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Ek glo in ‘n Christelike Kerk 
 
HAN 11:19  Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stéfanus 

ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenícië en Ciprus en Antiochíë sonder 
om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen.  

HAN 11:20  En daar was sommige van hulle, Cipriese en Cirenése manne, wat in 
Antiochíë gekom het en met die Griekssprekende Jode gepraat en die evangelie 
van die Here Jesus verkondig het.  

HAN 11:21  En die hand van die Here was met hulle, en ‘n groot getal het gelowig 
geword en hulle tot die Here bekeer.  

HAN 11:22  En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore 
gekom en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochíë.  

HAN 11:23  Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal 
vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly;  

HAN 11:24  want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n 
aansienlike skare is aan die Here toegebring.  

HAN 11:25  Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, 
het hy hom na Antiochíë gebring.  

HAN 11:26  En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n 
aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste 
keer Christene genoem.  

 
Dit lyk half oorbodig dat die woord ‘Christelik’ ook in die belydenis opgeneem is. As 
jy weet wat kuriake beteken (sien die dagstukkie van 24 Junie), weet jy mos dat kerk 
al klaar die Here s’n beteken. Maar tog het ons geestelike voorvaders besluit om dit 
nog ‘n keer duidelik te stel. Ons is volgelinge van Christus, ons behoort aan die 
Christelike kerk. 
Dis interessant om te lees waar die naam ‘Christen’ vandaan kom. In die gemeente 
Antiogië – een van die lewendigste en hardwerkendste gemeetes waarvan ons in die 
Nuwe Testament lees – is die eerste keer na die gelowiges as ‘Christene’ verwys. Die 
mense van die stad het dit beslis nie as ‘n eretitel bedoel nie. Hulle het hulle aan die 
boodskap van die evangelie geërger, hulle het dit met alle mag verwerp. Die eise wat 
geloof in Jesus gestel het was vir hulle té veel. Die naam ‘Christene’ was as spotnaam 
bedoel. Maar die gelowiges in die stad het daarvan ‘n erenaam gemaak. Hulle was 
volgelinge van Jesus – en het nie omgegee wie dit weet nie. Inteendeel! 
As jy jouself ‘n Christen noem, mag jy weet dat jy in ‘n eeue-oue tradisie staan van 
mans en vroue en kinders wat nie skaam was om hulle geloof in Jesus te bely nie – al 
het dit hulle soms duur te staan gekom. Christene is mense wat ‘n verskil maak wáár 
hulle ookal kom. Hulle is die sout vir die aarde en die lig van die wêreld. 



Dis baie harteer dat soveel Christene vergeet het waarvandaan hulle kom. As al die 
miljoene mense in ons land wat hulleself ‘Christene’ noem, hulle belydenis regtig 
ernstig opgeneem het, sou dinge baie anders gelyk het. Stem jy saam? 
 
Gebed; O Here Jesus, vergewe my dat ek so dikwels u Naam deur die modder sleep, 
dat ek so dikwels ontrou is aan my belydenis. Help my om werklik soos ‘n Christen te 
lewe! 
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Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


