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Dagboek 

Vandag  
11 Mrt 

Deurkollekte:  Emeri-
taatsversorging 
Gasvryheid N18 en M74 

Woensdag 
14 Mrt 

19:00  Ouderlinge 
begrotingsvergadering 
Skinkbeurt Wyke N57 en 
D10 

Donderdag  
15 Mrt 

9:00 Bybelstudie 

Sondag 
18 Mrt 
 

Deurkollekte: Middestad- 
bediening 
Gasvryheid: D11 en S19 

 

MEELEWING 
 

• Pieter vd Berg se gesondheid het 
verswak en hy word in die Zuid-
Afrikaanse hospitaal behandel. 

• Gerhard Pentz verduur steeds baie pyn 
en ongemak met sy arm, 

• Marina vd Walt se dogter Marike is baie 
ernstig siek. 

• Ons dink in ons gebede aan lidmate wat 
behandeling ontvang en aansterk: 
Aletta Klopper, Ester Boshoff, Marie 
Holtzhausen (voet operasie) en  Petra 
Kornelius. 

• Jaco en Karen de Lange is die afgelope 
ruk beproef met siekte en die afsterwe 
van familielede en word aan ons Vader 
se sorg opgedra.  
 

Deurkollekte vir 
Emeritaatsfonds 

Doel: Om die emerituspredikante, -
weduwees en wese van die 
Gereformeerde Kerke met 
lewensonderhoud en mediese bystand 
eervol te help versorg. 
Sewe kollektes word jaarliks vir die 
Emeritaatsfonds ingesamel.  Vandag 
word die tweede kollekte vir 2018 
ingesamel.  
Baie dankie vir u bydrae. 

 

Wat sê die Bybel? 
In Lukas 10:39 lees ons dat Maria aan 
die voete van Jesus gaan sit het om na 
sy woorde te luister.  Hierdie pragtige 
beeld vertel iets van ‘n besondere 
verhouding waarin sy by Hom leer, 
Hom aanbid en gereed is om Hom te 
dien.   
Dit gebeur dat ons soms iets in die 
Bybel lees en dan graag daaroor wil 
vra.  Of soms wonder jy waar dit in die 
Bybel staan? 
Stuur gerus jou vraag aan na 082 456 
0235 of petrus@gkrietvallei.co.za 
Op hierdie manier kan ons  ŉ gereelde 
rubriek in die Eljada begin om naas die 
ander toerustingsgeleenthede mekaar 
ook hiermee te ondersteun.   
Ds. Petrus  
 

Besoeke en afsprake.   

Na die besoek aan Indië saam met 
Oudl Klaas is ek nou weer gereeld 
beskikbaar en  vra dat u sal skakel vir 
ŉ afspraak of besoek. Ons sal DV na 
die aanddiens vanaand  ŉ baie kort 
aanbieding doen oor die besoek in 
Indië.   Ds. Petrus  
 

n Gemeente in Pretoria het 1169 
ampsdraers! 
 
En tog is daar 10 vakante wyke, terwyl 
daar ongeveer 47 ouderlinge en 26 
diakens besoeke doen in die ander 48 
wyke volgens die jongste statistiek wat 
ontvang is.  
 
Hierdie gemeente geniet die Here se 
seën reeds meer as 30  jaar.  ‘n 
Woordvoerder van die gemeente het 
vertel dat daar indringende beplanning 
gedoen is oor die bediening in daardie 
kerk en dat daar met groot verwagting 
uitgesien word na die resultate hiervan.   

mailto:petrus@gkrietvallei.co.za
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Miskien is hierdie twee paragrawe al 
wat die nuus in die koerante sou haal 
oor die Gereformeerde Kerk Rietvallei.    
 
U woon dalk in een van die vakante 
wyke en het self lanklaas besoek 
ontvang.  U wonder selfs oor die 1169 
ampsdraers.   
 
Dan het ons u aandag!  U is 1 van die 
1169 ampsdraers. 
 
