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Die kruis as 
Christelike simbool 



Ek het ’n tydjie gelede ’n baie oulike stuk-
kie  in ’n ander gemeente se weeklikse 
blaadjie gelees. Die opskrif lui ‘Vir die 
jongklomp’. Dit is dan ook, na my mening, 
iets wat elke ouer vir sy/haar kind moet 
leer. Maar selfs volwassenes kan daarby 
baat om dit te lees! 
 

Van talente tot karakter  
Talente erf jy by jou ouers en jou familie. 
Sommige talente word ontwikkel deur 
harde werk. Mense se talente vorm dan 
ook dikwels (verkeerdelik) hul identiteit. 
Talente is veral effektief gedurende die 
eerste helfte van jou lewe, maar jou 
karakter dra jou deur sowel die eerste as 
die tweede helfte van jou lewe.  
 
Tog kan jou talente soms in die pad van 
jou karaktervorming staan. Die rede? Wel, 
jou talente fokus gedurig die soeklig op 
jouself en op al jou vermoëns en vaar-
dighede. Karakter, wat deur die Gees van 
die Here se teenwoordigheid in jou gevorm 
word, bring egter ’n innerlike rustigheid, 
kalmte en wysheid in jou lewe mee. 
 
Karakter is soos ’n diep, rustig-vloeiende 
rivier. Terwyl talente eintlik net oor 
jouself gaan, maak jou Geesgevormde 

karakter dat jy oor jouself kom en die 
Here en ander mense dien. Talente se dae 
raak iewers getel. ’n Karakter wat deur 
God gevorm word, word egter met die jare 
net al hoe dieper en sterker.  
 
En dan ontvang ons almal natuurlik ook 
gawes waarmee ons in Sy kerk diensbaar 
moet wees. Gawes mag nooit gebruik word 
om jouself sigbaar te maak nie, maar 
eerder sodat mense God se liefde in aksie 
deur jou kan sien. 
 
Daarom die lewensbelangrike vraag: Is jy 
iemand van karakter? Of ken mense jou 
eintlik net aan jou talente? 
 
Gaan hulle jou eendag onthou vir die won-
derlike talente wat jy gehad het, of vir die 
wyse waarop jy God se liefde en genade 
deur jou gawes en karakter weerspieël 
het? 

 
 

Artikel soos dit verskyn het in die 
Onderweg van Gereformeerde Kerk Koster 
(aangepas uit e-kerk)  
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Deur Ria Vorster 

Die volgende twee boeke is deur die kerk vir die biblioteek aangekoop en is nou 
beskikbaar: 



Deur Deleen Kornelius 
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Jorita Viljoen is ’n 

Spraakterapeut en Ou-

dioloog by Transvalia 

Skool vir leerders met 

Gestremdhede en Epi-

lepsie.  Sy het vir ses 

jaar in die Midde-Ooste 

gewerk en het onlangs 

na  Suid-Afrika toe te-

ruggekeer. Jorita is 

getroud met Thinus 

Viljoen en hulle woon in 

Moreletapark. 

Anine van Zyl en haar dogtertjie Eliana (1). 

Hulle bly in Faerie Glen en is saam met 

Anine se ma en broer (Catherine en Er-

hard) in Wyk S65.  

Ek het in Gauteng grootgeword. Vir die meerderheid van my 

jongmensjare was ek in Rietvallei. Ek het ook hier my belydenis van geloof 

afgelê. 

Nadat ek by Hoërskool Waterkloof gematrikuleer het, het ek by die NWU 

gaan swot en ’n LLB-graad daar verkry. 

Ek  het daarna my klerkskap in Potgietersrus, Limpopo gedoen en is tans 

terug in Pretoria en in die besigheidswêreld werksaam. 
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Ons is al vanaf 1999 as pasgetroude paartjie in Rietvallei-

gemeente.  Dit was ook in daardie tyd dat wyke aangemoedig is 

om saam ’n projek aan te pak.  Ons het met entoesiasme die 

Kinderhuise gekies, en ook die Domus Juventus Trust gestig met van 

ons mede- wykslede. Met die swangerskappe, wyksbyeenkomste, 

fondsinsamelings het ons baie tyd en voetspore in mekaar se le-

wens en in mede-Rietvalleiers s'n gelaat.  Ons dink met liefde terug 

aan ons ouderling destyds, Spies de Beer, wat ons voortdurend 

aangemoedig het. ’n Hele paar suksesvolle projekte is so afgehandel.  Ons kyk terug en wonder 

hoe het ons dit reggekry met klein kindertjies en loopbane wat ons besig gehou het.  Ons het 

altyd besef hoe geseënd hierdie projekte is.   

Ons bly eintlik in die Moot en het vir 12 jaar vanaf die Moot na Rietvallei toe gery. Twee jaar 

gelede het ons egter besluit om betrokke te raak by Wonderboom-Suid-gemeente wat nader 

aan ons huis is.  Ons het hierdie jaar weer vir 10 dae gaan saamkamp in die Wildtuin, en daarna 

het ons besluit dat ons terugkom na Rietvallei, want ons mis die mense te veel.   Ons is nou terug 

en baie bly daaroor – dit is wonderlik om weer so tuis te voel al het ons julle verlaat! 

Die Beumers: Johan, Marthie, 

Anelle (16) en Hanno (13)  

Nuwe intrekkers 



Niemand sal dit betwis dat die kruis dié 
simbool is wat die Christen en sy geloof 
identifiseer nie. Per slot van rekening dra 
die kruis die boodskap van Jesus se 
kruisiging, Sy groot offer en Sy dood. Die 
kruis was vir Paulus die middelpunt van sy 
geloof (sien Galasiërs 6:18). ŉ Mens is 
geneig om te aanvaar dat die kruis in sy 
huidige bekende vorm van die begin van 
die Christendom aanvaar was en hierdie 
simboliese funksie vervul het. Is dit 
werklik so? 
 
