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Ek het nou die oggend ‘n dagstukkie 

gelees wat geskryf is deur ds. Piet 

Fanoy van die Gereformeerde Kerk 

Windhoek en Johannesburg-Suid. Die 

teksgedeelte waarop gefokus word is 

die baie bekende Romeine 8: 31 tot 

39, en dit het my diep getref.  

 

Die lys van goed wat Paulus opnoem wat 

mens moontlik kan laat wonder oor God se 

liefde, is merkwaardig. Behalwe 

vir lyding wat nie direk aan 

geloof gekoppel kan word nie 

(dinge wat gelowiges én onge-

lowiges kan deurgaan), is daar 

ook vervolging as gevolg 

van geloof en selfs ‘n gevoel 

dat God die óórsaak is dat ‘n 

mens soos ‘n slagskaap behan-

del word en deur die dood 

bedreig word (vers 36)!  

  

Maar ten spyte daarvan, en te 

midde van AL daardie omstan-

dighede bly God se liefde ‘n feit 

en is jy nie net ‘n oorwinnaar 

nie, maar méér as ‘n oorwin-

naar. Dit het my laat besef hoe baie meer 

gewig die lewe hierna moet dra as die 

teenswoordige tyd, want hoe anders kan mens 

in sulke swaar aardse omstandighede enigsins 

‘n oorwinnaar genoem word? 

 

Ek haal ds. Piet graag aan: 

 

• “Lees maar weer ‘n slag deur die lys 

dinge wat ons in die lewe bedreig wat 

Paulus hier opnoem.  Dinge wat so maklik 

daartoe lei dat selfs diep gelowiges oor 

God se liefde begin twyfel.  Anders ge-

stel: dinge wat die duiwel en sy magte 

gebruik om by ons onsekerheid te skep 

oor God se liefde.  Die liefde wat Jesus vir 

ons verdien het, is egter so groot, so 

geanker, dat absoluut niks God se liefde 

vir ons kan uitdoof nie. 

• Besef net: Sou jy dalk voel asof God se 

liefde weg is, oor iets wat met jou gebeur 

het, lê die kortsluiting by jou en nie by 

God nie.  Dan verstaan jy iets verkeerd, 

want God gebruik selfs bui-

tengewone slegte gebeure 

om ons juis in liefde nader 

aan Hom te trek.  Hy tug im-

mers die wat Hy liefhet, en 

tug kan in verskillende vorme 

kom.  Daarby het ek in die 

bediening agtergekom: Men-

se groei in die ongemaklike 

tye van hulle lewe die sterk-

ste. 

• Wees egter verseker: Al 

lyk die lewe hoe; al is ons 

aan uiters ongemaklike tye 

en omstandighede blootges-

tel; al sou jy watter vrese 

koester: God het jou lief en 

niks kan dit verander na Jesus in jou plek 

betaal en verdien het nie.” 

 

Mag ons elkeen hierdie belofte van God ern-

stig opneem en onsself en ander gereeld daar-

aan herinner. Mag ons met ons oë gerig na Bo 

lewe terwyl ons voete nog op die aarde staan. 

 

Mag elke Rietfluit leser en sy/haar mense ‘n 

geseënde Kerstyd beleef. Ry veilig en rus goed. 

Ons gesels weer in die nuwe jaar! 
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Grootwordjare?  Ek is  iewers 

gedurende 19.. op Dundee 

gebore. Ek is nou al 21 jaar in 

Pretoria. 

Hoe het jy en Jaco ontmoet? 

Ek het na skool by die 

voormalige Departement Pos- 

en Telekommunikasiewese  

(nou Telkom), in die tegniese 

afdeling begin werk. Jaco 

was een van die tegnici wat 

die lyne moes toets en ek 

was die kontroleerder wat 

alles moes monitor. Eendag 

het hy kom vra of ek koffie 

by die huis het? Tee? 

Water? (ŉ Mens moet mos ŉ 

rede hê om te kom kuier.) 

“Nee, ek’s nie nou lus nie,” 

was my antwoord. Dit moes 

mos nie so maklik wees nie? 

Met die tweede keer het ek 

darem seker gemaak ek het 

van al drie. (Gou by 

Checkers ŉ draai gaan 

maak die middag). 

Hy het die jawoord kom vra 

by my ouers by die huis. Ek 

moes gaan tee maak en met 

my terugkoms het hy reeds 

ouers gevra en het hy reeds 

hulle toestemming gehad! 

Gesin en familie? Ons het drie 

kinders van wie een al getroud 

is en die ander twee binnekort 

ook trou. 

Gemeentes waar julle 

betrokke was? NG Kerk 

(Alkmaar), Gereformeerde Kerk 

(Nelspruit en Rietvallei) 

In ŉ neutedop, wat behels jou 

werk as administratiewe 

beampte? Ek hou die 

databasis van gemeente op 

datum, hanteer alle 

korrespondensie, besprekings 

van kerk en saal, is 

verantwoordelik vir die opstel 

van die kalender  en van 

Eljada, Franse radiobediening, 

Ramotse, SMS’e, e-posse. Ek is 

ook diakonie se sameroeper 

van die finansiële diensgroep 

en die ‘kombuisbaas’. 

Ons almal ken julle as 

bedrewe kampeerders. 

Die lekkerste kampe? Die 

kampe wat vir ŉ klompie 

mense gereël word, soos ŉ 

gesinskamp of die 

gemeentekampe. (Die wildtuin 

bly altyd die gunsteling.)  

