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Dagboek 
Vandag  
20 Januarie 
 

Deurkollekte:  Kerklike 
tydskrifte 
Skinkbeurt :  D13 en N16 

Woensdag 
23 Januarie 

19:00 Verg. Ouderlinge en 
Diakens 
Skinkbeurt Wyke D10 en 
S02 

Donderdag 
24 Januarie 

9:00 Bybelstudie 
gemeente 
 

Vrydag 
25 Januarie 

6:00 Vroegoggend 
volgelinge Bybelstudie 

Saterdag 
26 Januarie 

6:00 Ouderlinge 
Toerusting 
6:00 Diaken Toerusting 

Sondag 
27 Januarie 
 

Deurkollekte:Emiritaats-
fonds 
Skinkbeurt: Wyke N43 
en S51 

 

 

MEELEWING 
Voorbidding en gebed word gevra 
 
Die volgende lidmate wat wag vir 
uitslae: 
Titus v Aswegen  
 
Ons vra ons Here se nabyheid en 
versterking vir lidmate wat 
gehospitaliseer word en aansterk 
na behandeling: 

 Nic Croukamp sterk aan na ‘n 
operasie in Milpark. 

 Chris  Muller is weer in ZAH 
gehospitaliseer. 

 Mercia Carsten is tuis na ‘n 
voetoperasie. 

 Annelie Heineman wat goed 
aansterk na ‘n hartoperasie in 
Wilgers. 

 Erhard van Zyl sterk aan na ‘n 
operasie. 

 Gert Penning word nog 
gehospitaliseer. 

 
Vreugde saam met Frans en Retha 
Vermaak met hul dogter Jacomien se 
huweliksbevestiging met Jaco Buys 
die afgelope naweek. 
 

Doop: 
Baie geluk aan Hendrik en Renè 

Steenkamp wat hulle tweeling Hendrik 

& Jana tydens die 2de diens ten doop 

hou, ook baie geluk aan die 

grootouers Hendrik & Ingrid 

Steenkamp. 

 

Baie geluk ook aan Mo & Carina 

Kurpershoek wat hulle dogtertjie Anlia 

die 2de diens ten doop hou, ook baie 

geluk aan die grootouers. 

 

Kollektes onder die diens: Gaan vir 

die diens van Barmhartigheid.  

Deurkollekte vir Kerklike 
Tydskrifte 

Die doel van kerklike tydskrifte soos 
die Kerkblad, die Gereformeerde 
Vroueblad en die Slingervel is om 
aktuele artikels met 'n Gereformeerde 
grondslag te publiseer en na lidmate 
en ander belangstellendes teen 'n 
billike prys te versprei. Hierdie 
maandelikse tydskrifte bevat 
interessante artikels oor geloofsake en 
inligting oor gemeente-aktiwiteite in 
die GKSA. 
 
Net een kollekte word jaarliks vir die 
doel ingesamel.  Die mikpunt is R10 
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per lidmaat per jaar. By voorbaat 
dankie vir u bydrae. 
 
 

Afkondigings voor of na 
eredienste 

 

Weens die tyd wat deur afkondigings 
voor die diens in beslag geneem word, 
het die Kerkraad besluit om 
mondelinge afkondigings te beperk 
deur slegs inligting wat te laat vir 
publikasie was, voor of na die diens af 
te kondig.  
 
Inligting oor ander sake wat in die 
Eljada vervat is of geprojekteer word, 
word nie ook afgekondig nie. 
 
Lidmate wat aksies bekend wil maak 
word aangemoedig om die inligting vir 
die Eljada en projeksie voor te berei 
en voor Donderdag 10:00 aan die 
kerkkantoor te voorsien. 
 

Katkisasie 
Laerskoolleerders vergader direk na die 
eerste diens (09:10) in die kerkgebou en 
hoërskoolleerders om 17:00.  
 

Preekbegeleiding 
Tydens die eerste diens in die saal 
onder leiding van Ds. Petrus.  