In die tyd waarin Christus geleef het, was 
daar vier kruise. Dit was die Griekse kruis, 
die Latynse kruis, die crux commissa wat 
lyk soos die Griekse letter T en die crux 
decussata wat soos ŉ Romeinse 10 lyk.  

 
Volgens tradisie is Christus aan ŉ Latynse 
kruis (crux imissa) gekruisig, alhoewel die 
algemene wyse van teregstelling in 
daardie tyd aan die crux commissa (T-
vorm kruis) was. Hoe het dit dan gebeur 
dat die Latynse kruis algemeen as simbool 
aanvaar is? 
Die kruissimbool was lank voor die 
Christelike tydperk reeds bekend en kruise 
was in een of ander vorm vir godsdiens en 
ander doeleindes gebruik. Dit is nie 
duidelik of die kruis uitsluitlik as 
godsdienstige simbool aangewend was nie 
en of dit dalk net ŉ uitkenning-simbool 
was nie. Twee vorme van voor-Christelike-

era kruise was vroeër deur Christene 
gebruik. Die ou Egiptiese hiëroglief-
simbool vir lewe (ankh) was deur die 
Koptiese Christene op monumente 
gebruik. Die swastika (crux gammata) wat 
uit vier hoofletters van die letter gamma 
saamgestel word, word op vele vroeë 
Christen-grafte gevind as ŉ manier om die 
kruissimbool te verbloem omdat Christene 
aan vervolging onderworpe was en 
skending van Christen-grafte deel van die 
vervolging was. 
 
Voor die Konstantynse era (4de eeu n.C.) 
was die gebruik van die kruis deur 
Christene as uitkenningsimbool nie 
algemeen nie omdat Christene aan 
vervolging en spottery blootgestel was. 

Nadat Konstantyn tot bekering gekom het, 
het hy kruisiging as ŉ metode van 
teregstelling afgeskaf en die kruis as 
Christelike simbool en monogram (chi-ro) 
van Christus se naam bevorder. Hierdie 
simbole word sedert ongeveer 350 n.C. 
algemeen in Christelike kuns en grafstene 
aangetref. 
 
Die Latynse kruis word algaande deur die 
eeue heen aanvaar en vandag is dit ŉ 
simbool van Christus se oorwinning oor die 
dood en die losprys wat Hy vir ons sondes 
betaal het (Kolossense 2:14: “Hy het die 
skuldbewys met sy eise teen ons tot niet 
gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker,  
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Deur Hennie Klopper 

Latynse kruis Crux commissa Griekse kruis Crux decussata 

Di e kruis 

Christelike 
simbool 



het Hy dit vir goed weggeneem”). Ná die 
Hervorming is die ornamentele en 
seremoniële gebruik van die kruis in die 
Lutherse kerk behou. Die gebruik van die 
kruis was egter deur die Gereformeerde 
Kerke 
verwerp. Die 
kruissimbool 
is as ŉ vorm 
van 
afgodediens 
beskou omdat 
die kruis 
algemeen 
deur die 
Rooms-
Katolieke kerk gebruik was. Interessant 
genoeg is daar sektes met ŉ Christelike 
inslag wat nie die simboliese gebruik van 
die kruis aanvaar nie. Die Jehova Getuies 
beskou die gebruik van die kruis as ŉ vorm 
van afgodery omdat hulle oortuig is dat 
Christus aan ŉ enkele paal tereggestel 
was. Die Mormone sê weer dat die kruis vir 
hulle ŉ simbool van die sterwende Jesus 
is. Vir hulle is die geloofslewe van hulle 
volgelinge die simbool van hulle belydenis. 
Daarom word die Mormoonse tempel 
gebruik as simbool van Mormoonse geloof.  
Die kruis word eers vanaf die 20 ste eeu 

deur Gereformeerde Kerke as simbool van 
Christene aanvaar en op byvoorbeeld, 
kerke gebruik as teken van die verlossing 
wat Christus deur Sy kruisdood 
bewerkstellig het. Wanneer ons dus 

vandag ŉ 
kruis sien, 
herleef 
die 
woorde 
van Kolos-
sense 
2:14. 
Paulus se 
belydenis 
in 

Galasiërs 6:14 maak ook die kruis sentraal 
tot elkeen van ons se lewe, of so behoort 
dit te wees: “Maar wat my betref, mag 
God verhoed dat ek ooit oor iets anders 
roem as oor die kruis van ons Here Jesus 
Christus, want deur die kruis is die wêreld 
vir my dood en ek vir die wêreld.”   
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Bron: Encyclopaedia Britannica 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/144028/cross 

Crux gammata Ankh Christus se voorletters 

“Jesus het nie aan die kruis uitgeroep: "My God, my God, nou sien 
Ek U in U ’n heerlikheid!" nie.  Nee, Hy het die woorde uitgekreet 
wat ek en jy – juis daarom – nooit, nooit hoef te roep nie: ‘My God, 
my God, waarom het U my verlaat?”       - Piet Naudé 
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Hierdie Piccolo word 
weereens  gewy aan die 
onderwerp: Hoe dra ons die 
begrip geloof aan ons 
kinders oor? 

 
Filippense 2:12: 
“Julle moet 
julle met 

eerbied en ontsag 
daarop toelê (OAV: werk 
julle eie heil uit met vrees 
en bewing) om as 
verloste mense te lewe.” 
 
 
Beywer julle om julle 
geloof te behou, werp alles 
in, moenie halfhartig 
daaromtrent wees nie, dit 
is lewensbelangrik. Hierdie 
is die bekeringsbesluit wat 
jy elke dag moet neem. 

Oral in die Bybel kom 
daar so ’n dringend-
heid na vore – die tyd 
is min, die tyd is nou, 
moenie uitstel nie, 
wees voorbereid soos 
die vyf diensmeisies.  
 
Hierdie is nie ’n nuwe 
boodskap nie maar dis wel 
absoluut noodsaaklik dat 

ons daaraan aandag gee en 
dit aan ons kinders duidelik  
moet maak. En nie eendag 
nie – die tyd is nou! 
  
