
 

WnL CONNECT GROEPE 

Herstelling van die Kerk 
Matt. 18:15-35 

HOOFPUNT 

Wanneer ons deel van die liggaam van Christus is, moet ons bereid wees om              
verantwoordelikheid vir ander te aanvaar. 

INLEIDING 

Gebruik hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

● Is jy geneig tot konflik of vermy jy dit eerder? Hoekom dink jy is dit so? 
● Hoe kan ons lewenservaring die manier waarop ons konflik hanteer, beïnvloed? 
● Watter woorde kom by jou op as jy die woord “bedienaar” hoor? Noem 'n paar van                

die algemene aannames wat ons maak of hoor oor die bediening? 

Konflik in die kerk is onvermydelik. Dit sal gebeur, maar dan moet jy toegerus wees deur die                 
Woord sodat jy dit op so 'n manier hanteer dat Jesus Christus daardeur geëer en die                
eenheid van die kerk beskerm word. Een van die belangrikste maniere om konflik te hanteer,               
is om te leer om ander se behoeftes voorop te stel. Wanneer ons mekaar dien en bereid is                  
om ons persoonlike voorkeure ter syde te stel, sal dit ons meer vreugde verskaf om deel van                 
die Christelike gemeenskap te kan wees. 

BEGRIP 

Ontleed die betekenis van die teksvers en vind uit wat die Skrif oor die onderwerp sê. 

Laat 'n vrywilliger Matt. 18:15-17 lees. 

Konflikhantering is nie so eenvoudig nie. Dit kan 'n verhoudingsmynveld van probleme tot             
gevolg hê. Gelukkig het Jesus duidelike riglyne daargestel om ons te help om konflik              
volgens Bybelse beginsels te hanteer en op te los. Hy het dit in vier stappe uiteengesit. 

● Hoe moet jy, volgens die Skrif, diegene hanteer wat teen jou sondig?  

 



● Hoeveel keer konfronteer jy iemand openlik in plaas daarvan om eers met jou             
eggenoot, vriend of medegelowige in privaatheid te praat? Wat sê dit van ons             
motiewe en vrese? 

● Hoekom is dit beter vir albei partye om eerder ‘n privaat gesprek te voer in plaas van                 
in die openbaar? 

● Stip die sterk- sowel as die swakpunte uit in die toepassing van die tweede stap van                
konflikhantering soos uiteengesit in vers 16. 

● Watter eienskappe benodig jy hiervoor (vers 16)? 
● Wat het Jesus bedoel toe Hy die gelowiges opdrag gegee het (vers 17) om die kerk                

hiervan (die derde stap) te vertel?  
 
Laat 'n vrywilliger Matt. 18: 18-20 lees. 
 

● Wat het vers 18 te doen met konflikhantering wat in die vorige verse uiteengesit is? 
● Hoe moedig verse 19 en 20 gelowiges aan om konflik op die regte manier te               

hanteer? Hoe moedig die Skrif ons aan vir 'n verenigde kerklike liggaam? 

Na aanleiding van stappe drie en vier, wat die kerk insluit, bevestig hierdie verse dat               
wanneer 'n teruggevalle lidmaat sou terugkeer, die hemel daaroor juig. Vers 20 beloof ook 'n               
besonderse teenwoordigheid van Jesus se teenwoordigheid wanneer twee of drie wat in sy             
Naam vergader. Om eensgesind as ‘n groep gelowiges in Jesus se naam te vergader, is een                
van die beste maniere om God te eer. 

Laat 'n vrywilliger Matt. 18: 21-34 lees. 

● Hoekom is dit so belangrik dat ons voortdurend moet vergewe (vers 22)? Wat gebeur              
as ons nie vergewe nie? 

● Hoe het God se vergifnis jou in jou lewe gemotiveer om meer vergewensgesind te              
wees? 

● Hoe sou jy die reaksie van die dienskneg op die bevel van die koning beskryf (vers                
26)? 

● Hoe het die koning daarop geantwoord (vers 27)? Wat is die reaksie van die koning               
oor sy karakter? 

● Wat leer die koning se reaksie ons van hoe ons ander moet vergewe? 

Die koning het medelye met die dienskneg gehad, hom vergewe en hom van sy skuld               
kwytgeskel. Dit leer ons dat wanneer ons ander vergewe, ons dit moet bedoel. Dit help nie                
ons sê vir iemand dat ons hom vergewe net om dinge gemakliker te maak nie, terwyl ons in                  
werklikheid nog steeds 'n wrok koester nie. Op dié manier stel ons net ‘n toekomstige konflik                
uit. As ons Jesus se vergifnis ervaar het, moet ons kies om nie meer die oortredings van                 
ander teen hulle te hou nie, sodat die eenheid van die kerk nie in gedrang kom nie. 

● Hoe het die tweede dienskneg gereageer toe die eerste dienskneg sy skuld kom 
opeis? 

● Hoe dink jy moes die eerste dienskneg opgetree het? Hoekom? 

 



● Hoe dink jy sou dit help om die eenheid van die kerk te beskerm as ons mekaar so                  
sou vergewe? 

TOEPASSING 

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

● Wat is die slegste ding wat kan gebeur as jy versoening sou soek? Watter positiewe               
dinge kan dit tot gevolg hê? 

● Wanneer laas het jy oorweldig gevoel deur die genade wat God betoon het deur jou               
te vergewe? Hoe kan jy sorg dat dit meer dikwels gebeur? 

● Is daar iemand in jou lewe wat jy nou moet vergewe? Wat hou jou terug? 

GEBED 

Dank die Vader dat Hy Jesus vir ons gegee het as 'n getroue voorbeeld van nederige                
selfopofferende diens. Bid dat ons die evangelie met mekaar sal demonstreer deur ander se              
behoeftes voorop te stel en dat ons liefde vir mekaar 'n getuienis van die evangelie vir die                 
verlorenes sal wees. 

 

 


