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Hd 2:42-47 

Ons gesels vanmôre oor kultuur: ons gemeentekultuur. Alle groeperinge 
van mense het ’n bepaalde kultuur - wat dit onderskei van ander 
groeperinge van mense. Bv: 

Dink aan jou gesin. Hoe eet julle? Almal aan tafel? Almal voor die TV. 
Gesels en kuier julle aan tafel? Of is daar doodse stilte. Of: Word 
kinders in julle gesin gesien maar nie gehoor nie, of juis andersom? 

Dink aan ’n kroeg. Elke kroeg het ’n bepaalde kultuur - soos die TV-
reeks Cheers waar die volgende kultuur was: Where everybody 
knows your name. 

Dink aan sport: sekere rugbyspanne het ’n kultuur van oop 
hardlooprugby en die span leef soos ’n groot familie tussen 
wedstryde. Ander spanne speel meer gestruktureerde rugby waar 
hulle fases opsit. En hulle sien mekaar net met oefeninge en 
wedstryde. 

Dink aan ’n gemeente. Ons gemeente seën mekaar aan die einde van 
die diens deur mekaar hande op te lê. Ons sing allerhande soort 
liedere - nie net die amptelike liedboekliedere van die kerk nie. 
Ons het  die groot preekstoel vervang met ’n kleiner preekstoel en 
’n verhoog. Ons het die banke vervang met stoele om ons ruimte 
meer-dimensioneel te maak. Dit het bv ons manier van 
nagmaalviering verander. Dit is alles deel van ons 
gemeentekultuur - Hooglandkultuur.  

Waaroor gaan kultuur?  

Gemeentekultuur gaan oor ons geloofsoortuigings. Ons weerspieël dit 
in ons Wees-konsep (uitgebeeld hier op ons baniere) en wat prakties 
beskryf word in ons Leefstylgidse (ons lewe in 5 verhoudings). Dit 
kom kortliks op die volgende neer: Ons is human beings, nie human 
doings nie: ons lewe word gedefinieer deur ’n saamleef(wees) met 
God en nie ’n afsloof aan prestasies nie.  

Gemeentekultuur gaan oor die waardes wat ons aanvaar en uitleef. Ons 
kernwaardes is ’n voorbeeld: Ons vier fees, loof en aanbid God; Ons 
leef as getuies van Jesus Christus; Ons leef ons roeping getrou uit 
deur gebed en verbondsbegeleiding; Ons leef as goeie rentmeesters 
van God. 

Gemeentekultuur gaan oor praktyke - ons kenmerkende manier van 
dinge doen: hoe ons sing, mekaar groet, ons eredienste inrig, 
projekte aanpak, mekaar en die wêreld dien. Dit is ons manier van 
doen en dit onderskei ons van ander gemeentes. As jy die erediens 
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van ’n ander NG Gemeente gaan bywoon, kom jy agter dat hulle 
anders funksioneer.  

Gemeentekultuur is soos ’n tuin: elke tuin het ’n bepaalde karakter: ’n 
Karootuin, of ’n tropiese tuin, of ’n blommetuin, of ’n bome- en 
struiketuin.   Elkeen van hierdie tuine het ’n kenmerkende atmosfeer. 
En elke tuin vra voortdurende aandag waarin daar gewerk word om 
die karakter te behou. Soms word daar ge-eksperimenteer met nuwe 
dinge. So is dit ook met ons gemeente.  

Ons vind ’n voorbeeld hiervan in die eerste gemeente. Dit is net na Jesus 
se hemelvaart. Hulle is onseker en begin om volgens 'n bepaalde 
manier hulle christenskap uit te leef. Hulle bou ’n splinternuwe 
manier van leef en ’n bepaalde kultuur van christenwees. Dit het die 
volgende kenmerke gehad: 
Toegewyde Fokus: Die leer van die apostels, hulle onderlinge 

verbondenheid, gemeenskaplike maaltyd en gebed; 
Bevestiging deur die Here: Die apostels doen wonders en tekens; en 

voeg getalle by die gemeente; 
Hulle is eensgesind – hulle stem saam oor die wesenlike van hulle 

lewe as volgelinge van Jesus; 
Hulle ondersteun en help mekaar met wat ook al nodig is - hulle 

maak planne om fondse te kry sodat elkeen se behoeftes 
aangespreek word (soos die verkoop van grond); 

Hulle beoefen die gemeenskap van gelowiges (koinonia) - hulle kom 
gereeld by mekaar by die tempel as sentrale vergaderplek en die 
plek wat met God se teenwoordigheid geassosieer is; en hulle 
kom by huise by mekaar  - deur saam te eet; 

Hulle leef eenvoudig en met blydskap – ’n sober leefstyl; 
Hulle het God geprys - ’n lewe van lof. 
Hierdie kenmerke beskryf hulle gemeentekultuur.  