 
Vergadering van die Kerkraad met 

Diakens 
 
Voorbidding word gevra vir die 
kerkraad met diakens wat DV 
Woensdagaand 23 Januarie vanaf 
19:00 vergader.  
 

Gemeente-kalender 
Die gemeente-kalender vir 2019 is in die 
portaal beskikbaar. Neem asseblief net een 

per gesin. Die gemeente-kalender verskaf 
belangrike inligting oor gemeente-aktiwiteite, 
eredienstye, diensbeurte van wyke, 
deurkollektes en kontakinligting van 
predikante en ander funksionarisse. 
 

Toerusting van ampsdraers 

‘n Toerustingsgeleentheid vir 
ouderlinge en diakens word vir 26 
Januarie 2019 gereël. Ons gaan fokus 
op die bedieningsuitdagings in ‘n 
stadsgemeente en ook gedagtes deel 
oor praktiese aspekte van die 
dienswerk van ouderlinge en diakens. 
 
Ander lidmate is ook welkom om die 
geleentheid, wat om 06:00 met 
Bybelstudie sal begin, by te woon. Ons 
beoog om teen 11:30 klaar te wees. 
Laat weet asseblief die skriba by 
skriba@gkrietvallei.co.za nie later nie 
as 20 Januarie indien jy belangstel om 
die geleentheid by te woon. 
 

Bybelstudie 
Tydens ŉ beplanningsgeleentheid van 

ons predikante is besluit dat ons 

vanjaar daadwerklik sal poog om 

Bybelstudiegeleenthede te benut en 

uit te bou.  Ons streef daarna dat daar 

meer groepe sal ontstaan en groei.   

 

Om Bybelstudie saam met 

gelowiges te doen is: 

 eerstens ŉ opdrag van God  - “Dit 
gaan goed met die mens wat 
onberispelik lewe, die wat wandel 
volgens die woord van die Here”. (Ps 
119:1) 

 en dan ook ŉ geleentheid om saam te 
groei en mee te leef – “Die hele Skrif 
is deur God geïnspireer en het groot 
waarde om in die waarheid te 
onderrig, dwaling te bestry, 

mailto:skriba@gkrietvallei.co.za
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verkeerdhede reg te stel, en ŉ regte 
lewenswyse te kweek” (2 Tim 3:16) 
 

Huidige geleenthede waar lidmate 

kan inskakel: 

 Maandagaande (19:00) en 
Donderdagmiddae (13:30) soos op 
Kalender geskeduleer. 

 Donderdag oggende om 09:00 

 Vrydagoggende om 06:00 

 Geleenthede in Wyk- en 
groepverband 
 

Bedieningshandleiding.   
Volgens ŉ besluit van die Kerkraad 
word alternatiewe maniere ondersoek 
en ontgin om die 
Bedieningshandleiding so effektief 
moontlik saam te stel. In die verlede is 
temas en Bybelboeke behandel.  
 
Ons beplan om hierdie kwartaal weer 
op die kerklike jaar te fokus.  Die 
kerklike kalender, ook bekend as die 
kerklike of liturgiese jaar, bestaan uit 
’n reeks liturgiese feeste en vierings 
wat oor ’n jaar strek en ook jaarliks 
herhaal word. 
 
Die ordening van die jaar in so ’n 
geslote jaarsiklus staan teenoor die 
burgerlike of sekulêre jaar en begin 
nie op 1 Januarie nie, maar op die 
eerste Sondag van Advent – dit is die 
tyd tussen Kersfees en Paasfees.  Die 
kerklike jaar het ontwikkel rondom 
twee fokuspunte: die weeklikse viering 
van die verlossing op ’n Sondag en 
die jaarlikse viering van Paasfees 
waaraan die ander feeste met verloop 
van tyd gekoppel is. 
 
 

Beroeping van ‘n mede-leraar 
vir Rietvallei 

Vandag is die laaste geleentheid om 
name van predikante vir beroeping 
aan die kerkraad voor te lê. Voorstelle 
kan aan die skriba by 
skriba@gkrietvallei.co.za gestuur word 
en moet asseblief aan die hand van 
Rietvallei se bedieningsuitdagings en 
–behoeftes gemotiveer word: 
Rietvallei: Die Liggaam van Christus 
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. 
 