Moeilikste kamp?  ŉ Kamp by 

Sondela waar dit baie gereën 

het en ons almal gaan help 

het, net om later uit te vind ons 

eie goed is oorstroom. Ons 

yskas was ook daarna 

stukkend. 

Gunsteling film? “Vir die voëls” 

en ŉ ouer film,  “Die 

groen faktor” 

Gunsteling boek? 

Enige oorlogboek, 

roman of 

natuurboeke. 

Gunsteling musiek? Verskeie, 

soos boeremusiek, orrelmusiek 

en Afrikaanse musiek. 

Wat was jou grootste 

uitdagings in jou lewe? Om ŉ 

sukses van my loopbaan te 

maak en ŉ goeie voorbeeld 

vir my kinders te wees. 

Met watter Bybelfiguur kan jy 

jou vereenselwig? Dawid. Hy 

was ŉ opregte Christen en het 

naby God geleef. Hy was 

standvastig in sy geloof en al 

het hy ook die pad byster 

geraak, het hy teruggekom 

na God toe en daarna 

gestreef om die regte pad te 

stap. 

Wat is jou gunsteling 

geestelike liedere? Psalm 18 

en Psalm 100. 

Wat is vir jou ŉ spesiale 

teksvers in die Bybel? “Toe ek 

gedink het my voete gly, het u 

troue liefde my regop gehou 

Here. Toe ek met baie onrus in 

my binneste sit, het u 

vertroosting my tot rus 

gebring.” Psalm 94:18-19 

Jou lewensslagspreuk? Moenie 

te vinnig tou opgooi nie, 

vertrou op GOD en beywer jou 

om op die regte pad te stap 

en nader aan GOD te 

beweeg. 

Hoe sal jy wil hê moet mense 

jou onthou? Almal moet my 

onthou vir wie ek was. 

DEUR WIMPIE STEENKAMP 
Ons leer graag ons lidmate beter ken. Stuur gerus voorstelle na rietvallei@gmail.com! - Red 
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W a n n e e r  ’ n 

huwelikspaar voor ’n 

berader sit omdat 

hulle huwelik in nood 

verkeer, gebeur dit 

soms dat so ’n 

p a a r t j i e  r e k e n  d a t 

kommunikasie die ruggraat 

van ’n suksesvolle huwelik is.  

Hulle beweer ook soms in die 

egskeidingshof dat daar geen 

kommunikasie meer tussen 

hulle bestaan, of moontlik is 

nie. 

Wat hulle waarskynlik eintlik 

bedoel, is dat daar ’n gebrek 

aan goeie of doeltreffende 

kommunikasie tussen hulle 

bestaan. 

 

Wat is goeie of doeltreffende 

kommunikasie? 

Goeie kommunikasie het ten 

doel: 

• Om eer aan God te bewys.  

Ons is na Sy beeld geskape, 

daarom tree ons op tot Sy 

eer, en wil ons ook so 

kommunikeer dat ons 

lewensmaats Christus se 

gesindheid in ons kan sien. 

• Die opbou van mekaar.  In 

die huwelik gaan dit nie om 

jouself nie, maar om jou 

huweliksmaat.  Afbrekende 

kritiek of skerp aanmerkings 

dui op ’n gebrek aan 

genade jeens jou 

huweliksmaat. 

Daarom gaan dit so sleg met 

baie huwelike, want die 

egpaar se kommunikasie 

gaan nie om die eer van God 

nie (ungodly communication) 

en daarom spreek dit ook nie 

van opbouende liefde vir 

mekaar nie. 

 

Die Woord van God is ons 

riglyn: 

Ef. 4:25: “Noudat julle die 

valsheid afgelê het, moet julle 

onder mekaar die waarheid 

praat, want ons is lede van 

dieselfde liggaam.” 

As ons só kommunikeer, 

ervaar ons eenheid en 

emosionele nabyheid. 

Volgens Efesiërs 4 moet ons as 

ons effektief wil kommunikeer, 

dus iets afskaf of vermy, en 

iets in die plek daarvan plaas.   

Anders gestel:  Ons moet iets 

aflê, en iets  opneem. 

 

Wat moet ons aflê?   

Alle vorme van valsheid, wat 

die volgende insluit: 

• Blatante leuens   

• Oordryf, deur byvoorbeeld 

woorde soos altyd of nooit 

te gebruik. 

• Vermyding, deur 

byvoorbeeld te sê: “Ek 

weet nie waarvan jy praat 

nie”  of “Ek kan nie onthou 

nie.” 

• Wanvoorstellings, soos ons 

lees in Genesis  3:2,5. 

• Om nie beloftes en 

ondernemings te hou nie.  

Die Bybel sê: “Laat jou “ja”, 

ja wees en jou “nee”, nee. 
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• Verbloem, deur byvoorbeeld te sê: “Ek het 

net ’n grappie gemaak”, as jy eintlik presies 

bedoel het wat jy sê.   

•  Leuenagtige liggaamstaal (Spr. 6:12-19) 

deur byvoorbeeld te knik met die oë, te 

beduie met die voet, of tekens met die 

hande te gee. 

• Fabriseer getuienis vir jou leuens, deur 

byvoorbeeld iemand te laat bel en sê jy is te 

siek om ’n afspraak na te kom. 

 

Wat moet ons in ons kommunikasie inbring?  

