God almagtig.”
Lees die eerste vers van die lied, stop dan en oordink die
woorde en hul betekenis. Loof die Here oor wat u in hierdie
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vers gelees het. Lees hierna vers 2 en doen dieselfde met die
hele lied. U sal in die meeste liederebundels ’n inhouds=
opgawe kry waar lofliedere aangedui sal word.
B

Sing of lees lof-koortjies

“19en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander
geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die
Here. 20Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van
ons Here Jesus Christus.”
(Efesiërs 5:19-20).
Wees
verseker: om loflie dere te sing, is Bybels korrek.
C

Lees gebede in die Bybel en maak elke vers jou
persoonlike gebed

“Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele
aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas
het!” (Psalm 8:2).
Om hierdie vers u persoonlike gebed te maak, vervang net
die voornaamwoord en die naam met u eie: ‘Here, my Here,
hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde want U het alles
in die hemelruim glansryk gemaak.’ Lees elke vers eers soos
dit in die Bybel geskryf is. Lees dit dan weer ’n keer deur dit
persoonlik te maak sodat u die Here self kan loof.
Sommige hoofstukke in die Bybel is by uitstek geskik vir
hierdie manier van aanbidding, bv. Psalm 8, 9, 19, 24, 65, 92,
104 en 139, Jesus se gebede, Paulus se gebede, verskeie
hoofstukke in Openbaring. Om nog sulke Skrifgedeeltes te
kry, soek die woorde “loof” en “prys” op in ’n Konkordansie.
Lofprysing is ’n belangrike deel van elke gelowige se
geestelike groei. Lees Openbaring 4 en 5 as u wil weet wat
ons in die hemel gaan doen.
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U hoef nie baie tyd te spandeer aan belydenis nie. Sodra ons ’n
sonde doen, praat die Heilige Gees met ons gewete oor die sonde.
Ons behoort elke sonde te bely sodra die Heilige Gees ons oortuig
daarvan. Die Skrif sê: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou
en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle
ongeregtigheid.” (1Johannes 1:9).
Terwyl ons alleen is met God, mag die Heilige Gees ons
herinner aan ’n sonde wat ons begaan het, maar wat ons nog nie bely
het nie. Hy sal ons dalk herinner aan ’n verkeerde gesindheid,
woede of bitterheid teenoor iemand. In hierdie geval moet ons al die
sonde in ons hart bely.

Die Bybel is ’n liefdesbrief van God. God begeer om elke dag
met elkeen van ons te praat deur Sy Woord, deur die Heilige Gees.
Hier volg ’n paar maniere waarop ons die stem van die Here kan
hoor:
A. Begin uit ’n spesifieke Bybelboek lees. Ons wil voorstel dat
u met Efesiërs begin.
B. Vra die Here om spesifieke geestelike waarhede uit te wys in
elke vers of gedeelte. Efesiërs 1:1 sê byvoorbeeld: “Van
Paulus, ’n apostel van Christus Jesus deur die wil van God.
Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus
glo.” Vier geestelike waarhede in hierdie gedeelte is:
1)
Paulus is ’n gelowige en ’n apostel van Jesus Christus
deur die wil van God.
2)
Hy is deur God se wil gekies.
3)
Die woord “almal” (Ou Vertaling: “heiliges”) verwys
na Christene in Efese.
4)
Die Christene was getrou aan Christus Jesus.
C. Maak elke geestelike waarheid jou eie. God praat met die
leser deur hierdie waarhede. Die Here sê byvoorbeeld vir my
in Efesiërs 1:1:
1)
Wade, jy is ’n dissipel van Jesus Christus deur My wil.
2)
Wade, Ek het jou gekies omdat Ek wou.
3)
Wade, daar waar jy in Belo Horizonte, Brasilië, woon,
is jy ’n heilige.
4)
Wade, Ek wil hê jy moet getrou wees aan Christus
Jesus.

2.

3.

Belydenis

Danksegging

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle
begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God
bekend.” (Filippense 4:6).
Dankbaarheid is om God te dank vir wat Hy gedoen het. Ons sê
byvoorbeeld: “Dankie, Here, vir my gesondheid, kos en gesin.”
4.

Om God se stem te hoor

In Psalm 62:6 sê Dawid: “Net by God vind ek rus, want op
Hom vertrou ek.” En in Psalm 46:11 sê die Here: “Bedaar en erken
dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.”
Hoe hoor ons God se stem?
God praat daagliks hoofsaaklik op twee maniere met Sy kinders:
deur die Heilige Gees en deur Sy Woord. Romeine 10:17 sê: “Die
geloof kom dus deur die prediking wat ’n mens hoor, en die
prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.”
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5.

Parafraseer die Woord van God
Gebruik die vers om tot God te bid. As ons die vers in Efesiërs
gebruik, kan ons sê: “Ons dierbare God en Vader, ek dank U omdat
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U my geroep het om ’n dissipel van Jesus Christus te wees. Ek dank
U omdat ek ’n heilige is. Ek is deur U afgesonder, Vader, en ek
begeer om getrou te wees aan Christus. Ek bid dit in die Naam van
Jesus. Amen!”
Nadat jy die stappe gevolg het met die eerste vers, doen dit ook
met vers 2 en die res van die skrifgedeelte.

voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir
dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige
en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle
eerbaarheid.”
Op die volgende bladsy/kolom skryf u “Vrydag”. Hier skryf
u die name van diegene wat vervreem geraak het van die kerk of
dié wat verlore is.
Die bladsy/kolom vir “Saterdag ” is vir die name van vriende,
gemeentelede en spesiale projekte waarby u betrokke is.
As die pionier hierdie opdrag uitvoer, sal hy elke dag van die
week vir baie mense kan bid. Party mense glo dat Romeine 16
Paulus se gebedslys was vir die Christene in Rome.

6.

