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Rietvallei se DNA 

Die doel van hierdie skrywe is om ŉ opsomming te gee van die fokus wat ons glo ons as 

gemeente in ons bediening moet hê. Hier word nie ŉ model of ŉ strategie voorgestel nie, 

maar Kerkwees in gehoorsaamheid aan God se Woord. Die beeld dat die Kerk die liggaam 

van die Here is, kom op ŉ paar plekke in die Woord voor. Ons wil graag hierdie beeld 

gebruik om ons bediening op ons Here te fokus.  

 

Skrifgronde 

Ons lees op verskeie plekke in die Woord dat die Kerk die liggaam van Christus is, bv. in 1 

Kor. 10:17, Ef. 1:22-23, Ef. 2:16, Kol. 1:18 en Kol. 3:15. Die drie gedeeltes wat meer 

breedvoerig hieroor gaan, is Romeine 12:1-8, 1 Korintiërs 12:1-31 en Efesiërs 4:1-16. 

Hierdie 3 gedeeltes gaan kortliks bespreek word, saam met Matteus 28:18-20: 

 

 Romeine 12:1-8 

Die hooftema van Romeine is dat mens vrygespreek word deur geloof in Jesus Christus. 

As mens na die indeling van die brief kyk, sien jy dat Romeine 12:1-8 die begin van die 

hoofdeel is (wat tot die einde van die brief strek) wat gaan oor hoe die lewe van iemand 

lyk wat vrygespreek is deur geloof in Jesus Christus.  Hierdie gedeelte fokus baie 

spesifiek op daarop dat ons onsself as lewende en heilige offers vir God gee. 

 

Vers 4-8 sê dan hoe dit in ŉ gemeente lyk wanneer elkeen homself/haarself as offer aan 

die Here gee. Hier maak die Here dit baie duidelik dat sy Kerk een liggaam is, met baie 

lede met verskillende gawes en rolle. God gee aan elkeen in ŉ gemeente gawes en ŉ rol. 

Die eenheid wat daar in die liggaam is, is in Christus. Alles gaan oor Hom. Alles wat ŉ 

gemeente doen moet op Hom gerig wees. 

 

God het ons as liggaam van Christus saamgevoeg. Hy gee aan elkeen gawes en ŉ rol in 

die gemeente. Ons gee onsself as offers aan God deur ons gawes in die liggaam te 

gebruik. Die gawes verskil, daarom moet gemeentes nie probeer om verskeidenheid dood 

te druk nie, maar ons moet dit met vreugde vier. 

 

 1 Korintiërs 12:1-31 

Die hooftema van 1 Korintiërs is dat Jesus Christus sy Kerk regeer, ook in die praktiese 

dinge. Hierdie gedeelte is deel van die hoofdeel van die brief wat fokus op die goeie orde 

en leer in die gemeente. Hier word  beklemtoon dat God gawes deur sy Gees gee vir sy 

gemeente. Die grootste gawe wat Hy gee, is die liefde, waarvan ons in 1 Korintiërs 13 

lees. Liefde vir God en liefde vir ander. 

 

God gee verskillende gawes aan elkeen tot voordeel van almal. Elkeen se gawes en rol is 

belangrik in die gemeente. Net soos ŉ liggaam verskillende liggaamsdele het, gee die 

Here in sy Kerk verskillende gawes sodat ons ŉ gesonde liggaam kan wees. As een deel 

van die liggaam ly, ly die res van die liggaam saam met daardie deel. Die Here gee ons 

vir mekaar om mekaar te ondersteun, te beskerm en op te bou. Verder gee God die 
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taak/roeping en gawes aan sekere mense om spesifiek tot die opbou van die liggaam te 

werk.  

 

Ons is Christus se liggaam. God gee aan ons elkeen gawes en ŉ rol in die liggaam. As 

een nie sy of haar gawes aanwend nie, is die liggaam nie gesond nie. As een ly of 

swaarkry, ly die ander saam. As een geëer word, word die ander saam geëer. Ons is as 

liggaam vir mekaar gegee om vir mekaar lief te wees en mekaar te ondersteun. 

