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’n Gedig deur die sewentiende eeuse En-
gelse skrywer en digter John Milton bevat 
’n kosbare boodskap ook vir ons vandag. 
 
Milton, deur baie beskou as een van die 
grootste skrywers in die Engelse taal, is in 
1608 gebore in Londen.  
 
Dié alumnus van Cambridge het inter-
nasionale bekendheid verwerf deur oor 
kwessies te skryf wat vandag steeds rele-
vant is, soos vryheid van spraak, en dit 
nogal in 4 tale (behalwe vir Engels ook 
Latyns, Grieks en Italiaans). Hy het ook oor 
sake van persoonlike oortuiging die pen 
opgeneem. 
 
Milton het egter ’n doring in die vlees 
gehad. Sy sig het geleidelik verswak tot hy 
in 1652 op die ouderdom van 44 totaal 
blind was. 
 
In sy gedig, ‘When I Consider How My Light 
is Spent’, worstel Milton daarmee dat sy 
skryftalent van hom af weggeneem is deur 
sy blindheid en bekommer hy hom daaroor 
of God hom sal straf soos in die gelykenis 
van die muntstukke. “And that one talent 
which is death to hide...” 
 
Hy wonder of God dieselfde verwag van 
blindes as van sienendes: “Doth God exact 
day-labour, light denied?” 
 
Tog kom hy tot die insig dat God nie ons 
werke nodig het asof Hy armer is daar-
sonder nie. In sy blindheid sien Milton in 
dat God ook dienaars het wat bloot gereed 
staan en wag op ’n opdrag. 
 
Wat ’n kosbare boodskap! Ons almal is 
bekend met die wagkamers van die lewe. 
In ons moderne kits-bevrediging kultuur is 
dit asof die mensdom meer as ooit stoei 
teen ’n ‘passiewe’ wagtende posisie.  
 

En dan hierdie boodskap.  
 
Wanneer ons sonder rigting voel of drin-
gend bid vir leiding, word ons getroos: ek 
dien God ook deur in vertroue op Hom te 
wag. Hy sal my lei. 
 
Ironies genoeg het John Milton sy grootste 
werke gelewer na blindheid toegeslaan 
het. Behalwe vir ‘When I Consider How My 
Light is Spent’, ondermeer ook die 
wêreldbekende ‘Paradise Lost’. 
 
Milton sterf in 1674 in Londen op die ou-
derdom van 65. 
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Bronne:  

• https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milton 

• https://www.slideshare.net/skdc8595/on-his-
blindness-superfinal 

• https://en.wikipedia.org/wiki/
When_I_Consider_How_My_Light_is_Spent 

Op ’n ander noot: Ons groet hierdie 
uitgawe vir Carina van Rhyn, wat getrou 
gedien het op ons redaksie. Baie dankie 
vir al jou bydraes, idees en insette, Cari-
na! Ons verlies is Komatipoort se wins. 

When I Consider How My Light is Spent  
(John Milton, 1664) 

 
When I consider how my light is spent 
Ere half my days in this dark world and wide, 
And that one talent which is death to hide 
Lodg'd with me useless, though my soul more bent 
To serve therewith my Maker, and present 
My true account, lest he returning chide; 
"Doth God exact day-labour, light denied?" 
I fondly ask. But Patience to prevent 
That murmur, soon replies: "God doth not need 
Either man's work or his own gifts; who best 
Bear his mild yoke, they serve him best. His state 
Is kingly. Thousands at his bidding speed 
And post o'er land and ocean without rest: 
They also serve who only stand and wait. 



Net so voor die somer einde se kant toe 
staan, het ons Sustersbestuur ’n knus 
funksie gereël om die mooi van die kunste 
en die lekker van ’n glasie wyn te vier. 
 
So tussen die asemrowende kunswerke en 
wonderlike eetgoed is goeie geselskap 
gevind en die samesyn was so mooi om te 
sien.  
 
Dit was ’n besondere aand wat net weer 
die vrede daarvan om tussen 
medegelowiges te wees tuisgebring het. 
 

Die Sustersbestuur wil dankie sê vir al die 
persone wat die funksie bygewoon het en 
die persone wat bygedra het om dit 
suksesvol te maak. 
 
In besonder dank aan Boma Vleismark vir 
julle onbaatsugtige donasie. 
 
Ons hoop om julle almal by die volgende 
funksie raak te loop! 

Deur Carmea Huysamen 

“...die vrede daarvan om 
tussen medegelowiges te wees...” 
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Grootwordjare:   
Gebore op 26 Mei 1987. Ek 
het in Witpoortjie in 
Roodepoort grootgeword. 
Ek was in Laerskool Dr. 
Havinga en Hoërskool 
Noordheuwel. My pa is ook 
’n predikant. Hy en Henk 
Stoker was gesamentlik 
leraars in Gereformeerde 
Kerk Witpoortjie. 
 
Na skool?  
Ek het direk na skool by die 
P.U. vir C.H.O. ingeskryf vir 
my BTh-graad om Teologie 
te studeer. Ek het in 
matriek besef ek moet 
predikant word – iets 
waarteen ek voor dit 
geskop het. Dat my pa ’n 
predikant was het ook ’n 
rol gespeel. 
 