Intersessie (Voorbidding)

Die Bybel sê in Efesiërs 6:18: “Doen dit alles biddend en
smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en
bid gedurig vir al die gelowiges.”
Intersessie is gebed vir ander mense. Baie mense hou ’n skoon
vel papier in hul Bybel. Verdeel die papier in agt kolomme of kry ’n
notaboekie waarin u ’n lysie maak van mense vir wie u wil bid.
Skryf byvoorbeeld bo aan die bladsy “Daagliks”. Skryf nou u
eggenoot, kinders, ouers, broers en susters en almal wat die naaste
aan u is, se name neer.
Op die volgende bladsy/kolom skryf u “Sondag ”. Hier skryf u
die name van die mense vir wie u elke Sondag sal bid. Bid vir u
predikant en sy vrou, u Sondagskoolonderwyser of u studente.
Die volgende bladsy/kolom se opskrif is “Maandag ”. Hier
skryf u familielede en vriende se name neer.
Op die bladsy met “Dinsdag” bid u vir mense wat verlore is.
“Woensdag” verskyn bo-aan die volgende bladsy/kolom. Skryf
hier die name van sendelinge, leiers van u kerkgenootskap, leiers
van u gemeente en ander vir wie u wil bid.
Op die bladsy/kolom met “Donderdag ” as opskrif skryf u die
name van die leiers van die land. In 1 Timoteus 2:1-2 sê Paulus:
“Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking,
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GEBEDSLYS VIR VOORBIDDING
GEBED: LOFPRYSING EN AANBIDDING, BELYDENIS,
DANKSEGGING, INTERSESSIE EN VERSOEKE
DAAGLIKS

SONDAG

Eggenoot,
kinders, ouers,
broers &
susters

Bybelstudie=
Firma,
groep,
werknemers,
Geestelike
baas, kollegas
leiers en hul
gesinne

MAANDAG

DINSDAG

Verlore mense,
vriende

WOENSDAG

DONDERDAG

VRYDAG

Pionier
Evangeliste
en
Christen leiers

Regering
1 Tim. 2:1-2

Gelowiges wat Ander naby
kerklos is,
familie
Spesiale
Die res van u
projekte
familie
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7.

In Josua 1:8 staan daar geskryf: “Hierdie wetboek moet die
rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat
jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy
moet doen, jy sal voorspoedig wees.”
Hierdie vers sê dat ’n mens se lewe verander word as jy die
Woord van God dag en nag oordink. Romeine 8:29 sê dat God die
pionier wil verander om meer soos Jesus Christus te wees. Die
gevolg hiervan is ’n voorspoedige lewenswandel en ’n suksesvolle
lewe. Die vraag is egter: hoe oordink ons die Woord van God dag
en nag? Hoe oordink ons dit wanneer ons slaap?
A Kies elke week ’n spesifieke Bybelvers om te oordink.
B Lees die vers in sy konteks.
C Vra die Here om u die geestelike waarhede van die vers
te wys.
D Maak die vers u eie deur dit te bid.
E Skryf hierdie vers en die Skrifbewys op ’n kaart neer.
F Lees die vers verskeie kere gedurende elke dag. Doen
dit terwyl u in ’n ry staan en wag of in u stiltetyd, maar
onthou om die kaart ten minste vyf maal per dag uit te
haal om dit te lees.
G Lees die vers net voor u gaan slaap (die laaste ding wat u
doen). Dit sal die vers in u onderbewussyn vaslê.

SATERDAG

8.

As u hierdie bladsy gebruik, sal u daagliks bid vir baie mense

Vorm opgestel deur Pr. Gilberto Penido Bertho
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Oordenking en Memorisering van die Skrif

Versoeke

In Hebreërs 4:16 staan: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid
na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en
so op die regte tyd gered kan word.” Versoeke is wanneer u u eie
nood na God toe bring.
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III

Die Pionier Evangelis en Redding

Dit wat die mens glo, gaan altyd sy dade vooruit. “Waar die
hart van vol is, loop die mond van oor.” (Matteus 12:34b). Die
pionier evangelis moet basiese Nuwe Testamentiese leerstellings
verstaan. Dit wat hy glo in verband met die Bybel, redding, die
bediening en die gemeente, is van die grootste belang vir sukses in
sy bediening. Wat hy glo in verband met redding word weerspieël
in sy boodskap. Baie Christene weet nie hoe om die mees basiese
vrae oor die Bybel te beantwoord nie.
1. Wat is die Evangelie? (Skryf met ’n potlood wat volgens u die
Bybelse definisie is.)

Om die enigste Bybelse definisie van die Evangelie te kry,
lees 1 Korintiërs 15:1-4.
2. Wat is die ewige lewe? (Skryf met ’n potlood wat volgens u die
Bybelse definisie is.)

Om die enigste Bybelse definisie van die ewige lewe te kry,
lees Johannes 17:3.
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Dit is baie belangrik dat die pionier evangelis duidelik verstaan
wat redding volgens die Nuwe Testament is. Aangesien ’n Nuwe
Testamentiese gemeente saamgestel is uit geredde mense, is die
lering van die pionier evangelis in veband met redding fundamenteel
vir sy werk. Die pionier evangelis dien geen doel nie, tensy hy glo
dat mense wat Christus nie het nie vir ewig verlore is en die
ewigheid in die hel sal deurbring. Glo u dit regtig? Die pionier
evangelis moet verstaan dat ’n mens sonder Christus van God geskei
is, dat sy lewe vol spanning, eensaamheid, vrees en skuld is en dat
daar diep in sy siel ’n leegheid is.
Die leerstelling van die finale oordeel is ’n baie belangrike saak.
Sommige kulture beoefen spiritisme, en die reïnkarnasie-leer kom
baie sterk na vore. Jesus leer ons van die opstanding, nie van
reïnkarnasie nie. Hebreërs 9:27 sê: “’n Mens is bestem om net een
maal te sterf, en daarna kom die oordeel.”
Lukas 19:10 sê dat Jesus gekom het om die verlorenes te soek
en te red. Dít is ook die pionier evangelis se taak. Mense gaan
verlore as hulle op enigiets anders as Jesus staatmaak vir hulle
redding: “En tog weet ons dat ’n mens nie van sonde vrygespreek
word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in
Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus
gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en
nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek
op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.” (Galasiërs 2:16).
Net soos wat dit belangrik is dat die pionier evangelis bewus is
dat verlore mense nie gered is nie, moet die persoon wat verlore is,
sien dat hy verlore is. Ons kan nie bloot wens om “besluite vir
Christus” te sien nie. Ons moet liewer dissipels maak. Ons moet die
nuwe gelowiges betrek in die gemeentewerk, plaaslike leiers oplei
en onder leiding van die Heilge Gees ’n self-onderhoudende, selfregerende en self-vermenigvuldigende gemeente organiseer.
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Daarom is dit uiters belangrik dat ’n mens goed moet verstaan
wat hy moet doen om gered te word. ’n Mens is nie gered vóór hy
berou het oor sy sonde, dit bely het en sy vertroue volkome in Jesus
Christus as Here en enigste Verlosser geplaas het nie. Die pionier
evangelis moet alles in sy vermoë doen om seker te maak dat die
mense wat belangstel hul verlore toestand moet besef, sowel as wát
hulle moet doen om Christus aan te neem.
Eerstens moet hy berou hê oor sy sonde. Wat is bekering?
Die woord “bekering” beteken om weg te draai van sonde in die
rigting van Jesus Christus, en jou idees te verander. Om weg te
draai van sonde na Jesus toe, beteken dat ’n mens erken dat hy sy
lewe en begeertes self beheer het, en dat hy nou die beheer van sy
lewe aan Jesus oorgee. Bekering is om jou sonde (’n self-beheerde
lewe) te laat staan en jou lewe vir Jesus te gee om jou Heer en
Meester te wees.
Tweedens moet hy sy vertroue stel in Jesus as sy enigste
Here, Redder en Middelaar. Dit is meer as blote feitekennis van
Jesus Christus. Die Bybel sê in Jakobus 2:19 dat selfs die duiwels
die feite oor Jesus glo.
Die Griekse woord vir “geloof” of “om te glo” is “Pistis”. Dit
beteken dat jy jou lewe vir Christus moet gee sodat jy één met Hom
kan wees. Enigiets minder as dít, is nie ware geloof nie. ’n Groot
probleem is dat baie mense die historiese feite oor Jesus Christus
glo. Ons taak is om mense die verskil te wys tussen ’n geloof wat
red (ware geloof) en een wat vals is en nie kan red nie.
Ware geloof wat kan red, plaas nie vir redding sy hoop in nog
iets ekstra nie. ’n Mens moet ophou vertrou op goeie werke, ’n
voorbeeldige lewe, afgode, die Maagd Maria, engele, heiliges, en sy
vertroue volkome in Jesus Christus stel as sy enigste Middelaar,
Redder en Here. In sy boek Indigenous Church Planting sê Charles
Brock: “’n Definisie van redding wat sonde, bekering en geloof nie

