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Grondonteiening: 

Wat sê die Woord? 



 
 
’n Paar Sondae gelede het ’n gas-prediker 
tydens die 10:15-diens by ons gemeente 
uit Jeremia 32 gepreek. 
 
Dit is die verhaal van Jeremia wat grond 
gekoop het in Anatot ten spyte van sy 
profesie dat die volk in ballingskap 
weggevoer sou word. 
 
Grond koop … terwyl die volk op pad is Ba-
bel toe? ’n Ballingskap wat selfs Jeremia 
se eie leeftyd sal oorskry?  
 
Ons eerste reaksie mag dalk wees om te 
dink dat dit kortsigtig is, onwys en on-
logies.  
 
Dit druis in teen populêre ekonomiese en 
finansiële leerstellings soos feit-
gebaseerde besluitneming, voordele op-
geweeg teenoor nadele, ‘Return on Invest-
ment’, en veilige beleggings. 
 
Ons spesifieke Suid-Afrikaanse konteks van 
grondonteiening laat die rooi ligte ook 
moontlik in ons koppe flikker. 
 
Selfs ons as gereformeerde denominasie 
plaas baie klem op‘kop’-dinge soos kennis 
en verstaan, logika en onaanvegbare re-
denasies. 
 
Maar … dan vergeet ons dat geloof ook 
soms die onbekende beteken. Vandaar die 
woord ‘geloofspronge’. 
 
“Om te glo, is om seker te wees van die 
dinge wat ons hoop, om oortuig te wees 
van die dinge wat ons nie sien nie.” (Heb 
11:1) 
 
Ja, om te glo behels soms dat ons optrede 
vir die wêreld totaal onverstaanbaar sal 
wees. 

“Die wysheid van die wyses sal Ek ver-
nietig, en die geleerdheid van die 
geleerdes sal Ek tot niet maak.” (1 Kor 
1:19, Jes 29:14) 
 
Die verhaal van Anatot is ook nie uniek 
nie. Dink byvoorbeeld ook aan Noag, wat 
’n ark moes bou in opdrag van God en ten 
spyte van die bespotting van ander; Abra-
ham wat uit sy land moes trek agter die 
Here se stem aan; die bang Gideon wat, na 
duidelike tekens van Bo, die Israeliete uit 
die mag van die Midianiete gaan red het; 
Saulus wat al sy leerstellings oorboord 
gegooi het en ’n 180°-ommeswaai gemaak 
het na sy aanhoor van Jesus se stem; Mo-
ses wat sy opdrag om die hoop-lose Is-
raeliete uit Egipte te lei by die Engel van 
die Here in ’n doringbos ontvang het. 
 
Nie almal van ons kry te doene met Ana-
tot-situasies nie. Maar wanneer ons rede-
like sekerheid het (deur omstandighede, 
Bybelstudie, gebed en/of ook die 
aanmoediging van medegelowiges) dat God 
vir ons ’n sekere ‘onlogiese’ pad aanwys, 
kan ons rustigheid hê dat dit nie vreemd is 
nie, en ook dat ons in die geselskap is van 
menige gelowiges deur die eeue heen. 
 
“Terwyl hulle steeds geglo het, het al 
hierdie mense gesterwe sonder om te 
verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit 
die verte gesien en daaroor gejuig, en 
hulle het erken dat hulle hier op aarde 
slegs vreemdelinge en bywoners is.” (Heb 
11:13) 

Die Rietfluit   |   Bladsy 2 

Jou en my Anatot 

Baie, baie geluk aan ons 
redaksielid Karin Buys en haar 
man Philip met die geboorte van 
hul eersteling op 2 November. 
Mag klein Philip sy lewe lank vir 
julle baie vreugde en vir God se 
koninkryk baie voordeel bring ! 



Deur Deleen Kornelius 
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Nuwe intrekkers 

Weens afleggings by haar werk het Henriette van der 
Merwe vroeg afgetree en  is nou voltyds Ouma vir haar 
twee kleinkinders, Alissa en Hannu Nieuwoud.  Hulle 
is in Wyk S20. 

Niel Edwards is ’n elektroniese ingenieur en het by Tukkies studeer. Hy werk in die 
spoorwegsinjaleringsomgewing.  Hy het voorheen in Kemptonpark gewoon en by N.G. 
gemeente Hoogland gekatkiseer. Niel het onlangs sy attestaat na ons gemeente geskuif. 
Hy is verloof aan Mareli Steyn en hulle is in Wyk N01. Sy talente is handvaardigheid/
vakmanskap. 

Baie welkom aan julle en alle ander nuwe lidmate hier by ons! Ons hoop julle sal met 
oorgawe deelneem en verwelkom word deur ons gevestigde lidmate. 

Mariaan Prins is reeds van die begin van die 
jaar hier vanaf Ceres in die Wes-Kaap. Sy het 
hierheen getrek sodat sy haar studies in 
Pretoria kon voortsit. Sy doen haar meesters 
in Opvoedkundige sielkunde en sy het 'n 
gawe om met kinders te werk. Sy geniet dus 
elke oomblik wat sy met hulle werk. 
Wanneer sy nie studeer nie werk sy met 
hulle en beskou dit as 'n voorreg en seën.  
 
Mariaan is in wyk N15 en voel bevoorreg 
omdat elke lidmaat wat sy ontmoet haar 
deel laat voel van ons gemeente. 



Inleiding   
Geliefdes in die Here Jesus Christus. God is 
die Een wat alles gemaak het. Hierdie 
skepping waaroor ons so hare kloof, is nie ons 
skepping nie – dis God se skepping. Die Here 
het jou en my aangestel as regeerders en 
heersers oor hierdie skepping. Om te regeer 
en dit te bewerk en te bewoon (Genesis 12). 
Selfs na die sondeval, in ’n gevalle 
werklikheid, moet ons oor die skepping heers. 
Die Here gaan ons verantwoordbaar hou, oor 
hoe ons heers. Verder moet ons die feit in die 
oog hou dat hierdie skepping dus nie aan 
enigeen van ons behoort nie – ons is nie 
eienaars nie, ons is opsigters en rentmeesters! 
Dis God wat bepaal waar ons heers en hoe 
lank ons heers en of ons heers en so meer. 
Hierdie lewe is tydelik. Ons nader die nuwe 
aarde, waar ons alles gaan erf en gaan deel in 
Jesus Christus se heerlikheid. Ook daar gaan 
ons heers oor die skepping – maar daar gaan 
dit ’n perfekte skepping (sonder die gevolge 
van die sondeval) en ’n perfekte heerskappy 
wees (sonder sonde).   
  