In Johannes 6:68 en 69 
staan daar: “U het die 
woorde van die ewige lewe. 
En ons glo en erken dat U 
die Christus is, die Seun 
van die lewende God.” In 
Matteus 22:42 lees ons: 
“Wat dink julle van die 
Christus?” Wat jy dink, 
bepaal wat jy glo en wat jy 
aan jou kinders sal oordra!  

En kinders is baie 
slimmer as wat ons 
wil erken. Indien jy sê 
jy glo maar jy leef dit 
nie, is jy besig met ’n 
verlore saak. 
 
In Johannes 7:38 sê Jesus 
verder dat die wat in Hom 
glo, sal wees soos die Skrif 
sê: strome lewende water 
sal uit hom vloei! Die 
strome lewende water 
verwys dan na die Heilige 
Gees. Hoe Geesvervuld sal 
ons elke oomblik kan lewe! 
Is ons soos strome lewende 
water wat daar is om ons 
medegelowiges te voed en 
te laaf en te versterk? ’n 
Rivier is nie daar vir 
homself nie. Hoe baie 
mense, diere en plante 
word nie deur ’n rivier aan 

die lewe gehou nie?  
Verduidelik die beeld aan 
jou kind as jy by ’n rivier of 
waterstroom kom. Dink 
net: as ons almal soos 
strome lewende waters kan 
wees, veral vir ons kinders, 
hoe tasbaar en groot sal ons 
liefde vir mekaar wees en 
hoe sal ons mekaar kan 
dien en mekaar se voete 
was en tot seën wees vir 
almal! 
  
Die teendeel is ook waar. 
Jesus sê ook in Johannes 
5:42: “Maar Ek ken julle, 
dat julle die liefde van God 
in julle nie het nie.” Hoe 
erg moet dit wees om dit te 
hoor uit Christus se mond. 
Dit is ’n veroordeling, ’n 
aanklag en ook ’n 
ongehoorsaamheid wat 
daarvan getuig dat jy 
jouself eerste stel, vir 
jouself leef, ander mense 
nie dien nie en nie Christus 
se voorbeeld navolg deur 
mekaar se voete te was 
nie. Hierdie norm of gawe 
is ’n baie moeilike begrip 
vir ’n kind om aan te leer. 
Hulle is nog baie op hulself 
gefokus en daarom moet 
ons dit veral beklemtoon en 
by hulle inskerp. 

Deur Deleen Kornelius 

Piccolo 
Lééf jou geloof—jou 
kind sien dit raak 



Die Rietfluit   |   Bladsy 7 

Is ons soos 
voëlverskrikkers in ’n 
komkommertuin? (Jeremia 
10:5) Hou ons vas aan goed 
wat net so min kan praat as 
’n voëlverskrikker? Of hou 
ons vas aan die manna uit 
die hemel? In Johannes 6:33 
lees ons: “Die brood wat 
God gee, is Hy wat uit die 
hemel kom en aan die 
wêreld die lewe gee.” Hou 
jy vas aan ander gode? 

Vertrou jy op gode 
soos gesondheid, 
rykdom, mag en roem 
of aan die Brood wat 
van die hemel 
neerdaal?  

  
In Esegiël 17:1-22 word 
daar drie beelde gebruik:  
arende, sederbome en ’n 
wingerdstok. Weens die 
ongehoorsaamheid/
ontrouheid/ongeloof van 
die konings van Israel word 
hulle gestraf (die arend vat 
die top van die seder en ’n 
takkie van die wingerdstok 
weg). God wys hier dat Hy 
in beheer van wêreldmagte 

en nasies en konings is. Vir 
ons wat glo, is dit ’n 
geweldige troos. 
  
Nog ’n treffende gedeelte 
vind ons in Esegiël 18:2-5. 
“Waarom gebruik julle in 
die land Israel hierdie 
spreekwoord: “‘Die vaders 
eet groen druiwe, en dan 
word die kinders se tande 
stomp’? ‘So seker as Ek 
leef,’ sê die Here my God, 
‘julle sal nie meer dié 
spreekwoord in Israel 
gebruik nie. Al die mense 
behoort aan My, vaders en 
kinders is Myne. Dit is die 
mens wat sondig wat sal 
sterf. Wie wil leef volgens 
my wil, sal reg laat geskied 
en reg doen...’” 
 
Die volk het hulself probeer 
verontskuldig deur die 
sondes van hul voorvaders 
te blameer vir hul 
ballingskap. Die Here vertel 
hul egter dat elke mens se 
eie dade hom toegereken 
sal word. Daarom moet 
ouers hul kinders só leer 
van die Here dat hul 
kinders persoonlike 
verhoudings met God sal 
hê, en God vir alle goeie 
dinge sal vertrou. 

Vertroue = Geloof  = 
Gehoorsaamheid 
 
Geen vertroue = Ongeloof  
= Ongehoorsaamheid 
 
Spreuke 22:19: “Ek onderrig 
juis vir jou vandag sodat jy 
op die Here kan vertrou.” 
Ook in Job word ’n beeld 
beskryf van mense wat nie 
vertrou nie: “Hy vertrou op 
ŉ dun draadjie. Hy maak op 
’n spinnerak staat.” 

 
Elke vers en woord in die 
hele Bybel is deurspek met  
bemoediging, versterking 
en die Almag en Grootheid 
van God sodat ons nie hoef 
te twyfel nie. Ons is 
beskore om ’n Almagtige, 
Alwetende, 
Alomteenwoordige, Alwyse 
en regverdige God te kan 
dien. Ons hoef nie op 
garedraadjies, op 
spinnerakke te vertrou nie. 
Die God op Wie ons 
vertrou, is ook nie soos 
ander gode, ’n 
voëlverskrikker in ŉ 
komkommertuin nie! Maak 
seker dat jy en jou kinders 
glo en vertrou en kennis 
bymekaarmaak oor die Een 
en Ewige God en Koning! 

