
 

WIE IS LCF? 

Life Christian Foundation (LCF sedert 1999) is n nie-winsgewende organisasie wat in 2001 

geregistreer is. LCF word bestuur deur n raad van Direkteure met Dr Sakkie Olivier as 

Voorsitter van die raad. 

Life Christian Fellowship (LCF) is die gemeente wat begin is deur die stigterslede van LCF 

en is een van die projekte van Life Christian Foundation. Dit dien as die geestelike huis en 

bedieningsplatvorm vir elkeen wat betrokke is binne LCF. As gemeente word LCF gelei 

deur die Pastorale span asook span van bekwame raad van Ouderlinge. 

Meer oor LCF leierskap is te vinde op ons webtuiste: 

http://www.lifecf.org/church/leadership/ 

 

 

LCF SE MISSIE: 

Om n omgewing te skep vir gesonde mense om gesonde verhoudings en n dinamiese, 

lewendige bedieningslewe te kan hê. 

 

 
LCF SE VISIE: 

“Being a healthy and vibrant gathering of believers that impacts our families, our 

community and the nations.” 

 

By LCF glo ons dat dit vir enige gelowige belangrik is om hulself te "plant" binne die 

raamwerk van n gesonde gemeente. Sodoende kan die gelowige groei deur deel te raak 

van die geestelike programme van die bediening. Die doel hiervan is om geestelike wortels 

  te ontwikkel deur middel van goeie en gereelde voedingsbronne.

http://www.lifecf.org/church/leadership/


 

 

LCF SE ANKERS: 

Die volgende 4 ankers is n baie belangrike fondasie en fokuspunt binne die programme 

wat by LCF aangebied word (Sondag prediking, kinderkerk program en weeklikse kursusse): 

 

  Healthy / Gesondheid 

  Vibrant / Lewendig 

  Impact / Impak 

  Community / Gemeenskap 

 

n Gesonde individue is een wat in liggaam, siel en gees gesond is. By LCF glo ons dat dit 

belangrik is vir mense om aandag te gee aan al 3 hierdie aspekte. Ons besef dat die Here 

deur krankheid en swakheid steeds bly werk in en deur die lewe van n individue, maar tog 

is die basis van die skrif dat God Sy Seun in hierdie wêreld gestuur het vir die redding van 

mense en die herstel en genesing van hul eie gebrokenheid en gebroke verhouding met 

die Vader. 

 

LCF strewe daarna om lewendige en dinamiese prediking en ander kursus programme aan 

te bied waardeur God deur Sy woord mense se lewens kan impak, sodat hulle weer in ruil 

n gesonde impak in die gemeenskap kan hê waarin LCF bedien en uitreik. 

 

 

 

 

LCF SE GELOOFSVERKLARING 

LCF glo dat die Ou en Nuwe Testament, in hulle oorspronklike skrywe, ten volle deur God 

geïnspireer is, en ons aanvaar dit as die opper en finale gesag van ons geloofslewe 

 

LCF glo in een God, wat tot in ewigheid as drie Persone bestaan – die Vader, die Seun en 

die Heilige Gees. 

 

LCF glo dat Jesus Christus gestuur is deur die Vader, uit die maagd Maria gebore is, en 

waarlik God en waarlik mens was. 

 

LCF glo dat God die mens geskape het, volgens sy eie beeld. Dat die mens gesondig het 

en daarom die straf van die sonde verdien, wat ‘n fisiese en geestelike dood is, wat alle 

mense geërf het as gevolg van ons sondige natuur.  

 

LCF glo dat die Here Jesus Christus gesterf het vir die sondes van die mensdom, en as ‘n 

lewende offer opgetree het, soos volgens die Skrif. Ons glo dat almal wat in Hom glo, 

geregverdig is op grond van Sy bloed. 



 

 

 

LCF glo in die ligaamlike opstanding van die Here Jesus Christus, sy opvaarding na die 

Hemel, en Sy teenwoordigheid as ons Hoë Priester en Advokaat in ons lewe. 

 

LCF glo in die persoonlike terugkoms van die Here Jesus Christus. 

 

LCF glo dat almal wat hulle sondes belei, die Here Jesus Christus aanneem, deur geloof 

weer gebore word uit die Heilige Gees, en so ‘n kind van God word.   

 

LCF glo in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dat Hy gelowiges bemagtig en 

toerus vir Sy diens, met gawes, vriendskappe, en geὄrdineerde bedieninge. 

 

LCF glo in die opstanding van beide die geregdigdes en die ongeregdigdes, die ewige 

seën van die wat gered is, en die ewige verdoemenis vir die wat Sy verlossing van die 

hand gewys het. 

 

LCF glo dat die een ware kerk, bestaan uit dié, wat deur Jesus Christus gered is, en dat die 

kerk die gemeenskap van gelowiges is, wat bestaan uit die Ligaam van Christus hier op 

aarde. 

 

LCF glo dat die Here Jesus Christus ordinansies aangestel het, en twee hiervan staan vir 

LCF uit – Die doop met water en die nagmaal; Beide word simbolies gesien as ‘n daad van 

gehoorsaamheid en ons, as Sy ewige getuies van die kardinale feite van die Christelike 

geloof.  

 

LCF is oop vir enige verdere waarheid wat die Heilige Gees uit mag lig, uit die Skrif. 