1. Grondonteiening sonder vergoeding is in 
sekere opsigte diefstal  
Suid-Afrika het ’n ingewikkelde en lang 
geskiedenis. Dis ’n verskeidenheid van volke 
wat aan die suidpunt van Afrika bymekaar 
gekom het en wat verskeie ooreenkomste, 
verskeie beloftes en ook verskeie oorloë tot 
gevolg gehad het. Ons kan die geskiedenis hóé 
mooi inkleur en deur ons eie bril dit beskou – 
die punt bly egter daar was verontregting van 
alle mense aan alle kante en daar was bloed 
vergiet aan alle kante. Dis die hartseer maar 
dis ook die geskiedenis van Suid-Afrika. Dis tot 
’n mate die aaklige, onheilige, on-Bybelse 
gemors wat geskep is…  
  
Was daar gevalle waar grond onregmatig 
afgevat is? Sekerlik beslis so. Is daar ’n saak 
daarvoor uit te maak dat daar ’n vorm van 
restitusie moet plaasvind. Beslis so. Dis 
diefstal. Maar daardie mense soos ook enige 
ander van ons staan onder die oordeel van 
God. As ons voor die Here staan, staan ons 
alleen, dan is daar nie verskonings meer 

moontlik nie. So aan die eenkant sit jy met 
moontlike plekke waar grond onregmatig 
afgevat is, aan die anderkant sit jy met grond 
wat bekom is op regverdige, Bybelse maniere 
en nie onregmatig afgevat is nie. Ons sit met 
families wat dekades lank op ’n plaas boer, 
wat met hulle eie geld en bloed betaal het vir 
daardie stukkie van God se skepping. Indien 
daardie grond op die oomblik net afgevat 
(onteien) word, sonder vergoeding, dan is dit 
niks minder as diefstal nie – as daar nie 
aangetoon kan word dat daardie grond 
onregmatig bekom is nie,  dan bly dit diefstal 
wat ook al die wet van die land daaroor te sê 
het. In die oë van die Here is dit sonde! Om 
jou sonde in die wet in te laat skryf, verander 
nie die feit dat dit sonde bly nie. 
Aborsiewetgewing in Suid-Afrika is ’n baie 
goeie voorbeeld hiervan. Die wettigheid van 
aborsie maak nie dit minder sonde in God se 
oë nie. Hoor die woorde in Romeine 13:8-10: 
“WEES aan niemand iets  verskuldig nie, 
behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat 
’n ander liefhet, het die wet vervul. Want 
dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie 
doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag 
geen valse getuienis gee nie, jy mag nie 
begeer nie, en watter ander gebod ook al, 
word in hierdie woord saamgevat: Jy moet 
jou naaste liefhê soos jouself. Die liefde doen 
die naaste geen kwaad nie; daarom is die 
liefde die vervulling van die wet.”  
 
Die punt is hier: diefstal en ander sonde 
verontreg my naaste. Ons is geroep as kinders 
van God onder die Nuwe Verbond om ons 
naaste lief te hê soos onsself. Elke mens wat 
leef staan egter onder die wet van die Here. 
Elke mens staan verantwoordbaar voor die 
Here. Die regering staan verantwoordbaar – 
dis Paulus se punt in verse 1 tot 8. God sal self 
rekenskap eis. Vir die regering van ons dag het 
die Here van hemel en aarde die volgende 
boodskap: Pasop! Let mooi op hoe julle regeer 
en heers; die God wat nie sluimer of slaap 
nie, weet wat julle doen en wat nie! Wanneer 
God opdaag is dit klaar gespeel met die wat 
verontreg het. 
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Preek van 16 Sep 2018 deur ds. Zak Scholtz, GK Bloempark.  

Romeine  

 

13:1-14 



As God opdaag sal Hy rekenskap eis van elke 
woord, van elke daad, van elke gedagte! Julle 
kan die spot dryf met God – maar weet Hy sal 
rekenskap eis! Hy sal wraak neem! Hy sal 
oordeel! Diefstal is sonde, al regverdig jy dit 
deur die landswette! Dit geld vir elke 
regeringsamptenaar wat nou regeer en vir 
elkeen wat alreeds oor Suid-Afrika geregeer 
het! Die Here gaan nie net bystaan en toekyk 
nie! Kom tot bekering: anders sal julle die 
konings wees wat vlug voor die oordeel van 
God – en wat die berge smeek om julle weg te 
steek! (vgl. Openbaring 6:15-17).   
  
Dis egter nie die enigste probleem nie. Ons is 
ook deel van die probleem van sonde.  
 
2. Ons moet ook nie vasklou aan ons afgode 
nie  
Pasop dat jy nie bly vasklou aan jou afgode 
nie. Hou op jou vertroue plaas om die dinge 
wat jy het en die dinge wat jy besit. Een ding 
wat klokslag oor die afgelope jare in Suid-
Afrika gebeur het, was dat afgode van Suid-
Afrikaners vernietig en stukkend geslaan is. 
Ons vertroue op die regering het gegaan. Ons 
vertroue op ons weermag. Ons vertroue op ons 
industrieë. Ons vertroue op regverdige wet-
gewing. Ons vertroue op die sekuriteitsdienste 
wat ons moet veilig hou. Ons vertroue op ons 
geldeenheid. Ons vertroue op ons naaste om 
regverdiglik met ons te handel. Die Liberale 
Teologie en die opkoms daarvan het ons selfs 
kerklik verdeel en ons nog meer op ons hoede 
gemaak vir ander – selfs ander predikante of 
kerke. Ons vertroue op ons sport. So kan ons 
aangaan. Die punt is: die Here het beskik om 
hierdie dinge uit ons lewe te neem, sodat ons 
vertroue op Hom alleen kan wees. As die Here 
nodig het om nog goed te vat om die Christe-
ne in Suid-Afrika getrou aan Hom te kry en te 
laat groei, sal Hy dit ook doen! Daarmee sê ek 
ook nie, soos baie kollektiewe voorspoeds-
teoloë, dat ons weer ryk en sterk gaan wees 
en weer gaan regeer as ons darem net vir God 
gelukkig hou nie. Nee allermins. Inteendeel – 
dit sal juis net verder die afgode herbevestig 
en ons verder van die Here af wegdryf. Ons 
kan nie aan ons goed vasklou asof dit al is wat 
ons hoop gee nie! Ons hoop lê in Christus! Ons 
hoop lê in God se beloftes! Die beloftes dat 
hierdie wereld tydelik is – dat ons bloot net 
aangestel is as rentmeesters oor sy goed! Dat 
Hy vir ons sal sorg en ons sal onderhou! 
Moenie hom vrees wat jou liggaam kan dood 
maak nie – vrees liewer Hom wat jou siel in 