Eerlikheid, geloofwaardigheid, deursigtigheid. 

Geloofwaardigheid sou insluit: 

• Wees eerlik 

met God, dus 

bely jou 

sonde openlik 

voor God. 

• Wees eerlik 

met jouself 

oor jouself 

(Jak. 1:22).  

Hoor wat die 

Woord sê en 

doen dit, 

anders 

bedrieg jy 

jouself. 

• Wees eerlik met jou huweliksmaat: 

 oor feite 

 oor jouself 

 oor beloftes 

 oor wat jy in die ander waarneem 

As jy ’n diepgaande verhouding met iemand 

wil hê, laat staan pretensies en die speel van 

speletjies en laat ander jou leer ken vir wie jy is. 

 

Vyf vlakke van kommunikasie 

1. Cliche-vlak geselskap, byvoorbeeld  “Hoe 

gaan dit met jou?”  “Mooi dag!”  “Jy lyk 

goed!”.  Op hierdie vlak deel jy nie jouself met 

’n ander nie en skuil jy agter ’n paar 

vriendelike woorde. Kommunikasie 

kan so begin, maar as sit so bly, kan 

dit nie tot ŉ verhouding lei nie. 

 

2. Feitelike verslag en die oordrag 

van inligting.  Jy gee steeds niks van 

jouself nie en deel nie van jouself nie.  

Daar is geen warmte nie.   

 

3. Deel jou idees op oordeelsvlak,  

byvoorbeeld,  “Na my mening”,  of 

“Ek dink/reken … ” 

 

4. Deel gevoelens, emosies en begeertes, 

byvoorbeeld “As jy so met my praat, voel ek 

hartseer, 

uitgesluit, of 

verwerp.”                                                                        

of 

“As jy dit of dat 

doen, voel ek 

dat jy my 

aanvaar.  Baie 

dankie 

daarvoor.” 

 

Mense moet 

oor hulle 

gevoelens kan 

praat, solank dit 

nie voortdurende verwyte en eise word nie!!!! 

 

5. Diepgaande kommunikasie. 

Openlike eerlikheid oor enigiets wat die 

verhouding kan opbou en wat kan lei tot jou 

en die ander persoon se geestelike groei, is 

diepgaande kommunikasie.  ŉ Mens kan hier 

praat van geestelike naaktheid. 

 

Bronne: 

Wayne Mack.  Powerpoint-aanbieding   

Paul Tripp. What did you expect?  

Larry Crabb.  The marriage builder. 
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PICCOLO 
DEUR DELEEN KORNELIUS 

Dit is belangrik om te onthou dat wat ’n kind 

nodig het, is liefde, aandag, aanvaarding, tyd 

en dissipline. Dit is vyf waardes wat omvou 

word met of gewortel is in kennis en liefde van 

God. Hierdie is dinge wat nie baie tyd neem 

nie maar wat ewigheidswaarde het. Om met 

kinders besig te wees, het ewigheidswaarde. 

Hier is ons besig om die verganklikheid van 

vandag om te skakel in die onverganklikheid 

van die toekoms. Moenie dat dit wat 

verganklik is (rykdom, aansien, vermaak en 

ander aardse dinge) al jou tyd in beslag neem 

nie. 

 

Om met ’n kind te praat neem nie baie tyd in 

beslag nie. Waarmee begin jy jou dag met jou 

kind?  Dalk met die woorde: ”My kind, mag jy 

vandag ’n geseënde dag hê;  onthou God is 

met jou.” En vanmiddag: “Hoe was jou dag? 

Kon jy vir iemand liefde bewys, of een van jou 

maatjies help?” Om hulle soveel as moontlik 

bewus te maak van ander se behoeftes en 

moeilikhede help hulle om van hulself af weg 

te kyk. 

  

Pappa, jy is baie belangrik, jy is beelddraer van 

God, jy is die kind se alles, sy eerste 

bewusraking van ’n mag, ’n teenwoordigheid 

wat groter is as enigiets anders. Wees vir jou 

kind die weg, die waarheid en die lewe omdat 

hulle die beeld kan oordra op Jesus. Wees jy vir 

hulle aanvanklik die wynstok waaraan hulle 

werklik kan groei en vrugte dra. Wees dit totdat 

hulle hul totale afhanklikheid van God besef en 

wees die voorbeeld van liefde. Dan sal hulle 

Jesus se liefde makliker begryp. Wat ons aan 

hulle moet oordra is onverganklike 

ewigdurende waarhede en waar anders kry 

ons dit as net by Jesus self en in sy Woord. 

 

ŉ Ander ernstige saak wat ons nie altyd besef 

’n groot invloed op ons kinders het nie, is ons 

taalgebruik. Praat jy ’ewigheidstaal’ of hoor 

jou kinders ’n taal wat nie Koningskinders 

waardig is nie? Ons is almal skuldig daaraan en 

dit is ’n klein regstellinkie wat nie ure van jou 

tyd in beslag sal neem nie. Vloek en skel ons 

nie deesdae baie maklik nie? Of kan jy 

genade en dankbaarheid en opbouende 

woorde teenoor ander praat? Ja, daar gebeur 

deesdae die allervreeslikste goed en ons kan 

nie ons kinders altyd daarteen beskerm nie, 

maar gee jy vir hulle hoop of maak jy hulle 

verder vreesbevange? Belê in jou kind se 

toekoms deur toekomstaal/ewigheidstaal te 

praat.  Maak hulle elke dag bewus daarvan 

dat hulle identiteit in Christus lê, dat hulle 

kinders van God is, ’n nuwe skepsel, 

wedergebore, kragtig in die Here, geregverdig 

en meer as oorwinnaars deur Jesus Christus.  