“You can have faith or 
you can have control, 
but you cannot have 
both. If you want God 

to do something and to 
take charge, you have 
to take your hands off 

the controls.”  
- Mark Batterson 



Grootwordjare? Ek is in Johannesburg 
gebore. Vandat ek my verstand gekry het, 
het ons rondgetrek want my pa is dikwels 
deur sy werk verplaas en ons het op 
verskeie dorpe, onder andere   George, 
Graaff-Reinet, Robertson, Worcester, 
Welkom en King William's Town gewoon. 
Ek was onder andere in ’n plaasskool, 
Laerskool Dassieshoek in Robertson. Ek het 
aan die Hoërskool De Vos Malan in King 
William’s  Town gematrikuleer. 
 
Na skool? Ek het onderwys gaan studeer 
aan die destydse Onderwyskollege Graaff-
Reinet. My eerste pos was as Wiskunde- en 

Wetenskaponderwyser by Laerskool 
Kuswag in Oos-Londen. Ek het my intussen 
verder bekwaam deur deeltydse studie aan 
Unisa. Daarna het ek ’n betrekking aanvaar 
by ’n handelskool waar ek deur die 
onderwysrange beweeg het en later 
skoolhoof geword het. Daarna het ek ’n 
pos as Senior Adjunk-hoofonderwyskundige 
by die Departement Onderwys en 
Opleiding se hoofkantoor in Pretoria 
aanvaar. Heelwat later het ek myself na 
die privaatsektor gewend.  
 

Hoe het jy en Magda ontmoet? Ek en sy 
het aan dieselfde onderwyskollege 
studeer. Met die eerste dans by die kollege 
moes al die eerstejaarsdames ’n senior vra 
om saam te gaan. Magda het besluit om 
nie te gaan nie, maar die seniors het haar 
egter “oortuig”. Sy besluit toe dat sy die 
oggend in die kollege se gang gaan afstap 
en die eerste man wat sy sien, gaan vra 
om saam te gaan. Wat gebeur toe? Ek stap 
doodonskuldig reg in ’n lokval in! Ek moes 
instem, anders moes sy met ’n besem met 
twee tekkies gaan dans. Skrale troos dat 
ek darem beter was as ’n besem met twee 
tekkies, maar so vind koedoebul sy maat. 

Gesin en familie? Ons het twee seuns en 
vyf kleinkinders waarvoor ek baie 
dankbaar is.  
 
Gemeentes waar julle betrokke was? Ek 
was eers in die NG Kerk, maar ná ons troue 
het ek oorgegaan na die Gereformeerde 
Kerk. Ons was in Oos-Londen gemeente, 
daarna in Wapadrand en het later met 
Rietvallei se stigting hier ingeskakel. 
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Deur Wimpie Steenkamp 

Titus van Aswegen 
Rietvallei se kassier: 



In ŉ neutedop, wat behels jou werk as 
kassier? Uit die aard van die saak probeer 
ek sorg dat die finansies in die gemeente 
vlot verloop. Baie daarvan word maar soos 
’n besigheid hanteer want betalings moet 
ook gemaak word, fondse moet toegewys 
word en begrotings moet bestuur word. Dit 
is lekker om deel te wees van Christus se 
kerk hier op aarde, maar dit verg groot 
verantwoordelikheid. Solank as wat die 
boeke balanseer, is ons almal gelukkig. 
 
Wat was die grootste besluit wat jy al 
geneem het? Toe ek my loopbaan vanaf 
die regeringsinstansies voortgesit het in 
die privaatsektor.  
 
Wat doen jy om te ontspan? Om saam 
met my gesin (nou familie) te wees, is 
altyd uitsonderlik. Ek hou ook van jag en 
visvang. Ek lees ook graag wanneer ek 
daarvoor tyd het. 
 
Watter dier sal jy wil wees en hoekom? 
Die luiperd. Hy is intelligent, ’n 
alleenloper, is ’n goeie jagter en het ŉ 
uitstekende oorlewingsvermoë. 
 
Wat is jou grootste geheim waarvan 
niemand weet nie? Ek is nie so slim as wat 
mense dink nie, want ek kan nie al jou 
vrae beantwoord nie … 
 
Watter driegangmaaltyd sal vir jou ’n 
wenner wees? Biltongsop, kerrie-afval of 
wildsvleis, asook roomys vir nagereg . 
 
Watter driegangmaaltyd sal jy vir jou 
“vyand” voorsit? Hoenderpote met naels, 
gebrande vleis en geen nagereg! Enige dis 
wat sal maak dat hy nie weer terugkom 
nie. (Darem nie ernstig nie. Niemand moet 
honger van my tafel af opstaan nie). 
 
Gunsteling film? Ek is nie ŉ ou vir films 
nie, maar joernaalprogramme is vir my 
interessant. 
 
Gunsteling boek? Enige boek of tydskrif 
oor die buitelewe en jag. 
 
Gunsteling musiek? Ek hou van ligte 

klassieke musiek, populêre musiek uit die 
60’s en ek is ook deel van daardie era 
want ek is nog altyd ’n groot Elvis Presley-
“fan”. 
 
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? Josef – hy het nie voor die 
versoeking geswig nie. (Maar ons almal is 
ook tog net mense.) 
 
Wat is jou gunsteling geestelike liedere? 
Ek hou van orrelmusiek en die goeie ou 
gospelmusiek. Psalm 130 kom ook maklik 
by my op en herinner my aan die tyd toe 
ek, Magda en Werner by Rajesh in Indië 
was. Ons het per trein gereis en moes op 
’n stampvol trein oorslaap en dit vergelyk 
glad nie met enigiets wat ons ken nie.  
 
Wat is vir jou ŉ spesiale teksvers in die 
Bybel? 2 Korintiërs 12:9: “My genade is vir 
jou genoeg. My krag kom juis in volle 
werking wanneer jy swak is.” 
 