die hel kan verderf vir ewig! (Matt. 10:28). 
Wat het ons dus oor? Dit wat ons nog altyd 
gehad het as Christene: ons vertroue op die 
Here. Dis nie eers soseer iets wat “oorgebly” 
het nie, maar iets wat nog altyd daar was! Dis 
bloot genade uit God se hand!   
  
3. Ons vertroue is egter op die Here  
Hoe oorleef ons die huidige krisis as Christen? 
Met ons oë gevestig op Jesus Christus en sy 
Wederkoms en sy verlossing en sy heerlikheid 
en sy beloftes van die ewige lewe! Deur 
gebruik te maak van elke geleentheid om die 
Evangelie te bring aan ander wat dit 
broodnodig het! Deur terug te gaan na ons 
plase en ons huise en te doen wat ons hand 
vind om te doen en te leef vanuit God se 
genade – en tot sy eer! Ons doen dit nie in 
onderhandelings met God nie – of voorskrifte 
vir God nie – ons doen dit in diepe afhanklik-
heid van Hom. Ons vertrou Hom wat belowe 
het Hy sal sy kerk nie laat tot niet gaan nie. 
Ons vertrou op Hom wat verseker het dat Hy 
met ons is – al gaan ons deur ’n dal van 
doodskaduwee. Ons vertrou op Hom al word 
dit baie donker rondom ons! Hierdie is die 
Here se skepping, dis sy land, dis sy grond – 
ons werk omdat ons weet ons is geroep is om 
oor sy skepping te regeer. Werk sodat ons met 
’n rein gewete voor Hom kan staan. Werk so 
omdat ons weet ons geregtigheid is in Hom 
gesetel! Geen mens kan dit van ons wegneem 
nie!   
  
Ten Slotte  
Luister vandag na die woorde van God aan die 
profeet Habakuk. Habakuk het ook met God 
geworstel – in ’n tyd wat daar chaos was. In ’n 
tyd waar daar talle onreg gepleeg is. Luister 
na hoe die Here sy oordeel aankondig. Luister 
mooi hoe die Here beskik oor alle dinge en in 
beheer is van alles! Habakuk 3:17-19: 
“Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan 
die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die 
drag van die olyfboom sal teleurstel en die 
saailande geen voedsel oplewer nie, die 
kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste 
in die stalle sal wees nie – nogtans sal ek 
jubel in die HERE, ek sal juig in die God van 
my heil. Die HERE Here is my sterkte, en Hy 
maak my voete soos dié van herte, en Hy laat 
my tree op my hoogtes.”  
  
Amen.  
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In die vierde deel van die 
artikel oor geloof gesels 
ons oor die volgende: Hoe 
dra ons geloof aan ons 
kinders oor, hoe maak ons 
dit die kern van ons lewe, 
die steunpunt waarom alles 
draai? 

 
1 Kor. 2:5: 
”..sodat julle 
geloof nie in 

die wysheid van mense 
bestaan nie, maar in die 
krag van God.” 
 
 
Wat belangrik is vir ons 
geskenk (ons kinders) wat 
God aan ons geleen het, is 
dat hulle ‘n gesonde 
identiteit het, ‘n ware 
identiteit wat gebou is op 
‘n Christus-identiteit. Hulle 
kry ‘n gesonde selfbeeld 
wat nie skeefgetrek sal 
word deur wêreldse 
sienswyses nie, as ons vir 
hulle leer:  
 
• hoe groot God is 

(alwetend, alwys, 
alomteenwoordig, 
Beskermer, Redder, 
Skepper van alles …); 

• hoe afhanklik ons van 
Hom is; 

• hoe groot God se 
genade oor ons is; 

• dat jy met jou hele 

wese in God  moet glo 
en op Hom moet 
vertrou; 

• dat Hy jou beplan het, 
jou gevorm het, jou 
liggaam kunstig 
aanmekaar geweef 
het, dat Hy alleen jou 
kan beskerm en 
bewaar en dat Hy net 
die goeie vir jou in 
gedagte het, ook deur 
swaarkry en 
versoekings heen 
(Psalm 139). 

 
Jeremia vertel van ‘n tyd in 
die lewe van Israel waar dit 
uiters moeilik gegaan het: 
hulle is beleër, verhonger, 
peste het hulle getref, die 
stad gaan brand en hulle 
gaan aangeval word. Tog  
ontvang Jeremia ‘n opdrag 
van God om ‘n stuk grond 
te koop  want: “Sou enige 

ding vir My te wonderbaar 
wees?” (Jer.32:27) en ”Ek 
sal hulle lot verander”  
(Jer. 32:44). By God is niks 
onmoontlik nie, selfs al lyk 
dit asof ons wêreld  gaan 
ineenstort. 
 

Om te glo is om in iets 
te glo wat groter, 
sterker, sekerder as 
jyself is.  
 
Dit is een rede waarom 
groepsdruk/mentors/ander 
mense vir kinders belangrik 
is. Omdat hulle ook nog 
onseker oor hulself voel, 
kan hulle maklik toegee aan 
die druk om na mense op te 
sien en bang wees wat 
ander van hulle gaan dink 
en sê. Die wêreld leer ook 
vandag jy moet goed voel 
oor jouself, jou belange is 
baie belangrik, jy moet  vir 
jouself stry. Daardeur word 
die oog subtiel weggedraai 
van God af na die mens 
toe. Klem word gelê op die 
belangrikheid van die 
uiterlike – om daarop en 
ook op jouself en ander te 
vertrou.  