Wat het na jou studies 
gebeur?  
Ek het my prakties tydens 
my finale jaar gedoen 
onder Dr. Henk Stoker toe 
hy nog by Rietvallei was. 
Die beroep na Rietvallei 
was ook my eerste en dus is 
ek steeds by my eerste 
gemeente. 
 
Wat is vir jou die 
lekkerste deel van die 
bediening?  
Om te sien hoe die Here 
deur sy Woord in mense 
werk. Die verkondiging van 
die Woord is vir my baie 

belangrik. Dit behels: 
prediking, persoonlike 
besoeke en veral ook waar 
ek ’n pad saam met mense 
kan stap. Om ’n herder en 
leraar te wees.  
 
Ek hou ook van prediking in 
reekse,  waar ons baie 
aandag kan skenk aan ’n 
spesifieke Bybelboek en 
mense meer insig daarin 
kan gee – ’n boek wat baie 
van ons nie op ons eie sou 
lees nie. 
 
Dit is vir my veral ook baie 
belangrik wat prediking vir 
mense beteken en die 
implikasie wat dit in hulle 
lewens het. Almal moet 
egter besef dat ons geloof 
oor “doen” gaan – ons moet 
lewe wat ons glo! 
 
Wat is die grootste 
uitdagings in die 
bediening?  
Daar is soms groot / 
moeilike sake wat hanteer 
moet word en dinge wat 
mens moet doen wat almal 
nie altyd van hou of 
verstaan nie. 
 
Behalwe vir die beroep na 
Rietvallei is die beroep na 
Komatipoort die eerste 
wat jy opvolg.  Wat is die 
grootste oorweging 
daarvan?  
Woordstudie en gebed bly 

maar die belangrikste. 
Geprekke met mense speel 
ook ’n  belangrike rol. 
Gesprekke wat gevoer word 
met beide gemeentes. Die 
bedieningsnood moet 
ondersoek word en die rede 
waarom ’n beroep op mens 
se pad gekom het, moet 
goed verstaan word. 
 
Carina en die familie se 
gebed en ondersteuning 
beteken meer as wat ’n 
mens ooit kan probeer 
verduidelik.  
 
Dit is belangrik om te 
verstaan dat, indien ’n 
predikant ’n beroep 
ontvang van ’n gemeente 
af, daar eintlik twee 
beroepe is wat hy moet 
oorweeg. Dit is die beroep 
van die nuwe gemeente, 
sowel as die gemeente 
waarin hy homself bevind. 
 
Daarom is dit belangrik dat 
die gemeente dit ook besef 
en ook ernstig bid daaroor. 
Op die ou end is dit die 
Here wat wys waar Hy mens 
wil gebruik.  
 
Dit is moelik om te 
verduidelik hoe die Here 
rustigheid gee wanneer die 
besluit uiteindelik geneem 
word, maar as Hy roep 
moet jy luister. 
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(Ek het Gerhard in ’n koffiewinkel ontmoet. Hy het besluit dat hy bier sal drink 
wanneer ek koffie drink. Anders dink mense ons is op ’n “date”.) 

Deur Wimpie Steenkamp 



Vertel vir ons bietjie van 
Komatipoort se gemeente. 
Die gemeente bestaan uit 
ongeveer 200 lidmate 
waarvan daar heelwat 
boere is. Die gemeente is 
wydverspreid. Daar is selfs 
’n paar lidmate wat 
anderkant die grens in 
Mosambiek bly.  
 
Daar is twee eredienste op 
’n Sondag. Die een vind 
plaas in Komatipoort en 
die ander in Malelane. Die 
afstande wat ek sal moet 
aflê is dus baie meer as in 
Pretoria. 
 
Hoe het jy en Carina 
ontmoet?  
In die Teologiese Skool se 
biblioteek. Sy het gaan 
werk doen vir haar graad 
wat sy gedoen het in 
Bybelse Berading en 
Sielkunde. Ek het gewerk 
op die rekenaar langsaan.  
’n Volgende keer het ek 
weer plek gekry by die 
rekenaar langs haar. Ons 
het so lekker gekuier dat 
ek myself die derde keer 
“gedwing het” om te gaan 
kyk of sy weer daar werk. 
Van toe af het ons begin 
kuier. 
 
Gesin en familie?  
Dit is ek, Carina, Malan 
(amper 5 jr) en Anina 
(amper 2 jr). Albei is 
gebore nadat ons in 
Rietvallei aangekom het. 
 
Wat doen jy vir 
ontspanning?  
Die tyd om te ontspan is 
maar min so maak nie saak 
wat dit is nie, solank ek net 
iets saam met my gesin kan 
doen. Ek hou ook van lees. 

 
Gunsteling film:  
Daar is nie regtig ’n 
spesifieke film nie, Ek en 
Carina hou daarvan om 
televisiereekse te kyk. Soos 
misdaadverhale of 
speurstories. (LW geen 
sepies asb!) 
 
Gunsteling musiek:  
Ek hou van liriek-gedrewe 

musiek.  Ek hou ook van 
verskeie soorte kerkmusiek 
wat baie meer insluit as net 
orrelmusiek. 
 