Deut. 6:6: “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in 

jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle 

daaroor praat as jy in jou huis is en as jy oppad is, as jy gaan slaap 

en as jy opstaan.” 

 

2 Tim. 4:2: “...verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, 

bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.” 
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Leer vir jou kind: Jy kan, jy is ’n wenner, alles is 

moontlik met die hulp van God en daar lê vir 

jou ’n wonderlike toekoms voor want die Here 

lei jou op die beste pad van jou lewe. 

Waarvan getuig ons? Van God se genade, sy 

Almagtigheid en sy arm wat uitstrek of van ons 

weerloosheid en uitgelewerdheid? Stephan 

Joubert sê: “Gebedverhoring en genade kom 

teen rekordspoed, vinniger as lig (Luk. 18:9 en 

Luk 23:42, 43)”. Ons is soos brandhout wat uit 

die vuur geruk word. Bid gereeld, bid reg, bid 

hemelse genade in jou en ander se lewens, 

laat jou kinders veral sien dat jy bid en laat 

hulle hoor hoe jy vir hulle bid. 

 

Wanneer ons met ons kinders praat, moet ons 

begin by die begin: God alleen. 

Hier is die beeld van die wingerdstok so 

treffend. Ons kan nie sonder God nie. As dit 

enigsins kan, wys vir hulle ’n wingerdstok, breek 

’n takkie af en wys vir hulle hoe die takkie 

doodgaan. Beklemtoon die beeld vir die 

kinders en verduidelik dan hoe ons nie 

onafhanklik van die wynstok kan lewe nie. 

Alleen aan die wynstok kan ons vrugte dra. 

 

God sê: ”Kom na my toe, almal wat uitgeput 

en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” (Matt. 

11:28). Wat ’n uitnodiging! God rig 

hierdie uitnodiging aan jou en my 

maar ook aan ons kinders. Lei jy jou 

kinders sodat hulle hierdie uitnodiging 

hoor en daarop reageer? Wie van 

ons voel nie vandag moeg en 

kragteloos vanweë alles wat ons hoor 

en beleef nie. Dit is asof die eise ons 

afdruk en ons sug as ons opstaan! 

Met soveel deernis word dit gesê; vir 

mense wat niks verdien nie, wat 

vyande van God was, het hy soveel 

deernis. Hoeveel deernis het jy?  

 

’Loving kindness’ is ook so ’n mooi uitdrukking 

wat alles sê! Ja, as ons kinders verkeerd doen, 

moet hulle gestraf word. God straf sonde maar 

het steeds die sondaar lief.  

 

Gee aan jou kind die grootste geskenk wat hy 

of sy ooit kan ontvang – ’n ouer wat hulle van 

jongs af reeds die waarde van goeie 

opbouende ’ewigheidstaal’ leer, wat hulle in 

Jesus opbou om sterk te staan sonder om bo-

oor ander te loop, om nederig te wees sonder 

om ’n vloerlap te wees, om hulle afhanklikheid 

van God te besef en te begryp hoe groot en 

wyd en hoog God se liefde vir hulle is! 
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Griekwapsal
Ek slat my twee oge op, 

my kyk vang die verste kop: 

waavanaf sal hulp nou kom? 

My hulp is vannie Jirre, van Hom: 

Hy’t nou die jimmel en Prieska gekom maak. 

Sonner lat jou voete klipperse raak, 

is Hy skoene agterrie skaap. 

Hy dink nooit nie eers oor slaap. 

Sontyd is Hy hoed op jou kop, 



In enige land, maar veral in ‘n land 

waar misdaadsyfers skrikwekkend 

hoog is, móét die Evangelie die 

tronke bereik. Crossroads Suid-Afrika is 

‘n organisasie wat hulle aan hierdie 

belangrike saak wy. ‘n Hele paar 

Rietvalleiers is hierby betrokke. Ons het gaan 

gesels met ‘n paar van die vrywilligers. 

 

Crossroads Bible Institute Internasionaal is 30 

jaar gelede deur Tom de Vries in die VSA 

begin, hand-aan-hand met sy familie en 

kerkvriende. Die naam is  later verander na die 

Crossroads Prison Ministry. Tom was egter eers ŉ 

eiendomsagent en later ŉ 

voertuigverkoopsman,  met ŉ passie vir 

gevangenisbediening. 

 

Crossroads Suid-Afrika het in 2011 klein begin 

onder die leiding van Alwyn Bezuidenhout en 

die World Reformed Fellowship. 

 

Tot en met einde September 2017 is daar meer 

as 1000 aktiewe studente en  230 vrywillige 

mentors betrokke en daar is reeds ongeveer 

670 ure van vrywillige kantoorwerk verrig.  

Crossroads bring hoop vir baie gevangenes.  

 

Hoe die proses werk 

Gevangenes skryf vrywillig in om deel te neem 

aan die program wat deur Crossroads 

aangebied word. Daar word dan weekliks 

Skrifgetroue Bybelstudielesse aan hierdie 

studente verskaf. Die studente werk dit deur en 

voltooi vrae terwyl hulle tyd met die Woord 

bestee en dit dan ook toepas in hul lewens.  