akkuraat hanteer nie, sal wel lei tot ’n godsdienstige groep, maar dit
sal nie ’n gemeente voortbring nie.”
Elke pionier evangelis moet die leiding van die Heilige Gees
volg, want Hy is die enigste Een wat die verlore mens kan oortuig
van sonde. Die pionier evangelis moet die volle, ware evangelie van
Christus in die krag van die Heilige Gees deel sodat Hy in die harte
van mense kan werk en sodat Hy vrug kan produseer wat sal hou.
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IV.

Die Persoonlike Getuienis van die Pionier
Evangelis

Die doel van ’n getuienis is om ’n persoonlike ervaring te deel.
Dit ís nog móóntlik om te argumenteer met iemand wat oorvertel
wat met iemand anders gebeur het, maar dit is moeilik om te
argumenteer oor iets wat hy persoonlik beleef het. In Handelinge
22:1-16 en 26:9-23 vertel die apostel Paulus self hoe hy Christus
aangeneem het en wat gebeur het nadat hy Hom gevind het.
1.

Riglyne om te onthou wanneer u u getuienis deel
A. Dit moet kort wees (hoogstens twee minute)
B. Onthou: u doel is om vir verlore mense te wys u Christus
gevind het. Die Evangelie sal later verduidelik word.
C. Moenie preek nie.
D. Moenie nou die weg van saligheid verduidelik nie.
E. Moenie ’n uitnodiging maak nie.
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F. Moenie vaag wees nie. Moet byvoorbeeld nie sê: “Ek is
gedoop” nie. Dit mag die ongelowige die idee gee dat dit
die doop is wat red. Sê liewer: “Ek het Jesus een aand
aangeneem” of “Ek het Christus aangeneem as my enigste
Verlosser en Here.”
G. U kan Bybelverse gebruik as u wil.
H. Skryf u getuienis uit. Dit moet nie langer as 350 woorde
wees nie.
I. Sluit u getuienis af met:
1) Nou is ek seker dat ek die ewige lewe het.
2) Mag ek vir jou in die Bybel wys hoe jy versekering
van die ewige lewe kan kry?
2.

Getuienis

C.

Waar en hoe het ek Christus aangeneem? (Handelinge
22:6 -10 en 26:13-18)

D.

Hoe het my lewe verander vandat e k Christus aangeneem
het? (Handelinge 22:10-21 en 26:19 -23)

E.

Samevatting:

Beantwoord die volgende vrae om u te help met die uitskryf van
u getuienis:
A.

Hoe het my lewe gelyk voor ek Jesus leer ken het? Vertel
iets van u gesindheid, lewenstyl en sondes. (Handelinge
22:1 -5 en 26:4-11)

Sluit af met: “Nou is ek seker dat ek die ewige lewe het. Mag ek vir
jou verduidelik wat die Bybel sê oor hoe jý ook die sekerheid kan hê
van die ewige lewe?”
B.

Hoe het ek tot die besef gekom dat ek Jesus nodig het?
(Handelinge 22:8 en 26:13-18)
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Wat u gedoen het, is om ’n brug te bou tussen u en die verlore
mens. Vra nou toestemming om die brug oor te steek en deel te
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word van sy persoonlike lewe. Hy kan “ja” of “nee” sê. As hy
instem, deel die Evangelie met hom. As sy antwoord “nee” is, kan u
sy toestemming vra om sy naam op u gebedslys te sit sodat u sal
onthou om elke dag vir hom te bid.

In Latyns-Amerikaanse, Europese, Oos - en Suid-Afrikaanse konteks
waar daar ’n groter bewussyn en begrip is van die Christendom, was
die metode wat ons hier aanbeveel suksesvol.

V.

Die Pionier
Evangelisasie

Evangelis

en

Persoonlike

Persoonlike Evangelisasie moet gedoen word wanneer u nie die
geleentheid het om ’n Bybelstudiegroep te begin nie en dit u enigste
geleentheid is om die Evangelie te deel. Moet egter nie hierdie
metode gebruik as u wel kan teruggaan om ’n tuis-Bybelstudie te lei
nie. Ons wil nie mense aanjaag om Christus aan te neem as hulle
nog nie gereed is nie.

LET OP: HIERDIE METODE BEHOORT SLEGS GEBRUIK TE
WORD IN ’N KULTUURGROEP WAT ’N CHRISTELIKE BASIS
HET, WAAR MENSE REEDS ’N ALGEMENE AGTERGROND
HET VAN DIE CHRISTELIKE GELOOF.
ONS GEBRUIK
ANDER METODES IN HIERDIE HANDLEIDING VIR NIECHRISTELIK -GEFUNDEERDE KULTURE.
Ons wil beklemtoon: hoe ons doel bereik word, sal grootliks
verskil, afhangende van kultuur. Ons gee ’n paar wenke oor die
manier waarop ons ’n huis binnegaan en die mense sover kry om na
ons te luister. Dit sal verskil na gelang van die kultuur van die
gemeenskap of hul openheid ten opsigte van die Christendom (as
gevolg van sekuriteitstoestande).
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ONTHOU: HIERDIE METODE SAL GEBRUIK WORD AS U
NET EEN KANS HET OM DIE EVANGELIE TE DEEL . AS U
WEEKLIKS KAN TERUGGA AN EN ’N TUIS-BYBELSTUDIE
KAN HOU EN/OF DIE EVANGELIE DEUR MIDDEL VAN ’N
STORIE KAN DEEL , BEVEEL ONS STERK AAN DAT U DIT
DOEN IN PLAAS DAARVAN OM DIE EVANGELIE BY DIE
EERSTE BESOEK TE DEEL. MAAR , AS U NET EEN KANS
HET, VOLG DAN DIE VOLGEND E RIGLYNE.
Riglyne wat in sommige kultuurgroepe tot hulp kan wees:
1.

