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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie 5 

______________________________________________________________________ 
 

GETUIENIS VIR CHRISTUS 

INLEIDING 

 Soos  die natuurlike mens oefening nodig het om gesond te bly en fisies te groei, so het die 
geestelike mens oefening nodig om 'n gesonde geestelike lewe te hê.  Die Christen oefen elke dag deur 
met ander oor sy Saligmaker te praat.  Wanneer hy oor sy persoonlike geloof in Jesus praat, sê ons dat 
hy ‘vir Jesus Christus getuig.’ 

Die lewens van baie Christene is geestelik afgestomp omdat hulle nog nooit oor hulle geloof in 
Jesus getuig het nie. Hulle het Hom aangeneem as Saligmaker, maar nog nooit vir iemand vertel nie.  
Die gevolg is dat hulle geen ware vreugde in hulle lewe as Christene het nie, en baie keer is daar min of 
geen tekens van geestelike lewe nie. Dit is uiters noodsaaklik vir ons geestelike welstand dat ons vir 
Christus moet getuig (Vgl. Rom 10:9-11). 

 Daar is baie maniere waarop ons kan getuig, en ons gaan twee daarvan oorweeg:  persoonlike 
getuienis en verspreiding van traktate. 

 

1. PERSOONLIKE GETUIENIS 

 

Baie siele is al vir Christus gewen deur die persoonlike getuienis van hulle wat maar nog jonk in die 
geloof is.  Ons lees van Andreas, die broer van Simon Petrus: "Andreas die broer van Simon Petrus was 
een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry 
en vir hom gesê: Ons het die Messias gevind — dit is as dit vertaal word die Christus. " (Joh. 1:41, 42) 
Ons lees van die Samaritaanse vrou - "... sy het na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk 'n 
man wat my alles vertel het wat ek gedoen het: Is Hy nie miskien die Christus nie? ... en baie van die 
Samaritane.,.het in Hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. " (Joh.4:28, 29, 39). 
Nie almal het na die Here gekom deur die vrou se getuienis nie, maar sommige het, en almal sal nie 
a.g.v. u getuienis reageer nie, maar sommige sal. Begin om te getuig. Daar is geen bewys dat Andreas 
of die Samaritaanse vrou die Woord verduidelik het aan diegene wat na Christus gekom het nie; hulle 
het net hul getuienis gegee. Gaan en doen ook so. 

 

1.1 WAAR OM TE GETUIG 

 

Die plek om te begin is die eerste plek waar die Here u die geleentheid gee. Dit kan enige plek 
wees, maar 'n baie goeie plek om 'n begin te maak is in u eie huis en tussen u eie familie. Waar ons ook 
al mag wees, is dit die werk van die Heilige Gees om ons geleenthede te gee om te getuig. As ons 
gedwonge voel deur die Heilige Gees om te getuig sal daar 'n onmiskenbare drang wees of definitiewe 
leiding wat gepaard gaan met die bekwaamheid om te getuig. Die Ou Testamentiese profete, asook die 
Nuwe Testamentiese Christene, het hierdie drang om vir die Here te getuig gevoel (Jer.20.9; 2 
Kor.5.14). 

 
Soms is die leiding duideliker as ander kere en soms sonder enige diep drang voel ons net dat 

ons vir die Here Jesus moet getuig. 
 

Soek biddend 'n geleentheid om in u eie huis te getuig na u die Here Jesus aangeneem het as u 
Persoonlike Saligmaker (Joh. 1.41, 42). Dit is baie noodsaaklik om dadelik u stand vir Christus in te 
neem. As ons uitstel om teenoor ons dierbares te getuig, sal dit al moeiliker word en ons sal die Heilige 
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Gees bedroef. 
 

Getuig helder en duidelik, en dan soos geleentheid gegee word, na gebed, praat met u 
dierbares omtrent die noodsaaklikheid om Christus aan te neem as persoonlike Saligmaker.  Moenie 
mense dwing nie (2 Tim.2:24, 25). Wanneer u getuig het, bid en bemoedig die andere in die huis om 
die Bybel te lees. Die Heilige Gees is werksaam op antwoord van gebed. 
1.2 WAT OM TE SÊ 
 

Miskien lê u probleem in die feit dat u nie weet wat om te sê nie. Onthou dat die Heilige Gees 
wat die geleentheid gee om te getuig ook die woorde in u mond sal plaas (Ps.32:8, 9 - eien hierdie 
belofte toe). 