Deur Deleen Kornelius 

Piccolo 

“U het my gevorm, my 
aanmekaargeweef in 

die skoot van my 
moeder. Ek wil U loof, 
want U het my op 'n 

wonderbaarlike wyse 
geskep. Wat U gedoen 

het, vervul my met 
verwondering...”  

 
- Psalm 139: 13-14a 

Maak geloof 

die middelpunt! 
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Spreuke 25:29: “As jy vir 
mense bang is, kan jy in ‘n 
strik beland, maar as jy jou 
vertroue in die Here stel, is 
jy veilig.” (“sal jy beskut 
word”—OAV) 
 
Ons is bang vir mense want: 
 
• hulle kan ons verkla/

ontbloot/openbaar wie 
ons werklik is en hulle 
kan ons verneder;  

• hulle kan ons verwerp, 
bespot, of terg;  

• hulle kan ons aanval, 
onderdruk of bedreig.  

 
“These 3 reasons have one 
thing in common: they see 
people as bigger (that is 
more powerful and 
significant) than God, and 
out of the fear that this 
creates in us, we give 
people the power and right 
to tell us what to feel, 
think, and do.” (Edward T. 
Welch: When people are big 
and God is small) 
 
Moenie dat dinge waarvoor 
jy bang is oor jou heers nie. 

Moet ook nie toelaat dat jy 
‘n slaaf word van vrese vir 
ander mense (wat hulle 
dink of doen of sê) of die 
vrese vir die land se 
omstandighede of armoede 
en ander slegte dinge nie. 
Dit is dán wanneer jy glo 
dat die magte sterker is as 
jou Lewende God en 
Almagtige Vader. 
 
Hoe werk ons dit alles teë? 
Deur die woorde van Judas 
1:20 te onthou: “Julle, 
geliefdes, moet egter 
voortgaan om julle lewe te 
bou op julle allerheiligste 
geloof. Bid altyd deur die 
krag van die Heilige Gees. 
Bly in die liefde van God. 
Vestig steeds julle 
verwagting op die 
barmhartigheid van onse 
Here Jesus Christus wat die 
ewige lewe aan julle sal 
gee.” 
 
En dan ook moet ons 
mekaar aanneem en in 
liefde na mekaar omsien.  
 
 

Rom. 15:1b-3a: “…Ons 
moenie aan onsself dink 
nie: elkeen van ons moet 
aan ons naaste dink en aan 
wat vir hom goed is en wat 
hom in die geloof kan 
opbou. Christus het immers 
ook nie aan Homself gedink 
nie, inteendeel…” Aanvaar 
mekaar dan tot eer van 
God. 
 

God is die kern 
van ons lewe 
deur die geloof 
in Christus Jesus 
 
Psalm 84:12&13: “Die 
Here God is ons krag en ons 
beskerming, die Here gee 
genade en eer, hy weerhou  
die goeie nie van dié wat 
reg lewe nie. Here, 
Almagtige, dit gaan goed 
met die mens wat op U 
vertrou!” 



Grootwordjare : Ek is op 27 Februarie 
1987 in Johannesburg gebore en ons het in 
Kenmare gebly. Ons het later, toe ek 1 
jaar oud was, na ’n hoewe in Ruimsig 
verhuis. Ek was bevoorreg dat my ouers ’n 
paar plaasdiere soos hoenders, duiwe, 
kalkoene, hase en skape op die hoewe 
aangehou het. Ek was in Laerskool 
Muldersdrift tot en met graad 4 en daarna 
in Trinity House, tot en met matriek.   
 
Na skool? Ek het  B. Comm. Rek  aan die 
Universiteit van Pretoria studeer. Ek het 
verder studeer en ook my meestersgraad 
in belasting voltooi. Ek is later terug 
universiteit toe waar ek nou in die 
akademie staan as ’n dosent in belasting. 
   
Hoe het jy en Vicci ontmoet? Ons was ’n 
paar vriende wat elke jaar gaan kamp het. 

Die een jaar was ons agt mense, waarvan 
daar drie paartjies was, en ek en Vicci. 
Ons het mekaar beter leer ken en hy het 
later op ’n afstand “opgesit”. Hy het in De 
Rust (naby Oudtshoorn) gebly en ons moes 
meestal op facebook kuier maar het 
mekaar darem ook soms oor naweke 
gesien.  Vicci was een naweek by ons en ná 
die kerkdiens het hy my en my broers 
apart huis toe gestuur en gesê dat hy saam 
met my pa en ma sal ry.  Min weet ons dat 
hy toe ouers vra.  Met die tuiskoms het hy 
my gevra om te trou. 
 
Gesin? Dis ek, Vicci en ons babaseun 
Jurgens (wat nou ’n jaar oud is). 
 
Gemeentes waar jy betrokke was? Ek was 
oorspronklik in die Hervormde Kerk  
Noordrand- gemeente en daarna in die  
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Deur Wimpie Steenkamp 

Ons almal ken hierdie vriendelike dame as een van die persone wat die Koop-en- Kuier 
help organiseer, in die kerk se ensemble speel en tot onlangs ook kollektesakkies 
aangegee het. Ons leer nog bietjie meer van haar ken: 

 pro 
fiel 



Philidelphia Hervormde gemeente. My 
volgende gemeente was die 
Gereformeerde Kerk Randburg en nou is 
ons hier.  
 
Ons almal weet dat jy baie musikaal is. 
Vertel ons ŉ bietjie meer. Ek het met 
klavierlesse begin net voor ek graad 1 toe 
is en het klavier gespeel tot in matriek. In 
daardie jaar het ek my Graad 8-
klaviereksamen deur die Trinity College 
geslaag. Die viool het ek in graad 2 begin 
speel en het my graad 7-viooleksamen 
deur Royal Schools geslaag. Die orrel het 
ek in graad 9 begin speel. By my ma-hulle 
se gemeente het hulle op ’n Sondag ook 
opening vir die kinders gehou. Ek het gevra 
of ek dan kan speel om bietjie 
ondervinding op te doen. Die volgende 
Sondag het die orrelis my gevra of ek nie 
sal waarneem op ’n spesifieke Sondag 
wanneer sy weg is met vakansie nie. Van 
toe af het ek gereeld uitgehelp. (Ek het 
egter geen amptelike opleiding om orrel te 
speel nie, maar dit het darem nie te sleg 
uitgedraai nie.) In graad 10 tot 12 het ek 
in die Simfonia Juventi, ’n jeugorkes 
gespeel.  Later het ek ook in die 
Universiteit van Pretoria se simfonie-orkes 
gespeel, onder andere by Aardklop en die 
Klein Karoo Nasionale Kunstefees. 
 