Vanmôre kyk ons na ’n definitiewe gemeentekultuur wat ons in ons 
gemeente wil vestig. Dit word verteenwoordig deur die baniere teen ons 
muur. 

Ons omskryf ons visiewoorde ter wille van aksentuering: 

Lig: God se lig skyn hier 
Liefde: Ons lééf God se liefde 
Lewe: Ons leef vir God se koninkryk 
Lof: Ons leef met lof. 

Die oorhoofse kultuur wat ons wil vestig is: ’n Kultuur van Dissipelskap. 
Dit is ons sambreelterm. Ons verwoord dit soos volg in ons 
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Leefstylgids: Dissipelskap - ’n geloofsreis van lewenslange 
transformasie in 5 lewensruimte . Hierdie kultuur het 5 kenmerke: 

1. Viering (ons vier ons identiteit en roeping) 
2. Gasvryheid (ons het ’n innooi-kultuur wat mense laat tuiskom); 
3. Leerbaarheid (ons leer graag en is ernstig oor geloofsvorming); 
4. Diensbaarheid (ons dien God, mekaar en die wêreld); 
5. Teenwoordigheid (ons is teenwoordig in ons gemeente en die 

wêreld en is verantwoordbaar). 
 

1. Viering (ons vier ons identiteit en roeping) 
Banier: Geseënd om ander te seën 
 

Daar is genoeg dinge in hierdie wêreld wat die lewe onaangenaam maak, 
dinge wat dikwels ons lewe en vreugde steel. Ons wil beklemtoon: 
ons het rede om die lewe te vier: 
Ons vier ons identiteit: kinders van God Drie-enig, volgelinge van 

Jesus Christus die Here, ’n geloofsfamilie wat deur die HG aan 
mekaar gebind word.  

Ons vier ons roeping. Ons het die voorreg dat God ons in hierdie 
wêreld, in ons konteks, wil gebruik om 
sy lig te laat skyn (Lig): 
sy liefde te leef (Liefde) 
vir sy koninkryk te leef (Lewe) 
met lof te leef (Lof).   

Het ons rede vir viering. Inderdaad: 

Ons ervaar wat Petrus sê (1Ptr2:3): Ons het immers ondervind dat die 
Here goed is (sien Ps 34:9). Jesus Christus is die dieptepunt 
hiervan.  

Ons beleef ook die belofte aan ons geloofsvader, Abraham: Ek sal jou 
seën en jou ’n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ’n seën 
wees (Gn 12:2). 

Ons is geseënd om ander te seën. Met wat? Met ons hele lewe: ons 
geloofslewe, ons materiële lewe, ons alledaagse lewe, ons kennis en 
vaardighede, hulpbronne.  

Viering verteenwoordig ’n splinternuwe soort wêreld te midde van ons 
huidige wêreld. Dit is ’n wêreld wat opbou, ondersteun, liefde gee, 
hoop gee. Petrus sê: ons roeping is om die magtige dade van God te 
verkondig (1 Ptr 2:9). Hy haal Jes 43:21 aan waar die bedoeling is: as 
ons God se magtige dade verkondig, bring ons lof aan God. So maak 
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ons doelbewus ’n  kultuurkeuse:  ons kies teen ’n lewe van kla en mor 
en ontevrede wees, na ’n keuse vir viering en dankbaarheid oor die 
lewe wat God gee.   

2. Gasvryheid (ons het ’n innooi-kultuur wat mense laat tuiskom) 
Banier: Almal is welkom, altyd; Ons verwelkom ... 

Gasvryheid is ’n tipiese kenmerk van God se mense deur die eeue heen - 
in die OT-bedeling en die NT-bedeling: 

Abraham ontvang vreemdelinge en dring daarop aan dat hulle eet en  
oorbly (Gn 18). 

Israel moet vreemdelinge ontvang en gasvry wees want hulle was 
vreemdelinge in Egipte (Dtr 10:19). 

Die Hebreërskrywer sê (Hbr 13:2): Moenie nalaat om gasvry te wees 
nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle 
dit geweet het, engele as gaste gehuisves.  

Waaroor gaan gasvryheid? 