Jou lewensslagspreuk? Ek is niks beter as 
iemand anders nie en niemand anders is 
beter as ek nie. 
 
Hoe sal jy wil hê dat mense jou onthou? 
Hopelik het ek êrens vir iemand iets 
beteken of kon ek ’n verskil in iemand se 
lewe maak. 
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Deur Liezl Potgieter 

Die predikantsvrou 

Lank gelede op hoërskool was ek ook ’n 
gewone lidmaat in ’n gewone kerk.  Ek het 
in my matriekjaar geweet dat die Here wil 
hê ek moet by die NWU gaan studeer.  Dit 
is hier waar ek, as 19-jarige in my dore-
drag en twee poniesterte, vir Danie 
Potgieter in die biblioteek raakgeloop het.  
Slim, fiets-fiks en vol planne het hy 
dadelik my hart gesteel.  Maar, ek het 
absoluut niks geweet van die bediening se 
verwagtinge wat vir ons voorlê nie. 
 
Gou-gou het ek betrokke geraak by die 
Teologiese Skool se aktiwiteite, die 
Tokkelienas en Bybelstudies.  Ek het ook 
agtergekom dat daar iets van my verwag 
word.  Iets waarop ek nie altyd my vinger 
kon lê nie.  Ek het besluit om deur Woord-
studie en gebed hierdie 
gevoel aan te spreek.  Ek 
het myself afgevra: “Wat 
is my rol nou, en wat gaan 
my rol as predikantsvrou 
wees?” 
 
Aan die einde van my 
studies in 2013 het ek 
baie tyd op hande gehad 
om Bybel te lees en te 
bid.  Ek kon nêrens maar 
nêrens in die Bybel ’n 
enkele teks vind oor die 
rol van die predikantsvrou 
nie.  Sien, ’n 
predikantsvrou het nie ’n spesifieke en 
gedefinieerde rol wat sy by haar kerk moet 
vervul nie.  Sy het wel ‘n unieke roeping 
om haar man te ondersteun in sy rol as 
predikant, omdat hy ’n baie spesiale 
roeping het (Genesis 2:20-25). 
 
Om hierdie rede moet ons eers duidelik 
verstaan wat die roeping van ’n predikant 
is.  Die predikant se roeping is om die Here 
se Woord suiwer te verkondig.  Dit is dus 

my roeping as sy lewensmaat om dit vir my 
man moontlik te maak om die Woord so te 
kan verkondig. 
 
Hoe verkondig ’n predikant die Woord 
suiwer? 
1. Die predikant moet tyd by die Here 

deurbring (Markus 1:35, Matteus14:23 
en Lukas 6:12). 

2. Die predikant moet die Evangelie 
verkondig, dit aan ander leer en die 
siekes troos (Matteus 9:35). 

3. Die predikant moet die herderlose en 
hulpelose versorg (Matteus 9:36). 

4. Die predikant moet die ouderlinge 
toerus (Lukas 10:2). 

5. Die predikant moet dien soos Jesus 
gedien het (Markus 10:45). 

 
Hierdie vyf punte is eintlik 
op ons almal van 
toepassing, maar ’n 
predikant word aangestel 
om voltyds hieraan aandag 
te gee.  As ŉ mens na 
hierdie riglyne kyk, kan ons 
sien dat die predikant 
ontsettend baie tyd nodig 
het vir sy werk.  Ons sien 
dit ook in die talle ure per 
dag wat ons predikante 
tans op kantoor, met 
huisbesoeke, op die 
preekstoel en by 

Bybelstudies bestee.  Soos baie van julle al 
self weet, ons predikante is ook altyd 
beskikbaar.  Dit beteken dus ek moet my 
man altyd kan afstaan.  My roeping is dus 
baie prakties van aard: om my man 
daartoe in staat te stel om met ’n geruste 
hart die kudde van die Here te kan 
versorg.  Ek moet tuis die fort kan hou, 
sodat my man die Koninkryk kan uitbou. 
 
Soos enige ander individu, het ek meer as 

se roeping 
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een roeping.  Ek het ŉ roeping as ma en 
opvoeder vir my kinders (Deuteronomium 
6:6-7, Spreuke 22:6) en om hulle te 
beskerm in die unieke konteks waarbinne 
hulle grootword.  Ek het ’n roeping as 
tweede broodwinner vir my huis (Spreuke 
31:13-19).  Daarom moet ek as 
Christenvrou Efesiërs 5:22-24, Spreuke 
31:10-31 en Prediker 4:12 ten volle 
uitleef, soos enige ander Christenvrou.  As 
predikantsvrou moet 1 Timoteus 3:11 in  
besonder op my hart druk: “Net so moet 
vroue ook van goeie karakter wees, nie 
skinder nie, nugter en in alles 
betroubaar”.  Hieraan werk ek daagliks.  
 
In 1 Korintiërs 15:58 lees ons dat ons 
“altyd oorvloedig in die werk van die 
Here” moet wees.  Hierdie is waar vir elke 
lidmaat of Christen waar ook al hulle 
hulself bevind.  Daarom moet die 
predikant se vrou ook die Here dien soos 
Jakobus in hoofstuk 1 verse 19 tot 27 sê, 
naamlik baie prakties.  Sy kan dus ook vir 
haar ’n nis vind in die verskeie bedienings 
by die kerk, net soos jy kan en moet. 
 
Wat is nie die rol van die predikantsvrou 
nie? 
Daar is tradisionele rolle vir die 
predikantsvroue, maar daar is geen 
Bybelse fundering vir hierdie rolle nie.  Dit 
is eerder rolle wat geskep is deur tradisie, 
vir praktiese redes of uit verwagtinge.  Dit 
is die keuse van enige predikantsvrou of sy 
in daardie rolle wil dien, en of sy elders in 
die gemeente wil dien. 
Omdat die predikant se vrou eintlik ook 
maar net ’n lidmaat is, ’n Christen soos jy, 
is daar wel sekere goed wat sy (eintlik alle 
Christene) nie mag doen nie: 
1. Sy mag nie sensitiewe inligting van 

ander lidmate met ander deel nie 
(Spreuke 11:13).   