Gunsteling boek:  
Ek is baie lief vir lees. Meer 
Engels. Veral speurverhale. 
Carina is bang as sy sien ek 
loer na ’n boek – dan 
verdwyn ek sommer 
heeldag, want as ek eers 
begin lees, sit ek ’n boek 
nie sommer neer nie. 
 
Gunsteling vakansieplek: 
Enige plek,solank dit baie 
min te doen het met 
mense. Bosveld of die see is 

ewe mooi en lekker. 
 
Grootste geheim wat net 
jy van weet?  
Kom kuier vir ons in 
Komatipoort en vind uit! 
 
Met watter Bybelfiguur 
kan jy jouself 
vereenselwig?  
Petrus. Hy het dikwels sy 
op en af tye gehad. Hy is 

deur moeilike tye wat hy 
meestal nie verstaan het 
nie, maar het steeds alles 
met oorgawe gedoen. 
Ons kan deur sy optredes 
net weer besef dat die 
Here se liefde nie van ons 
afhang nie. 
 
Mooiste geestelike 
liedere:  
Ps 91 – “Wie toevlug 
neem in veil’ge hut”, “In 
Christ alone” en “The 
reformation song.” 
 
Spesiale teksvers:  
Matt 6: 25 – 34 : “Daarom 
sê Ek vir julle: Moet julle 
nie bekommer oor julle 
lewe...” 

 
Jou boodskap aan 
Rietvallei:  
Dit sal die boodskap wees 
wat vir my die belangrikste 
is en wat ek die afgelope 
ses jaar verkondig het:  Dit 
gaan nie oor jou nie, dit 
gaan oor die Here. 
 
Hoe sal jy eendag onthou 
wil word:  
As iemand wat die Here bo 
alles gedien het en Sy 
Woord suiwer en duidelik 
verkondig het. 
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In die Bybel word daar drie groot maaltye 
aan ons beskryf, die Paasmaaltyd, die 
Nagmaal en die Bruilofsmaal van die Lam. 
Al drie vind ons in Lukas 22:14-20 vermeld: 
 
“En toe die uur kom, het Hy aan tafel 
gegaan en die twaalf apostels saam met 
Hom. En Hy sê vir hulle: Ek het baie sterk 
daarna verlang om hierdie pasga met julle 
te eet voordat Ek ly. Want Ek sê vir julle: 
Ek sal sekerlik nie 
meer daarvan eet 
voordat dit in die 
koninkryk van God 
vervul is nie.” 
 
Sien ons dit raak? 
Daar is die laaste 
Paasfees in die nag 
voor Jesus se 
kruisiging. Daar is 
terselfdertyd die 
eerste Nagmaal wat 
daarna eeue en eeue 
lank deur die kerk 
deur ’n menigte 
gelowiges gevier sal 
word. En so loop die 
Paasmaal en die 
Nagmaal op die 
Bruilofsmaal uit - 
nadat Babel verwoes is en die Halleluja-
kore hulle vreugde uitsing. 
 
Die Paasmaal gryp terug na Israel se 
verlossing uit Egipte… 
Die Nagmaal gryp terug na die kruis op 
Golgota… 
En die Bruilofsmaal van die Lam? Dit is die 
vervulling van Jesus se laaste Paasfees 
met sy kerk en die eerste Nagmaal met sy 
kerk. Vir ons gryp dit vooruit na die ewige 
saligheid - na die volmaakte maaltyd van 
die Lam, as alles voleindig is. 

O, hoe sterk het Jesus nie na hierdie 
maaltye verlang nie! (Luk 22:15-16), as Hy 
saam met sy kerk kan aansit met ’n 
maaltyd. Dit is so ingrypend en 
aangrypend in ons lewe. As ons hier op 
aarde aan die Nagmaalstafel sit, dan is dit 
die naaste wat ons aan ons Christus in 
hierdie sondige wêreld kan kom - by Hom, 
by die sigbare tekens van sy liggaam en sy 
bloed en sy beker wat die teken van ons 

gemeenskap met 
Hom is. Ja, so naby, 
dat ons die teken van 
sy liggaam in ons 
hand kan neem en dit 
eet...ja, so naby dat 
ons die teken van sy 
bloed kan drink...ja, 
so naby dat ons die 
teken van die beker 
as die gemeenskap 
met Hom en mekaar 
in ons hand kan 
vashou! Die Woord 
van ons verlossing 
wat ons aanhoudend 
hoor, is nou die 
Woord wat ons kan 
sien, kan betas, 
aanraak en ons eie 
maak! 

 
O, die ewige Evangelie! My Nagmaal 
herinner my aan my Heiland se laaste 
Pasga en die offer van die Lam wat geslag 
is om die uitredding van die Ou 
Testamentiese kerk uit genade te gedenk. 
My Nagmaal gryp terug na die offer van die 
Lam van God wat aan die kruis vir my 
sondes gesterf het en my vir ewig verlos 
het uit genade. My Nagmaal gryp vooruit 
na die Bruilofsmaal van die Lam waar ek - 
met liggaam en siel - vir ewig in saligheid 
saam met Hom sal wees! 
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Deur V.E. d’Assonville 
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Dit is ons troos midde in hierdie tranedal. 
Dit is die gemeente wat nog vashou aan 
die Woord se troos as die afgryslike dier 
van die Antichris en die ander dier, die 
valse profeet, dit vir ons alhoemeer 
moeilik maak: Ons weet, ons weet...daar 
in die verte skyn die heerlike lig van die 
Bruilofsmaal. Ons gaan daar aan Sy tafel 
sit. Deur Sy bloed is ons dan rein gewas 
van al ons sondes. 
 