Gasvryheid is ’n lewenshouding: om te nie diskrimineer nie en nie mense 
te aan te kla en te veroordeel en af te skryf hulle menswaardigheid 
aan te tas omdat hulle anders is nie.  

Gasvryheid is om ’n veilige persoon te wees wat vir ander mense die 
teenwoordigheid, genade en beskerming van Christus aanbied.  Ons 
oordeel en veroordeel nie mense nie. Ons verwelkom alle mense. 
Byvoorbeeld: 
Wees gasvry in julle gesin deur mekaar se menswees en 

teenwoordigheid te geniet: eet saam, gesels sonder die 
onderbrekings van selfone en TV. Ontdek dat jou gesin 
aangename mense is (Eskom help) . 

Wees gasvry teenoor ander lede van ons Hooglandfamilie. Bv: Eet op 
gereelde basis saam met jou groep, kuier by die 
kosmaakgeleenthede, kuier by die basaar.  

Wees gasvry teenoor vreemdelinge en randfigure: mense wat 
ontwrig is, uitgelewer is, magteloos is, gebroke is, anders is   ... 

Gasvry beteken: ek aanvaar jou met die liefde van die Here.   

Vind jy jouself in ons banier: Ons verwelkom ...? 

3. Leerbaarheid (ons leer graag en is ernstig oor geloofsvorming) 
Banier: Ons leer Jesus volg 

Geloofsvorming gebeur nie vanself nie - net soos mens nie vanself fiks 
word nie. Daarom beklemtoon ons al ’n geruime tyd hierdie gedagte: 
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Geloofsvorming (groei in jou geloofslewe) kom net deur inoefening. 
Ons onderskei tussen probeer en inoefen: 
Probeer (trying): om met jou eie krag, op jou eie te probeer. Daar kan 

’n bose kringloop ontstaan: Probeer – misluk – skuldgevoelens – 
harder probeer – misluk - groter skuldgevoelens. Skuldgevoelens 
maak ons moedeloos, verlam ons en laat ons  tou opgooi. Probeer 
is soos om ’n appelboom te laat vrugte dra deur die appels aan die 
takke vas te bind. Dit werk nie. 

Inoefen beteken: jy herhaal hierdie optrede totdat dit deel word van 
jou leefstyl. As jy sukkel, of misluk, leer jy daaruit, maak 
aanpassings en volhard. Totdat jy dit regkry. Soos mens in sport 
oefen om om fiks te word.  

Geloofsvorming is so ’n leefstyl – iets waaraan jy elke dag werk. 1 Tm 4:7 
sê: Oefen jou (liewer) om in toewyding aan God te lewe: 
Die Griekse woord vir oefen is γυμνάζω: to experience vigorous 

training and control, with the implication of increased physical 
and/or moral strength. Implikasies van hierdie woord: Hier word 
nie speletjies gespeel nie, maar met gefokusde, intensionele 
oorgawe geoefen. Dit is ’n gedissiplineerde leefstyl. 

So oefen ons intensioneel, gedissiplineerd en gefokus om Jesus te volg: 
Oefening gaan oor iets wat jy saam met Jesus doen. Hy is jou afrigter. 

Hy glo in jou. Hy moedig jou aan totdat jy sukses het. Dink aan 
Petrus wat op die water wou loop en Jesus hom uitnooi. 

Ons moet dit elkeen op ons eie doen - dit is ’n individuele aktiwiteit - 
soos atletiek.  

Maar ons doen dit ook saam: dit is ’n spansport (soos rugby).  

4. Diensbaarheid (ons dien God, mekaar en die wêreld) 

Om te dien is dié kenmerk van christene se lewe. Ons dien God, mekaar 
en die wêreld. Diens is ’n manier om hulpbronne, tyd, skatte, invloed 
en ervaring beskikbaar te stel vir die versorging, beskerming, reg en 
voeding van ander mense.  Diens gee hande aan die Here se opdrag: 
Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Dit is om die helende 
teenwoordigheid van Christus vir ander te word.  

Hoekom dien ons? 

Ons dien  dit omdat Jesus die voorbeeld stel en dit van ons vra. Hy 
het ons gedien met sy lewe en ons volg Hom daarin. 

Ons dien omdat ons soos Jesus onsself ontledig het - leeggemaak het 
van die eie ek en selfsug. 
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Ons dien omdat dit oor God gaan en nie oor onsself nie. En God se 
nuwe wêreld gaan oor diens. 

Waar dien ons? Oral waar liefde en hoop en barmhartigheid nodig is. 