Ses doelstellings met die besoek:

A.

Probeer die persoon se vertroue en vriendskap wen. (Moenie
haastig wees nie, aangesien dít ’n maandelange proses kan
wees!)
Identifiseer vervolgens sy geestelike toestand.
Vra die
volgende vraag: “Weet jy of jy vir ewig sal lewe as jy
vannag sou sterf?” Verduidelik die plan van saligheid.
Nooi die persoon om Jesus aan te neem as sy enigste Here en
Verlosser.
Nooi die persoon na u volgende Bybelstudie.
Maak seker dat u welkom is om weer besoek af te lê.

B.
C.
D.
E.

Nie almal sal Jesus aanneem as Verlosser en Here nie, maar dit is
tog belangrik om ’n goeie verhouding op te bou met diegene wat
Hom nie aangeneem het nie.
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2.

Wanneer behoort u nie ’n huis binne te gaan nie.

A.
B.
C.
D.

Wanneer die familie ’n byeenkoms hou.
Wanneer daar baie ander besoekers is. By so ’n geleentheid
kan u net sê: “Ek sal later weer terugkom.”
Wanneer die gesin gereed maak om uit te gaan.
Wanneer die man/vrou alleen is en u is alleen.

3.

Hoe om iemand se belangstelling te wek

As die persoon besig is om TV te kyk (of as sy aandag deur iets
vereis word), wag totdat die program verby is of kom later terug.
Oor die algemeen is dit egter die maklikste om ’n aanknopingspunt
te soek deur oor allerlei onderwerpe te gesels. As hy meer in julle
gesprek belangstel as in die TV, vra hom om die TV sagter, of selfs
af te sit.
Moet nooit ’n TV afskakel sonder u gasheer se
toestemming nie.
4.

Die verantwoordelikheid van die span (wanneer die
pionier nie alleen is nie)

A.
B.

Die spanleier sal die besoek lei.
Spanlede sal in gebed verkeer en aan die gesprek deelneem
wanneer die spanleier hulle vra.

5.

Die verantwoordelikhede van spanlede

A.
B.
C.

Neem aanvanklik deel aan die gesprek.
Help deur te getuig (as die leier daarvoor vra).
Bied dele van die reddingsplan aan as die leier dit vooraf so
beplan het.
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D.
E.
F.

Help met babas.
Help om ander mense in die huis te wen.
Bid in stilte.

6.

Hoe om toegang tot die huis te verkry

A.

Stel die span voor. Die spanleier moet elke spanlid voorstel,
sê van watter gemeente of Bybelstudiegroep hy is en vra of
hulle mag inkom.
Voorbeeld: “Goeienaand. Ek is Jan en dit is Marie. Ons
besoek die mense in ons gemeenskap. Mag ons vir vyf
minute inkom en met u gesels?”

B.

Vra vir die huismense waar hulle graag sit. Moet nooit gaan
sit voor u nie seker gemaak het of die gasheer (en ander
huismense) dalk ’n geliefkoosde stoel het nie! (’n Persoon
wat sy eie stoel het, sal nie ’n woord inneem van wat u sê as u
op sy stoel sit ni!) Kies dan die regte plek om te sit. Die
persoon wat die Evangelie gaan deel, moet die naaste aan die
gasheer sit. Dit sal vir hom die volgende verseker:
1) Voortdurende oogkontak met die persoon.
2) Normale gespreksvolume.
3) Hy kan elke vers saam met die persoon lees.

C.

Bespreek dinge waarin u gasheer belangstel.

’n Beginsel: As u eers na ’n persoon luister, verdien u vir u
die reg dat hy uiteindelik na u sal luister.
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7.
A.

’n Gids tot u inleiding – “FIRE”
FAMILIE

’n Goeie aanknopingspunt vir ’n gesprek is om uit te vra na die
persoon se familie. Hier kan u raakpunte kry met die persoon. Die
pionier kan oor sy familie praat en die ongelowige uitvra na syne.
Voorbeeld:
- Hoeveel kinders het jy?
Drie
- O, ek het ook drie. Myne is 8, 10 en 16. Hoe oud is joune?
B.

BELANGSTELLING (Interests)

Waar werk u?
Wat doen u (firma)?
verantwoordelikhede in die firma? Ek werk …. ens.
C.

Wat

is

u

GODSDIENSTIGE AGTERGROND (Religious background)
By watter kerk aanbid u? (By ’n Christen-gebaseerde kultuur)
OF
Aan watter geloof behoort u?

D.