Maar ons weet ook nog iets anders. 
Openbaring 19 
volstaan nie met die 
hallelujakore en die 
maaltyd alleen nie. 
Daar kom ook nog ’n 
ander visioen. 
Johannes sien die 
hemel geopend met 
Jesus op ’n wit perd. 
Daar word van Hom 
gesê dat Hy Getrou en 
Waaragtig genoem 
word en dat Hy 
oordeel en oorlog in 
geregtigheid voer. 
 
O, hoe verskriklik word Jesus Christus 
weer ewe skielik beskryf: oë soos ’n 
vuurvlam en hy dra ’n kleed wat in bloed 
gedoop is en sy Naam is die Woord van 
God. Uit sy mond gaan daar ’n skerp 
swaard om nasies daarmee te slaan en Hy 
regeer hulle met ’n ysterstaf. Psalm 2 
word vervul. Ook trap Hy sy parskuip van 

die toorn van God. 
Dit word vandag aan ons gesê terwyl ons 
nog leef onder die dreiging van die 
internasionale politiek en die geweld van 
heidense nasies. Sodat ons dit nooit mag 
vergeet nie, staan hier ook: Hy is Koning 
van die konings en die Here van die here 
(vers 16). 
 
Maar daar wag nog ’n verrassing aan die 
slot van Openbaring 19: Die roofvoëls word 
opgeroep om die goddelose politieke leiers 

van die wêreld op te 
eet - hule wat teen God 
wil oorlog voer. En dan 
kom die genadeslag: Die 
Antichris en die valse 
profeet word gevange 
geneem en is lewendig 
in die poel van vuur wat 
met swawel brand 
gewerp. Halleluja, sing 
die kerk! Halleluja sing 
ons alreeds vandag die 
wraakpsalms van God se 
oordeel. Ons glo, 
Christus kom om die 
lewende en die dooies 

te oordeel. (Geloofsbelydenis van die 12 
Artikels).  
 
 
Bron:  
Die Koms van Christus en die Antichris deur V.E. 
d’Assonville sr. (Marnix 2006) pp. 101 - 103 



Sondag 8 April 2018 was ’n baie 
spesiale dag vir die Van der 
Merwe en Deysel gesinne. 
Annamarie van der Merwe, ’n 
lidmaat van Rietvallei oor baie 
jare, het deur Ds. Petrus ’n 
spesiale versoek gerig aan die 
kerkraad dat haar kleindogter, 
Mila, sowel as haar broerskind, 
Alex, saam gedoop kon word. Die 
kerkraad het goedgunstiglik die 
versoek toegestaan. Annamarie 
se seun, Jaco van der Merwe, het 
in Rietvallei belydenis afgelê in 
2009 en hy en sy vrou Lezandra is 
tans lidmate van Gereformeerde 
Kerk Wapadrant. Annamarie se 
broer, Coetzer Deysel, het jare 
gelede belydenis afgelê in Gereformeerde Kerk Annlin, maar woon sedert 2007 in die 
buiteland. Annamarie en Coetzer se ouers, Martin en Sini Deysel, tans lidmate van 
Gereformeerde Kerk Magalieskruin, was ook vir ’n tyd lank lidmate van Rietvallei. Vir 
Martin en Sini was dit veral ’n spesiale geleentheid met die gesamentlike doop van hulle 
kleinseun en agterkleindogter. Nie iets wat sommer elke dag gebeur nie! 
 
Coetzer Deysel is getroud met Svetlana wie se oorlede ouers beide van Armeense 
afkoms was maar wat in Moskou grootgeword het. Svetlana het as elfjarige dogtertjie 

haar ma aan borskanker verloor en haar pa is ’n paar jaar 
gelede ook oorlede. Sy het in die Russiese Ortodokse Kerk 
grootgeword. Haar en Coetzer se seuntjie, Aleksandr 
(Russiese spelling), is op 2 Maart 2018 in Moskou gebore te 
midde van erge koue en hewige sneeu. Coetzer en Svetlana 
woon egter sedert 2016 in die Maldives waar Coetzer die 
algemene bestuurder van drie eilandvakansieoorde is. Klein 
Alex (noemnaam) sal dus sy eerste jaar op ’n pragtige 
eiland deurbring, omring deur hemelblou see en wit sand. 
’n Verdere interessante brokkie inligting rondom Alex is 
dat hy in Moskou geregistreer is met ’n tweede naam – 
Coetzerovich. Dit beteken “seun van Coetzer”. Dis die 
gebruik in Rusland om ’n baba die naam van die pa te gee 
met ’n addisionele byvoeging wat aandui of dit ’n seun of 
dogter is. Coetzer het die doopbelofte voor die tyd in 
Engels met Svetlana deurgewerk en Ds. Petrus was so gaaf 
om ook die vrae aan haar en Coetzer in Engels te stel sodat 
sy presies kon verstaan waarop sy antwoord.  
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Deur Karin Buys 

D-d-doop 

Vlnr: Svetlana, klein Alex 
en Coetzer 

Mila met 5 van haar ouma- en oupagrootjies.  
Vlnr: Rina van der Merwe, Lena Boshoff, Sini Deysel 
(met Mila), Martin Deysel en Hannes Boshoff. 



