Module 1: Grondbeginsels van Dissipelskap
Wat is 'n ware dissipel
MATTHEUS 28: 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.”
Wat beteken 'dissipel'? 'n Vinnige studie van die woord wat as 'n dissipel
in Engels vertaal word, lewer goeie inligting wat as 'n grondslag sal bied
vir die bestudering van wat Jesus bedoel het en hoe Hy die woord
toegepas het.
Die woord in Grieks is mathetes (letterlik die geleerde) en is afgelei van
die werkwoord manthano wat beteken "om te leer".
Dit kom ongeveer 264 keer voor in die Evangelies en Handelinge. Dit
beteken 'Een wat leer van 'n ander', dus 'n dissipel word vergelyk met 'n
leerling wat van sy meesterhandelaar leer. Hy kan ook vergelyk word
met 'n nabootser van sy onderwyser.
Deur die inligting uit die Griekse woord ‘om te leer’, vind ‘n mens dat 'n
dissipel 'n persoon is wat nie net kennis van die onderwyser verwerf nie,
maar ook daarop handel. Dit is hartseer om te sê dat hierdie basiese
definisie alreeds baie sogenaamde dissipels van Christus diskwalifiseer.
Baie mense weet baie van wat Jesus geleer het, maar dit word nooit in
aksie oorgeplaas nie.
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So in wese is 'n dissipel een wat van die onderwyser leer en dan daarop
handel. Dit is baie belangrik. Dit is geskryf in Mattheus 23 (Jesus praat):

“Maar julle moet julle nie ‘rabbi’ laat noem nie; net Een is julle
Leermeester en julle is almal broers …”
Ons moet verstaan, 'n dissipel volg en 'n dissipel leer van die onderwyser.
Die dissipel vervang nooit die een ware leraar nie, of neem nie die rol oor
van die onderwyser. Jesus bly ons leraar en ons heer. Ons moet nooit die
rol van leraar aanvaar nie, maar bly 'n volgeling in die diens van ons
Koning en Sy Koninkryk.
Die tema "om te volg" is die sleutel tot ‘n suksesvolle dissipel. In Matteus
4 lees ons: Jesus roep sy eerste dissipels aan. 18 Eendag toe Jesus langs

die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus
genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die
see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep.19 Hy sê toe vir hulle:
“Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”
20 Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg. Jesus het gekom en
na die twee broers geroep en hulle het gevolg. Dit is eenvoudig hoe ons 'n
dissipel word. Ons het die roeping van onse Here Jesus in ag geneem.
Matteus 28 is die mandaat vir alle gelowiges - eerstens om 'n ware
dissipel te word en dan hoe om ander te dissipel. Hoe word ons ‘n dissipel
en hoe maak ons dissipels? Eenvoudig - volg die voorbeeld van Jesus. Die
twaalf dissipels (later Apostels genoem as spesiale boodskappers) was
voortdurend in Sy teenwoordigheid, en hulle het by Hom geleer en Hom
gedurig dopgehou en opleiding ontvang. So het hulle gegroei tot
volwassenheid en eenheid as gevolg van die voorbeeld van Jesus.
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Die name van die eerste twaalf dissipels van Jesus was Petrus, Jakobus
(die seun van Sebedéüs), Johannes, Andrew, Philip, Bartholomew,
Thomas, Matteus, Jakobus (die seun van Alfeus), Thaddaeus, Simon die
Zeelot en Judas Iskariot. (Matteus 10: 1-4 en Lukas 6: 12-16)
Wat is die bedoeling van die Here sedert die geboorte van die kerk?
Dissipelskap! Nie net om 'n dissipel (volger van Jesus) te word nie, maar
om ander te lei om 'n dissipel van die Here te word.
Dit is baie belangrik om te verstaan  

dat ons in wese ALMAL dissipels

is, ongeag ons roeping en ongeag ons mandaat. As jy herder genoem
word wat na die kudde omsien, bly 'n dissipel. As jy geroep is om ‘n
sendeling te wees, wonderlik, maar jy bly 'n dissipel.
Kom ons verstaan  