Vir die eerste getuienis sal die volgende miskien 'n leidraad wees. As u die Here Jesus 
aangeneem het as u eie persoonlike Saligmaker, sê dan so. 'n Seuntjie van nege jaar wat die Here Jesus 
aangeneem het, het die aand vir sy moeder gesê: "Mamma, ek het die Here Jesus toegelaat om in my 
hart te kom." Dit was al, maar omdat hy geglo het, het hy getuig. Wees eenvoudig, duidelik en nederig 
in u getuienis. Getuienis verheerlik die Here Jesus en dit hou die Heilige Gees se getuienis in u hart 
helder. 
 
1.3 OM ANDERE TOT HULP TE WEES - Lees 2 Tim 2 
 
Met 'n drang in u hart om te getuig sal daar ook 'n verlange wees om ander te sien kom na die Here 
Jesus as 'n gevolg van u getuienis. Verlange moet ook gepaard gaan met daadwerklike stappe en 
namate u ander soek, sal dit u help as u drie dinge in gedagte hou. 
 
1.3.1  Die noodsaaklikheid van gebed 

Bid vir 'n geleentheid om met mense oor hul behoefte om die Here Jesus as Saligmaker aan te 
neem te praat. As daar diegene is met wie u spesiaal belas is, maak 'n lysie en hou dit in u Bybel vir 
spesiale gebed. Namate geleentheid gegee word in antwoord op gebed, wees standvastig en hou aan 
om te bid. 

Bid dat God die Heilige Gees u na voorbereide harte sal lei. Baie mense bid vir siele NADAT daar 
met hulle gepraat is, maar min bid vooruit vir voorbereide harte. Dit is 'n vertroosting om te weet dat, 
wanneer 'n traktaatjie uitgegee word, die persoon voorberei is, ten spyte van sy reaksie, omdat daar 
vooraf gebid is. 
 
1.3.2  Die Noodsaaklikheid om van die Here Jesus te praat 

Lê nadruk op die lyding van die Here Jesus aan die kruis, die krag van Sy opstanding, en wat Hy sal 
regkry in 'n lewe wat aan Hom oorgegee is. Let op hoe Paulus die mense toegespreek het teenoor wie 
hy getuig het (Hand. 13:38, 39). Luister hoe Petrus van die Here Jesus praat (Hand.4:12). Hulle het albei 
van die Here Jesus gepraat en nie van hulle self nie, en die Here Jesus was verheerlik en siele is gered 
deur geloof in Hom (2 Kor.4:5). 

 

1.3.3  Die Noodsaaklikheid van onvoorwaardelike vertroue in die Heilige Gees. 

Dit is die werk van die Heilige Gees om siele na die Here Jesus te bring.  

 (Joh. 16:7,  8). Ons is maar net kanale deur wie Hy werk. As ons dit altyd biddend in gedagte hou, sal 
ons bale onnodige hartseer en twyfel aangaande ons bekwaamheid om te getuig, verhoed. Aan die 
anderkant sal ons bemoedig wees om met vertroue en oortuiging te volhard in gebed vir diegene 
teenoor wie ons getuig het (2 Kor.4:6,7). 

 
1.4 PRAKTIESE HULP 
 

In die tweede sendbrief aan Timotheus sal ons baie praktiese hulp vind, maar ons staan stil by drie 
versies in die tweede hoofstuk. Dit sal tot hulp wees wanneer ons met die individu praat oor verlossing 
in Christus. 
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a. Vermy Argumente (2 Tim.2:23) 

U mag 'n argument wen, maar die deur sal toe wees vir verdere geestelike gesprekke. Redeneer 
met diegene met wie u praat maar vermy hewige stryery. 

 

b. Wees Teer En Geduldig (2 Tim.2:24) 

As ons in Christus bly, sal daar 'n teruggetrokkenheid wees in ons houding, en 'n vriendelikheid 
wat 'n aanbeveling sal wees vir die Evangelie wat ons verkondig. 