Rietvallei as die liggaam van Christus 
wil sy lidmate daarin laat groei deur 
Eredienste, Bybelstudies, 
Toerustingsgeleenthede, 
huisbesoeke, katkisasie, ens. Hierin 
speel ons predikante onder die leiding 
en toesig van die kerkraad ‘n leidende 
rol.  

 
Ons streef daarna om 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. 
Bybelstudiegroepe, omgeegroepe, 
diensgroepe en kuieraksies is 
belangrike inisiatiewe om mekaar al 
hoe beter te leer ken. 

 
Ons besef dat die Here se liefde vir 
ons onverdiende genade is en wil dit 
graag met die wêreld deel. Ons strewe 
daarna om mense naby ons en ver 
van ons af te bereik met die Evangelie 
en God se liefde. Ons is betrokke by 
bedienings, uitreike, alledaagse uitleef 
van ons geloof. Ons erken die nood 
aan Woordbediening in ons 
onmiddellike omgewing in sy multi-
kulturele konteks, net soos ons ook 

mailto:skriba@gkrietvallei.co.za
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met die woord oor landsgrense heen 
en selfs inter-kontinentaal uitreik. 

 
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. 

 
Bedieningsuitdagings sluit die 
volgende in: 

 

 Dalende neigings in erediens- en 
Nagmaalbywoning asook toenemende 
onbetrokkenheid by gemeente-aksies. 

 Dalende betrokkenheid van 
jongmense by die kerklike aktiwiteite. 

 Rietvallei slaag nie daarin om effektief 
evangelisasie-werk, veral in die 
onmiddellike omgewing te doen nie. 

 Gemeente-leiers (ouderlinge en 
diakens) benodig toerusting om meer 
doeltreffend en met groter toewyding 
hulle dienswerk te verrig. 

 Huisbesoek deur ampsdraers 
 

Verlangde 
gawes, bekwaamhede en vaardighede: 

 
Benewens die bedieningsopdragte 
soos vervat in die 
bevestigingsformulier vir Bedienaars 
van die Woord, het Rietvallei bepaalde 
behoeftes ten opsigte van 
evangelisasie (ook multi-kultureel), 
toerusting van leiers, die jeug en 
senior lidmate geïdentifiseer. Die 
predikant wat beroep word, behoort:  

 

 ‘n Warm, mensgerigte leraar te wees 
wat doeltreffend in ‘n span saam met 
medeleraars en ander gemeente-
leiers kan funksioneer. Hy moet oor 
die vermoë en lewenservaring beskik 
om mense van dieselfde oortuigings 

maar verskillende persoonlikhede en 
geloofsuitlewing te kan verenig, 
motiveer en toerus om God se 
koningkryk uit te brei. 

 Die uitdagings wat ‘n groeiende 
stadsgemeente inhou deeglik verstaan 
en verreken in sy 
bedieningsbenadering. 

 Oor die vermoë beskik om met alle 
ouderdomsgroepe te kan werk.  

 ŉ Passie hê om met jongmense te 
werk. 

 
Vertrou op die Here met ALLES wat jy 
het. Moet nie staatmaak op  jou eie 
insigte nie. Vra na die wil van God in 
alles wat jy doen. Hy sal die regte pad 
vir jou wys. Moenie jou eie wysheid 
oorskat nie. Hou eerder die Here voor 
oë en vermy wat sleg is.' Spr 3:5-7 
 
Die Kerkraad beklemtoon dat die hele 
proses biddend hanteer moet word en 
versoek u dus om voortdurend vir die 

leiding van die Heilige Gees te bid. 

 

Katkisasie 
Al ons katkisante en hul ouers word 
hartlik verwelkom. Dit is ‘n wonderlike 
geleentheid waar ons aanvullend tot 
ouers se doopverpligting saam met 
ons verbondskinders kan groei.   
 
