Module 1: Grondbeginsels van Dissipelskap
Hoofstuk 2: Word 'n ware dissipel
Ons het so ver in die eerste hoofstuk gekyk wat 'n ware dissipel is, want
'n ware dissipel volg ons Here Jesus en gehoorsaam die leerstellings,
opdragte en weë van ons Here ten volle en sonder kompromie. 'n Dissipel
volg en leer van die Meester.
Onthou, 'n dissipel is die een, ten spyte van ouderdom, opvoeding,
verlede, sondes of verstand, wat Jesus aanvaar as die een wat aan die
kruis gesterf het vir ons verlossing en dan himself verbind tot God om
die Vader, Seun en Heilige Gees te volg met min denke van die self. 'n
Dissipel is verbind tot die sterwende einde tot die leerstellings en die
waarhede wat deur Jesus Christus geleer is.
DIT IS BAIE BELANGRIKE PUNT OM TE ONTHOU - 'N DISSIPEL VOLG
NIE ' ‘N MAN OF ORGANISASIE NIE MAAR NET JESUS.
In die Boek van Handelinge vind ons dat die dissipel van die Here so
kragtig in die Gees van die Here beweeg het omdat hulle geweier het om
geen ander koning behalwe die Here Jesus te volg nie. Dit is die kern
eienskap van 'n dissipel – hy volg Jesus omdat Hy die Weg, Waarheid en
Lewe is.
ONTHOU DIE VOLGENDE BELANGRIKE VRAAG: Wat is die doel van die
dissipel?
Antwoord: Om soos sy meester te wees. Vir die dissipel van ons Here
beteken dit om soos Jesus te wees. Matteus 10: 'n Leerling is nie hoër as

sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 25 'n Leerling moet
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tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as
dit met hom gaan soos met sy eienaar.
Die eerste stap op die pad van dissipelskap begin in die presiese plek waar
ons staan. Ons hoef nie vooraf te kwalifiseer om die eerste stap te neem
nie. Dit maak nie saak of ons ryk of arm is nie. Daar is geen vereiste om
opgevoed, welsprekend of intellektueel te wees nie. Ons hoef nie perfek of
gesproke of selfs goedgemaak te wees nie. U en ek kan vandag in die pad
van dissipelskap loop. Dit neem net geloof in Jesus.
Byna tweeduisend jaar gelede het Jesus Christus die woorde gesê, "Kom,
volg my," en so het Hy 'n groep mans na Hom getrek wat in die jare van
Sy aardse bediening Hom sou volg. Die twaalf dissipels sou binne enkele
jare vinnig tot duisende vermeerder.
Dus, die vraag wat nou bly, is hoe word ek 'n dissipel van die Here?
Jy word dus 'n dissipel van Jesus wanneer jy:
1) Glo dat Hy die "Christus van God" is, Lukas 9: 18-20:

Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by
Hom saamgekom. Toe vra Hy hulle: “Wie, sê die mense, is Ek?” Hulle
antwoord: “Johannes die Doper; party sê weer: Elia, en party: 'n profeet
van die ou tyd het opgestaan.” “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle,
is Ek?” Toe antwoord Petrus: “Die Gesalfde van God.” Na 'n tyd van
gebed het ons Here aan sy dissipels hierdie belangrike vraag gevra oor
wat mense van Hom dink (hierdie voorval word ook in Matteus 16: 1320 en Markus 8: 27-30 behandel). Hy wou weet of die mense na wie die
dissipels vir die laaste jaar in die streek Galiléa bedien het, het regtig
verstaan  

wie Hy was. Onthou, die Fariseërs het hom alreeds as 'n
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wetbreker en iemand wat al sy wonderwerke deur die mag van Satan
uitgevoer het, reeds veroordeel.
"Johannes die Doper," was die eerste antwoord wat Jesus ontvang het in
antwoord op sy vraag. In Lukas 19: 7 lees ons dat Herodes Antipas,
goewerneur van Galiléa, wat Johannes onthoof het, verbaas geraak het
toe hy van die wonderwerke van Jesus gehoor het. Hy het gesê dat
sommige mense gedink het dat Jesus Johannes die Doper was. Maar
hoekom sou die mense dink dat Jesus die oorledene was?
Dit was omdat hulle opsoek was na 'n Messias wat 'n fisiese koninkryk sou
voorstel, maar eers sou hulle die voorloper van Maleagi sien wat 'n
boodskap van bekering en oordeel sou bring. Johannes en Jesus het
dieselfde boodskap gehad.
Die dissipels se tweede antwoord was Elia, die profeet en wonderwerker
wat nooit gesterf het nie, maar 850 jaar gelede deur die Here opgeneem
en geprofeteer is om terug te keer na die aarde as die voorloper van die
Messias.
Hul derde antwoord was een van die profete, soos die wonderwerker
Elisa, of selfs Moses uit die dode opgewek.
Jesus het die dissipels 'n tweede keer gevra: "Maar wie sê jy is ek?" Dit
was 'n baie belangrike vraag. Jesus sou die kruis konfronteer en so was
dit nodig dat Sy dissipels Hom en Sy doel op aarde duidelik moes
verstaan  

en die rol wat hulle sou speel om die Koninkryk van God in

die harte van mans en vroue te bring nadat Hy na sy Vader teruggekeer
het.
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Nou was dit Petrus se beurt om te antwoord, en deur die krag van
geestelike openbaring het hy geantwoord: "Die Christus van God" (Die
Seun van die lewende God, Matt. 16:16). Johannes sal later van Jesus se
inkarnasie skryf: "En die Woord het vlees geword en onder ons gebly, en
ons het Sy heerlikheid gesien, eer van die eniggebore uit die Vader, vol
genade en waarheid" (Joh. 1:14).
Volgens Matteus 16 het Jesus vir Petrus gesê: “Gelukkig is jy, Simon

Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie 'n mens wat dit aan
jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir
jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van
die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die
koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die
hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel
oopgesluit bly.”
Hoe word jy dan 'n dissipel van Jesus? U moet in u hart glo dat Jesus die
Christus van God is, die Seun van die enigste lewende God, God kom in
die vlees. Redding word in niemand anders gevind nie, want daar is geen
ander naam onder die hemel gegee aan die mensdom waardeur ons
gered moet word nie (Handelinge 4:12).
2) Jou kruis daagliks opneem, Lukas 9: 21-24

Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, “want,”
het Hy gesê, “die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde,
priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak
word, en op die derde dag opgewek word. 23 Toe het Hy vir almal gesê:
“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy
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kruis opneem en My volg want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit
verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.
Deur jou kruis op te neem beteken dat jy afstand neem van jou sondes
soos afguns, opstand, trots, wellus, moord, egbreuk, laster en so aan.
Jesus het daarvoor gesterf op die kruis. Romeine 6, 11-13: Julle moet

dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe,
omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde
nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle
sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van
julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid
te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was
maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van
God as werktuig om te doen wat God wil.

Die kruis van Christus is 'n daaglikse herinnering dat ons vlees
doodgemaak moet word. Die apostel Paulus het jare later aan die
Galasiërs gesê: Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige

natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die
Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. (Gal 5: 24- 25).
Om 'n kruis te dra beteken nie hoofsaaklik moeilike tye nie. Dit beteken
om na Golgota te gaan. Dit beteken om met Christus te sterf - om ons
ou houding van ons sondige weë te kruisig. Sulke werke van die vlees
word natuurlik in Galasiërs 5 behandel. Die praktyke van die sondige

natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,
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afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies,
verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al
dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het:
Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as
erfenis verkry nie.
Dit gaan oor om te verander tot Sy glory en tot vernuwing te kom in
Christus. Wanneer ons dissipels maak, vra ons mense om te kom en sterf
in hul ou, vernietigende maniere en om vir Jesus te lewe, wat hulle lieg
gehad het en Homself vir ons sondes geskenk het. Dit gaan alles oor om
jou ou lewe neer te lê sodat jy vernuwe kan word en dus ten volle kan
lewe vir God.
Dit sê in Mattheus 9 verse 16-17: “Niemand lap tog ou klere met

ongekrimpte materiaal nie, want die nuwe lap skeur die klere nog verder,
en die gat word net groter. “'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou
velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke
is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou
jy altwee.”
Jesus herinner ons dat die nuwe wyn die wyn van die Nuwe Verbond is,
verseël deur die Bloed van die Jesus. Dié nuwe wyn kan nie dus gedra
word deur dié wat nog aan die wêreld vasklou nie (ou velsakke). Ons
moet in die beeld van die Here 'nuut' word, sodat ons as ‘n nuwe
wynkruid die heerlikheid van die Here as sy dissipel kan dra.
Om Jesus te volg beteken dat ons nie ons vlees moet vertroetel nie, en dit
ook nie aanmoedig of duld nie. In plaas daarvan moet ons dit saam met
sy selfsugtige begeertes verwerp. Ons moet die vlees daagliks aan die kruis
spyker.
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Paulus spreek die volgende waarheid: Voortdurend word ons wat lewe,

ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike
bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die
dood aan die werk is, maar in julle die lewe (2 Korintiërs 4: 11-12).
Ons volg Jesus of die wêreld. Onthou hierdie woorde van Jesus - Lukas
16:13: “Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy

sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê
en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”
Daar moet ook kennis geneem word dat ons die kruis daagliks moet
opneem. Hoekom? Want daagliks struikel ons in die weë van die wêreld.
Daagliks moet ons na die Here kom, bekeer, leer van ons foute, geestelik
groei en ons krag soek in Sy majesteit en mag. Daar is nie so iets soos
gered en altyd gered nie, maar meer daaroor later in die kursus.
Hoe word jy dan 'n dissipel van Jesus? Jy moet glo dat Hy die Christus is;
Neem jou kruis daagliks op, en ...
3 Wees gewillig om jou lewe te verloor, Lukas 9: 24-27