In Petrus se brief aan die uitverkorenes 
van God wat oor die hele wêreld 
gewoon het, vertel hy met groot 
vreugde van sy waarneming in die 
gemeentes daar:  “ Julle daarenteen, is 
‘n uitverkore volk, ‘n koninklike 
priesterdom,  ‘n nasie wat vir God 
afgesonder is, die eindomsvolk van 
God, die volk wat die verlossingsdade 
moet verkondig van Hom wat julle uit 
die duisternis geroep het na sy 
wonderbare lig.” (1 Pt 2:9)  
 
Op grond hiervan kan ons aflei dat elke 
gelowige in die amp van koning, 
priester en profeet staan.  U hoef nie 
nog daarin bevestig  te word nie.  U is 
reeds koning, priester en profeet op 
grond van Christus se verlossingswerk.  
Elke kind van God beklee daarom die 
amp van gelowige terwyl party geroep 
word om ook dienswerk in die 
besondere ampte van predikant, 
ouderling en diaken te verrig.  
 
Kom ons realiseer die verskil wat die 
1202 konings, priesters en profete van 
Rietvallei  kan maak! 
 
Dit gaan beteken dat ons anders sal 
dink.  Ek is nie maar net lidmaat nie.  
Ek het dienswerk in God se koninkryk: 

• Om as Koning te heers deur God se 
koninkryk se belange uit te bou en te 
beskerm 

• Om as Priester offers te bring deur 
onderlinge liefde, - meelewing en die 
diens van barmhartigheid 

• Om as Profeet die Woord van die Here 
oral te verkondig en met my lewe uit te 
dra. 
 
Ons het die amp van die gelowige 
“vakant” gemaak.  Ons het elkeen ‘n 
bepaalde verantwoordelikheid voor die 
Here en word tot dienswerk in sy 
koninkryk opgeroep.  Dit beteken dat 
ek dien en dat ek nie gedien word nie.   
 
Ten einde ons Visie te kan uitleef  - 
“Vir God, vir mekaar, vir die wêreld” - 
nooi ons elkeen om hul gawes 
diensbaar te maak.  Groete Petrus 
(082 456 0235 en 
petrus@gkrietvallei.co.za) 
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Manne Ontbyt! 
 
Waar?  GK Rietvallei Kerksaal. 
Datum?  Saterdag 17 Maart 
Tyd? 06:00-08:00 
Tema?  Wat is die toekoms vir my in 
Suid Afrika?   

(My plek en rol as Christen, 
Blanke,  Afrikaner Man) 

Kostes?  Donasies 
Program 
06:00                   Koffie en beskuit. 
6:30-7:30             Tema bespreking. 
7:30                     Ontbyt 
 
Bespreek deur naam op lys in 
voorportaal te plaas of kontak Ds 
Danie voor Donderdag. 
danie@gkrietvallei.co.za              
0722729631 

 
18-25 jariges 
 
Kom hou saam Bybelstudie! 
Dinsdag aand 19:00 by die kerksaal. 
 
Nooi jou vriende saam en kom groei in die 
geloof! 
 
Vir meer inligting skakel Ds Danie 
danie@gkrietvallei.co.za             0722729631 

 
 

APOLOGETIEK: 
DIE VERSTERKING, 
VERDUIDELIKING, 
VERDEDIGING EN 

VOORTREFLIKHEID 
VAN ONS CHRISTELIKE GELOOF 

 
1. Skriftuurlike vertrekpunte   
Die vertrekpunt is die Groot Opdrag 
(Matt. 28:19; Mark. 16:15,16; Luk. 
24:47), soos wat dit deur die 
verskillende ampsdraers, waaronder 
“leraars” van Efesiërs 4:11 
gepraktiseer moet word.  Gebaseer op 

die Heilige Skrif kan die vierledige doel 
van apologetiek geformuleer word: 
 