 

Hierna word die lesse, wat die beantwoorde 

Bybelstudievrae insluit asook persoonlike 

gebedsversoeke en vrae vanaf die student, 

ingeneem en na elke kerk waar daar 

Crossroads mentors is versprei. In GK Rietvallei 

kry die mentors hul nuwe lesse in die 

voorportaal en handig terselfdertyd die vorige 

keer se nagesiende les in. Mentors se identiteit 

bly dus onbekend aan die gevangenes en 

mentors kry elke week ‘n ander student se les 

om na te sien. Indien ‘n mentor genoeg 

ervaring opbou, kan hy kwalifiseer om ‘n een-

tot-een verhouding met ‘n spesifieke 

gevangene te hê waarin hy altyd dieselfde 

persoon se les kry om na te sien, en ook 

toegelaat word om die gevangene te besoek. 

 

Die mentor sien die antwoorde na en gee 

kommentaar. Die mentor skryf ook ‘n A4-bladsy 

se terugvoering in brief formaat aan die 

student waarop hy/sy die student bemoedig, 

in liefde korrigeer en aanspoor om te volhard in 

sy/haar hul geloof ten spyte van sy/haar 

agtergrond en situasie. Indien die mentor 

enige teologiese vrae het, kan hy die 

Crossroads kantoor kontak. 

 

Ervare Crossroads vrywilligers doen ‘n finale 

kwaliteitsversekering op die nagesiende werk 

voor dit teruggestuur word aan die student.  

 

Verwys na die kassie ‘Meer oor mentorskap’ op 

bladsy 10 vir nog inligting.  

DEUR KARIN BUYS 

Die
 Ri

etf
lui

t 



Crossroads se Visie  

Crossroads kataliseer Christus-gesentreerde 

verhoudings tussen gevangenes in die tronk en 

vrywilligers uit kerke van regoor die wêreld. Die 

liefde wat hierdie gevangenes deur hul 

mentors ervaar, is werklik merkwaardig. 

 

Die mentors se bemoedigende en 

aansporende woorde het ŉ diepe impak, wat 

ŉ pragtige uitbeelding van die 

onvoorwaardelike liefde van Jesus is.  

 

Dit het nie met  ŉ positiewe invloed op die 

gevangenes nie, maar ook op die mentors wat 

opnuut hul doel herontdek en met 

opgewondenheid aanskou hoe hulle ŉ ewige 

verskil in die lewe van iemand anders bring wat 

eens uitgesluit was uit die samelewing. 

 

Die Crossroads Gevangenisbediening omhels 

gevangenes in die tronke as broeders-en-

susters-in-Christus. 

 

Deur ŉ verhouding met Jesus Christus en die 

pragtige voorbeeld van die mentors, kan 

studente verteenwoordigers van hoop en 

verandering in tronke wees. 

 

Terwyl die gevangenes saam met hul 

mentors Bybelstudie doen, word 

leiers geïdentifiseer en versprei. Dit 

het dan tot gevolg dat selblokke en 

dagaktiwiteitslokale verander in 

gesonde, lewendige 

geloofsgemeenskappe. 

 

Wanneer die leiers dan in hulle 

gemeenskap vrygelaat word, bring 

hulle positiewe veranderinge en 

vernuwing na kerke wat hulle met ope arms 

ontvang.  

 

Vir die gevangenes wat nooit vrygelaat gaan 

word nie, voorsien hul ŉ fondasie waarop die 

kerk binne die tronk opgebou word. 
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Soos almal betrokke by die program 

uitsien na ŉ blink en opwindende 

toekoms, so sien die gevangenes ook 

daarna uit. Maar hulle is afhanklik van 

ons deelname, sodat lewens, tronke 

en kerke vernuwe sal word deur die 

wonderlike nuus van onse Here 

Christus.  

 

Enige bydrae, finansieel of in die 

hoedanigheid as ’n mentor, sal opreg 

waardeer word.  

Die
 Ri

etf
lui

t 

Meer oor mentorskap 

Crossroads SA ondersteun hul mentors daadwerklik en 

begelei en rus hulle  behoorlik toe sodat hulle hul taak 

met gemak en rustigheid kan verrig.  

Na ‘n persoon se mentorskap aansoek goedgekeur is 

word opleiding van +- 2 ure gegee. Tydens hierdie ses-

sie leer mentors hoe om vrae te beantwoord en 

ontvang ook ‘n handleiding.  

Mentors kan kies of hulle weekliks of elke twee weke 

lesse wil ontvang, asook die hoeveel lesse. (Nasien 

neem +- 1 uur per les). Mentors kan ook op ad hoc ba-

sis laat weet indien hulle weggaan en dus nie ‘n les 

moet ontvang in ‘n sekere week nie. 

Kontak Crossroads by office@cpministries-sa.org.za of  

072 746 5177. 

Bankbesonderhede: 

Crossroads  

Standard Bank 

Rek no.: 282821260 

Taknommer: 01-4845 

Verwysing: CPM 

Crossroads se geloofsbelydenis 
 

1. Die Bybel is God se Woord; ons vertrou 

daarop om ons te lei.  

2. Daar is Een Ware God, die Vader, die 

Seun en die Heilige Gees.  

3. Jesus Christus is ons Here en Verlosser.  

4. Die Heilige Gees woon in ons en maak 

dit vir ons moontlik om Christus te volg.  