In watter musiekstuk sou jy graag wou 
speel? Ek sou graag deel wou wees van ’n 
orkes wat ’n opvoering van “Sound of 
Music” of  “Grease” doen. 
 
Watter ander musiekinstrument sou jy 
graag  wou bespeel?  Die fagot – ek hou 
van die basklank daarvan. 
 
Wat doen jy om te ontspan? Ek hou van 
sport en speel graag netbal, tennis en ry 
fiets. Stap is ook ’n groot liefde. Die 
Visrivier- en Magoebaskloofroetes bly die 
hoogtepunte wat ek gestap het. Ek sal nog 
graag die Otter-wandelpad wil stap. 
 
Hoe handig is jy met ‘n boor? Ek hou 
nogal van DIY. Ek het in Desember hout 
met ’n “grinder” gesaag om dit gesny te 
kry. Dit is nadat ek die figuursaag uit die 
pad geskuif het om by die “grinder” uit te 
kom! Ek’s dalk nie so handig nie,maar niks 
stuit my om te probeer nie. 
 

Watter dier sal jy wil wees? ’n Dolfyn – 
hulle is altyd so geliefd, vry en vrolik. 
 
Watter groente sal jy enige tyd kan eet? 
Selfs saam met vla vir nagereg? Ertjies. 
 
Watter vrug sal jy weier om te eet en 
waarom? ’n Durian (’n vrug uit Thailand.) 
Dis ’n vrug, omtrent so groot soos ’n 
appel, met ’n harde doringagtige buitekant 
(dit lyk bietjie soos ’n pynappel). Die 
binnekant het klein sade waarin daar 
neute is wat ŉ mens eet. Dit ruik soos ou 
stink voete. (Ek wil nie eers dink hoe dit 
moet proe nie.)  
 
Gunsteling film? Fireproof, Grease en 
Mama Mia. 
 
Gunsteling boek? Boeke van Karen 
Kingsbury - dis gebaseer op Christelike 
waardes.  
 
Gunsteling musiek? Ek hou nogal van 
Vanessa Mae en Andrè Rieu se musiek. 
 
Met watter Bybelfiguur kan jy jou 
vereenselwig? Miriam, want ek het ook my 
klein boetie ‘beskerm’ deur hom in ’n 
mandjie rond te dra. 
 
Wat is jou gunsteling geestelike liedere?  
Lied 488 : “Helder skyn U lig vir die 
nasies” en  Vonk  72 : “Wees stil want die 
Heilige is hier”. 
 
Wat is vir jou ŉ spesiale teksvers in die 
Bybel?  Filippense 4 :6 : “Moet oor niks 
besorg wees nie, maar maak in alles julle 
begeertes deur gebed en smeking en 
danksegging aan God bekend.” 
 
Jou lewenslagspreuk? “Leef positief en 
wees ander goedgesind.” 
 
Hoe sal jy wil hê moet mense jou 
onthou?  ‘n Liefdevolle,positiewe mens 
met ’n passie vir die Here. 
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Deur Guy Stubbs 

Dit maak my bekommerd wanneer ek hoor 
dat daar lidmate in die kerk is wat voel dat 
hulle gered is en daarom nie nodig het om 
uitreikbedieninge te ondersteun of daarby 
betrokke te raak nie. Dit maak my 
bekommerd omdat hulle duidelik nie die 
Christen in God se opdrag aan ons verstaan 
nie – om jou lig te laat skyn voor ander, 
sodat hulle jou goeie werke kan sien en 
eer bring aan jou Vader wat in die hemel is 
(Matteus 5:16b). In Zoeloe is die woord 
Khanyisani, wat beteken “skyn vir 
mekaar”. 
 
Gedurende die afgelope drie weke het ek 
hierdie beginsel gesien. Dit was ’n goeie 
voorbeeld van geïntegreerde sending, of 
woord-en-daad bediening. Ek deel die 
kommentaar van skrywers soos Gena 
Thomas, André Jansen, Steve Corbett en 
Brian Fikkert op korttermyn-uitreike, wat 
dit beskryf as niks meer as heerlike 
vakansies wat min bereik en uiteindelik 
meer skade as goed doen. My ervaring 
nadat ek saam met ds. André Jansen en sy 
Woerden-jeug vir ds. Oupa Nkoana, sy 
gemeente en sy drie bedieningspunte in 
Ramotse, Carousel View en Maubane 
besoek het, was 'n openbaring. 
 
Ek is ’n lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk Rietvallei se multikulturele Engelse 
bediening. Ons het lidmate van regoor 
Gauteng wat kom hoor hoe ons predikant, 
dr. Arthur Miskin, die evangelie verkondig. 
Sedert ons Engelse bediening by Rietvallei 
begin het, het 16 ander multikulturele 
Engelse dienste by verskeie Gereformeerde 
Kerke regoor Suid-Afrika begin. Ons het in 
Oktober 2017 ’n erediens by die 
Gereformeerde Kerk Rietvallei bygewoon 
waar ds. Oupa Nkoana van Ramotse en ds. 
Danie Potgieter van Rietvallei in Engels, 
Tswana en Afrikaans gepreek het. Die 
liturgie en liedere was ook in die drie tale. 

Dit was wonderlik – dit was ’n ware seën 
van nasies soos God in Genesis 22:18 aan 
Abraham belowe het. Die 
korttermynuitreik van Woerden/ 
Hammanskraal was ’n soortgelyke 
ervaring. 
 
Dr. André Jansen – geliefde predikant van 
Rehoboth KERK CGKV Woerden in Holland – 
het in 2013 'n jeuggroep van sy kerk na 
Suid-Afrika gebring. Dit het so ’n 
inspirerende uitwerking op die jeug gehad 
dat hy ’n tweede besoek met 31 jeugdiges 
vir Julie 2018 beplan het.   
 