1. Die versterking van die gelowiges (Ef. 
4:12) 

2. Die verduideliking van ons geloof (1 
Pet.3:15, Kol.4:5,6) 

3. Die verdediging van ons geloof (2 Kor. 
10:4,5) 

4. Die voortreflikheid van ons geloof 
(Hand.4:12, 1 Kor. 3:11) 
 
24 MAART 2018 PROGRAM 
TEMA 1: WAARHEIDSTEORIE EN -
KRITERIA 
Deesdae, alhoewel dit in teologiese 
taal en terme geformuleer word, 
redeneer baie mense filosofies oor ons 
geloofs- en Bybelinhoude.  Dit kan tog 
só teologies klink, maar dit is eintlik 
maar net godsdiensfilosofie.  Daarom 
hoor ’n mens uitsprake soos “alle paaie 
lei na God toe” of “dit mag waar wees 
vir jou, maar nie vir my nie” of “elke 
mens het sy eie waarheid” of “die 
waarheid is relatief.”   
 
Die waarheid is egter dat dit die wese 
van die filosofie is om te sê “ons soek 
die waarheid” maar dit is die wese van 
die teologie om te sê “ons het die 
waarheid.”  Een persoon sou sê: “’n 
persoonlike verhouding met die Here 
Jesus is nodig om hemel toe te kan 
gaan” en ’n ander sou sê, “ die Here is 
’n God van liefde en sal my in elk geval 
vergewe en in die hemel toelaat.”  Dis 
verskillende stellings en albei kan tog 
nie waar wees nie.   
 
Die vraag om tydens hierdie 
aanbieding te vra is: “Watter kriteria 
kan ek gebruik om die waarheid te 
bepaal?” 
 

mailto:danie@gkrietvallei.co.za
mailto:danie@gkrietvallei.co.za
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TEMA 2: APOLOGETIEK – ’N 
VOËLVLUG 
Elke oortuiging of geloofsisteem het 
as’t ware sy eie apologetiek.  Die 
Rooms Katolieke Kerk het sy eie 
manier om sy dogma te verduidelik en 
te verdedig.  So ook die charismatiese 
kerke en die voorstanders van 
‘spiritualiteit.’ Alle Christelike 
apologetiek is nie dieselfde nie, want 
ons geloofsinhoude verskil baie van 
die RKK s’n, net so ook van die 
charismatiese kerke en die 
spiritualiteit-beweging.  Ons 
gereformeerdes het ons eie 
apologetiek-inhoude. 
 
Die vraag om tydens hierdie 
aanbieding te vra is: “Wat is ons 
gereformeerdes se apologetiek-
inhoude en perspektiewe waarmee ons 
ons geloof verduidelik en verdedig?” 
 
TEMA 3: DIE ONTOLOGIESE EN 
KOSMOLOGIESE 
ONDERSTEUNENDE REDENASIES 
VIR DIE HERE SE BESTAAN 
Ontologie is ’n filosofiese term wat 
verwys na die “kennis van die bestaan 
van dinge” en “kosmologie” verwys na 
die ”kennis van die kosmos of heelal”. 
Die vertrekpunt waarop hierdie 
redenasies gebaseer is, vind ons in 
Romeine 1: 19,20, waar Paulus dit 
baie duidelik stel dat enige mens dit uit 
die skepping kan aflei dat daar ’n 
Skepper moet bestaan.  Hierdie 
vertrekpunt is in ons moderne tyd deur 
teoloë en Christen-filosowe verder 
ontwikkel om sodoende die algemene 
openbaring te ondersteun. 
 
Die vraag om tydens hierdie tema te 
vra is: “Indien iemand net filosofies 
ontken dat die Here bestaan, hoe 

oortuig ek hom of haar vanuit die 
filosofie dat die Here wel bestaan?”   
 