EWIGHEIDSVRAE

Nie -Christen-gebaseerde Kultuur: vrae :
In hierdie geval kan u begin met ’n basiese vraag soos: “Verstaan u
wie God is?” Luister na sy antwoord en vra of u ’n reeks studies
met hom kan doen. Vra of hy meer wil weet van die God wat alles
gemaak het en of hy wil weet hoe om Hom persoonlik te leer ken.
Gebruik eenvoudige Bybelstudies of chronologiese Bybelstories.
Christen-gebaseerde Kultuur: vrae :
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hê en hemel toe gaan?” As die persoon se antwoord vir u wys dat hy
nie seker is nie, gaan voort deur u eie getuienis en die Evangelie met
hom te deel. As hy sê dat hy wel sekerheid het, vra hom ’n tweede
vraag: “Gestel u staan voor God en Hy vra u: ‘Waarom moet Ek
jou toelaat om in My hemel in te kom?’ Wat sou u antwoord wees?”
As u aan sy antwoord kan sien dat hy nog nie die Waarheid ken nie,
deel die Evangelie met hom. Nog ’n vraag wat u kan vra, is: “Het u
’n persoonlike verhouding met Jesus Christus/ Is u besig om te werk
aan u verhouding met die Here?” (Memoriseer hierdie vraag.)
LET OP: Ewigheidsvrae aan Hindu’s, Buddhiste en animiste moet
baie anders wees as die vrae aan mense met ’n Christelike kultuuragtergrond, bv. Rooms Katolieke. In hierdie kulture moet terme
soos ‘hemel’ of ‘hel’ en die Name God en Jesus duidelik omskryf
word na aanleiding van sy individuele kuturele konteks. Om God
byvoorbeeld te beskryf as die Skepper van alle dinge of almagtige
Gees is dikwels ’n goeie begin om te definieer Wie God is. Die
generering van Jesus en die doel daarmee moet verduidelik word
wanneer u na Hom verwys.
Nog ’n voorbeeld is die term ‘hemel’. Vir ’n Buddhis beteken
hemel die ontvlugting van alle begeertes. Vir ’n Hindu beteken dit
ontsnapping uit ’n siklus van reïnkarnasie. Vir baie animiste kan dit
baie dinge beteken wat net van die hel onderskei kan word deur
offers wat aan jou gebring word (in baie Oosterse opsette).
In baie kulture weet die mense NIE van die bestaan van die Bybel
nie. Baie, indien nie die meeste onbereikte mense, het nog nooit
gehoor van die Bybel nie. Wat u in so ’n geval moet doen, is om vir
hulle te verduidelik dat die Bybel ’n Boek is wat God vir ons gegee
het om Homself aan ons te openbaar. Hulle hoef dit nie te glo nie.
Hulle sal waarskynlik nie, maar as hulle bereid is om dit saam

“Mag ek u ’n vraag vra? As u vannag sou sterf, sal u die ewige lewe
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met jou te lees, SAL die Heilige Gees werk en die waarheid aan
hulle bekend maak.
Moet NOOIT stry oor die Bybel as Woord van God nie. Sê net dat u
geloof gebaseer is op dít wat u glo en wat in die Woord van God
geskryf is, en dat u die geleentheid wil gebruik om dit met hulle te
deel.
Dit is baie belangrik dat die pionier ’n toepaslike manier sal kry om
te getuig teenoor die mense onder wie hy werk.
DIE FEITE VAN DIE E VANGELIE VERANDER NOOIT NIE , MAAR DIE
METODE VAN AANBIEDING MOET ALTYD VERANDER OM AAN TE PAS
BY DIE KULTUUR.

ONTHOU: In ’n Christen-gebaseerde kultuur kan die bostaande
ewigheidsvrae gebruik word, maar waar daar geen Christelike
agtergrond is nie, moet u onderskeiding gebruik om vas te stel op
watter vlak van geestelike begrip die persoon is. Die persoon se
begrip van terme soos ‘hemel’ mag verskil van wat die Bybel leer.
8.

Getuienis (opsioneel)

Nadat die pionier die vrae oor die ewige lewe gevra het, kan hy sy
getuienis deel of een van die spanlede vra om syne te deel. Hy kan
byvoorbeeld sê: “Maria, wil jy nie asseblief vir ons vertel hoe jy
Jesus Christus aangeneem het en die ewige lewe ontvang het nie?”
Na hierdie getuienis sal die spanleier die Evangelie aanbied.
9.

Toestemming

Voor die pionier verder gaan, moet hy nou eers toestemming vra of
hy mag. Hy kan vra: “Mag ek vir jou vertel wat die Bybel vir ons
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sê om te doen as ons die ewige lewe wil verkry?”
Belangrik: Respekteer u gasheer te alle tye .
10.

Die aanbieding van die Evangelie

Gebruik ’n traktaatjie soos “HOE OM DIE EWIGE LEWE TE HÊ” of
enige ander evangeliese aanbieding wat volledig is en maklik is om
te verstaan. Weereens kan dit in nie-Christelike kulture weke of
selfs maande neem om hierdie eenvoudige, fundamentele waarhede
van die Evangelie te deel. Die probleem is nie hoe u dit kan aanbied
nie, maar dat hierdie waarhede wel in u aanbieding ingesluit word,
ongeag u metodiek.

HOE OM DIE EWIGE LEWE TE HÊ
LET OP: Dit is die fundamentele waarhede van die Evangelie,
ongeag wat die kultuur is. Kultuur kan NIE die Evangelie
verander nie. Dit sê net vir ons hoe ons dit moet aanbied.
Hierdie basiese waarhede moet op een of ander manier met ’n
persoon gedeel word vóór hy Christus kan aanneem. Ons stel
voor dat dit gedoen word deur ’n langtermyn Bybelstudie of
deur Storievertelling. In Christen-gebaseerde kulture kan ’n
mens dit dikwels doen net nadat jy ’n persoon ontmoet het. Dit
maak nie saak op watter manier u verkies om die taak te verrig
nie, die persoon moet weet wat die feite van die Evangelie is.
1.

God se doel vir jou lewe

Die Bybel sê in 1 Johannes 5:13 : “Hierdie brief skrywe ek vir julle
sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die
Seun van God glo.” Met hierdie vers sê God vir die mens dat Hy vir
ons die versekering van die ewige lewe wil gee omdat Hy ons
liefhet.
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Ewige lewe is twee dinge:
a)
Om Jesus Christus te ken en Sy vrede in jou hart te hê, reeds
nou in hierdie lewe. (Johannes 17:3)
b)
Om ná jou dood vir ewig saam met Jesus te wees in die
hemel. (Johannes 14:1-3)

Tweedens is die dood ’n ewige skeiding van God, in die hel. Dit
is ’n lewe sonder Christus, vir ewig. Die Bybel sê dat almal van ons
die dood (skeiding van God) verdien as gevolg van ons sondes.

Volgens die Bybel kan jy vandag seker wees van die ewige lewe.
Let op: Hierdie terme moet duidelik gedefinieer word in
Christen- sowel as nie -Christen-gebaseerde kulture, en dit mag
baie tyd in beslag neem.
2.

Jou nood

In Romeine 3:23 sê die Woord van God: “Almal het gesondig en
is ver van God af,”. Hierdie vers herinner ons daaraan dat almal
sondaars is. Wat is sonde? Dit is ongehoorsaamheid aan God.
Almal van ons het al sonde gedoen, soos: lieg, woede, bitterheid,
gierigheid, lus, trots. Sien u dat u gesondig het?
Wat is die gevolg van sonde? “Die loon wat die sonde gee, is die
dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus
Jesus ons Here.” (Romeine 6:23). Hierdie vers wys vir ons dat
almal van ons die dood verdien as gevolg van ons sondes.
Wat is die dood?
geskei te wees:

Dit beteken om op twee maniere van God

Die dood is eerstens ’n skeiding van God, nou, in die lewe hier
op aarde. Dit is ’n lewe sonder die sekerheid van die ewige lewe en
sonder Jesus in jou hart. Skeiding van God laat die mens met ’n leë
hart vol vrees.
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3.