5. Verlossing is slegs uit genade, deur 

geloof, afgesien van enige werke. 

6. Die dooies sal weer opgewek word.  

7. Ons is geroep om verenig te word met 

alle medegelowiges.  



Om die ondervinding van die nag met die 

brand met iemand te deel, is haas onmoontlik. 

En nog voordat enigeen die omvang van die 

brand kon besef, het hulp al ingestroom. Totaal 

onverwags. 

 

Ons is nie altyd bewus van hoe naby God aan 

ons is nie en hoe geweldig baie Hy vir ons 

omgee nie. Wanneer die kerk van God werk 

soos in hierdie geval kan ŉ mens nie anders nie 

as om sy liefde en genade te beleef nie. 

 

Dit eggo met dankbaarheid van soveel mense 

wat op een of ander manier deur die GK Eden 

gehelp is. Dit eggo egter ook regdeur ons land 

na elke individu, elke lidmaat, elke gemeente 

en die GKSA wat vir ons gewys het hoe ons ŉ 

klein instrument in God se hande moet wees. 

Want alle mense moet hoor hoe dit gedoen is, 

hoe dit plaasgevind het – deur geloof en ver-

troue alleen. 

 

Hierdie dankbaarheid met baie trane gryp ŉ 

mens diep in die hart en dit laat jou werklik 

baie klein voel. Dit laat jou net weer besef dat 

die Here ons geroep het om in hierdie wêreld 

sy hande en voete te wees. Ook sy oë en ore – 

en sy hart – om nie net na onsself te kyk nie, 

maar ook die nood van ander raak te sien. 

Maar meer as dit – om met liefde uit te reik. 

 

Dit is wonderlik dat die natuur, selfs met 

ondergemiddelde reënval, tog weer herstel. 

Alles is so groen! Selfs al weet jy daar was ŉ ver-

woestende brand.  

 

Dieselfde is ook waar van die omgewing se 

ontwortelde mense. Oral is hulle besig om rom-

mel van die brande te verwyder… ŉ nuwe 

begin te maak… en selfs ook weer huise te her-

bou. Maar die letsels sal vir ŉ leeftyd bly, inge-

brand in die gemoedere van mense … 

Daar was ook hulp aan die boere. Bale voer is 

landwyd aan die boere geskenk, 

maar dit moes oor groot afstande en 

teen duur vervoerkoste plaaslik 

gelewer word. Ook hier kon ons ŉ fi-

nansiële bydrae lewer. Vyf-en-

negentig boere is deur hierdie ini-

siatief gehelp. Nie net vanweë die 

brand nie, maar ook vanweë die droogte 

gaan hierdie inisiatief steeds voort. 

 

Daar is direk aan meer as twintig huisgesinne 

ondersteuning verleen uit die noodfonds. Die 

uitgangspunt was om mense sover moontlik nie 

maar net vir die oomblik te help nie, maar om 

hulle in staat te stel om weer selfstandig met 

hulle lewe voort te gaan. Die hulp het ingesluit 

die voorsiening van skure en noodsaaklike ger-

eedskap sodat mense met hulle besighede 

kon voortgaan.  

 

Die mees onlangse hulpverlening bestaan uit 

die voorsiening van basiese toerusting en meu-

bels aan gesinne wat besig is om te hervestig. 

Hierdie tipe hulp sal seker vir ŉ lang tyd 

voortgaan omdat die hervestigingsproses ŉ 

tydsame proses is. 

 

Sover moontlik poog ons ook om Bybels te ver-

sprei saam met hierdie hulp wat verleen word. 

Die wonderlikste bly egter om te getuig oor die 

liefde van die Here Jesus Christus wat aan ons 

voorsien het sodat ons weer in liefde kan voor-

sien. Dit bly dus waar:  

 

“Die liefde van Christus dring ons, omdat ons 

tot die insig gekom het dat een vir almal 

gesterwe het, en dit beteken dat almal gester-

we het. En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié 

wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, 

maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die 

dood opgewek is.” (2 Kor. 5:14,15) 

 
Bron: Ds. Geo Knoetze – Skrywe aan SDDS (Verkort) 

 

VERSKAF DEUR WIMPIE STEENKAMP 
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...die Gesalfde Verlosser 
nie gekom het nie? 

DEUR YF VELDHUIZEN 

Stel jou vir ’n oomblik die volgende 

scenario voor: ’n eenmalige 

sterrebeeld verskyn in die nagruim. Dis 

onbekend aan die Babiloniërs. Hulle 

gaan hulle rekords na; dit neem ’n 

tydjie, want hulle het rekords vir die 

afgelope 1200 jaar. Die verskynsel bly nog 

steeds onbekend. Nou raak hulle bekommerd, 

want al is hulle sterrewiggelaars, weet hulle 

glad nie wat dit beteken nie.  Daar daag ’n 

boodskapper van die grootste biblioteek in die 

antieke wêreld in Alexandrië, Egipte op. Hy 

bring ’n uitnodiging aan die voorste 

sterrekundiges in elke nasie om die 

Internasionale Sterrekunde-konferensie by te 

woon, om juis hierdie onverklaarbare 

sterrekundige verskynsel te 

bespreek.  

 

Hulle pak op en vertrek. Hulle 

moet ongelukkig deur Judea 

reis, maar hoop om Herodes 

die Grote te ontwyk. Hy het 

immers sy tweede vrou, Marianne en haar drie 

seuns laat teregstel – ’n ware ongure vent! 