TEMA 4: VOORSKOU TOT DIE 
DEKADIMENSIONALITEIT VAN DIE 
BYBEL 
Ons leraars, di. Gerhard en Danie 
gaan vanaf die volgende geleentheid ’n 
reeks aanbied oor die tien belangrikste 
dimensies van d Bybel.  Hierdie 
dimensies is die volgende: 

- Openbaring 
- Inspirasie 
- Geldigheid   
- Betroubaarheid 
- Foutloosheid 
- Waarheid   
- Genoegsaamheid 
- Temadeurlopendheid 
- Uniekheid 
- Kanonisiteit   

Maar voor ons hierdie dimensies in 
fyner besonderhede behandel, wil ons 
eers ’n breëre oorsig oor die Bybel 
verskaf, sodat die dimensies beter in 
hulle konteks tot mekaar en tot die 
geheel verstaan kan word. 
 
Die vraag om tydens hierdie 
aanbieding vra is: “Watter nuwe 
perspektiewe word vir my oopgesluit 
sodat ek die Bybel beter kan verstaan 
om sodoende die aanslae teen de 
Bybel beter die hoof kan bied?”   
 
Dit sal ons groot vreugde verskaf 
indien julle almal die geleentheid kan 
bywoon sodat ons oor hierdie 
onderwerpe kan saamgesels. 
 
Kontakbesonderhede ter wille van 
registrasie en getalle: 
 
yfveld@mweb.co.za 
 Selfoon: 082 869 6201 
 

mailto:yfveld@mweb.co.za
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Almal wat die Apologetiekgeleentheid 
op 24 Maart wil bywoon, moet asb. hul 
name op die lys in die voorportaal 
skryf. 
 
As iemand bereid is om te help met die 
kosvoorbereiding vir die 
Apologetiekgeleentheid op 24 Maart of 
as iemand dalk ?n skenking wil maak, 
skryf asb. jou naam op die lys in die 
voorportaal of kontak vir Carina (084 
406 5894). 

 

KRUISWEEK - ETES  
Tydens die Kruisweek (26 Maart – 29 
Maart) sal daar in die aande voor die 
diens etes beskikbaar wees. Die 
volgende is op die spyskaart:  
Maandagaand: Prego rolle  
Dinsdagaand: Chicken a la King  
Woensdagaand: Spaghetti Bolognaise.  
Plaas asseblief jou naam op die lys in 
die voorportaal indien u wil saam eet.  
Ons benodig hulp met die maak van 
die “Chicken a la King” en “  
Spaghetti Bolognaise”. Indien jy bereid 
is om hiermee te help kan jy ‘n 
boodskap aan die volgende persone 
stuur:  
Chicken a la King - Sanette de Beer 
082 375 1482  
Spaghetti Bolognaise - Zelda van Blerk 
082 447 0674  
(Resepte sal verskaf word) 
 

VERHOUDINGS 
Wonder Jeugkamp 2018 
Ouderdom: 15-21 
Plek: Die Hoekie 
Kontak: wonderjeugkamp@gmail.com 
061 466 0244 
Kostes: R200 pp 
Datum: 13 – 15 April 2018 

 
 

ELJADA HUIS  
Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont 

012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 
079 377 5711 (Petro) het  

eljadahuis@mweb.co.za / 
www.eljadahuis.weebly.com 

8 Maart 2018(4) 
Goeiedag Almal, 
Ons is dankbaar vir Hom wat ons elke 
dag krag gee om op te staan, kalmte 
gee om rustig na elkeen se probleme 
te laat luister en om met wilskrag en 
genade van BO staande te bly te 
midde van die ellende en satan se 
aanslag op Eljada Huis. Bid asseblief 
voortdurend vir hierdie huis en sy 
mense. Baie dankie 
******************************************** 
Vanuit ons konstitusie het ons die 
volgende opdrag ontvang: 
Evangelisasie: Psalm 72:13  - Hy sal 
hom ontferm oor die arme en 
behoeftige, en die siele van die 
behoeftiges sal hy red.  
Diensbaarheid: Deutoronomium 15:11 
- Want die arme sal in die land nie 
ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel 
en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak 
vir jou broer, vir die ellendige en die 
arme in jou land.  
Verligting / Opleiding: Efesiërs 4:28  
Laat die een wat steel,(ander belas) 
nie meer steel nie; maar laat hom 
liewer arbei deur met sy hande te 
werk wat goed is, sodat hy iets kan 
hê om mee te deel aan die een wat 
gebrek het.  
******************************************** 
Eljada Huis se eerste opedag op 3 
Maart was gevul met mense harte wat 
graag 'n groter maar meer 
konstruktiewe bydrae wil maak. Die 
opedag het ten doel om onder andere 
AL die diakonieë bymekaar te bring en 
'n reuse samewerkings geleentheid te 
skep. Verder om ook die kerkraad en 