God se voorsiening

In Romeine 5:8 staan geskryf: “Maar God bewys sy liefde vir ons
juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”
Met hierdie woorde wys die Here vir ons dat Hy ons so lief gehad
het dat Hy vir ons sondes gesterf het. Die enigste loon van die sonde
is die dood.
Jesus Christus is gestraf, geoordeel en ter dood
veroordeel, die dood aan die kruis, om die straf vir ons sondes te dra.
Net Jesus se dood was ’n groot genoeg offer om die mens te verlos
van die skuld van sonde. Baie mense probeer langs baie weë by
God uitkom: deur staat te maak op hul eie goeie lewe of goeie
werke. Hulle mag self na God probeer kom deur heiliges, afgode,
beelde, geeste en reïnkarnasie.
Al die mens se pogings het geen krag om hom te reining van sonde
nie. Die enigste manier om ’n verhouding met God te hê, is deur
Jesus Christus. Nadat Hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes,
het Hy opgestaan uit die dood en só die dood oorwin. Hy leef en Hy
wil in u hart lewe. Glo u dat Jesus Christus u enigste Here, Redder
en Middelaar is?
4.

Jou reaksie (respons)

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo
dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word”
(Romeine 10:9). Volgens hierdie vers moet ’n mens twee dinge
doen om Jesus aan te neem:
a)
Eerstens moet ju hardop bely dat Christus jou enigste Here is.
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Jy moet jou sonde aflê en Jesus volg. Dit beteken dat jy die
beheer van jou lewe oorgee aan Christus. Dit is bekering.
b)

Tweedens moet jy in jou hart glo dat Christus uit die dood
opgestaan het en dat Hy jou enigste Redder is. Dit beteken
dat jy moet ophou om jou vertroue in ander dinge te stel soos
moraliteit, goeie werke, afgode, beelde, heiliges of
reïnkarnasie, en jou vertroue in Jesus Christus jou enigste
Redder moet stel.

Is jy gereed om op te hou om in ander dinge te glo en jou lewe nou
vir Christus te gee as enigste Heer en Redder? Die Bybel sê: “want
elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”
(Romeine 10:13). Dit wys ons daarop dat elkeen wat Jesus se Naam
aanroep, gered sal word. Dit beteken dat jy Jesus op hierdie
oomblik in jou lewe kan innooi.
Is jy gereed om Jesus nou in jou lewe in te nooi en so jou lewe vir
Hom te gee? As jy is, bid hierdie gebed met jou hele hart:
“Here, ek is ’n sondaar. Ek vertrou op U as my enigste Here,
Verlosser en Middelaar en ek gee my lewe aan U. Kom asseblief
nou in my hart in en red my. Verander my en neem nou die volle
beheer van my lewe oor. Amen.”
Glo jy dat Jesus jou gebed beantwoord het? Waar is Hy dan nou? Is
jy gered?
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VI.

Die Pionier Evangelis en die begin van ’n nuwe
gemeente

Wanneer ’n pionier ’n nuwe dorp ingaan, moet hy in gedagte
hou dat die Heilige Gees hom sal lei na mense wat geestelik honger
is. God werk oral en Hy is besig om mense se harte voor te berei om
Christus aan te neem sodra hulle geleentheid het om die
evangelieboodskap self te hoor. Die evangelis moet die Heilige
Gees volkome vertrou om Sy werk te doen: dit is om harte voor te
berei. Die evangelis se taak is eenvoudig – vind dié wie se harte
deur die Heilige Gees voorberei is.
Een ding sal nooit verander nie: die boodskap van die Bybel.
Dit bly altyd dieselfde. Metodes verander. Die metodes wat ons in
hierdie handleiding gebruik, werk nét onder leiding van die Heilige
Gees.
Hulle is gebaseer op die begin van self-onderhoudende
gemeentes onder leiding van die Heilige Gees:
1 Een wat self -regerend is, onder leiding van God.
2

Een wat self -onderhoudend is, onder leiding van God .

3 Een wat self -vermenigvuldigend is, onder leiding van God .
Dit is die doel. Om hierdie doel te bereik, gebruik ons Bybelse
metodes wat vir almal moontlik is. Die pionier evangelis moet ’n
gebied kies en dit besoek en so die mense ontmoet in die strate,
kroeë, huise, ens. ’n Sensusopname kan selfs gebruik word.
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God berei self die harte van verlore mense voor. Die pionier
evangelis kan dit NIE doen nie. Slegs die Heilige Gees het die krag
om iemand voor te berei en sy nood aan Jesus Christus bekend te
maak. Dit is die pionier kerkplanter se verantwoordelikheid om die
mense te vind wie se harte deur die Heilige Gees voorberei is. Met
ander woorde ons is op soek na soekers.
Jesus noem so ’n mens ’n man van vrede in Lukas 10:5-6:
“5As julle in ’n huis kom, moet julle eerste woorde wees: ‘Vrede vir
hierdie huis.’ 6As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal
die vrede op hom bly; so nie, sal dit na julle toe terugkom.”
Nog ’n beginsel wat hier geld, is die oikos -begrip. “Hulle
antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en
jou huisgesin.’ ” (Handelinge 16:31). Oikos beteken “jou hele
huis” of “almal op wie jy ’n invloed het.” Almal in die wêreld is
deel van ’n oikos.
As u dus ’n man van vrede gevind het, moet u hom sover kry
om almal in sy oikos aan u bekend te stel. So dring u sy oikos
binne. Elke persoon in hierdie oikos het op sy beurt sy eie oikos.
As ’n man van vrede dus tien mense in sy oikos het, mag elk van die
tien op sy beurt tien in sý oikos hê. Jy kan dan ook hierdie tien
binnedring . Die sleutel is dus om die man van vrede te vind en dan
die natuurlike oikosse te volg.
Die pionier behoort ’n gebied binne te gaan en bekend te
maak dat hy beskikbaar is om ’n Bybelstudiegroep te begin.
Hy moet dan vra of daar iemand is wat belangstel. As daar ’n
paar mense is, laat hulle die plek voorstel waar so ’ n Bybelstudie
gehou kan word. Hoekom? Selfs in die begin van ’n moontlike
gemeente moet die beginsel van self-regering gelê word.
Bybelstudie kan onder ’n boom, in ’n huis, of op enige plek gehou
word. Dit is egter voordelig as dit elke week op die selfde plek kan
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wees sodat daar nooit onsekerheid is oor wáár die Bybelstudie sal
wees nie. Dit is beter dat die pionier nie sy werk begin onder
kinders nie. Hy kan met die kinders begin werk sodra hy ’n sterk
kern opgebou het. Sy aanvanklike doel moet wees om op verskeie
plekke
Bybelstudies te hê.
Hierdie Bybelstudies moet sover
moontlik van mekaar verskil en so verspreid as moontlik gehou
word.
Die premêre doel van die pionier is nie om ’n
Bybelonderwyser
te wees nie, maar om die indirekte
Bybelstudiemetode toe te pas as leier. Hy moet die saad saai. Die
Heilige Gees sal op Sy tyd die vrug gee:
In sy boek The Purpose Driven Church (p.190 – 191) vertel
Rick Warren dat hy die Saddleback Community Church, een van die
grootstes in die VSA, begin het deur mense die volgende vyf vrae te
vra:
1 Wat dink u is die grootste behoefte van die mense in hierdie
area? Hierdie vraag maak die deur oop vir gesprekvoering.
2 Woon u ’n kerk by? (in ’n nie-Christen gebaseerde kultuur,
vra na die persoon se geloof).
3 Hoekom gaan die meeste mense nie kerk toe nie? (Eintlik
vra u hoekom húlle nie kerk toe gaan nie).
4 Watter soort gemeente sou u in belangstel, as u op soek was
na ’n kerk?
5 Wat kan ons vir u doen? Het u raad vir iemand wat ’n
gemeente hier wil begin?
Bogenoemde vrae is goed vir ’n Christen-gebaseerde kultuur.
Ons wil graag nog een vraag byvoeg:
6 Sou u belangstel in ’n Bybelstudie in u huis?
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Ons wil ook graag noem hoe die reaksie op radio-uitsendings, die
uitdeel van traktaatjies of groot geleenthede, gebruik kan word om
mense wat oop mag wees vir die Evangelie, te identifiseer. Hierdie
maniere is addisioneel, maar die pionier en sy span moet altyd aan
die persoon wat belangstel, vra of hy ’n Bybelstudie in sy huis sou
oorweeg om diegene te vind in wie se harte die Heilige Gees werk.
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VII Die Pionier Evangelis
Bybelstudiemetode