Die jeugdiges het onder die vaandel van 
die Hands of Hope- projek oor ’n tydperk 
van 2 jaar sowat R500 000 vir die projek 
ingesamel. Hul visie op hulle webwerf 
http://handsofhopeproject.nl/ kan soos 
volg vertolk word: Om as projekgroep 
hulleself intensief daartoe te verbind om 
spesifiek-geïdentifiseerde behoeftige 
groepe mense wat ook as familie in 
Christus geag word, te ondersteun. Dit 
word in geloof gedoen deur gawes en 
hulpbronne wat vir die doel gewerf word. 
Terselfdertyd leer die groep jeugdiges 
meer van die kultuur en 
samelewingsgebruike van die groepe aan 
wie ondersteuning verleen word.  

Hammans-

kralers en 

Nederlan-

ders bou 

saam 'n 

draagbare 

hoender-

hok vir 

vleishoen-

ders. 

Khanyisani 
Skyn vir mekaar 
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Toe André my van die Hands of Hope-
projek vertel het, het ek hom aan ds. 
Oupa Nkoana – sendeling en predikant van 
Ramotse Reformed Church, met 
bedieningspunte in Carousel View en 
Maubane in die arm gebiede van Noord-
Gauteng, voorgestel. ’n Kerkgebou wat die 
hut waarin hulle voorheen aanbid het 
vervang, is pas in Carousel View in gebruik 
geneem. Lidmate by Maubane se plek van 
samekoms is in ’n motorhuis.  
 
Die doelstellings van die uitreik was die 
volgende:  
 
• Om genoegsame hulpbronne aan 

Ramotse beskikbaar te stel om by die 
onderskeie plekke van samekoms 
geriewe op te gradeer om ’n 
kerkgebou, ’n opsigterhut, ’n toilet, 
waterreservoir en drinkwater, asook 
heinings met sluitbare hekke 
beskikbaar te stel. Toegang tot 
liedereboeke, Bybels, Kategismus-
boeke en ondernemingsontwikkelings-
handleidings word ook beskikbaar 
gestel deur dit gratis af te laai van 
https://africanhoneybee.co.za/pdf/
AHB-Subsistance-manual%20-
2017.pdf. 

 
• Om ’n spaargroep saam te stel om die 

armste gesinne te help. (William 
Mavuso van African Honey Bee het in 
Januarie 2018 daarmee begin, sodat 
die spaargroep gereed sou wees vir 
die Hands of Hope-projek. Nelly 
Gumbi, ’n lid van die spaargroep is 
gekies om die projek op grondvlak te 
fasiliteer.)  

 
• Om gedurende die eerste week van 

die uitreik aan die Hands of Hope-
jeug en kerkleierskap basiese 
entrepreneursvaardighede oor te dra 
vir die produksie van vrylopende 
hoenders (skrophoenders) vir die 
produksie van eiers en hoendervleis  
en organies geproduseerde groente, 
vrugte en heuning. Aan die einde van 
hierdie week was daar by elke kerk 

demonstrasie-hoenderhokke met 
lêhenne, hane en dagoud-kuikens, 
broeihokke, vrugtebome, ’n 
groentetuin, saailinge en ’n byekorf.  

 
• In die tweede week het die Hands of 

Hope-jeug en kerkleierskap wat aan 
die eerste week se program 
deelgeneem het, in vyf groepe 
verdeel en die 15 van die armste 
gesinne wat die spaargroep begin het 
(in samewerking met die gesinne) 
gehelp om hoenderhokke met lêhenne  
hane en dagoud kuikens, 'n broeihok, 
vrugtebome, ’n groentetuin, saailinge 
en ’n byekorf by elke huis te vestig.  

 
• Gedurende die laaste week het die 

groep die Dinokeng-wildreservaat 
naby die gemeenskappe besoek. 

 
Elke dag is met ’n Bybelstudie wat deur 
die jeug en plaaslike kerklidmate 
bygewoon is, begin. Gedurende die eerste 
twee weke het die Bybelstudielede op 
mekaar gefokus, volgens die Ubuntu-begrip 
en aangetoon hoe ons as “agente van God” 
sy liefde aan mekaar moet betoon. André 
het met Sagaria 8 begin om die groep te 
help verstaan wat hoop van die 
Wederkoms beteken. Daarna het hy uit 
Nehemia 17: 2 - 3:32 aangetoon hoe ons 
God eerste moet stel en Hom op ’n 
sistematiese manier deur onderlinge 
samewerking moet dien. Oupa het die 
begrip van wedergeboorte uit Johannes 3: 
1-8 toegelig om die noodsaaklikheid van 
wedergeboorte te bespreek. Sonde en die 
behoefte aan bekering is aan die hand van 
Hand. 2: 36-39 bespreek.  



Gedurende die laaste 
week het ons tydens 
staptogte en wildritte in 
Dinokeng op 
omgewingsbewaring en 
rentmeesterskap gefokus. 
Ek het die gesprekke aan 
die hand van Psalm 104: 1-
35, Job 12: 7-10 en 
Genesis 1: 26-28, gelei. 
Die spaargroepe en 
plaaslike jeug gebruik die 
AHB-kategismus, ’n 
Bybelstudie-handleiding 
wat op die volgende 
skakel beskikbaar is: 
https://
africanhoneybee.co.za/
pdf/AHB-Catechism-
new.pdf.  
 
André het die eerste 
Sondag eers by Ramotse 
en daarna by Maubane in 
Engels gepreek (Oupa het 
in Tswana vertaal). Dit 
was die eerste keer dat ’n 
diens by die plek van 
samekoms gehou is, en dit 
was ’n wonderlike 
ervaring vir almal. André 
se boodskappe uit Psalm 
1:1-3 en Eksodus 4:1-17 
het getoon hoe Christene 
hul deel in God se plan 
moet verstaan, en hoe die 
gawes en hulpbronne wat 
aan hulle gegee word,  
gebruik  moet word om 
God te verheerlik deur 
saam te staan, mekaar te 
help en hulle self en die 
skepping van God op so ’n manier te 
bewaar dat dit die koms  van Christus 
verkondig. 
 