Ds. Petrus en die 
Van der Merwe 
familie loop ook al 
’n lang pad saam. 
Hy en Jaco se 
oorlede pa was 
kamermaats op 
universiteit en nie 
net het Ds. Petrus 
vir Jaco en 
Lezandra in 2015 
getrou nie, maar 
hy het ook in 1991 
vir Jaco gedoop. 
Jaco en Lezandra 
vertrek DV in Mei 
2018 met 
Annamarie se 
kleindogter, Mila, 
na Malta waar 
hulle vir ’n 

onbekende tydperk sal woon en werk. Nodeloos om te sê is die ouma-hart baie seer oor 
die nabye afskeid. Annamarie sê dit is eintlik baie snaaks dat sy en haar ma nou saam 
sal kan praat oor hul kinders en kleinkinders in die buiteland. Sy sien ook uit na haar 
eerste besoek aan die eiland Malta waar selfs Paulus voet aan wal gesit het. 
Rietvallei gemeente was voorwaar getuies van ’n baie spesiale geleentheid en teken 
van God se seëninge en genade oor geslagte heen. 
 
~~~~~ 
 
Nog n spesiale dag was op 25 Maart 2018 toe Thomas Arthur Miskin, eerste kleinseun 
van Ds. Arthur Miskin in ons Engelse gemeente gedoop is. Thomas se Amerikaanse ouma 
Kegel het al die pad van die VSA gevlieg vir hierdie spesiale gebeurtenis.  
 
Baie geluk aan die doop-ouers Sarsih-Marie & Gordon Miskin, 
asook die hele Miskin-gesin, veral aan oupa Arthur en ouma 
Sonja. 

Vlnr: Jaco, Mila en Lezandra van der Merwe en Svetlana, Alex en 
Coetzer Deysel. 

Die seënbede word oor die Miskin-familie uitgespreek.  

Vlnr: Sarsih, Gordon, Thomas Arthur en Ds. Arthur Miskin. 

Ds. Arthur doop vir klein 
Thomas 
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Mat 23:24: 
“Blinde leiers! 
Julle skep die 

muggie uit julle beker uit,  
maar julle sluk die kameel in.” 
 
Die Here waarsku hier veral 
die leiers wat sekere 
nietighede vermy, maar 
dinge nalaat wat wel 
belangrik is. Is dit nie ook 
maar wat ons doen nie? Ja, 
ons sorg dat ons kinders 
goed en mooi aangetrek is, 
hulle skoolwerk ken en 
basiese maniere geleer 
word, maar wat van 
Bybellees en 
katkisasiewerk, van 
geestelike toerusting? Hoe 
belangrik is dit vir ons dat 
ons kinders geestelik sterk 
en paraat is en sal weet 
waar hulle verlossing en 
redding is? Besluit dus eers, 
wat is ons gesin se 
prioriteite, kan ons saam 
met Spurgeon sê: “We 
come to the Lord Jesus by 
faith, and say: God has 
provided an atonement 
here, and I accept it. 
Believe in the fact 
accomplished on the 
cross; I am confident that 
sin was put away by Christ, 
and I rest on Him.” Deur 
geloof alleen aanvaar ons 
vergiffenis en kan ons dus 
volkome op Hom vertrou 
en in Hom glo. 
 

Ons geloof word deur God 
alleen versterk – God wat 
die Beginner en Voleinder 
van ons geloof is: 
 
• Psalm 86:15, 16: ” U, 

Here, is 'n barmhartige 
en genadige God, 
lankmoedig, vol liefde en 
trou. Sien my, u dienaar 
van my geboorte af, in 
genade aan, gee U my 
tog krag en red my.” 

 
• Luk 22:32: ”Maar Ek het 

vir jou gebid dat jou 
geloof jou nie begewe 
nie. As jy weer tot 
inkeer gekom het, moet 
jy jou broers versterk.” 

 
• Jes 59:11: ”Die Here sal 

jou altyddeur lei….jy sal 
wees soos ’n tuin met 
volop water.” Die beeld 
wat gebruik word dui aan 
hoe ’n gelowige wat 
bewustelik en elke 
oomblik in vertroue 
lewe, sal gedy en sterk 
groei omdat volop water 
aan hom voorsien word. 

 
God het jou gekies. Jes 
49:16: ”Ek het jou naam in 
my handpalms gegraveer…” 
Dit is nie net jou naam nie, 
dis jyself. Jou persoon, jou 
begeertes, jou werke - 
alles. God het ook jou 
oortredinge en sondes 
uitgewis.  
 
Jes 44:22: ”Ek het jou 

oortredinge, jou sondes 
uitgewis, hulle het 
verdwyn soos wolke, soos 
miswolke.” Indien jy 
iewers buite is saam met 
die kinders en daar is ligte 
wolke of mistigheid en die 
son kom uit sodat die wolke 
verdwyn, wys die kinders 
daarop: dit is hoe God ons 
sonde wegvee. Dit is vir 
altyd en ewig weg as God 
se son van liefde daarop 
skyn!  
 
Ook in Hosea kry ons met 
hierdie beeld te doen, maar 
hier leer ons ’n ander 
waarheid. Hosea 13:3: 
”Daarom sal hulle 
(afgodsbeelde) so vining 
verdwyn soos ’n 
môrewolkie, soos dou.” 
Hier gaan dit oor 
afgodsbeelde wat mens se 
geloof ondermyn. In die 
volgende verse sê God dat 
dit te goed met die mense 
gegaan het, met die gevolg 
dat hulle hoogmoedig 
geword het en van God 