mailto:wonderjeugkamp@gmail.com
mailto:eljadahuis@mweb.co.za
http://www.eljadahuis.weebly.com/
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susters die geleentheid te bied om by 
Eljada Huis betrokke te raak met 
projekte en ander aktiwiteite. Dus is dit 
vir elkeen moontlik om in 'n klein of 
groter mate hier hande en harte oop te 
maak vir die wat nie so bevoorreg is 
nie. Die volgende opedag is 2 Junie en 
Petra Swanepoel is die koördineerder. 
Haar kontak nommer is 082 927 7324. 
Stuur gerus 'n WA of boodskap aan 
haar indien u dit graag wil bywoon. Dit 
is nie NET vir die diakonië nie maar vir 
enige iemand wat graag 'n bydrae wil 
lewer. Omdat Eljada Huis 'n inisiatief is 
van die Gereformeerde Kerke fokus 
ons hierdie jaar op die verskeie GK 
gemeentes om hulle te motiveer om 
betrokke te raak in hierdie uitreik aksie. 
Die huis word bestuur en bedryf op 'n 
verantwoordelike wyse en ons is 100% 
afhanklik van die Here en Sy genade. 
Hiermee 'n lys van dinge wat ons 
benodig: 
Eerstens en die belangrikste jul 
gebede; wol en hekelgare asook brei 
en hekelpenne; fondse(R10 000) om 'n 
nuwe naaldwerkprojek te begin; 
industriële borduurmasjien; enige 
kratte of appelbokse; enkelbeddens; 
bruikbare kaste en klein tafeltjies(die 
mense se blyplekkies maar klein); 
glasbotteltjies vir inlê; herwinnings 
produkte soos papier, glas, plastiek en 
metaal; alle soorte blikkieskos(HET 
BAIE bake beans) , makaroni en 
spaghetti(NIE rys en mieliemeel nie, 
ons het 'n borg wat maandeliks daarin 
voorsien); suiker, koffie, rooibostee en 
gewone, boksmelk, kookolie, 
ontbytpappe; aanmaak 
koeldrank(drink'o'pops); margarien, 
broodsmere en konfyt; sop poeier; 
stock; soja, sout; mariebeskuitjies; 
jellie; kondensmelk; mayonaise; 
waslappe; badseep, tandeborsels; 
tandepasta; sjampoe; sanitêre doekies; 

mans en vroue aanrol en deodorant; 
skeermesse; skeerroom soos Prep; 
waspoeier; toiletpapier; (ons het 'n 
borg vir skottelgoedseep, pine gel 
reineger en jik). Dis bykans enigeiets 
wat elkeen maar in sy eie huis gebruik. 
Ons het nog net 2 weke en dan moet 
ons weer ons gesinne vir ongeveer 10 
dae versorg. Petro sou graag teen 23 
Maart reeds al die kospakkies wou 
afhandel aangesien sy die week 
daarop alleen gaan wees omdat ek op 
26 Maart 'n knievervanging moet 
ondergaan. Waardeer al jule liefdevolle 
versorging en omgee. 
Lekker naweek.                                                                   
Annatjie 