’n Paar lidmate van Gereformeerde Kerk 
Wonderboom het die Maubane-diens 
bygewoon. Ek was verbaas om te hoor dat 
ses gemeentes Oupa se werk ondersteun. 
Dit was vir my vreemd om te dink dat die 
Gereformeerde Kerke van Oupa verwag om 

selfonderhoudend te word, 
maar ondersteuning is 
beperk tot kontantskenkings 
en beperkte finansiële 
ondersteuning. Wat nog 
meer verbasend is, is 
hoeveel sendingaksies na ver 
plekke deur hierdie kerke 
ondersteun word, terwyl die 
sendingveld op hul drumpel 
(hul bure) groot nood 
ervaar. Hierdie kerke beskik 
oor baie vaardighede en 
hulpbronne wat ’n positiewe 
bydrae kan maak in die 
opbou van hul broers en 
susters, hul bure. Jakobus 
2:14-26 vertel ons dat geloof 
sonder werke dood is. Ons 
moet mooi oor die betekenis 
hiervan dink. Ons word nie 
geroep om ons verlossing 
soos Fariseërs te koester 
nie. Ons word ook nie 
geroep om net finansieel te 
ondersteun nie; ons word 
geroep om die sending van 
God en ons rol in die sending 
te verstaan. Ons word 
geroep om God te verheerlik 
in alles wat ons doen deur 
sendingbewus, gefokus en 
aktief te wees. God het aan 
ons talle gawes geskenk. As 
Christene word ons geroep 
om daardie gawes te gebruik 
om armoede (ons eie, asook 
die ander en die skepping) 
te verlig en in Christus te 
bou.  
 
Vaardighede wat in Oupa se 

gemeentes ontbreek, is volop in die 
Gereformeerde Kerk-gemeentes – 
finansiële bestuur, spaargeld, 
mikrobesigheidsvaardighede en so meer. 
Dieselfde geld vir die Gereformeerde Kerk-
gemeentes waar daar steeds ’n gebrek aan 
Ubuntu of gemeenskapsondersteuning 
bestaan, vreugde in aanbidding ontbreek 
en waar die begrip van hul verhouding met 
God nuut gemaak kan word deur interaksie  
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Bybelstudie oor die Bybelboek Nehemia 

'n Selfgeboude byekorf op 'n sinkhuisie 

'n Toringgroentetuin 
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en toerusting met ons broeders en susters 
in Ramotse. Ek weet dat ek veralgemeen, 
maar ek probeer om met hierdie 
kommentaar my punt te illustreer, terwyl 
ek onthou dat al die gemeentes sterk deur 
die nagevolge van die sondeval beïnvloed 
word. Ons leef alreeds in die hoop van die 
nuwe skepping, ons is deel daarvan, ons 
moet ’n getuienis wees vir Christus, vir dit 
wat Hy vir ons gedoen het, deur wat ons vir 
sy eer in beide woord en daad doen.  
 
’n Groep middelklas Europese jeugdiges 
het in die drie gemeentes op ’n 
betekenisvolle wyse oor ’n periode van drie 
weke wesentlike verandering 
teweeggebring: Dis gedoen deur hulle aan 
te spoor om hulle medemens, wat na die 
beeld van God gemaak is, op ’n manier wat 
deur Jesus aan hulle geleer is, lief te hê en 
om mekaar te inspireer deur saam te werk 
–  dit alles binne die konteks om God met 
hulle werke te verheerlik.  God seën almal 

wat Hom verheerlik. Die Hands of Hope-
projek het die jeug van Ramotse, Carousel 
View en Maubane gehelp om die verskil 
tussen die hemelse en wêreldse welvaart 
te verstaan. Hulle verstaan dat aardse 
armoede nie die onmeetbare hemelse 
rykdom van ons kan wegneem nie. Hulle 
verstaan ook wat dit beteken om vir 
mekaar te skyn, en wat dit beteken om in 
beide woord en daad as agente van Jesus, 
God se raadsplan uit te leef en om Hom só 
te verheerlik.  
 
 
Gerefomeerde Kerk Rietvallei:  
http://gkrietvallei.co.za    
 
English Ministry of Reformed Church Rietvallei: 
http://onlycomfort.co.za   
 
Ramotse Reformed Church: 
www.ramotsereformed.co.za  
 
African Honey Bee: www.africanhoneybee.co.za  

Ds. Oupa Nkoana 

van die Gerefor-

meerde Kerk Ra-

motse lei 'n Bybel-

studie oor 

wedergeboorte 

Dr André Jansen lei 'n 

Bybelstudie oor 

Sagaria 8: Hoop vir 'n 

nuwe toekoms 



Die ster van Bethlehem – wat dit ook al was, 
weet ons nie – dit bly tot vandag toe nog ’n 
enigma. Wanneer ons oor die ster van 
Betlehem besin, moet ons twee groepe 
faktore in ag neem, te wete:  
 

• Die Bybelse feite  

• Astronomiese inligting 
 
Die evangeliese beskrywing volgens 
Matteus 
“... Na jesus se geboorte het daar 
sterrekykers uit die Ooste in Jerusalem 
aangekom en gevra: ’Waar is Hy wat as 
koning van die Jode gebore is? Ons het sy 
ster sien opkom ... ”(Mat. 2:1-2).  
“... en kyk, die ster wat hulle sien opkom 
het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het 
bo die plek waar die Kindjie 
was” (Matt.2:10). 
 
Slegs drie feite met die minimum inligting 
word in die drie versies vervat: 
 

• Die sterrekykers uit die Ooste word 
allerweë as Babiloniërs beskou, die 
mees kundige sterrekykerss in die 
Midde-Ooste van hulle tyd. Hulle kan 
dus as betroubare inligtingsbronne 
beskou word. 

• Hulle het ’n besondere ster gesien en 
op ’n manier het hulle geweet wat die 
betekenis daarvan is. 

• Hulle het die ster gevolg en die ster 
het hulle presies tot waar die kindjie 
Jesus gebore is, gelei. 

  
Deur die eeue heen het mense na hierdie 
ster gesoek, want hierdie ster word deur 
hulle geassosieer met die woorde, “dan sal 
die teken van die Seun van die mens in die 
hemelruim verskyn...” (Matt. 24:30).  Indien 
hierdie aanname korrek is, dan kan hulle 
gou-gou hulle “saak met die Here regmaak.” 
 
Ongelukkig vir hulle, gee die Bybel nie 
genoeg inligting om met sekerheid die regte 

gevolgtrekking te maak nie. Daarom wend 
hierdie mense hulle na die sterrekunde om 
hopelik die nodige, ontbrekende feite te 
bekom.  
 
