
WEES DISSIPELS! 

 

Waaroor gaan Wapadrant? Waaroor gaan kerk? Een ding – dissipels! Dissipels wees en dissipels 

maak! Maar wat is ’n dissipel? Wel, kom ons gaan kyk: 

 

Matteus 28:19, 20: 

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die 

Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die 

voleinding van die wêreld. 

 

1. MY dissipels: 

Verbind aan Jesus! Dissipel is iemand wat iemand anders volg om soos hy te wees. Dissipels van 

Jesus volg Jesus om soos Hy te wees. Ek volg Hom; nie Hy volg my nie. (Gebed: Jesus gaan 

saam met ons....) 

 

2. DOOP hulle: 

Doop  deel word van gemeenskap 

 

3. Leer hulle om te ONDERHOU: 

Nie leer om te weet nie, leer om te DOEN.  

 

Wat sê Jesus? Sorg dat mense my volg, sorg dat hulle aan mekaar verbind is en sorg dat hulle doen 

wat Ek gesê het. 

 

Is ek ’n dissipel?  

Wel, volg ek Jesus óf moet Hy my volg? 

Is ek werklik deel van die gemeente of is ek eintlik maar nog op my eie. 

Doen ek alles wat Jesus gesê het? 

 

MY dissipels  God se pad 

DOOP hulle  Saam 

DOEN   Elkeen 

 

Elkeen saam op God se pad! Dis wat dit beteken om ’n dissipel te wees! 

 

Wat het Jesus ons beveel? 

1. Matteus 20:27-28: “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat 

onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy 



het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie 

mense.” 

DIEN MET JOU GAWES 

 

Ons eerste reaksie as dissipels is om te dien. Ek kom erediens toe om te dien. Ek gaan werk toe 

om te dien. Ek gaan kleingroep toe om te dien. 

So baie is ons gesindheid net mooi die teenoorgestelde – ek wil gedien word! 

Ek kom erediens toe vir wat ek kry. Ek werk vir wat ek kry. Ek is ouer as jy of jonger as jy of meer 

geleerd of ryker of armer so jy moet MY dien! 

 

2. Johannes 13:34: “Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet 

julle mekaar ook liefhê.” 

WEES LIEF VIR MEKAAR 

 

Wow, ons moet mekaar liefhê soos Jesus ons liefhet! Dis nie meer genoeg om jou lief te hê soos 

ek myself het nie... 

Dis nie genoeg om Bybel te lees en te bid nie. Dis nie genoeg om erediens by te woon en met 

niemand te praat nie. Dis nie genoeg om net van die ander in die gemeente te weet nie – ek moet 

hulle liefhê soos Jesus my liefhet! 

Kleingroep uitnodiging – skeur af en gooi in die liefdegawesakkie! 

 

3. Handelinge 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal 

my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van 

die wêreld.” 

GETUIG: VERTEL VAN GOD SE LIEFDE EN WERKE 

 

Ons “sal” getuies wees. Deur wat ek sê en doen en nie sê nie en nie doen nie vertel ek iets vir die 

wêreld. Wat vertel ek hulle? 

Om getuie vir Jesus te wees is nie iets vir sendelinge en ekstroverte en predikante en mense wat 

maklik praat nie – dis vir ons almal! Om so te leef dat mense nie weet dat ek ’n Christen is nie, is 

onaanvaarbaar! 

 

4. Matteus 17:5: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” 

  Matteus 7:7: “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal 

oopgemaak word”  

LUISTER NA EN PRAAT MET GOD 

 

Om in ’n verhouding met God te wees moet ek met Hom praat en na Hom luister. Hoe doen ek 

dit? 



 

5. Filippense 4:4: “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” 

VIER DIE LEWE IN CHRISTUS 

 

Christene is glimlagmense, vrolike mense! As iemand jou vra hoe dit gaan, is die antwoord: “Bly! 

Goed! Baie goed!” ’n Christen word nie ondergekry deur hierdie wêreld en hierdie tyd nie. ’n 

Christen se lewe is ’n fees! 

 

So, wat gaan ons in 2013 doen? Ons gaan dissipels wees en dissipels maak! Ons gaan dit doen deur 

elkeen op ons eie manier saam met mekaar agter Jesus aan te gaan, op sy pad te wees. Om dit te 

doen gaan ons dien en vir mekaar lief wees en met ons woorde en dade vertel van God en na Hom 

luister en met Hom praat en ons nuwe lewe in Christus vier! 

 

Die pad begin vandag. Kom ons gaan vorentoe! 

 

Amen 

 