en

die

Indirekte

DIE PIONIER EVANGELIS EN DIE LEIDING VAN ’N
BYBELSTUDIE DEUR DIE INDIREKTE METODE
- deur Charles Brock

Aantekeninge:
INLEIDING

Hierdie studie van ongeveer een uur, is geskryf sodat
enigiemand kan leer hoe om ’n Bybelstudie te lei deur die Indirekte
Metode te gebruik. Geen formele opleiding is nodig om hierdie
metode baas te raak nie.
Hierdie metode kan gebruik word vir verskillende studies of
boeke. Ons het hierdie studies egter spesiaal voorberei vir die reekse
wat op Pionier Evangelisasie betrekking het, wat in hierdie geval een
van die Goeie Nuus Bybelstudie-reeks of Dissipelskapsmateriaal kan
wees.
HOE GEBRUIK EK DIT?
Na elke vraag is daar ’n streep. Onder die streep verskyn die
antwoord op die vraag bokant die streep. Plaas die papier oor die
dubbel lyn om dit toe te hou en beantwoord dan die vrae een-vireen. As al die vrae se antwoorde ingevul is, skuif die papier net ver
genoeg af om te sien of u antwoord korrek is. Doen dit met al die
vrae.
MOENIE NA DIE ANTWOORDE KYK VOORDAT U
ALMAL INGEVUL HET NIE.
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Die doel van hierdie afdeling is om TWEE DINGE TE
IDENTIFISEER WAT BETROKKE IS BY INDIREKTE
LEIERSKAP.

5

Indirekte Leierskap is nie dieselfde as Direkte Leierskap nie.
Indirekte Leierskap behels twee dinge:

RIGTINGAANDUIDING DEUR LEIER

a.
b.

Die leier dui rigting aan vir die groep.
Daar is deelname/samewerking deur/van die groep.

2

Die doel van hierdie les is: PAS VYF REËLS TOE wanneer
u ’n Bybelstudie deur middel van die indirekte metode lei.

7

DIE GROEPLEIER MOET GROEPSLEDE AAN=
MOEDIG OM DEEL TE NEEM
Indirekte Leierskap is onmoontlik wanneer die leier alles
doen. By Indirekte Leierskap is dit belangrik dat alle lede
aangemoedig word om ________________.

DEELNAME

Indirekte Leierskap vereis nie dat die leier ’n preek lewer
nie. Dit vra van die leier om _____________ te gee.

DEEL TE NEEM

8

RIGTING

3

Wanneer ’n leier alles doen: praat, preek, sing en bid, is dit
’n voorbeeld van:
a. Direkte Leierskap.
b. Indirekte Leierskap.
DIREKTE LEIERSKAP

4

Die groep moet deelneem aan die bespreking. Die leier
moet hulle in die bespreking lei. Een baie belangrike rol van
Indirekte Leierskap is dat die groep _______________.

Wanneer die leier die besprekings domineer, kry groepslede
nie die geleentheid om deel te neem nie. So ’n geval is nie
______________ Leierskap nie.

INDIREKTE

9

Klaslede kan deelneem deur vrae te lees, antwoorde te gee, of
(nadat hulle gered is) te bid. Indirekte Leierskap vereis dat
________________ in bogenoemde aktiwiteite deelneem
(kies een van die volgende):
a.
b.

Net die leier
Alle groepslede

ALLE GROEPSLEDE
DEELNEEM
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DEELNAME VAN DIE GROEP

6

Indirekte Leierskap is ____________________ deur die leier
en _____________________ van die groep.
RIGTINGAANDUIDING

Indirekte Leierskap behels twee dinge:
a. ________________
b. ________________
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10

Wie neem deel wanneer die indirekte metode gebruik word
tydens Bybelstudie? _____________________

Thomas Wade Akins

14

ALLE GROEPSLEDE

11

VERSKAF ’N OEFENINGBOEK MET INVULVRAE,
OF ANDER LEESMATERIA AL AAN LEDE. DIT SA L
DIE ONDERWYSER HELP OM RIGTING TE GEE
AAN DIE GROEP.
Hierdie materiaal moedig lede aan om deel te neem. ’n
Oefeningboek help die onderwyser om ________________ te
gee aan die groep. Dit moedig hulle ook aan om __________
_________________.

RIGTING

12

DEELNAME

15

16

Wanneer die lede ’n ________________ met invulvrae volg,
word hulle deur die leier sowel as die oefening_______ gelei.