2. Sy mag nie betrokke raak by 
onvanpaste gebruike nie 
(Deuteronomium 5:1-21). 

3. Sy mag haar nie weerhou van 
eredienste en nagmaal nie (Hebreërs 
10:24-25). 

 
Hoe kan jy jou predikant, predikantsvrou 

en hul gesin ondersteun? 
Dit is eintlik baie maklik om jou 
predikantsvrou en haar gesin te 
ondersteun.  Jy moet hulle liefhê soos 
jouself (Matteus 22: 36-40).  Vir my het 
hierdie verse ’n besonderse betekenis, 
veral omdat Jesus self gesê het dit is uiters 
belangrik.  As ons mekaar in Rietvallei-
gemeente só kan liefhê, sal ons ’n 
Geesvervulde koinonia geniet.  Om hierdie 
teksvers prakties uit te leef, moet ons 
opnuut gaan dink oor hoe ons ons 
predikante, die bediening en ook die 
predikante se gesinne sien.  Ek dink ons 
vergeet so gou en so maklik om mekaar só 
lief te hê.  Om iemand lief te hê soos 
jouself is geen geringe saak nie.  Dit 
spreek van ’n baie diep liefde, waar ons 
die vrymoedigheid het om vir mekaar te 
bid, mekaar te troos en mekaar te 
ondersteun.  Ons moet ook onthou dat elke 
predikant en sy gesin unieke behoeftes en 
uitdagings het wat deur hierdie tipe liefde 
gedek moet word. 
 
Ek hoop dat Rietvallei hierdie tipe liefde 
by ons ervaar.  ’n Liefde waar geen 
versoek of nood gering geag word nie.  Ons 
het inderdaad die Here en die bediening 
baie lief. 
 
Toe ons in 2014 by Rietvallei aangeland 
het, was dit met ’n warboel van emosies.  
Die groot verligting om ’n beroep te kon 
kry, die nuwe omgewing, die nuwe mense 
en die nuwe werk wat vir ons voorgelê het.  
Vier jaar later het hierdie emosies 
uiteindelik tot ruste gekom en ontwikkel in 
gerustheid.  Ons is so dankbaar om te kan 
wees waar ons is, en om so baie mense te 
kon liefkry.  Dit is ’n voorreg om so naby 
aan mense se behoeftes, hartseer, verliese 
en vreugdes te kan leef.   
 
Rietvallei is een van die grootste 
gemeentes in die GKSA en dit verg baie om 
by te hou met al die verwikkelinge.  In die 
kort rukkie wat ons hier is, het Rietvallei 
groot veranderinge ondergaan.  Ons 
moenie mismoedig raak oor hierdie 
skommelinge nie – ons moet ons aandag op 
die Here fokus en nie op die proses nie.  



Die Apologetiek-diensgroep van ons 
gemeente bied hierdie jaar ’n lid-
maattoerustingsprogram aan. Die program 
is oor vier geleenthede saamgestel, 
waarvan twee reeds plaasgevind het. Die 
doel van die program is die versterking, 
verduideliking, verdediging en die 
beklemtoning van die voortreflikheid van 
ons behoudende Christelike geloof. Die 
onderwerpe vir die laaste twee 
geleenthede is die volgende: 

18 Augustus 2018  
Al ooit gewonder waarom die heelal is soos 
wat dit wel is? Ja, ons almal is daarvan 
oortuig dat die Here die heelal geskep het. 
Miskien moet ek eerder vra: “Besef u 
werklik die uniekheid van die heelal en 
van lewe?”  
 
Daar bestaan vier natuurkragte: sterk en 
swak kernkragte, aantrekkingskrag en 
elektromagnetisme. Daar bestaan 92 

natuurlike elemente. Ons is bewus van ten 
minste 98 verskillende natuurwette, 
konstantes en beginsels (https://
spec2000.net/06-basicphysics.htm).  Die 
getalle 4, 92 en 98 maak vele, vele 
kombinasies van samestelling moontlik. 
Maar dis nie al nie. Die unieke 
samestelling van die heelal soos ons dit 
ken, vind binne baie parameters plaas, 
almal in noue bande of toleransies 
gedefinieer. Buite hierdie noue bande sou 

lewe soos ons dit ken onmoontlik gewees 
het. Daar bestaan oorweldigende bewyse 
dat die heelal spesifiek met ons in gedagte 
geskep is.  
 
Dit wil allerweë voorkom asof die heelal 
en lewe soos ons dit ken op ’n intelligente 
manier ontwerp is en natuurlik vereis ’n 
intelligente ontwerp ’n intelligente 
ontwerper. Christene noem hierdie 
ontwerper God.  
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Tydens ons eerste geleentheid is die 
Kosmologiese ondersteunende redenasie 
vir die Here se bestaan bespreek. Tydens 
die geleentheid van die 18de Augustus is 
hierdie redenasie verder uitgebrei onder 
die tema van Intelligente Ontwerp. 
 
Ná die afhandeling van hierdie tema is ons 
reeks oor die dekadimensionaliteit van die 
Bybel voortgesit met die temas van die 
uniekheid en kanonisiteit van die Bybel. 
 
’n Waardevolle manier om die uniekheid 
van die Bybel te ondersoek, is aan die 
hand van die dokumentêre, interne en 
eksterne bewyse. Die dokumentêre bewyse 
fokus op die ontstaan van die Bybel en die 
akkuraatheid van die oorskryf van die 
manuskripte. Die interne bewyse fokus op 
die akkuraatheid van die feitelike 
gegewens en die temadeurlopendheid van 
die boodskap regdeur al die boeke van die 
Bybel. Eksterne bewyse fokus op buite-
Bybelse verwysings na dieselfde  
persone en gebeure wat in die Bybel 
genoem word, die aantal manuskripte van 
veral die Nuwe Testament wat bestaan, in 
vergelyking met ander antieke dokumente 
en laastens, die inhoudelike verskille 
tussen die Bybel en ander godsdienste se 
heilige boeke.  
 