vergeet het. Is dit nie ook 
maar ons probleem nie? Ons 
het so baie goed (afgode) 
waarop ons staatmaak 
(gesondheid, finansiële 
voorspoed, ens.) dat ons 
hoogmoedig word. Dit kan 
dan ook in ’n oomblik van 
ons weggeneem word. 
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Geloof:  
Sif jy die 

muggies uit 
maar sluk die 
kamele in? 
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Hoe maklik sê ons: “ek 
glo”! Ek sê ek glo in God 
die Vader…maar as dit 
swaar met my gaan – 
eensaamheid, siekte, 
werkloos…is ek moedeloos 
of hou ek vas aan die hand 
van die Vader? Ek sê ek glo 
in sy versorgende hand…
maar as daar boikotte, 
resessie of afleggings dreig?  
Ek sê dat God Almagtig is…
maar is dalk bevrees oor 
die toestand in die land? Ek 
sê dat ek glo in die 
Voorsienigheid van God…
maar ek klou krampagtig 
vas aan my geld en dra nie 
by vir armes en mense in 
nood nie? Ek sê ek glo dat 
alle goeie gawes van God af 
kom maar ek hou dit vir 
myself en gebruik dit nie 
om ander mee te dien nie? 
Wat sien die kinders dan? 
Hulle hoor wat ons sê ons 
glo maar dit stem nie 
ooreen met wat ons doen  
nie! 

Hoe sigbaar is jou geloof? 
Dit is die vraag wat 
ontstaan as die vorige 
paragraaf gelees word. Dit 
kom ook duidelik na vore in 
Markus 2:5: ”Toe Jesus 
hulle geloof sien, sê Hy vir 
die verlamde…” Ja, God 
ken ons harte en weet hoe 
selde of dikwels ons die 
wapenrusting van die geloof 
aantrek, hoe sterk of hoe 
swak ons is. Hy sal nie die 
geknakte riet afbreek nie 
en tog…as ons maar die 
geloof so groot soos ’n 
mostertsaadjie gehad het, 
wat sou Jesus nie deur ons 
kon bereik nie? Hoe sou 

God nie deur ons dade van 
geloof verheerlik kon word 
nie? Die Woord van die 
Here weerklink die wêreld 
deur as ons geloof sigbaar 
is vir mense. Maak jou 
geloof sigbaar deur te bely 
wat jy glo, en te doen wat 
jy bely. God sê jy moet jou 
naaste liefhê soos jyself, Hy 
sê ons moet geduldig, 
vredeliewend en 
selfbeheersd wees en 
volhard in gebed en help in 
nood. Sien jou kinders dit 
by jou of is dit net 
belydenis sonder dade? 
Waar is jy as iemand ’n 
geliefde verloor het? Is jy 
daar om jou arms om hulle 
te vou en die liefde van 
God deur jou arms te laat 
vloei? 
 
Bileam en die donkie 
waarvan ons in Numeri 22 
lees is vir my so tipies 
menslik. Die donkie wat bly 
staan omdat hy die Engel 
sien, maar Bileam sien nie. 
Bileam hoor die stem van 
God duidelik maar hy gee 
tog gehoor aan Balak. Wil 
hy dus weens druk van 
buite ongehoorsaam aan 
God wees? Hoe maak ons 
met die druk van vriende? 
Gee ons toe en ignoreer 
God se stem wat ons van 
die verkeerde pad wil laat 
afsien? Is ons ’n seën vir 
ander gelowiges en is God 
se pad nog vir ons die 
enigste? Sien ons nog God 
se ingrype en wonderwerke 
in ons lewens raak? Hoe het 
God die afgelope tyd (2017) 
struikelblokke wat jou 
verhinder het om God se 
werk te doen, uit jou pad 
verwyder? Watter vyande 
(mense/dinge) verhinder 

jou om God se werk te 
doen? 
 
In Romeine 4:20, 21 staan 
daar:  “Hy (Abraham) het 
nie in ongeloof begin twyfel 
aan die beloftes van God 
nie, maar hy is in sy geloof 
versterk en het aan God 
die eer gegee. Hy was ook 
ten volle daarvan oortuig 
dat God mag het om te 
doen wat Hy beloof het.”  
 
Hierdie inligting is nie ter 
wille van Abraham 
opgeskryf nie maar ter 
wille van ons! Ons wat glo 
dat God Jesus uit die dood 
opgewek het. Is dit nie 
kosbaar nie: Tweeduisend 
jaar later kan ons eie 
geloof versterk word deur 
Abraham s’n, deurdat die 
Heilige Gees Abraham se 
geloof laat opteken het.  
 
Hoe kan ons ons kinders 
meer attent maak om God 
voor ons in die pad te sien, 
om elke oomblik te vra: 
Waar wil U hê moet ek 
gaan, wat moet ek doen, 
hoe moet ek lewe? En dan 
klink Psalm 16 in ons ore 
op: “Here, U is my lewe, U 
sorg vir my. Wat ek 
ontvang, kom alles van U 
af. 'n Pragtige deel is vir my 
afgemeet, ja, wat ek 
ontvang het, is vir my 
mooi.” En vers 11: ”U leer 
my hoe om te lewe.” 
 
Mag wat ek bid of dink of 
sê of doen welbehaaglik 
wees voor 
U. 



Met die Apologetiek-
toerustingsgeleentheid op 21 April het ons 
onder andere die ondersteunende 
kosmologiese redenasie vir die bestaan van 