Hulle kry dit egter nie reg nie. Hy is ’n 

agterdogtige koning en ontbied hulle om alles 

oor hulle te wete te kom. Tydens die gesprek 

verseker die Babiloniërs hom dat hy nog lank 

en gelukkig sal leef en regeer. Spoedig vertrek 

die sterrewiggelaars weer op hulle reis.  

 

En iewers in Betlehem word nog ’n onskuldige 

seuntjie gebore, die eersteling van Maria sy 

moeder en Josef. Sy hele lewe gaan ongesiens 

verby en niemand steur hulle aan Jesus 

Christus nie, soos wat baie mense vandag nog 

doen.  

 

Die teenstanders van ons geloof wens dat 

hierdie nie ’n verbeeldingsvlug was nie. Hulle 

sou verkies dat dit die waarheid moes wees. 

Volgens hulle sou die wêreld ’n baie beter plek 

sonder Christus en Christene (dis nou ons) 

gewees het.  

 

Kom ons ondersoek ’n bietjie hierdie 

uitdagende stelling: Die belangrikste aspek is 

seker die waardeloosheid van lewe, want dit is 

die spil waarom die daaglikse lewe draai. Die 

waarde van ’n mens se lewe het afgehang 

van die bydrae wat jy tot die samelewing kon 

lewer en die invloed, gekoppel aan status, wat 

jy gehad het. Ongewenste babas is aan die 

natuur blootgestel totdat hulle gesterf het. Dit 

was as billik en regverdigbaar beskou en was 

nie eens teen die wet nie. Die 

meeste slagoffers was 

dogtertjies. 

 

Nie eens volwassenes het ’n 

gewaarborgde reg op lewe 

gehad nie. Dit was ’n goed 

gevestigde kulturele gebruik om 

swaardgevegte, tot die dood toe, in arenas 

aan te bied om die skare te vermaak. 

‘Ongewenste mense’ is tot die dood toe 

gemartel en slawe en kriminele is fisies 

gebrandmerk en lewenslank geskend – dit alles 

met die goedkeuring en meedoen van die 

hoogste gesag van die dorp, omgewing, stam 

en selfs die keisers.  

Die ergste van alles was die gebruik van 

menslike offers. Soos wat die geval met alle 

offers was, kon net die beste geoffer word.  Die 

priesters kon dus by jou huis opdaag en jou 

kosbaarste besitting – of vir jou – opeis as ’n 

offergawe, omdat jy iets gedoen het, of 

nagelaat het om te doen, wat onheil oor jou 

dorpie gebring het.   
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Volgens die teenstan-
ders van ons geloof sou 
die wêreld ’n baie beter 
plek sonder Christus en 
Christene gewees het.  



Dink net hoe maklik was dit vir jou persoonlike 

vyande om so ’n klag by die priesters te lê.  So 

was nog ’n moord godsdienstig en wetlik 

geregverdig. Indien die situasie nie verander 

het nie, was die offer nie genoegsaam nie en 

dan was daar weer in die middel van die nag 

’n klop aan jou deur …   

 

Seuns en mans was in ’n baie veiliger posisie as 

dogters en vroue. Selfs ’n slaaf 

het meer waarde as ’n vrou of 

dogter gehad – die slaaf het 

met sy werk ten minste 

welvaart gegenereer. Die 

waarde van ŉ dogter het 

daarin gelê dat sy ten minste 

’n bruidskat vir haar pa kon besorg. Die 

waarde van die vrou was dat sy ’ekonomiese 

eenhede’ vir haar man kon verkry.  

 

Soos wat ’n mens met enige waardevolle 

besitting maak – jy beskerm dit, jy steek dit 

weg, jy stel dit soms ten toon, jy sorg dat dit nie 

beskadig nie – net so was die mans met hulle 

vroue. Maar as jou besitting eers vuil of 

beskadig is, dan verloor dit sy waarde. Die 

implikasies vir dogters en vroue is duidelik.  

 

In ’n nie-Christelike wêreld was die individu en 

die samelewing se gedrag gerig deur eie 

gewin vir die individu of die samelewing as 

geheel. Die  gemeenskap moes voordeel 

daaruit kon put of dit moes praktiese 

waarde tot jou lewe kon toevoeg. 

Daar kon nie eerbied, agting en 

naasteliefde vir iemand anders wees 

nie – dis teenstrydig met die 

bogenoemde lewensriglyne en is in 

elk geval van Christelike oorsprong.  

 

Sou die wêreld skielik so verander dat 

daar geen 

Christelike waardes 

meer is nie, dan hoop 

ek jy is jonk, gesond, 

sonder gebrek, het ’n werk 

waar jy òf die baas is, òf vir 

iemand anders voordeel 

inhou, dat jy nie persoonlike vyande het nie en 

dat jy nie iets gedoen het of nagelaat het om 

te doen nie, anders het jy groot moeilikheid.  

 

Vir diegene wat wens dat Jesus nie gekom het 

nie en ’n wêreld sonder Hom verkies – baie 

sterkte vir julle – ek dink julle het leeuemoed! 

 

Net ’n terloopse vragie: as heidenisme beter as 

die Christelike geloof is, waarom het die hele 

Europese bevolking hulle dan in die eerste plek 

tot die Christendom bekeer? 