 

 Efesiërs 4:1-16 

Die hooftema van Efesiërs is dat die Kerk die liggaam van Christus is en dat Hy die Hoof 

van sy Kerk is. Hierdie gedeelte is deel van die hoofdeel van die brief wat gaan oor die 

Kerk se roeping as liggaam van Christus. Hierdie gedeelte fokus spesifiek op hoe dit in 

die gemeente behoort te lyk. 

 

Daar is ware eenheid in Jesus Christus. Die Gees werk hierdie eenheid en ons het die 

roeping om hierdie eenheid te wys. Hierdie eenheid strek oor alle menslike grense. Ons as 

gemeente se belangrikste identiteit is nie ons taal of ons kleur of ons kultuur nie, maar die 

feit dat ons die liggaam van Jesus Christus is. 

 

In hierdie eenheid, hierdie een liggaam, gee die Here aan elkeen gawes. Elkeen het die 

verantwoordelikheid om sy gawes te gebruik. Verder gee die Here spesifieke gawes aan 

persone wat geroep word om die liggaam op te bou en die gelowiges toe te rus vir hulle 

dienswerk.  

 

Wat is die gevolg as elkeen sy gawes gehoorsaam en met vreugde aanwend? Ons groei in 

een geloof en in kennis van die Seun van God; ons word ŉ volgroeide, volmaakte en 

volwasse liggaam wat vasstaan; Ons word al hoe meer soos Christus. 

 

Die verskillende dele van die liggaam pas by mekaar. Deur die verskillende gawes wat 

die Here vir sy Kerk gee, bou die Kerk haarself op in liefde. 

 

Die Here se Kerk is een liggaam. Hy gee die nodige gawes vir die liggaam om al hoe 

meer na Hom toe te groei. Hy roep mense met spesifieke gawes om die gelowiges toe te 

rus vir hulle diens en om die liggaam van Christus op te bou.  

 

 Matteus 28:18-20 

Baie mense noem hierdie gedeelte die groot opdrag. Hier stuur die Here sy dissipels en 

daarom ook sy Kerk in die wêreld in met die Evangelie. Die opdrag is om mense sy 

volgelinge te maak. Ons word geroep om mense met die Evangelie te bereik sodat hulle 

tot geloof kan kom. Iemand wat in Jesus Christus glo, volg Hom. Die Here sê: Gaan. Ons 

roeping as Kerk is om in gehoorsaamheid en met vreugde te beweeg. As die Here die 

opdrag gee om mense te doop, gee Hy vir die Kerk, sy liggaam, die opdrag om mense te 

lei om in sy beloftes te deel en om hulle deel te maak van die liggaam. Om hulle in die 

gemeenskap van die gelowiges in te trek. As Hy die opdrag gee om mense te leer om alles 
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te onderhou wat Hy ons beveel het, gee Hy vir ons die opdrag om sy liggaam met sy 

Woord te bedien sodat die liggaam sterk en volwasse kan wees. 

 

Die Here se opdragte aan ons word omarm deur sy almag en sy belofte: “Aan My is alle 

mag gegee in die hemel en op die aarde... Onthou: Ek is by julle al die dae tot die 

voleinding van die wêreld.” 

 

Die Here stuur sy Kerk, sy liggaam, uit om met sy gesag te beweeg, om die Evangelie te 

verkondig, om mense deel te maak van sy liggaam en om die liggaam te versorg met sy 

Woord. 

 

Die Here gebruik ander beelde ook in die Bybel om na sy Kerk te verwys, o.a.: Ons is sy 

skape en Hy is ons Herder; en Hy is die wingerdstok en ons is die lote. Ons kies juis om 

die liggaamsbeeld te gebruik omdat ŉ liggaam groei, omdat ŉ liggaam al die lede nodig 

het vir die liggaam om gesond te funksioneer en omdat ŉ liggaam beweeg. 

 

Ons DNA 

Omdat ons die Here se liggaam is, het ons DNA. Met ander woorde, dinge wat so eie is aan 

die Kerk dat ons daarsonder nie waarlik Kerk kan wees nie. Daarom praat ons nie van ŉ 

bedieningsplan of ŉ strategie of ŉ fokus nie, maar ons DNA. Rietvallei se DNA kan soos 

volg saamgevat word: 

 

 Vir God 

Ons besef dat alles in die eerste plek oor ons verhouding met God gaan. Hy het ons eerste 

liefgehad, daarom is ons vir Hom lief. Daarom fokus ons as gemeente daarop om aan 

Hom al die eer te gee, om ons lewens op Hom te rig en in ŉ liefdevolle verhouding met 

Hom te lewe. In gehoorsaamheid aan Hom wil ons groei as liggaam van Christus. 