dat jy nooit ophou om 'n dissipel te wees nie

omdat Jesus jou Meester en Here bly. Ons eerste plig en roeping is om 'n
dissipel te wees. Daarom, een wat aanhou om die Here te volg en aanhou
leer en handel oor wat ons leer.
Soos ons ook in hierdie studie sal beklemtoon is dat daar nie iets is soos
die klas van die geestelikes (clergy) en leke (laity) nie. Ons is almal
dissipels. Ons is almal geroep om te volg en van die Here te leer. Ja, ons
kan verskillende mandate en roepings koester, maar as dissipels word ons
almal gesamentlik geroep om die Koninkryk van God te bou.
Van nou af is dit belangrik om te onthou:
• Jy word nie 'n dissipel as gevolg van jou teologieopleiding nie. Jy is 'n
dissipel omdat jy gekies het om Jesus as jou Here en Verlosser te volg.
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• Jy is 'n dissipel omdat jy Jesus aangeneem het en Jesus gevolg het, en
jy sal nooit in beginsel ophou om 'n dissipel te wees nie.
• 'n Dissipel volg slegs Jesus en die leringe en gebooie van Jesus.
Weereens, dit moet beklemtoon word dat jy 'n dissipel van die Here is
wanneer jy Jesus as jou Here en Verlosser aanvaar. Jy word nie 'n dissipel
nadat jy na die Bybelskool gegaan het of 'n graad in teologie behaal het
nie. As jy glo en jy volg Jesus, dan is jy 'n dissipel.
Nou het ons die belangrikheid van VOLGENDE genoem.
Wat dan is die voorwaarde om Jesus te volg?
1. GEHOORSAAMHEID. " Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: As
julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels" (Johannes.
8:31). As 'n volgeling van Christus moet ons nie na die gebooie van God
luister nie, maar ons moet ook in sy Woord bly. As 'n dissipel die woord
van die Here hoor, moet hy homself daarmee in ooreenstemming bring,
en dan bly daarmee saamstem. 'n Ware dissipel is een wat luister na die
opdragte van Jesus en belê homself ten volle in die woorde van die Here.
Dit is baie belangrik, want soos ons later in hierdie studie sal sien, volg 'n
dissipel nie 'n godsdiens nie, of die maniere van die mens of die
leerstellings van die mens of die tradisies van 'n kerk of 'n denominasie
nie, maar 'n dissipel volg Jesus Slegs Hy is die Waarheid, Weg en Lewe. In
Matteus 6 word ons daaraan herinner dat ons eers Sy Koninkryk moet
soek. Dit is wat 'n dissipel doen - eers die Koninkryk van God in
gehoorsaamheid bo alles soek.
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2. GOD IS BO ALLES: 'n Ware dissipel bly nie net in die Woord van
Christus nie, maar het 'n ander perspektief op sy verhoudings met familie
en Jesus self. Met verwysing na die familie het Jesus gesê: “As iemand na
My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van
sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs
van sy eie lewe. (Lukas 14: 26). By 'n ander geleentheid het Jesus in
Matteus 10: 34-38 gesë: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op
die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die
swaard. 35 Ek het gekom om tweedrag te bring “ ‘tussen 'n man en sy
vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar
skoonmoeder; 36 ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees.’ 37 “Hy
wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te
behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd
om aan My te behoort nie. 38

Hy wat nie sy kruis opneem en My

volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie.
Jesus is duidelik uit hierdie stellings dat 'n dissipel van Hom nie enige
ander verhouding wat hoër is as ‘n verhouding met Hom, moet waardeer
nie. As ons iets hoër as Jesus waardeer, loop ons in afgodediens, want
God moet aanbid en bo alles gevolg word. As enige ander menslike
verhouding van groter belang is, dan is ons nie 'n ware dissipel nie. Soos
Jesus gesê het hulle is "nie waardig van my nie."
Oorweeg ook die volgende woorde: Lukas 14:33: “So kan niemand van

julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand
te doen nie.”
In hierdie stelling verwerp Jesus die idee dat ons kan vaskleef aan dinge
wat belangriker is as Christus. Die apostels het hulle nette, hul finansiële
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sekuriteit, hul families, alles, nagelaat en hul strewe om Jesus te volg. Dit
staan  

in Matteus 6:24 dat 'n man nie twee meesters kan dien nie. 'n

Dissipel verlaat dus alles om die Meester te volg.
Jesus het dus beveel dat elkeen as 'n toegewyde dissipel van Hom moet
bereid wees om alle verhoudings en besittings minder te ag en selfs sulke
dinge agter te laat. Die dissipel se eie lewe moet dus nie hoër as Jesus
Christus geag word nie. "Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor,
maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind" (Mattheus
16:25).
3. ONTKEN JOUSELF: Waarskynlik, die belangrikste onderrig wat Jesus
gegee het hoe om ‘n dissipel te wees, word in Lukas 14:27 opgeneem:

“Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my
dissipel wees nie.” Dit vereis dat ons met Christus sterf - sterf aan die ou
houdings van afguns en twis en jaloesie en woede en selfsugtigheid en
trots; Ons moet draai na Jesus om Hom in nuwigheid van die lewe te
volg. As dissipels moet ons toelaat dat ons ou vernietigende maniere
‘sterf’ sodat ons vir Jesus kan lewe.
'n Ware dissipel is dus een wat die self neergelê het, wat ander lief het,
wat daarna streef om soos die Meester te wees, wat God eerste plaas in
alles en wat daarna streef om 'n nederige dienaar van die Koninkryk te
wees.
4. GELOOF EN VERTROUE: 'n Ware dissipel is een wat vertrou en geloof
in God het. Geloof is om te glo dat God kan en om te vertrou beteken
dat ons glo God sal getrou bly aan sy Woord. 'n Ware dissipel soek dag en
nag die leiding van die Here, altyd bereid om die eie ek neer te lê om die
heerlikheid van God te verkry.

Module 1: Grondbeginsels van Dissipelskap
5. WEES 'N VOLGELING: 'n Gelowige moet 'n volgeling wees. 'n Gelowige
moet 'n dissipel wees. 'n Dissipel moet God se Woord, gebooie en leringe
verstaan, volg, en dit in aksie stel. 'n Dissipel stap in liefde, dra sy kruis,
verloën die self, leef vir ander, loop in Gees en Waarheid, is gehoorsaam,
is getrou en streef elke dag om God se glorie en heiligheid te openbaar
deur weg te draai van goddeloosheid en kwaad. 'n Dissipel volg God se
leiding. 'n Dissipel wy himself ten volle toe aan God en soek 'n pad van
geopenbaarde heiligmaking en verheerliking.
6. WORD DEUR DIE GEES GELEI: Johannes 3: Jesus het geantwoord:
“Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie,
kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6 Wat uit die mens gebore
is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7 Moenie verbaas wees
dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie.” Om 'n
effektiewe dissipel van God te wees, moet ons deur die Gees gelei word,
want die Here soek aanbidders wie Hom in Gees en Waarheid volg. Ons
kan niks doen sonder die Heilige Gees wat wysheid, kennis, raad, begrip
en krag aan die dissipel gee om die Groot Kommissie te vervul nie.