Bankbesonderhede 

Eljada Huis, Standard Bank, Montana, 

Marketlink spaar, 044396058, 
Bankkode 051001 

 
WERKSGELEENTHEID 
Carty Carvenience het n pos 
beskikbaar vir ?n voltydse energieke, 
georganiseerde raakvat 
ontvangs/admin dame. Werkure: 
Weeksdae 7:15-17:15, 2 Saterdae ?n 
maand 7:15-13:15. Weet jy dalk v 
iemand wat werk soek? Ons kan  
R10 000 tot R12 000 betaal.  
Kontak asb vir Annelie: 0829260883 
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Oggenddiens                 8:00 en 10:15 

 
Psalm 18:1,14 
Psalm 25:1,2 
Psalm 105:2,22,23 
SB 17:1,2,6 
 
 
Vertrou die Here vir ons dag se 
brood! 
 
Eksodus 16 
Heidelbergse Kategismus Sondag 50 
Fokus:  Eksodus 16:12. 
“Ek het die verset van die Israeliete 
opgemerk. Sê vir hulle: Teen 
skemeraand sal julle vleis eet en teen 
môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê 
sodat julle kan besef dat Ek die Here 
julle God is.” 
 

Op wie stel ons ons vertroue? 
- Die volk is nou al twee 

maande in die woestyn en 
hulle kos wat hulle 
saamgeneem het raak op. 

- Waar gaan hulle nou kos kry?  
Is dit nie beter om ŉ slaaf te 
wees in Egipte nie, as wat jy 
nie weet waar gaan die kos 
vandaan kom? 

- Op wie stel jy jou vertroue vir 
elke dag?  Wil ons ook eerder 
menslike planne maak en bly 
in sonde want ons is bang vir 
die onsekere? 
 

Gee vir ons dié dag se brood. 
- Die Here voorsien op ŉ 

wonderbaarlike wyse! 
- Hy laat Manna uit die hemel 

kom en kwartels die aand.  
Manna is waarlik brood wat uit 
die hemel kom! 

- So voorsien die Here maar 
elkeen moet bymekaar 

volgens sy behoefte sodat 
elkeen genoeg het? 

- So voorsien die Here ook aan 
elkeen volgens sy behoefte en 
genoeg vir wat ons nou nodig 
het. 

-   
Weet dat die Here God is! 

- Hoekom doen die Here al 
hierdie?   

- Aan die een kant stel hy die 
volk op die proef: Vertrou julle 
my met julle hele lewe? 

- Aan die ander kant voorsien 
die Here want die volk is sy 
volk en sy Naam is aan hulle 
gekoppel/ 

- Sodat elkeen kan weet dat Ek 
die Here is!  Hy is in beheer 
van die hele skepping en hy 
voorsien aan sy kinders wat 
losgekoop is deur die bloed 
van Christus. 

- Christus wat vir ons die Brood 
van die Lewe is, wie se 
liggaam aan die kruis vir ons 
gebreuk is.  
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Aanddiens    18:30 

 
Ps 116:1,5    Ps 97:1,6,7    Ps 123 
Ps 111:1-4  
 
Skriflesing:  Gen 5:1-32   Teks: v 22,24 
Heb 11:1-10    Teks: v5 
Heidelbergse Kategismus: Sondag 23  
 
Tema: Leef naby God – kry jou 
testament in orde  
 

1. Net enkele verse vertel van Henog.  Hy 
het ‘n geseënde lewe gehad, ‘n hoë 
ouderdom bereik en God het hom 
weggeneem. En dan noem die skrywer 
van Hebreërs Henog se naam weer 
saam met ander geloofshelde. 
 

2. Almal wie se name genoem word, het 
‘n bepaalde verhouding met God 
gehad.  Henog wandel saam met God.  
Hy leef naby God.  
 

3. God beloon hulle wat naby Hom leef. 

• Elkeen wat saam met God wandel, 
ontvang ‘n beloning.  In 
geloofsekerheid sien ons daarna uit 
om met God herenig te word.  

• My optrede moet daarvan getuig dat 
ek: 
Leef soos God dit wil hê 
Luister as God roep 
 