 
Bron:  

https://www.scribd.com/document/7950/How-Jesus-and-

Christianity-changed-the-World 
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Daar kon nie eerbied, 
agting en naasteliefde 

vir iemand anders 
wees nie – dis van 

Christelike oorsprong.  

Woord - Joh 1:1-3: “In die begin was die Woord daar, 

en die Woord was by God, en die Woord was self God. 

Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot 

stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het 

sonder Hom tot stand gekom nie.” 

Werk - Matt 22 : 37-39: “Jesus antwoord hom: ‘Jy moet 

die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele 

siel en met jou hele verstand… (D)ie tweede, wat 

hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.’” 

Wil - Joh 6:40: “Dit is die wil van my Vader: dat elkeen 

wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; 

en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat 

opstaan.” 

HY - GOD 

Eer - (Hy is getrou aan sy beloftes, Hy eer sy woord.) 

Gen 12:1-3: “Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou 

land uit, weg van…jou familie af na die land toe wat Ek 

vir jou sal aanwys…In jou sal al die volke van die aarde 

geseën wees.” 

En 

Red - Rom 10 : 12-13 : “… Dit maak dus geen verskil of 

'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is 

Here van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, 

ryklik, want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, 

sal gered word.” 

Kom - Jes. 55:1: “Kom, almal wat dors is, kom na die 

water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop 

en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te 

betaal, wyn en melk.” 

Deur Wimpie Steenkamp 

https://www.scribd.com/document/7950/How-Jesus-and-Christianity-changed-the-World
https://www.scribd.com/document/7950/How-Jesus-and-Christianity-changed-the-World


Resep 
DEUR CARINA VAN RHYN 

Roomystert 

1 pakkie tennisbeskuitjies 

2 liter vanielje roomys 

1 blok sjokolade 

1 blik karamelkondensmelk 

Enige likeur of sjerrie (opsioneel) 

Neute 

Plaas die beskuitjies in ’n langwerpige bak en sprinkel sjerrie/ likeur bo-oor.  

Meng die roomys en karamelkondensmelk en rasper die sjokolade daarin. 

Voeg die neute by, meng en gooi die mengsel oor die beskuitjies. 

Plaas in die vrieskas totdat dit gevries is. 

Hier staan ons weer aan die einde van nog ’n jaar en, soos ons almal 

weet, is dit die begin van baie etes. Daar is afskeidsetes, werksetes, 

Kersfees-etes, wyksetes, noem maar op…. 

As dit dus jou beurt is om die nagereg te voorsien en jy is nie lus om weer 

voor die warm oond te staan om alweer malvapoeding te maak nie, het ek 

’n heerlike resep gekry waar jy ŉ gewone bak roomys in iets ekstra spesiaal 

kan verander.  
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DEUR DELEEN 

KORNELIUS Kopkrap vir alle ouderdomme 

 

Rietvallei is geseën met heelwat nuwe intrekkers. Hieronder is diegene van wie ons ‘n 

foto in die hande kon kry. Hartlik welkom aan julle en al die ander! 

Nuwe Intrekkers 
DEUR DELEEN KORNELIUS 

Links: Hannes en Seittie Kleynhans met 

kinders Hanco en Nina. Hulle is al so 3 

maande in ons gemeente en is woon-

agtig in Centurion. 
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Regs: Hennie Klopper en sy vou, Sara. Hulle 

is van Alkantrant en sê hulle voel reeds tuis.   

  A B C D E F G 

1 Harmonie Knie Swart Hand Bloei Inwoner Leier 

2 Om Appel Aarbei Lemoen Dwaal Uitgewis Piesang 

3 Geel Arm Pers Die Oranje Arena Bruin 

4 Afgekap Toon Wyn Hak Here Bevestig Tot 

5 Moed Hard Lood Kop Leed Hond Te 

6 Dien Lol Skewe Nek Wink Opinie Pap 

7 Bekende Dit Perske Vy Wens Moerbei Papaja 

8 Opgetel Soos Dwars Is Fraai Wysheid Ironie 

9 Oase Lepel Kwyn Vinger Wonder Ingepak Raar 

10 Om Elmboog Die Granaat Peer Ingelig Druif 

11 Groen Grys Blou Kwaad Krewe Te Rooi 

12 Bywoner Been Twee Enkel Swyg Groei Sis 

13 Skud Vermy Pond Dit Aand Werd Ere 

14 Inmekaar Voet Water Maag Is Leeu Insig 

Elimineer: 

• Alle woorde wat ‘n W bevat in kolomme Cen E. 

• Alle kleure in rye 3 en 11. 

• Alle liggaamsdele in in kolomme D en E. 

• Alle woorde wat op ‘n D eindig in rye 5 en 13. 

• Alle woorde met 3 lettergrepe in kolomme A en F. 

 

• Alle vrugte in rye 2, 7 en 10. 

• Alle palindrome in kolomme B en G 
(palindrome=woord wat ook van agter na voor 
gelees kan word) 

• Alle woorde met meer klinkers as medeklinkers in 
kolomme A, E, F en G.  

Daar is ‘n 

versteekte teks 

in hierdie 

diagram.  

Volg die 

instruksies om 

die teks in Job 

28:28 te vind. 
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Kinderhuis-uitstappie 

Stuur vir ons foto’s! Enige kerklike aktiwiteit wat jy hier wil sien? Stuur jou foto’s na rietfluit@gmail.com 

Quiz night 