die Here behandel, wat soos volg gevoer 
word: 
 
Oorsaaklike of kosmologiese redenasie: 
• Daar moet ’n rede wees waarom 

enigiets bestaan. 
• Die bestaansrede is ook die oorsaak vir 

die bestaan van dinge. 
• Aangesien dit moontlik is vir enigiets om 

nie te bestaan nie, moes daar ’n tyd 
gewees het toe jy voor jou geboorte nie 
bestaan het nie.  

• Gevolglik moes daar ’n tyd gewees het 
toe niks bestaan het nie – nie eens tyd 
nie.  

• Dan kon daar ook niks bestaan het wat 
veroorsaak het dat alles anders tot 
stand gekom het nie.  

• Tog bestaan die heelal in sy volle 
verskeidenheid.  

• Hoe ’n mens ook al terugwaarts 
redeneer in tyd deur te sê dat elke 

oorsaak self ook ’n oorsaak moet hê, 
moet jy ’n eerste oorsaak uitkom. 

• Per definisie is alles in die heelal 
onderworpe aan die wet van kousaliteit 
of oorsaak en gevolg.  

• Iets wat nie aan hierdie wet onderwerp 
is nie, moet dus buite die heelal 
bestaan.  

• Die teïsme is die enigste geloofsisteem 
wat van oortuiging is dat hierdie ‘iets’ 
buite die heelal of Skepping bestaan.  

•  Teïste noem hierdie ‘iets’ God. i, ii 
 
Dit moet baie duidelik gestel word waarom 
God buite die Skepping bestaan, anders 
geld die volgende beswaar: Indien jy sou 
toegee dat een ding sonder oorsaak kan 
bestaan, dan weerspreek jy jou eie eerste 
stelling. Indien jy dit wel toegee, dan kan 
die heelal net sowel die ding wees wat 
sonder oorsaak tot stand gekom het. iii 
 
Hier is ’n spesifieke weergawe van die 
kosmologiese redenasie, genoem die 
Kalam-argument. Die redenasie verloop 
soos volg: 
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1. Wat ook al begin om te bestaan, moet 
’n oorsaak hê. 

2. Die Skepping het begin om te 
bestaan.  

3. Dus moet die Skepping ’n oorsaak hê. 
 
Die eerste stelling voldoen aan die reëls 
van kousaliteit of oorsaak en gevolg, asook 
aan alle natuurwette. 
 
Die tweede stelling is net so moeilik om te 
ontken. Soms probeer ongelowiges om 
hulle ontkenning deur middel van 
kwantummeganika te motiveer. In 
kwantummeganika maak virtuele deeltjies 
hul verskyning in ’n vakuum. Die vakuum 
word deur ’n wetenskaplike veroorsaak. 
Die deeltjies bestaan vir ’n periode van 
tyd omgekeerd eweredig aan hulle massa 
(dus, hoe swaarder die deeltjie, hoe 
korter die bestaanstyd). Maar in die geval 
van die Groot Knal was daar nie ’n vakuum 
nie – ’n vakuum word deur iets omsluit, 
maar daar was niks nie – nie eers ’n 
wetenskaplike nie. Die Skepping is ook 
heeltemal te massief om vir 14 biljoen 
jaar al as ’n virtuele deeltjie te kon 
bestaan het.  
 
Tyd, ruimte, materie en energie is alles op 
dieselfde oomblik geskep. Wat kan ons dus 
aflei omtrent die oorsaak van die 
Skepping? 
 
Dit wat die Skepping veroorsaak kan nie 
tydsgebonde of ruimtelik wees nie want 
dit self is ook geskep. Die oorsaak van die 
Skepping kan ook nie materieel energiek 
van aard wees nie, want dit het eers 
tydens die skeppingsoomblik ontstaan. Die 
oorsaak kan dus geen materiële realiteit 
wees nie. Die enigste nie-materiële of 
abstrakte realiteite waarvan ons weet is 
van wiskundige aard (getalle, ens.) en die 
denke in die verstand. 
Abstrakte wiskundige entiteite veroorsaak 
niks in die fisiese heelal of Skepping nie en 
die kousaliteitsbeginsel geld dus nie vir 
hulle nie. 
 
Maar ons is deeglik bewus van die 
oorsaaklike vermoëns van ons eie gedagtes 

en in hierdie geval is die 
kousaliteitsbeginsel wel geldig. Gewoonlik 
dink ’n mens en dan gaan jy oor tot aksie – 
oorsaak en gevolg.  
 
By wyse van eliminasie kan ons daarom net 
een geldige afleiding maak – die oorsaak 
van die Skepping is ‘denke buite die 
Skepping’. Hierdie denke moet dus 
bonatuurlik wees want dit het juis die 
natuur tot stand gebring.iv 
 
 
 

 
 
i https://en.wikipedia.org/wiki/

Cosmological_argument 
ii http://pespmc1.vub.ac.be/godexist.html 
iii http://pespmc1.vub.ac.be/godexist.html 
iv http://winteryknight.com/2009/04/08/how-to-

defend-the-kalam-cosmological-argument-just-like-
william-lane-craig/ 
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“Christianity, if false, is of 
no importance, and if 

true, of infinite  
importance. The only 
thing it cannot be is 

