
 

WNL CONNECT GROEPE 

‘n Kerk is 'n gemeenskap 
Handelinge 2:41-47 

HOOFPUNT 

God se plan om dissipels te maak, behels 'n gemeenskap van gelowiges wat daar moet               
wees vir mekaar. 

INLEIDING 

Maak gebruik van hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking in te lei.  

● Na wie toe sal jy gaan as jy hulp nodig het? 
● Hoekom juis daardie persoon? Wat omtrent hom of jou verhouding met hom het             

daartoe gelei dat jy in 'n tyd van nood op hom kan vertrou? 

Ons maak deel uit van ‘n gemeenskap met ander, maar selfs nog meer intens in 'n tyd van                  
nood. Die vroeë kerk was van die begin af die middelpunt van sy lidmate in die gemeenskap,                 
veral in tye van nood.  Mense was daar vir mekaar. 

BEGRIP 

Ontdek wat die Skrif oor 'n spesifieke onderwerp sê of wat die betekenis daarvan is. 

Laat 'n vrywilliger Handelinge 2:41-42 lees. 

● Veronderstel ons kerk het op een dag 'n toename van 3 000 lidmate. Watter              
logistieke en verhoudingsuitdagings sou daar wees? 

● Waarom was dit so belangrik vir hierdie eerste Christene om deel van 'n             
gemeenskap van gelowiges te wees? Wat het daartoe gelei dat hulle as ‘n eenheid              
bymekaar wou staan? 

● Wat is die vier doelstellings van die kerk in Handelinge 2? 

Die kerk was toegewy aan die apostels se lering, toegewy aan die gemeenskap, toegewy              
aan die bediening van nagmaal asook toegewyd in hulle gebedslewe. 

● Waarom is hierdie vier areas noodsaaklik vir die kerk? 
● Watter rol het die samekoms van die gemeenskap gespeel om die vroeë kerk te              

verenig? 

 



Laat 'n vrywilliger Handelinge 2:43-47 lees. 

● Waarom het die vroeë kerk vrees ervaar? Bespreek. 
● Het jy dieselfde ontsag en eerbied vir God? Hoekom of hoekom nie? 

Terwyl daar nuwe gelowiges by die vroeë kerk gevoeg is, het daar ‘n vrees oor hulle gekom.                 
‘n Vrees met 'n unieke betekenis - 'n gesonde vrees, 'n eerbiedige vrees vir God. Die baie                 
wonderwerke wat deur die apostels plaasgevind het, het daartoe bygedra dat hierdie vrees             
onder hulle ontstaan het. Hierdie aksies is uitgevoer ten einde die werking van God se hand                
in die kerk te demonstreer. 

● Wat, volgens hierdie verse, is die kenmerke van 'n gesonde kerk? Watter gesindhede             
het hierdie aksies vergesel? 

● Wat was die boodskap wat die mense wou deurgee toe hulle hul besittings verkoop              
en hul toegewyde verbintenis tot die kerk beloof het?  

● Tot watter van hierdie aksies - samekomste, aanbidding, dissipelskap, bediening en           
evangelisasie – voel jy natuurlik aangetrokke? Waarom is die balans van al vyf             
belangrik vir die individuele Christen sowel as vir die kerk in geheel? 

● Hoe word ons as groeiende dissipels versterk deur elkeen van hierdie dinge saam te              
beoefen (aanbidding, konneksie, dien en doen)? Wat sou dit tot gevolg gehad het as              
ons hierdie waardes op ons eie sou uitleef? 

● Watter impak dink jy het die vroeë kerk se gemeenskap op die vinnige groei (vers 47)                
gehad? Watter boodskap word aan die wêreld oorgedra wanneer hulle sien dat die             
kerk 'n gesonde Christelike gemeenskap is? 

● Wat was die aantrekkingskrag vir Christene in die eerste eeu om deel van 'n              
plaaslike gemeenskap van gelowiges te word? Word dieselfde aantrekkingskrag         
vandag ervaar? Hoekom of hoekom nie?  

● Noem 'n paar van die unieke uitdagings wat ons in die gesig staar wanneer ons 'n                
Bybelse gemeenskap tot stand wil bring? 

Die eenheid van die kerk was 'n getuienis van God se teenwoordigheid, “En die Here het                
daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is” (vers 47). Die vroeë kerk was 'n                
groeiende kerk. Eerstens het hulle ‘n eerbiedige vrees vir God gehad (vers 43). Tweedens              
was dit vir hulle ‘n prioriteit om ander gelowiges lief te hê soos hulleself. ‘n Bewys hiervan is                  
toe hulle hul eiendom verkoop het om voorsiening te maak vir gemeentelede in nood (vers               
44-45). Hulle het Jesus se groot gebod einduit uitgevoer. Gevolglik het God hulle geseën              
met nuwe lede wat daagliks bygevoeg is. 

TOEPASSING 

Help jou groep om te bepaal hoe die waarhede uit die Skrifgedeelte direk op hulle lewe van                 
toepassing is. 

● Sou mense buite die kerk sê dat ons die kenmerke van die Handelinge 2-model              
navolg? Waarin blink ons uit en waar is daar ruimte vir verbetering? Hoe kan ons as                
groep mekaar hiermee help? 

● Noem 'n paar van die unieke uitdagings wat ons as kerk in die gesig staar om op ‘n                  
dieper vlak met mekaar te kan verkeer? Wat kan elkeen van ons doen om van ons                
kerk 'n hegter gemeenskap te maak? 

 



● Op watter wyse het hierdie bespreking jou siening van kerklidmaatskap jou           
uitgedaag? Op watter manier sal jy die kerk in die toekoms anders benader? 

GEBED 

Vra die Here om die kerk te seën met 'n eenheid gebore uit opregte liefde onder mekaar. Vra                  
Hom om die geloof van elke persoon op te bou sodat hy of sy God kan liefhê met sy hele                    
wese en ook opregte liefde vir mekaar kan betoon. Dank die Here vir sy betrokkenheid met                
die opwek van dissipels. Bid dat Hy sal voortgaan om ons siening van sy kerk en ons rol                  
daarin, uit te oefen. 

 
 
 

 


