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Titel: Kelner, ‘n kerk asb 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 18 Julie 2010 

Tyd: 09h30 

 
 

 

Wat is ‘n kerk 

 

1.  Nie… 

 

• ‘n gebou nie 

• iets net vir Sondag nie 

• ‘n gemaksone nie 

• dood nie 

 

2. Wel 

 

• ‘n liggaam 

 

Efes 1:19-23 

 19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag 

van sy sterkte 20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom 

laat sit het aan sy regterhand in die hemele, 21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die 

toekomstige. 22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee, 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.  

 

• elke dag van die week 

 

Hand 2:42-47 
42 En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking 

van die brood en in die gebede. 43 En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens 

het deur die apostels plaasgevind. 44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het 

alles gemeenskaplik besit. 45 En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die 

opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 46  En dag vir dag het hulle 

eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met 

blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by 

die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.  

 

• ‘n deur tot die sendingveld 

 

Efes 4:10-12 
10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy 

alles tot volheid kan bring. 11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander 

as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, 

tot opbouing van die liggaam van Christus. 

  

• Lewend 

 

Efes 4:16 

Uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke 

lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam 

bevorder vir sy eie opbouing in liefde.  
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3. Ekklesia 
 

• Dis die griekse woord vir kerk in die nuwe testament.  

• Saamgestel uit 2 woorde:  

      “ek” wat uit beteken  

     “kalein” wat om te roep beteken. 

• So saamgestel is dit “om uit te roep”. Ons is uit die sondige wereld uit geroep en ons kom       

 bymekaar vir ‘n gemeenskaplike doel. 

 

4. Oorsprong 
 

• Die kerk is ge “launch” op Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees. (Hand 2)  

• Die dinge wat hulle gedoen het  

 

Hand 2:42, 44-47 
42 En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking 

van die brood en in die gebede… 44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het 

alles gemeenskaplik besit. 45 En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die 

opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 46 En dag vir dag het hulle 

eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met 

blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47 terwyl hulle God geprys het en in guns was by 

die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.   

 

5. Universeel en plaaslik 
 

a. Universeel lees ons oor die beeldspraak: 

 

• Bruid van Christus  

 

2 Kor 11:2 

Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man 

verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.  

 

Efes 5:25-27 
25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 

Homself daarvoor oorgegee het 26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad 

deur die woord, 27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel 

of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.  

 

Open 21 

 

• Tempel van God 

 

1 Kor 3:9, 16-17 
9 Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle… 16 Weet 

julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 17 As iemand 

die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is 

julle.  

 

2 Kor 6:16 

Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van 

die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 

sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.  

 

Efes 2:20-22 
20  gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die 

hoeksteen is, 21  in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die 

Here, 22  in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.  
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• Liggaam van Christus  

 

Efes 1:22-23 
22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die 

gemeente gegee, 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.  

 

b. Plaaslik: 

 

Heb 10:25   

en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar 

laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.  

 

6. Dit is Jesus s’n  
 

Matt 16:16-18 
16 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. 17 Toe 

antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan 

jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. 18 En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, 

en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 

nie.  

 

Hand 9:3-4 
3 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af; 4 en 

hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  

 

7. Dit is plan ‘enigste’  
 

• Jesus bou Sy Kerk deur Sy Gees 

• Sodat die hele wereld gered kan word, Joh 3:16 

 

Joh 3:16 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen 

wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  

 

 

 

 

 