OEFENINGBOEK

BOEK

OM BYBELSTUDIE TE HOU MET ONGELOWIGES
VEREIS GEDULD VAN DIE LEIER. Geduld is veral
nodig wanneer die indirekte metode gebruik word. Sommige
groepslede sal baie wil deelneem, ander sal glad nie deelneem
nie. ’n Reël wat die leier altyd moet onthou, is om altyd
_______________ te wees.

GEDULDIG

17

LEIDING

13

Dit is belangrik dat die leier aan lede sal rigting gee en hulle
sal aanmoedig om deel te neem. Dit kan gedoen word as die
leier ’n _______________________ of leesmateriaal gee.

OEFENINGBOEK

DEEL TE NEEM

As die leier by die lesse hou wat hy gekies het, sal dit hom
help om vir die groep rigting aan te dui. As ’n Jehowas
Getuie wat deel is van die groep, uit hulle tydskrif, Die
Wagtoring, begin lees, beteken dit dat die leier nie behoorlik
______________ gee nie.

Party mense is teruggetrokke en ander hou daarvan om te
praat, al weet hulle nie altyd waarvan hulle praat nie! Albei
het probleme met deelname. ’n Oefeningboek met invulvrae
sal help om die probleem van _______________ te korrigeer.

Wanneer die leier ’n vraag vra, mag die groepslede baie
stadig reageer. Die geneigdheid is om hulle aan te jaag of die
antwoord te gee terwyl hulle nog nadink oor die vraag. Die
leier moet ________________ wees.

GEDULDIG

18

Die leier moet geduldig wees wanneer ’n groepslid sukkel om
’n hoofstuk of vers in die Bybel te kry. Dit is ’n belangrike
aspek vir ’n suksesvolle leier van die ____________ metode.

INDIREKTE
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19

Omdat mense dikwels traag is om deel te neem, moet die
leier _________________ wees.

Thomas Wade Akins

23

GEDULDIG

20

Ons het drie reëls of beginsels bestudeer. Hulle is:
a. Die leier moet alle lede aanmoedig om deel te neem.
b. Hy moet ’n oefeningboek of ander leesmateriaal vir die
lede gee.
c. Die leier moet geduldig wees.

REPRODUSERENDE

24

a.
b.
c.
d.
e.

INDIREKTE

DIE LEIER SE LEIDING VAN DIE BYBELSTUDIE=
GROEP MOET REPRODUSEREND WEES.

opwindend
afhanklik van’n goeie, gesonde sisteem
eenvoudig en duidelik
baie formeel met baie detail en reëls
op ’n natuurlike vlak vir die groepslede

EENVOUDIG EN DUIDELIK

Reproduserende leierskap leer groepslede hoe om self leiding
te neem sodat hulle spoedig self ook Bybelstudies sal kan lei.

25

Die leier moet op só ’n manier leiding gee dat sy leierskap
______________________ kan word in sy groepslede.

GEREPRODUSEER

GEREPRODUSEER

22

Merk die korrekte voltooiings van die volgende stelling:
Reproduserende leierskap moet ___________ wees.

Hierdie reëls is belangrik wanneer ’n leier _______________
leierskap beoefen.

21

’n Leier wat net so lank as moontlik voor die groep wil wees,
stel nie belang daarin om leiers op te lei om sy plek oor te
neem nie. Hy wil nie _____________ leierskap beoefen nie.

’n Wyse leier sal sy aanbieding só beplan dat hy sy
verantwoordelikhede aan ander kan oordra. Hy moet dus
altyd bewus wees van hoe hy lei omdat hy die voorbeeld is
vir toekomstige _____________.

26

OP ’N NATUURLIKE VLAK VIR LEDE

’n Goeie leier sal só leiding neem dat dit deur toekomstige
leiers ___________________ ka n word.

Ons het reeds gesien dat Indirekte Leierskap deelname behels
van groepslede. Die groep moet in afhanklikheid van die
Heilige Gees werk om sukses te behaal. SLEGS DIE
HEILIGE GEES KAN MENSE OORTUIG VAN SONDE
EN HULLE RED.
Die rol wat die Heilige Gees hier vervul, is ______________
______________ en _________________.

LEIERS
SONDE-OORTUIGING
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27

’n Sterk leier kan dikwels mense oorhaal om hul geloof te
verander, maar bekering kan nie plaasvind sonder die
____________ ____________ nie.

Thomas Wade Akins

31

Ons het vyf beginsels bestudeer wat gevolg behoort te word
by die toepassing van Indirekte Leierskap. Ons gaan nou kyk
na drie dinge wat ’n leier nooit moet doen wanneer hy ’n
Bybelstudie lei nie.

32

Die Bybelstudieleier weet dikwels meer van die Bybelstudie=
onderwerp as die groepslede. Soms kan dit gebeur dat so ’n
leier trots is op sy voorsprong. Hy mag dan voel dat hy alles
moet sê wat hy weet van elke item onder bespreking. So ’n
gesindheid is __________________.

HEILIGE GEES

28

Goepleiers kan die saad saai deur Die Johannes Evangelie
Bybelstudies. Die Heilige Gees is egter die enigste Een wat
die saad kan laat groei. Daarom moet die groepleier in
afhanklikheid van die ______________________ werk.

HEILIGE GEES

29

Wie bied ware sondebesef en redding van sonde?
_________________________.

Ons het vyf beginsels bestudeer wat gevolg moet word
wanneer Indirekte Leierskap toegepas word. Noem hulle.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.

Die leier moet __________________ aanmoedig om deel
te neem.
Verskaf ’n _______________ of leesmateriaal vir lede.
’n Leier moet altyd _____________ wees.
’n Leier moet ___________________ leierskap beoefen.
Slegs die _____________________ kan ware sondebesef
en bekering bewerkstellig.
AL DIE GROEPSLEDE
OEFENINGBOEK
GEDULDIG
REPRODUSERENDE
HEILIGE GEES

gewens / goed
nie gewens nie

NIE GEWENS NIE

33

DIE HEILIGE GEES

30

a.
b.

’n Leier wat seker is van sy kennis en sy verhouding met
God, ag dit nie nodig om __________ te wys wat hy van die
onderwerp af __________ nie.

ALLES

34

WEET

Om in stilte te luister, is nie by die leier ’n teken van onkunde
nie. As ’n leier stil is, is dit nie ’n teken dat hy ___________
is nie.

ONKUNDIG

35

’n Leier behoort nie te voel dat hy oor elke onderwerp _____
________________________________________________.
a.
b.
c.

alles moet sê wat hy weet nie.
’n outoriteit moet wees nie.
moet luister nie.

ALLES MOET SÊ WAT HY WEET NIE ’N OUTORITEIT MOET WEES NIE
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