 

c. Wees Sagmoedig (2 Tim.2:25) 

Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Die sagmoedigheid van gees wat weerspieël word in die 
hoflike en nederige toenadering van die geesvervulde Christen het 'n outoriteit en 
oorreedbaarheid wat baie meer vir die Here beteken as enige self-versekerdheid. Onthou u die 
laaste twee versies? Almal wat verlang om andere na die Here Jesus te lei moet daarna streef 
om met die Heilige Gees vervul te wees (hierdie onderwerp behandel ons in volgende jaar se 
klasse). Wanneer u die lewensgeskiedenis van Christene lees wat baie siele vir die Here bereik 
het, sal u sien dat hulle self die Here gesoek het tot Hy hulle met Sy Heilige Gees vervul het. Dit 
was die geheim van hulle sukses. U kan ook met die Heilige Gees vervul wees wanneer u Hom 
soek in geloof (Hand. 15:8,9), maar onthou om te volhard in die gebed. Die geesvervulde 
Christen is 'n biddende Christen. Vra die Here om u geleenthede te gee om vir Hom te getuig. 
Wees hoflik teenoor diegene met wie u praat. Vertrou die Heilige Gees, wat nou in u woon, om 
u die woorde en wysheid te gee - Hy sal u lei (Rom.8:14). Glo dat die Heilige Gees deur u 
getuienis siele na Jesus sal trek. Gee al die eer aan God wanneer Hy dit doen. 

 

2. TRAKTAAT VERSPREIDING 
 
 Dit is iets wat almal kan doen. Dit is nie altyd maklik nie, maar dit is 'n belonende werk as dit biddend 
gedoen word. Die Here eer hierdie werk op 'n wonderlike wyse,  en daar is baie vooraanstaande 
Christene wat deur 'n traktaatjie vir die eerste keer positief vir Christus beïnvloed is. Gee traktate 
biddend uit en glo dat daar resultate sal wees. 

 
2.1 DIE TIPES TRAKTAATJIES 
 

• Net Bybelverse. 

• Interessante onderwerpe met 'n geestelike toepassing. 

• Nadruk op sekere aspekte van leerstellings wat betrekking het op wedergeboorte. 

 

As u ‘n voorraad van die drie soorte traktate het, sal u altyd iets hê om vir enigeen te gee. Hou 'n 
klompie van elke soort byderhand. Hou die traktate SKOON en NETJIES en nie opgevou nie. MOET 
NOOIT 'n VUIL of GEKREUKELDE TRAKTAATJIE UITGEE NIE. U moet weet wat die inhoud is. Lees dit eers 
self deur en moenie een uitgee wat u nie gelees het nie. 

2.2 VOORBEREIDING 
 

a. Begin met gebed. 

Vra die Here om u wysheid te gee hoe om mense te nader. Eien die 

 belofte ( Jak. 1:5) vir u toe. Dank Hom en gaan voort in die geloof met die wete dat die Here vir 
u al die wysheid wat u nodig het, sal gee. Vra die Here om u te lei na diegene wat geestelike 
behoeftes het. Bid ook vir die gevolge van die uitgee van die traktaatjies. (Mark.4.1-20; 
Luk.8.11) 
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b. Wees voorbereid 

Hou 'n klompie traktaatjies in gereedheid, dan sal daar geen 

moeilikheid of probleem wees met die uitgee daarvan nie. Die Here sal u wysheid gee om die 
regte traktaatjie uit te gee. Begin eers met net een soort - miskien 'n interessante onderwerp 
met 'n geestelike toepassing - tot u aan die verskillende tipes gewoond raak. 

 

2.3 BENADERING. 

 

a. Wees Beskeie 

Persone sal baie meer gereed wees om 'n traktaatjie te ontvang as 

dit op 'n onooglopende wyse gegee word. Vra die Here om u hierin wysheid te gee. Nader 
mense op so 'n wyse dat andere nie sal agterkom dat u dit doen nie - behalwe wanneer u dit 
aan almal op straat uitdeel. 