… want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat
sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. “Wat help dit 'n mens as hy
die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?
Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van
die mens Hom skaam wanneer Hy kom, beklee met sy heerlikheid en die
heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die
waarheid: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterf
voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.”
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Die dissipels was bewus daarvan dat Johannes die Doper elke dag sy lewe
neergelê het van die tyd dat hy 'n jeug was tot die tyd van sy fisiese
dood in die hande van Herodes en Herodias. Oor die volgende 30 jaar, sal
11 van die twaalf dissipels onder moeilike omstandighede geplaas word.
Daagliks was hul hoop, roeping en drome in die spervuur en hulle vetrou
in die Here was gereeld getoets.
In hul leeftyd so dié dissipels vervolg word en onder arrestasie geplaas
word. Die einste dissipels was in gevangenisse geplaas, geslaan, en hulle
het koue, honger, eensaamheid, vrees en verlatenheid ter wille van
Christus beleef. "Onthou die woord wat ek vir jou gesê het," het Jesus in

die bovertrek gesê: "'n Slaaf is nie groter as sy meester nie. As hulle My
vervolg het, sal hulle jou ook vervolg ..." (Johannes 15:20).
Paulus sal sy geestelike seun, Timoteus, sowat 30 jaar later dit vertel, "...

almal wat begeer het om godvresend in Christus Jesus te lewe, sal vervolg
word" (2 Timoteus 3:12).
Ons lees ook die volgende: "Want elkeen wat My en My woorde skaam,

van Hom sal die Seun van die mens hom skaam as Hy in sy heerlikheid
kom en die heerlikheid van die Vader en die heilige engele" (9:26).
Matteus voeg by Psalm 62:12 en Spreuke 24:12 aan, "en sal elkeen
vergeld volgens sy werke."
Kyk ook na die beproewings wat Paulus vir die glorie van die Koninkryk
verduur het volgens 2 Korintiërs 11: Ek het harder gewerk, ek was meer

in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar.
24 Vyf maal het ek van die Jode die gebruiklike straf van nege en dertig
houe gekry, 25 drie maal het ek lyfstraf gekry, en een maal is ek met
klippe gegooi. Drie maal het ek skipbreuk gely en een maal het ek 'n dag
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en 'n nag in die oop see deurgebring. 26 Ek was dikwels op reis en in
gevaar: daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my
volksgenote en gevare van heidene; gevare in die stad en gevare in die
veld; gevare op see en gevare onder vals broers. 27 Daar was vir my
harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en
dors; en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die
koue. 28 Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die
besorgdheid oor al die gemeentes. 29 As iemand swak is, voel ek asof ek
self ook swak is; as iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur
gaan. 30 As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor
my swakhede.
Om Jesus te volg, is nie maklik nie. Om Jesus te volg beteken om die
vleeslikheid van die wêreld te weerstaan, die godsdienstige maniere van
die mens te weerstaan, sonde te weerstaan, die weë van die duiwel te
verset en alles en alles in stryd met die Woord en die Koninkryk van God
te weerstaan.
Om 'n dissipel te wees, veg karakter. Dit vra vir heiligheid en suiwerheid
in ons wandel met God.
Hoe word jy 'n dissipel van Jesus? Glo hy is "die Christus van God" (Lukas
9: 18-20); Neem jou kruis op en volg Hom en dan ...
4) Word gedoop in water en Gees
Hoekom moet ons gedoop word? Omdat Jesus gedoop is. MATTHEUS 3:

13 In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die
Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. 14 Maar Johannes het dit
probeer verhinder deur te sê: “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U
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kom na my toe?” 15 Jesus het hom geantwoord: “Nogtans moet jy dit
nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God
voldoen.” Daarna het Johannes ingestem. 16 Jesus is toe gedoop en het
dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom
oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op
Hom kom. 17 Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is
my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”
Kom ons kyk weer na Mattheus 28: Die elf dissipels het na Galilea toe

gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. 17 Toe
hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. 18
Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die
hemel en op die aarde. 19 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 20 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.”
In vers 19 van hierdie Skrif is ons doel om "dissipels" vir Jesus te maak.
"Gaan maak dissipels." Die betekenis van die doop ontwikkel uit hierdie
betekenis van dissipelskap. Om 'n dissipel van Jesus te wees beteken dat
jy sterf in jou ou lewe en in die nuwe lewe van Christus saamleef. Dit is
dus amper onvermydelik dat die simboliese daad van daardie bekering –
die doop dus - 'n dood en opstanding moet beteken. Paulus sê in

Romeine 6: 3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus
gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 4 Deur die doop is ons immers saam
met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die
wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook
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so 'n nuwe lewe kan lei. 5 Aangesien ons met Hom een geword het in sy
dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding.
So word die doop as 'n normatiewe deel van dissipelmaking omdat die
doop op 'n uiterlike manier ‘n aanduiding is van hoe ‘n dissipel sy ou lewe
neerlê en sy selfstandigheid en nuwe geloofslewe in Jesus vind.
Kortom, jy word 'n dissipel as jy eers glo dat Hy die Seun van God is,
wanneer jy bereid is om aan die Self te sterf, bereid is om Hom te volg
en wanneer jy bereid is om gedoop te word as 'n teken dat jy ‘n nuwe
lewe in Jesus koester.