 

 

 

 

LCF OOR KINDERTOEWYDING & INSEENING 

Hoewel ons kindertoewyding as ‘n bybelse gebruik sien, is dit nie ‘n sakrament 

nie.  Hierdie is ‘n publieke verbintenis voor God en die gemeente dat die ouers hulle bes 

gaan doen met die hulp van die Heilige Gees, om die kind só op te voed dat hy/sy ook 

navolgers van Christus sal wil wees.   Ouers kies om hulleself en hulle kinders aan die Here 

toe te wy want hulle begeer om die kind in die weë van die Here groot te maak.   

 

  



 

 

LCF OOR WATERDOOP 

Matt 28:19-20 “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: 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.”  

 

By LCF glo ons dat die doop verwys na totale onderdompeling in water, na aanleiding van 

begrip rondom die basiese boodskap van die Evangelie. Die doop is iets wat Heilige Gees 

wakker maak in die hart van ‘n dissipel. LCF plaas geen druk op enige persoon om gedoop 

te word nie. Ons glo wel dat dit ‘n stap van gehoorsaamheid is en dat die begeerte 

ontstaan as gevolg van die oortuiging van die Heilige Gees in die hart van ‘n gelowige. Dit 

is belangrik om te verstaan dat die doop jou nie red nie. Toegang tot die hemel lê 

opgesluit in ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus, die weg, waarheid en lewe.  

 

 

 

 

LCF OOR WEDERGEBOORTE 

Joh 3:3 - Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: As iemand nie weer gebore word nie, sal jy die 

koninkryk van God nie sien nie. 

 

By LCF glo ons Rom 3:23 wat sê dat alle mense gesondig het en dus n Verlosser nodig 

het. Die Bybel leer ons dat daar slegs een Weg is na n herstelde verhouding met die Vader 

- Joh 14:6 - "Ek is die weg, die waarheid en die lewe; Niemand kom na die Vader toe 

behalwe deur My nie". 

 

Ons goeie werke kan ons nie red nie. Ef 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die 

geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat 

niemand mag roem nie. 

Die pad na wedergeboorte: 

  Erken dat jy n sondaar is(Rom 3:23, Rom 5:12, 1 Joh 1:10) 

  Wees bereid om n omkeer te maak (Luk 13:5, Hand 17:30) 

  Glo dat Jesus vir jou gesterf, begrawe is en opgestaan het (Joh 3:16, Rom 5:8, Rom 

10:9) 

  Deur gebed, nooi Jesus in jou lewe in. Aanvaar Hom as jou persoonlike Verlosser 

(Rom10:10 en 13) 

  Joh 1:12 "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om 

kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo." 

  



 

 

LCF EN VENNOOTSKAP 

By LCF het ons nie lidmaatskap nie, maar eerder Vennootskap. Lidmaatskap beteken dat jy 

deel is van ‘n organisasie, terwyl vennootskap ‘n verhouding is tussen individue, of groepe, 

wat deur ‘n onderlinge samewerking en verantwoordelikheid gekenmerk word.  

LCF jaag nie lidmaatskap na nie, maar is opsoek na persone (Vennote) wat sy/haar rol 

verstaan, sal kan saamwerk, saam deel in die verantwoordelikheid wat die Here ons gegee 

het en ‘n bydrae maak tot die realisering van hierdie visie.  

 

LCF se dryf en fokus was nog nooit om meer vennote getalle na te jaag nie, maar wel die 

groei van ons vennote deur n gesonde verhouding met God te hê asook gesonde 

vriendskapsverhoudinge  met mekaar.  

 

 

 

 

HOE OM ‘N VENNOOT TE WORD 

 

Gereelde Sondag diens bywoning asook betrokkenheid binne die weeklikse programme 

van LCF help om gesonde geestelike individue en gesonde verhoudinge te bevorder. Sou n 

individue kies om LCF sy/haar geestelike huis te maak, kan die volgende proses gevolg 

word: 

 

 1. Bywoning van 3 weke Kunect program (een aand per week). 

 a. Hiertydens vertel ons jou meer oor LCF en gee jou die geleentheid om jou vrae 

te vra. 

 2. Na Kunect begin ons n 12 week dissipelskap program 

 a. Die individue word in n kleingroepie ingedeel met n groepleier. 

 b. Dit gee jou die geleentheid om nuwe verhoudings te bou met ander asook saam 

baie goeie dissipelskap materiaal deur te werk. 

 

Na die voltooiing van hierdie 2 stappe sal daar n Sondag geleentheid wees waartydens die 

nuwe vennote aan die gemeente bekend gestel word. 

 

Alhoewel LCF geen formele selgroep struktuur het nie, plaas ons wel vennote na 

bekendstelling binne n LCF omgee groep waar aangaande sosiale en geestelike interaksie 

plaasvind. Onder leiding van n groepleier word daar vir mekaar omgegee, gebid en 

ondersteun. 

  



 

 

VERDERE INLIGTING 

LCF gee baie aandag aan die kultuur wat ons skep vir verhoudings en geestelike groei.  

Om ons volledig te verstaan stel ons voor U besoek ons dienste oor ‘n periode van tyd, en 

woon ook van ons weeklikse programme by.  Sodoende sal U die hartklop van LCF beleef 

en ook ‘n beter verstaan van ons bediening kry. 