 

b. Wees Hoflik 
Wees altyd vriendelik en beleefd in u toenadering en se iets wat pas by hul aard en ouderdom. 
Wees versigtig in u toenadering tot ouer mense. Baie is terug-getrokke; maar 'n beleefde 
"verskoon my" sal hulle op hul gemak laat voel. Wees sagmoedig en minsaam. 

c. Wees Verstandig 

Vermy die woord "traktaatjie". Praat Iewers van 'n "blaadjie" of 'n "boodskappie", maar moet 
dit nie 'n traktaatjie noem wanneer u dit vir iemand aanbied nie. Wanneer iemand huiwerig is 
om dit te neem, se dan net: "Ek sal dit by u laat" sodat hulle kan sien dat u nie uself aan hulle 
gaan opdring nie - met ander woorde, u gaan hulle nie lastig val nie. 

 
As 'n traktaatjie geweier word, se net "dankie". Soms sal u, as die Here so lei, dit nie 

dadelik van die hand laat wys nie, maar moet beslis nie uself aan die persoon opdring nie. 
As u gevra word na die blaadjie, se eenvoudig: "Dit verduidelik die weg van die Ewige Lewe, en 
vrede met God deur die Here Jesus Christus." Met hierdie paar woorde gee u vir hulle God se 
boodskap van die ewige lewe. Bid dat die Here dit ook later na hulle geheue sal terugbring 
Moenie bekommerd raak as u nie al die vrae van mense kan antwoord nie of Bybelverse kan 
kwoteer nie - later sal u dit wel kan doen, intussen gee 'n woordjie van persoonlike getuienis. 

 Wees vriendelik en informeel met jongmense. Vra die Here om u te help om  heeltemal 
natuurlik en spontaan met hulle te wees - nooit ligsinnig of oppervlakkig nie. 

 

3.  OPSOMMING 
 

Die manier om vir Christus te getuig, soos in hierdie lesing bespreek is,staan bekend as persoonlike 
Evangelisasie. 
 
Resultate in hierdie soort werk berus op onafgebroke, noodsaaklike gemeenskap en wandel met God 
en die Here Jesus Christus deur gebed en die DAAGLIKSE bestudering van die WOORD VAN GOD. Dit 
berus op: 

• Gemeenskap: 1 Joh. 1:1-7 

• Dissipelskap. Joh.15.1-8 

• Vriendskap: Joh.15.15, 16. 

•  
 Kweek hierdie dinge deur "in" Hom te Bly (Joh 15:4) en Hom te GEHOORSAAM (Joh.15:10). Om Hom te 
gehoorsaam is om "IN" Hom te bly. Deur "in"  Christus te bly dra ons vrug vir God (Joh. 15.16). 
 

U moet ook die basiese stappe ken wat 'n persoon moet neem om 'n Christen te word. 

• Hulle moet GLO dat Christus vir hulle gesterf het- (Rom.5:8;3.23; 1 Tim.l:15.) 

• Hulle moet hulle sonde aan Christus BELY - Rom.32:5; 1 Job. 1:9 
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• Hulle moet Christus as Saligmaker AANNEEM-Joh.l: 12, 13; Open.3:20 

• Hulle moet Hom BEDANK dat Hy in hulle lewe gekom het - Ps.34:1-6 
 

Hulle moet die GETUlENIS van die HEILIGE GEES SOEK-Rom8:14 

 
Verse wat die weg van saligheid die duidelikste uiteensit, behoort gememoriseer te word — 
verse soos: Rom.3:23; 6:23; 1 Joh.1:9; 1 Pet 1:18, 19; Joh.1:12,13; Open.3:20. Onderstreep hierdie 
verse in u Bybel, leer dan waar dit staan en dan die woorde. 
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Toets  5 
Getuienis 

 

1. Wat gebeur as ons nie getuig nie? 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Moet ons eers baie leer voordat ons kan getuig? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Waar behoort ons eerste te getuig? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Noem 3 uiters belangrike dinge, wat sal verseker dat ons getuienis effektief is 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
5. Wat behoort ons houding te wees teenoor diegene teenoor wie ons getuig 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

 


