
Wie Ons Is

Waar het alles begin?

Every Nation Kruislig is in Oktober 2007 deur Riaan & Annelle Botha begin met ’n selgroep by
hulle huis wat deur een persoon bygewoon is. Die selgroep het geleidelik gegroei en die eerste
diens is gehou op Sondag, 17 Februarie 2008 en is bygewoon deur 13 volwassenes en 2 kinders,
waarvan 5 besoekers was.

Die Here het die gemeente geseën en ons het sterk gegroei in ons liefde vir God en mekaar, ons
kennis van en toewyding tot die Woord en ons begeerte om deur God gebruik te word om
Rustenburg te verander – een lewe op ’n slag!

Dienste is aanvanklik in Engels gehou, maar in April 2009 is oorgeskakel na Afrikaans op grond
van die gemeente se lidmaatskap en die leierskap se oortuiging dat dit op daardie stadium die
regte stap was om te neem.

Sedertdien het die gemeente gegroei tot ’n gevestigde gemeente binne Rustenburg wat steeds
gekenmerk word deur ons liefde vir God en mekaar en ons toewyding om God se Koninkryk te
bevorder in ons stad, nasie en wêreld deur dissipels te maak, leiers op te rig en kerke te plant.

“As die HERE nie die huis bou nie, tevergeefs werk dié wat daaraan bou.” - Psalm 127:1

Is Kruislig deel van ‘n groter familie?

Ja, ons is deel van die EVERY NATION familie van kerke.

Every Nation is ’n wêreldwye familie van kerke en bedieninge wat bestaan om God te eer en Sy
Koninkryk uit te brei deur kerkplanting, kampusbediening & wêrelduitreike.

Besoek gerus www.everynation.org indien jy meer wil weet omtrent Every Nation.

Wat glo ons?

Ons teologiese oortuigings is gegrond op God se Woord en word weergegee in ons“ Statement
of Faith” & “Manifesto” (Link)

http://www.everynation.org
http://kruislig.co.za/s/Statement-of-Faith.pdf
http://kruislig.co.za/s/Statement-of-Faith.pdf
http://kruislig.co.za/s/Manifesto.pdf


Wat is ons visie?

Omdat ons God liefhet wil ons Hom eer deur mense te dissipel in Sy Woord, Sy krag en Sy
teenwoordigheid.

Wat is ons prioriteite?

Ten einde te verseker dat ons ons visie bereik, moet ons prioriteite duidelik geïdentifiseer word.
Ons prioriteite is daardie aspekte waaraan ons tyd en energie wy, naamlik…

Maak DISSIPELS

Rig LEIERS op

Plant KERKE

Wat word bedoel met die woorde “dissipel” & “dissipelskap”?

MATTEUS 28:19
“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.”



In die Nuwe Testament word die eerste volgelinge van Jesus “DISSIPELS” genoem en
uiteindelik, in Sy laaste woorde aan hulle, gee Jesus aan hulle die opdrag om “dissipels” te maak
van alle nasies.

Die woord “Dissipel” is afkomstig van die Griekse woord: mathetes (math-ay-tace)
● Afkomstig van die woord manthano, wat beteken “om te leer”.
● ‘n Dissipel is dus ‘n leerder, wat beide die lering en die leraar navolg.
● Gevolglik sê Jesus in Matteus 28:19 dat ons dissipels moet maak en hulle moet leer om

alles te onderhou wat Hy ons beveel het.

“DISSIPELSKAP” verwys na die verhouding-gebasseerde proses waardeur ons mense lei en leer
om God se wil te onderskei en te gehoorsaam, en hulle sodoende aanspoor en toerus om . . .

● Christus te volg (Matt 4:19)
● Te lewe binne geestelike familie (Joh 13:15, 1 Kor 12:12-27)
● Te vis vir mense (Matt 4:19)