Die kanonisiteit van die Bybel is ’n 
uiteensetting van die proses waardeur die 
boeke gegaan het voordat dit as 
geïnspireerd beskou is, die kriteria wat 
gevolg is om te bepaal watter boeke in die 
Bybel opgeneem is en ten slotte, waarom 
Protestante daarvan oortuig is dat die 
kanon afgesluit is.  
 
Die laaste tema van die oggend het 
gehandel oor voorveronderstellende 
apologetiek. Die vertrekpunt van hierdie 
vorm van apologetiek is dat ons eers moet 
saamstem oor sekere oortuigings en 
geloofstandpunte voordat ons in ’n 
apologetiese gesprek betrokke kan raak. 
So nie praat ons by mekaar verby en is 
geen sinvolle gesprek moontlik nie.  

8 September 2018 
Die laaste apologetiek-geleentheid van die 
jaar vind op 8 September  plaas. Ons sluit 
ons reeks oor die dekadimensionaliteit van 
die Bybel af met die laaste vier temas: 
 
Temadeurlopendheid van die Bybel: 
Hierdie tema bespreek die toegevoegde 
waarde wat die bestudering van die 
deurlopende temas van die Bybel tot ons 
geloofslewe bring. 
 
Selfgenoegsaamheid van die Bybel: Dit 
staan ook bekend as Sola Scriptura. 
Hierdie bespreking redeneer dat net die 
inhoud van die volledige Bybel vir ons 
nodig is om die wil van die Here te ken.  
 
Foutloosheid van die Bybel: Gelowiges 
word dit teen die kop gegooi dat die Bybel 
vol foute is en hierdie bespreking gee raad 
oor hoe om hierdie aantyging te hanteer.  
 
Die Bybel as waarheid: Daar word 
aangedui hoedat die Bybel aan alle 
waarheidskriteria voldoen.  
  
Die voorlaaste tema van die hele reeks is 
’n inleidende bespreking oor hedendaagse 
valse profete, voorspellings, waarsêery en 
astrologie. Daar word aangedui hoe ons 
Skriftuurlik daaroor moet nadink.  
 
Die jaar se apologetiek-geleenthede word 
afgesluit met die tema  “Van apologetiek 
na evangelisasie.” Apologetiek is die 
versterking, verduideliking, verdediging en 
die beklemtoning van die voortreflikheid 
van ons geloof. Maar dit behels nie die 
bring van die verlossingsboodskap nie. 
Daarom mag ons nooit net vashaak by 
apologetiek nie, ons moet ook 
evangeliseer.   



We’re prone to think of 
fasting in negative terms. 
It’s understandable. Fasting 
is abstaining. It’s going 
without food and drink, or 
some other otherwise good 
gift from God. Perhaps the 
reason so many of us fast so 
infrequently is because we 
think of fasting mainly as 
what we’re going without 
rather than what we’re 
getting. 
But Christian fasting is not 
only going without. It is not 
simply abstaining. The goal 
of Christian fasting, in fact, 
is not going 
without but getting. Our 
abstaining always serves 
some greater end and 
purpose — some eventual 
gain, not loss. Christian 
fasting is abstaining for the 
sake of some specific 
Christian purpose, or it is 
not truly Christian. 
Jesus did not waffle as to 
whether his church would 
fast. “When you fast,” he 
said — not 
“if” (Matthew 6:16–17). 
“They will fast,” he 
promised (Matthew 9:15). 
And so the early church 
fasted (Acts 
9:9; 13:2; 14:23), and for 
two millennia Christians 
have fasted. And when we 
have done so in truly a 
Christian way, the end 
result has not been loss but 
gain. But in order for 
Christian fasting to become 
a spiritual feast, we have to 

rehearse its purpose and 
benefits. 
 
Purpose in (Christian) 
Fasting 
Fasting is freshly 
fashionable in many 
quarters today — which 
means Christians need to be 
all the more careful to take 
our cues on this subject 
from Jesus, and not popular 
culture. Just a generation 
ago, a growing number of 
voices were claiming 
that fasting is bad for your 
health. Now it’s flipped. 
Today, more and more 
dieticians are preaching, 
“When done correctly, 
fasting can have beneficial 
physical effects”. But 
what’s the difference 
between fashionable fasting 
and Christian fasting? 
 
The key difference is 
Christian purpose. We could 
say Spiritual purpose — with 
a capital S for the Holy 
Spirit. Not just spiritual as 
opposed to material, but 
Spiritual as opposed to 
natural. For Christians, an 
essential, irreducible aspect 
of Christian fasting is a 
Christian purpose. Whether 
it’s strengthening earnest 
prayer 
(Ezra 8:23; Joel 2:12; Acts 
13:3). Or seeking God’s 
guidance 
(Judges 20:26; Acts 14:23) 
or his deliverance or 
protection (2 Chronicles 

20:3–4; Ezra 8:21–23). Or 
humbling ourselves before 
him (1 Kings 21:27–
29; Psalm 35:13). Or 
expressing repentance (1 
Samuel 7:6; Jonah 3:5–8) or 
grief (1 Samuel 31:13; 2 
Samuel 1:11–12) or concern 
for his work (Nehemiah 1:3–
4; Daniel 9:3). Or 
overcoming temptation and 
dedicating ourselves to him 
(Matthew 4:1–11). Or best of 
all, expressing love and 
devotion to him (Luke 2:37), 
and saying with our fast, 
“This much, O God, I want 
more of you.” Without a 
Spiritual purpose, it’s not 
Christian fasting. It’s just 
going hungry. 
 