5. Teenwoordigheid(ons is teenwoordig in ons gemeente en die 
wêreld en is verantwoordbaar) 
Banier: Ons is hier, want God is hier 

Een van die kernkonsepte in die Bybel is dat God Immanuel is: Hy is God 
by ons. Dit is seker die belofte wat die meeste in die Bybel voorkom. 
Dit is Jesus se Naam. God is so ernstig hieroor dat sy Seun Jesus 
Christus self ’n mens word om by ons te wees. En met sy hemelvaart 
bevestig Hy: Hy is by ons tot die voleinding van die wêreld. Daarom is 
God nou hier. En omdat Hy nou hier is, is ons ook hier.  

Die implikasie hiervan is die volgende: 

Ons soek God se teenwoordigheid in alles sodat ons in alles bewus kan 
wees van Hom. Ons leef bewustelik in sy teenwoordigheid: ons bring 
alles in verband met ons  verhouding met God. Jy plaas alles in jou 
lewe in ’n geloofskonteks. Byvoorbeeld: wanneer ek werk, dank ek 
God vir my werk; wanneer ek eet, dank ek God vir kos; wanneer ek 
sport beoefen, dank ek God vir gesondheid. 

Ons woon eredienste by want God is hier. 
Ons woon gemeente-aktiwiteite by want God is hier. 
Ons verteenwoordig ook God by mekaar deur by mekaar teenwoordig 

te wees. Ons teenwoordigheid is ’n boodskap wat sê: Jesus is lief vir 
julle, Hy hou van julle. 

Ons verteenwoordig ook God by ander mense wat verder van ons af is - 
soos Jesus: Hy maak kontak met al die lae van die samelewing: met 
Fariseërs en belastinggaarders en prostitute. Hy maak vriende met 
die randfigure van sy tyd – die uitgeworpenes soos armes, en siekes, 
en ellendiges - en Hy lewe naby hulle. Hy deel hulle lewensruimte (Luk 
19:10).  Ons ook: by die huis, by die werk, skool, sportklub, kuierplek 
en vakansieplek. Al wat van ons gevra word, is ’n intensionele 
teenwoordig-wees by mense: om mense te seën met wat hulle ook al 
nodig het, sodat hulle iets van Jesus deur jou beleef. 

Teenwoordigwees gaan ook oor verantwoordbaarheid: ek verbind my 
om bewus te wees van God se teenwoordigheid;  om teenwoordig te 
wees waar God teenwoordig is; ek is bereid om verantwoording te 
doen daarvoor. Bv: ek neem verantwoordelikheid om eredienste by 
te woon, om te dien in ’n bediening of projek of aksie, om mense om 
my bewus te maak van God se teenwoordigheid, om God te dien met 
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my gawes en vermoëns en talente en hulpbronne. Dit is waaroor sout 
vir die aarde en lig vir die wêreld gaan: ek is teenwoordig om ’n impak 
te maak. En ek sal rekenskap gee daarvan. 

Slot 
 
Ons wil graag die volgende kultuur vestig: ’n Kultuur van Dissipelskap. 
Dit het die volgende kenmerke: 

1. Viering (ons vier ons identiteit en roeping). Daarom: ons is geseënd 
om ander te seën. 

2. Gasvryheid (ons het ’n innooi-kultuur wat mense laat tuiskom). 
Daarom: almal is welkom, altyd. 

3. Leerbaarheid (ons leer graag en is ernstig oor geloofsvorming). 
Daarom: ons leer Jesus volg. 

4. Diensbaarheid (ons dien God, mekaar en die wêreld). Daarom: Ons 
dien God se koninkryk. 

5. Teenwoordigheid (ons is teenwoordig in ons gemeente en die 
wêreld en is verantwoordbaar). Daarom: Ons is hier want God is hier. 

Hoe gaan ons ’n nuwe kultuur vestig? Daar is ’n paar merkers op ons reis: 

1. Ons skep ’n nuwe taal: ons is hier, ons is gasvry, ons leer, ons dien, 
ons vier. 

2. Ons bly verbind aan ons Kernwaardes. 
3. Ons oefen ’n nuwe leefstyl in: ons gebruik die geloofsgewoontes in 

ons Leefstylgids. 
4. Ons is verantwoordbaar - ons aanvaar verantwoordelikheid vir ons 

gemeente en mekaar, want dit is God se gemeente. 

Hier is die uitnodiging vir ons almal: Kom maak ons gemeentetuin mooi - 
’n aangename plek om te wees. Kom ons begin ’n nuwe storie skryf oor 
Hoogland. Ons kan nie  sonder mekaar nie.  

 