Astronomiese inligting  
Die hemelliggame wat moontlik as ’n “ster” 
aangesien kan word, is die volgende: 
 
• ’n supernova 

• ’n komeet 

• ’n astroïede of dwergplaneet 

• ’n meteoor 

• ’n konjunksie of oënskynlike 
samesmelting tussen twee 
hemelliggame 

 
Supernova 
’n Supernova is ’n  ster wat ontplof en 
skielik tot 10 000 keer  helderder  as 
voorheen word, om dan binne ’n paar 
maande te verdof en onsigbaar te raak. 
Radioastronomie is in staat om te bepaal 
watter novas of supernovas in ons 
sterrestelsel ontplof het. Daar is geen 
supernova wat naastenby die regte aantal 
jare bestaan om as die ster van Betlehem te 
kwalifiseer nie.  Ons weet van alle 
supernovas die afgelope 2 000 jaar en die 
naaste aan die geboorte van  Christus is 
supernova 185 (185 jaar na Christus se 
geboorte).  
http://www.observadores-cometas.com/
Star_of_Bethlehem/English/Whatnot.htm 

 
’n Supernova voldoen aan die profiel van ’n 
ster wat verskyn en verdwyn, maar dit 
voldoen aan geen ander van die nodige 
kriteria nie. 
 
Halley se komeet 
Van alle komete is Halley s’n die bekendste. 
Dit verskyn byna elke 77 jaar. Halley het 
ongelukkig veels te lank voor die geboorte 
van Christus verskyn, naamlik in ongeveer 12 
v.C. http://www.observadores-cometas.com/

Star_of_Bethlehem/English/Whatnot.htm 
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Deur Yf Veldhuizen 

Apologetiek 

Die ster van 
Bethlehem 

Wat was dit? 
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Halley se komeet verskyn en verdwyn ook, 
maar die jaartelling is verkeerd en die 
periodieke verskyning van ’n komeet binne 
twee geslagte is nie uniek genoeg, soos wat 
die ster van Betlehem veronderstel is om te 
wees nie.  
 
Elke komeet het ’n stert (sommiges ’n 
gesplete een). Die stert wys altyd weg van 
die son af. Die wentelbane van die planete 
om de son kan  as’t ware as ’n skyf beskou 
word. ’n Komeet wat in hierdie “skyf” (en 
binne die aarde se wentelbaan) wentel, se 
stert sal reguit na die aarde wys en met die 
son as agtergrond sal dit onsigbaar wees in 
die dag en in die nag sal mense aan die 
nagkant van die aarde dit ook nie sien nie, 
want die aarde sal hulle uitsig versper. 
Indien die komeet buite die aarde se 
wentelbaan beweeg of enige ander 
wentelbaan volg, sal die stert van die aarde 
af weg wys. Die komeet sal lank genoeg 
sigbaar wees om ’n reis te onderneem, maar 
dit sal geen plek kan aandui nie, soos wat 
die ster an Bethlehem gedoen het nie.   
 
Astroïede of dwergplaneet 
Beide van hierdie hemelliggame is nie met 
die blote oog sigbaar nie en kan dus nie 
moontlike kandidate vir die ster van 
Bethlehem wees nie. 
 
Meteoor 
’n Meteoor los wel ’n streep in die 
hemelruim, maar dis van korte duur – slegs 
enkele minute.  Die tydsduur is dus hopeloos 
te kort. ’n Meteoor word ’n meteoriet 
genoem wanneer dit die grond tref en daar 
is geen so ’n klip naby Bethlehem nie.    
 
Konjunksies  
’n Konjunksie is ’n skynbare samesmelting 
tussen twee of meer hemelliggame. Dit kom 
redelik algemeen voor en alhoewel die 
liggame redelik naby aan mekaar beweeg, 
word hulle visueel nooit een nie. Dus, 
weereens nie ’n unieke verskynsel nie en 
ook nie iets wat die geboorteplek van Jesus 
kon aanwys nie.  
 
Die algemene kritiek teen al hierdie 
verskynsels is dat dit oor die hele aarde aan 
almal sigbaar sou wees en as die ster van 
Betlehem een van hierdie verskynsels was, 

waarom maak geen ander bron daarvan 
melding nie? 
 
Shekinah of sigbare teenwoordigheid van 
die Here se glorie 
Al sou jy ook op geen webwerf daarvan lees 
nie (en ek het ’n hele paar daarvan gelees) 
sluit ek nie hierdie moontlikheid uit nie. 
Dink ’n bietjie: Dit sou ’n unieke verskynsel 
gewees het, dit sou so lank nodig geduur het 
en dit sou die presiese plek van Jesus se 
geboorte kon aandui.  Die sterrekykers het 
niks van die shekinah geweet het nie en sou 
die verskynsel maar net ’n ster genoem het. 
“Waarom het niemand anders dit gesien of 
opgeteken nie?” sou ŉ mens kon vra. Ons 
weet nie hoeveel mense dit gesien het nie – 
dalk baie. Die “ster” is immers van ver af 
gevolg. Waarom geen ander bron dit 
vermeld nie, dit weet ek nie. Ons kan seker 
baie daaroor spekuleer, maar onthou, ŉ 
gebrek aan bewyse is nie bewys van gebrek 
nie.    
 
Ten slotte bly die vraag: Waarom is hierdie 
paar verse in die Bybel? Om dit oor te slaan 
of weg te laat verander nie veel aan die 
breëre verhaal nie. ’n Engel het aan Josef 
verskyn met die boodskap om te vlug – dit 
was nie sy eie besluit nie. Dit sou dus gebeur 
het, al het die sterrekykers nie opgedaag 
nie.  
 
Daar is geen rede om te dink dat dit nie vir 
ander mense sigbaar was nie. Hier is 
Matteus se boodskap dus: selfs die algemene 
openbaring kondig die geboorte van die 
Koning van die Jode (en van alle mense) 
aan. En as jy hierdie “kennisgewing” vanuit 
die algemene openbaring ignoreer, dan is jy, 
volgens Romeine 1:20, anapologia (sonder 
verskoning).  
 
As jy vir watter rede ook al, “met die Here 
wil regmaak” waarom wag vir ’n teken?  
 
Waarom dit nie nou doen nie? 



Fotoverhaal 

 

Damesoggend 
met Kevin Leo 

KKNK   
(‘Kom Kuier 

Na Kerk’) 

Kinderhuis-aksie 