 

Om hierdie basiese boublok van die liggaam te beklemtoon en die lede daarin te laat 

groei, doen ons die volgende: Eredienste, Bybelstudies, Toerustingsgeleenthede, 

katkisasie, ens. 

 

 Vir mekaar 

Ons besef dat die Here ons ook roep om vir mekaar lief te wees. Dit doen ons deur 

mekaar te ken, mekaar te ondersteun en vir mekaar te sorg. Ons gebruik ons gawes om 

die Here se liggaam op te bou en in mekaar se vreugdes en seer te deel. 

Om hierdie basiese boublok van die liggaam te beklemtoon en die lede daarin te laat 

groei, doen ons die volgende: Bybelstudiegroepe, omgeegroepe, diensgroepe, kuieraksies 

om mekaar al hoe beter te leer ken. 

 Vir die wêreld 

Ons besef dat die Here se liefde vir ons groot genade is. Ons verdien dit nie. Daarom hou 

ons nie hierdie geskenk vir onsself nie, maar ons deel dit met die wêreld. Ons strewe 
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daarna om mense naby ons en ver van ons af te bereik met die Evangelie en God se 

liefde. 

Met ons belydenisaflegging het ons onsself verbind om aktiewe lidmate van die kerk, en 

so aktiewe ledemate van die liggaam van Christus te wees. Dink maar aan ons belofte om 

ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing 

van die Koninkryk van God aan te wend. (Punt 5 van die formulier vir die aflegging van 

belydenis van Geloof) 

Om hierdie basiese boublok van die liggaam te beklemtoon en die lede daarin te laat 

groei, doen ons die volgende: Bedienings, uitreike, alledaagse uitleef van ons geloof. 

 

Wat is die rol van die dienste/ampte? 

Die Here roep spesifieke mense in sy gemeente om daarop te fokus dat die liggaam gesond is, 

groei en haar roeping uitleef. Hierdie mense word geroep om in die dienste te dien. Die 

dienste wat die Here in sy gemeente gee, is diakens, ouderlinge en predikante. Elkeen se taak 

word uiteengesit in die bevestigingsformuliere, daarom net ŉ paar kort opmerkings oor elk: 

 

 Diakens 

Die diakens word geroep om te sorg dat die mense in die liggaam van die Here mekaar 

waarlik liefhet. Die diakens doen nie al die liefdesdiens nie, maar sien toe dat dit gebeur. 

 

 Ouderlinge 

Die ouderlinge word geroep om te sorg dat alles wat gebeur opbouend vir die liggaam en 

tot eer van die Here is. Die ouderlinge word nie geroep om die liggaam lam te lê deur 

soos polisiemanne mense te probeer vang nie, maar om te sorg dat die liggaam gesond is 

en agter Jesus Christus aan beweeg. 

 

 Predikante 

Die predikante word geroep om die lede van die liggaam te bedien met die Woord op 

verskillende vlakke. Dit is deur sy Woord en Gees wat die Here sy Kerk, sy liggaam, laat 

groei en beweeg. 

 

Raamwerk van ons belydenisskrifte en kerkorde 

Die belydenisskrifte is ŉ samevatting van wat ons op grond van God se Woord glo. Die 

kerkorde is die manier wat ons as die GKSA ooreengekom het om dinge as gemeentes te 

doen. Ons kerkorde is die praktiese uitleef van ons belydenis en die Skrif in ons kerkverband. 

Daarom sal dit goed wees om te kyk wat die belydenisskrifte en ons kerkorde te sê het vir ons 

as liggaam van die Here. Daar gaan nie in detail na elke belydenisskrif en kerkorde artikel 

gekyk word nie, maar net na die wat van toepassing is op ons DNA. 