Benefits of (Christian) 
Fasting 
Christians might fast for 
dietary reasons and for the 
various physical benefits 
nutritionists now highlight. 
But dietary goals aren’t 
what make fasting Christian. 
Rather, what Spiritual fruit 
might we receive from God 
in response to our 
purposeful Christian fasting? 
How does God reward faith-
filled fasting? That Christian 
fasting is rewarding is plain, 
in the words of Christ 
himself, in a very prominent 
place. In the Sermon on the 
Mount, Jesus exhorts us to 
fast in secret, not for show, 
with the promise that “your 
Father who sees in secret 
will reward you” (Mat 6:18). 
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God rewards fasting. But 
how? First, a vital 
clarification. The fasting 
God rewards is not a 
declaration of our strength 
of will, but an expression of 
our emptiness, longing to be 
filled by him. Christian 
fasting doesn’t come from 
our own power, but from a 
heart that God himself 
works in us (Philippians 2:12
–13) and strength that God 
himself supplies (1 
Peter 4:11). Realizing this is 
not about our strength or 
willpower, what are the 
rewards he gives, through 
his free and unconstrained 
grace, when we fast for his 
eyes, and not as a show for 
others? 
 
1. Answers to Earnest 
Prayer 
The first and most 
immediate answer is the 
reward of what our fast is 
for. What was the specific 
stated purpose as we 
rehearsed above? Fasting 
functions as a kind of 
assistant to prayer. It comes 
alongside some specific 
request we’re making of 
God, through the access we 
have in Christ (Romans 
5:2; Ephesians 2:18; 3:12), 
and expresses an unusual 
earnestness. Fasting, as a 
handmaid of prayer, makes 
some special plea to God, 
with an added intensity 
from normal, everyday 
prayer. Fasting is a kind of 
special measure in the life 
of faith. Normal life is not 
fasting. Normal life is steady
-state prayer and enjoying 
the Giver through his gifts 
of food and drink. Fasting is 
a special mode, for unusual 

prayer and for showing the 
Giver we enjoy him more 
than his gifts. 
 
2. More of God Himself 
This leads, then, to the 
ultimate reward of Christian 
fasting, and the “best of 
all” purposes we highlighted 
above: God himself. More 
important than God’s 
earthly guidance and 
protection and deliverance 
and provision is our eternal 
reception of and rejoicing in 
him. 
God made us eaters and 
drinkers to teach us about 
himself. He made our world 
edible and drinkable so that 
we might better taste his 
goodness when our mouths 
are full, and rehearse that 
he is better than food and 
drink when our stomachs 
are empty. Fasting serves as 
a reminder that our God is 
himself the Great Feast: 
“Come, everyone who 
thirsts, come to the waters; 
and he who has no money, 
come, buy and eat! Come, 
buy wine and milk without 
money and without 
price” (Isaiah 55:1). 
God himself, in Christ, is the 
one who satisfies more than 
the best of foods, and 
quenches our thirst more 
than the purest of water, 
the richest of milk, and the 
best of wine. In him, our 
souls “eat what is good” and 
we “delight [our]selves in 
rich food” (Isaiah 55:2). He 
is the one who says, “To the 
thirsty I will give from the 
spring of the water of life 
without 
payment” (Revelation 21:6). 
We who have tasted and 
seen his goodness (Psalm 

34:8) now join his Spirit in 
saying, “Let the one who is 
thirsty come; let the one 
who desires take the water 
of life without 
price” (Revelation 22:17). 
 
Turn Your Aches upon 
Jesus 
When we fast, the aches in 
our stomachs and pains in 
our gut are reminders that 
Jesus is the true food, not 
our daily bread, and that 
Jesus is the true drink, not 
our typical beverages. 
Christians will fast, as Jesus 
promised, because as 
people of faith, we know 
that believing in him means 
coming to him to satisfy our 
soul’s hunger and quench 
our soul’s thirst (John 6:35) 
— and one of the best 
regular reminders of it can 
be abstaining temporarily 
from other food and drink. 
The great (and often 
hidden) reward of fasting is 
God himself. “Open your 
mouth wide,” he says, as we 
empty our stomachs, “and I 
will fill it” (Psalm 81:10). 
God rewards Christian 
fasting because it attunes us 
to the very purpose of God 
in the universe: to magnify 
himself in our desiring, 
enjoying, and being 
satisfied in him. And he 
rewards it not just 
with what we’re asking for 
with our fast, but ultimately 
with who he is as our desire, 
enjoyment, and 
satisfaction. Christian 
fasting is not mainly 
about what we go without, 
but who we want more of. 
 
 
https://www.desiringgod.org/
articles/the-secret-benefit-of-fasting 



Fotoverhaal 

 

Tydens die Potjiekoskompetisie van die Susters  om 

onderlinge meelewing te bevorder het ons heerlik 

saam gekuier en geëet. Kookspanne van so ver as 

Stella, en ook van ons nuwe intrekkers, het behoor-

lik hul talente kom vertoon en is met lekker pryse 

beloon.  Gerrie en Leandré Vorster van Stella, 

(Neels en Babara Labuschagne se dogter en 

skoonseun) behaal ŉ eerste plek.   

 

Stefan van der Walt palm ŉ tweede plek in met ŉ 

wildspot (van die eerste bok wat sy seun Riaan 

geskiet het!).  Bennie Kotze verteenwoordig die 

Diakonie en behaal ŉ derde plek.   

 

By dieselfde ge-

leentheid het ons 

spanne wat vir die 

jaarlikse Dopper-

spele ingeskryf het 

sommer voorberei 

en taktiek be-

spreek.   

 

Dit was ŉ heerlike 

dag en elkeen het 

gewys watter ver-

steekte talente 

hulle het.  Ons het 

selfs gesmul aan internasionale potte van Mar-

rokaanse  kerrie (Gert en Lynelle Steyn), seekos en ander .  Ons het so lekker gekuier 

dat een pot eers na die beoordeling gereed was...Hiervoor het die Wepeners ŉ prys vir 

hul geduld en ywer ontvang. 

- Ds Petrus 