moderately important.” 
 

- C.S. Lewis - 



While they were listening 
with human brains to 
human words, God acted on 
their minds and hearts. 
What did he do and how do 
we know that he did that? 
Here’s what he did: he 
enabled them to receive 
Paul’s words as God’s word. 
So, 1 Thessalonians 
2:13again: “when you 
received the word of God, 
which you heard from us, 
you accepted it not as the 
word of men [they received 
it, they welcomed it, they 
embraced it] not as the 
word of men but as what it 
really is, the word of God.” 
 
That’s what God did. God 
caused that to happen. It 
didn’t happen to everybody 
when Paul spoke. Some 
people stoned him. Some 
people beat him. Some 
people dragged him out of 
town. Others heard God. 
Why? Because God caused 
them to hear God. God 
worked in their minds. God 
worked in their hearts. God 
gave them eyes of the 
heart to perceive in human 
words, divine word. That’s 
what God did. 
 
Now, how do I know that 
you should ask? I know it 
because at the beginning of 

verse 13, Paul thanks God 
for doing it. “And we also 
thank God constantly for 
this.” What? When Paul 
thinks about what has 
happened in Thessalonica, 
that they heard his word as 
the word of God, what does 
he do? “Thank you, thank 
you, thank you.” Not them. 
Let’s just make sure you 
see this.  

“We also thank God 
constantly for this.” Now 
ask yourself what the “this” 
is and then keep reading, 
namely, “that when you 
received the word of God, 
which you heard from us, 
you accepted it not as the 
word of men but as . . . the 
word of God.” That’s what 
I’m thanking him for. He 
did it. I wouldn’t thank him 
if he didn’t do it. It’s his 
work. 
 
You should, right now, if 
God’s at work in you, feel 

rising up in your heart, a 
deep, deep gratitude that 
you’re a Christian. You 
didn’t make yourself a 
Christian. Once upon a 
time, you were reading the 
Bible, it was boring, it 
didn’t mean anything, you 
didn’t see anything 
beautiful, glorious, 
compelling, powerful. It 
was just nothing. And now 
you’re sitting there — if 
you’re a Christian — loving 
it. Loving it and saying, “It 
is more precious to me than 
anything in the world 
besides God himself. I love 
the Bible. I love the gospel. 
I love the word.” 
 
Where did that come from? 
It came from God. God 
opened your eyes. That’s 
what he says. “I thank you, 
God, that when I spoke 
your word, they didn’t 
stone me or drive me out of 
town.” They received it. 
They welcomed it as the 
very word of God. Miracle 
of miracles. They saw, in 
human words, a divine 
word.  
 

 
 

Bron: 
https://www.desiringgod.org/
messages/the-word-of-god-is-at-
work-in-you/excerpts/you-did-not-
make-yourself-a-christian 
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Baie welkom aan nuwe intrekkers 
Hannes en Annelie Heinemann. Hulle 
het Januarie oorgekom vanaf die 
Gereformeerde Kerk Brits waar hulle 
jare lank werksaam was. Hannes was 
vir 28 jaar werksaam in die plaaslike 
bestuurswese en Annalie was 
boekhoudster by 'n 
rekenmeestersfirma. Hulle woon in 
Wingatepark en ons glo dat hulle 'n 
geestelike tuiste sal vind hier by ons. 
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s o l r s k o b k a t s n u 

l d u l e f f u b o I v s e 

a l I f e p m o l u a a p e 

k e p f k o b s m e g o r l 

k e e s o b l k d s k g I b 

a m r r e e b a p n e d n r 

j a d j I u k a w I o e g i 

v k a a d d a p s k l h b n 

h a r t b e e s o a f l o w 

n I r j n t a r n y a s k e 

g o h k m d k d r e p h t a 

Welkom ook aan Johan en Blyde Basson. Hulle 
kom van Gereformeerde Kerk Waterkloofrand af 
en was vir 42 jaar in die gemeente. Hulle hou 
van die aksies wat by Rietvallei aangebied word 
en wil graag by Bybelstudie op Donderdae 
inskakel. Hulle voel alreeds tuis en waardeer dit 
dat Ds. Petrus hulle so gou kom besoek het. 

Die name van 25 diere wat in die Bybel 
genoem word, is in die diagram 
versteek. Die name lees dwars, op, af 
of diagonaal maar altyd in ’n reguit lyn.  
 
Kan jy hulle vind? 

 

Kenmekaar 
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Hartlik 
welkom! 
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