 

Die Nederlandse Geloofsbelydenis 

 NGB Artikel 27 Die algemene Christelike Kerk 
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Die laaste reël van hierdie artikel beklemtoon weereens die eenheid van die Kerk: “Tog is 

dit met hart en wil deur die krag van die geloof in een en dieselfde Gees saamgevoeg en 

verenig.” In ons bediening moet ons hierdie eenheid weerspieël. 

 

 NGB Artikel 29 Die kenmerke van die ware en valse Kerk 

In hierdie artikel kry ons die kenmerke van die ware en valse Kerk. Veral van belang is 

die kenmerke van die ware Kerk: Suiwer verkondiging van die Woord, suiwer bediening 

van die sakramente en die gebruik van die kerklike tug. Die DNA wat vir Rietvallei 

voorgestel word is glad nie in stryd met hierdie kenmerke nie. Inteendeel, dit laat hierdie 

kenmerke prominent na vore kom. 

 

 NGB Artikel 30 Die regering van die Kerk 

Wanneer al die ampsdraers hul roeping uitleef soos die Here wil, word die Kerk volgens 

sy Woord regeer. Rietvallei se DNA bou hierop. 

 

 NGB Artikel 31 Die ampsdraers in die Kerk 

Hierdie artikel beklemtoon dat die ampsdraers dienaars van Jesus Christus is. Hy is die 

enigste Opsiener en Hoof van sy Kerk. Rietvallei se DNA vereis van die ampsdraers om 

dienaars van die Here te wees volgens sy Woord.  

 

 NGB Artikel 32 Die goeie orde en tug van die Kerk 

Hierdie artikel beklemtoon dat die kerkraad ŉ bepaalde orde tot instandhouding van die 

liggaam in te stel en te handhaaf. Hierdie artikel waarsku ook ernstig daarteen dat daar nie 

afgewyk moet word van wat Christus vir ons ingestel het nie. Rietvallei se DNA is juis 

gebaseer op dit wat die Here ons in die Woord oor sy liggaam leer. 

 

Die Heidelbergse Kategismus 

 HK Sondag 25 V/A 66 Wat is sakramente? 

Sakramente is heilige en sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons deur die 

gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. 

Die Here gee vir sy liggaam die sakramente om ons in die geloof te versterk. Dit is tekens 

en seëls wat die beloftes van die Evangelie teken en seël. Dit is genademiddele wat die 

Here vir sy Kerk gee. Daarom moet die Kerk se bediening nie op die sakramente gefokus 

wees as die einddoel of net rondom die sakramente funksioneer nie. Rietvallei se DNA 

wil juis hê dat ons die sakramente sien vir wat dit is, en dat ons nie ons bedieningswerk 

met die sakramente as einddoel doen nie. Die einddoel van die liggaam van Christus is 

om al hoe meer soos Hy te word, om te groei en om te beweeg (soos dit in die bg. 

Skrifgedeeltes uitkom). 

 

Ons Kerkorde 

 Artikel 1 

Hierdie artikel plaas klem op wat nodig is vir die goeie orde in die Kerk van Christus. 

Rietvallei se DNA volg hierdie artikel heelhartig. 



Gerhard van Rhyn Rietvallei se DNA 19 Januarie 2016 

6 
 

 

 Artikel 16 

Die amp van die bedienaars van die Woord is om in die gebede en bediening van die 

Woord te volhard, die sakramente te bedien, om goed ag te gee op hulle medebroeders, op 

die ouderlinge, op die diakens sowel as op die gemeente... Rietvallei se DNA wil juis die 

predikante die ruimte gee om hul roeping getrou en gehoorsaam uit te leef. Daarom is dit 

belangrik dat die kerkraad toesien dat predikante se bedieningstyd juis hiervoor gebruik 

word. 

 

 Artikel 23 

Die amp van die ouderlinge is om toesig te hou dat die ampsdraers hul ampte getrou 

bedien. Hul word geroep om huisbesoek tot stigting te doen soos omstandighede dit 

toelaat. Hier word spesifiek genoem dat dit voor en na nagmaal moet gebeur, om te 

beklemtoon dat dit iets is wat deurlopend is en dat ouderlinge die verantwoordelikheid het 

om lidmate aan te spreek wat onverskillig oor die Woord en sakramente is. Hier word 

glad nie ŉ reël vasgestel vir ŉ rigiede struktuur waar die ampswerk in ŉ koue, kliniese 

oefening verval nie. Rietvallei se DNA gee ouderlinge die vryheid om hul ampswerk 

getrou en gehoorsaam tot die eer van die Here te doen, soos die omstandighede dit toelaat 

en die nood dit vereis. 

 

 Artikel 25 

Die amp van die diakens is om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in 

daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Vir Rietvallei se DNA is die ampswerk van die 

diakens, die wat in die omgeegroepe en in die diensgroepe werk, bitter belangrik. Dit is 

slegs wanneer ons as gemeente ons liefde teenoor God en ons naaste prakties uitleef, wat 

ons waarlik Kerk is en as liggaam groei. 

 

 Artikel 30 

Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake op ŉ kerklike wyse behandel. Op ons 

vergaderings hoort slegs sake wat by ons roeping en taak pas. Vir ons om waarlik Kerk te 

wees en Rietvallei se DNA te vertoon, moet ons ons vergaderings se agendas skoon kry 

van sake wat nie daar tuishoort nie. Dit gaan vra dat ons mekaar al hoe meer gaan vertrou 

om sake af te handel wat nie op ons agendas tuishoort nie. 

 

Voorstelle om goed te keur sodat ons as liggaam van Christus met ons DNA tot God se eer 

kan lewe: 

 

1. Dat ons die gemeentelede deeglik sal inlig en toerus oor Rietvallei se DNA. 

 

2. Dat elke belydende lidmaat opnuut en deurlopend herinner word aan sy/haar belofte 

tydens belydenisaflegging om sy/haar gawes tot opbou van die gemeente en uitbouing 

van die Koninkryk van God aan te wend. 
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3. Dat almal wat in die ampte/dienste bevestig is, opnuut sal fokus op dit waarvoor hulle 

“ja” gesê het met hul bevestiging. 

 

4. Dat toerustingsgeleentheid gereël en bygewoon word oor dit waarvoor ons “ja” gesê 

het met ons bevestiging as ampsdraers. 

 

5. Dat ons deurlopend alles wat ons as gemeente doen aan ons DNA sal meet en kyk wat 

moet bykom of wegval. 

 

 

6. Dat ons die agendas van ons vergaderings sal skoonmaak van administratiewe sake, 

sodat ons agendas ons roepings weerspieël. Administratiewe sake en ander sake wat 

afgehandel kan word, word na kommissies ter afhandeling verwys. 

 

7. Dat ons die gemeente geleentheid gee om hulself in verskillende omgeegroepe in te 

deel om sodoende ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die 

ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend .... Op hierdie 

manier kry hulle die geleentheid om hierdie belofte na te kom en so eienaarskap van 

hul deelwees van die gemeente te neem. Die lidmate wat dit nie binne ŉ vasgestelde 

tydperk doen nie, sal ingedeel word.  

 

8. Dat ons nie rigied is wat die grootte van hierdie groepe aanbetref nie. Party groepe 

gaan die beste in groot groepe bedien word en ander in kleiner groepe. 

 

9. Dat ons ons bes sal doen om ŉ diaken of meer indien nodig in elke groep te kry om 

die liefdesdiens te bevorder. Diakens is steeds nodig om ook in die diensgroepe 

leiding te neem. 

 

10. Dat ons die omgeegroepe op Bybelstudies sal bou. Ons glo dat die Here sy Kerk, sy 

liggaam, laat groei deur sy Woord en Gees. Daarom moet ons bediening dit wys. Hier 

neem die ouderlinge leiding. 

 

11. Dat ons nie van die predikante verwag om binne ŉ sekere tydperk almal in die 

gemeente/blok te besoek nie, maar dat hul fokus op die Woordverkondiging op 

verskillende vlakke, siekebesoeke, besoeke by nuwe intrekkers, doopbesoeke en 

noodbesoeke. 

 

12. Dat ons nie van ouderlinge verwag om x-aantal kere by lidmate huisbesoek te doen 

nie, maar dat hul hul bedieningswerk deurlopend doen en soos die nood dit vereis. 

 

13. Dat ons nie nagmaal as die eindpunt van ons bediening sien nie, maar as ŉ gawe wat 

die Here gee om ons te versterk. 

 

Die predikante 

 