Ons laerskool katkisasie vind tussen 
die twee oggenddienste plaas en ons 
hoërskool leerders vergader saam met 
hul ouers om 17:00.  
 
Baie dankie byvoorbaat aan al ons 
Kategete.   
 
Ons benodig steeds hulp met die 
hoërskool leerders. Die Klasse word 
tussen die predikante verdeel en as 
interim word iemand vir die GR 8 en 9 
Klasse benodig.  Ons verwelkom alle 
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hulp sodat daar ook altyd ‘n aflos 
beskikbaar is.  Skakel met die 
predikante as jy kan help. 

 
Laerskoolkinders - 

Katkisasie en Gr 1 - 7 
kamp 2019 

 
 
Indien u nie die amptelike katkisasie-
opening kon bywoon op 13 Januarie 
nie, kom gesels asseblief na die 
eerste erediens om 9:10 voor in die 
kerkgebou met Gert of Lynelle 
Steyn.  Ons sal jul na die regte klas en 
kategeet begelei en ook die nodige 
katkisasie-boekies en kampinligting 
gee.   
 
Die Graad 1 - 7 laerskoolkinderkamp 
vind plaas vanaf 8 - 10 Februarie 2019 
by die Hartbeesfontein 
jeugkampterrein.  Die 
kampinligtingsbriewe en 
vrywaringsvorms is op 13 Januarie in 
die katkisasieklasse uitgedeel.  Indien 
u nog nie daarvan gekry het nie, 
gesels gerus met Gert of Lynelle 
Steyn na die eerste 
erediens.  Betalings en 
kampinskrywings kan tot en met 27 
Januarie gedoen word.  Skryf asb so 
gou moontlik in om u kind se plek te 
verseker. 
 
Indien u enige verdere inligting of vrae 
het rakende die laerskoolkinders se 
algemene sake, katkisasie of die 
kamp, kontak gerus vir Gert (082 410 
9922) of Lynelle (082 410 9923) 
Steyn. 
  
 

Susters afskop        
16 Februarie 
2019 om 9:00 

 

Ons skop die jaar af met ‘n huppel 

in die stap en ‘n vonkel in die glas! 

Al die Susters van Rietvallei word 

uitgenooi na hierdie heerlike 

oggend van kuier, eet en samesyn 

in die kerksaal om 9:00. 

 
Kom Susters…..die tyd is min en 

die jaar loop uit…..skryf dadelik jou 
naam op die lys in die voorportaal 
voor of op 11 Februarie 2019.  Sien 

julle daar! 
 
 

 

SUSTERSAAMTREK 2019 
 
Die Susters van 
Gereformeerde Kerke Oos-Moot  en 
Die Kandelaar 
nooi julle hartlik uit na die saamtrek vir 
die Pretoria-streek. 
DATUM EN TYD: Saterdag 9 Maart 
2019 om 09:00 (registrasie vanaf 
08:00) 
TEMA: Om-gee-wingsbewus 
SPREKERS: Prof. Albert Coetsee 
(Teologiese Skool Potchefstroom) & 
Annabé Pretorius (polimeer 
wetenskaplike en onafhanklike 
plastiekkonsultant) 
 
PLEK: NG Kerk Magalieskruin, 
Joycelaan 150, Magalieskruin 
(25.6880° S; 28.2368° E) 
KOSTES: R150 per persoon (sluit 
ontbyt en ligte middagete in) 
RSVP: 6 Februarie 2019  
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 Ons ondersteun vanjaar die 
inisiatief van Christian Prison 
Ministries. Skenking van basiese 
toilet-ware asook onderklere en 
kouse (geen luukse items nie) kan 
by registrasie in houers geplaas 
word.  
CPM SA is 'n evangelie-
bedieningskursus wat aan 
gevangenes gebied word. Met 
meer as 500 aktiewe studente, en 
ongeveer 195 vrywillige mentors 
bring CPM hoop aan baie 
gevangenes. Vir meer inligting: 
www.cpministries.org . 

 ‘n Kollekte word tydens die 
saamtrek gehou ten bate van Die 
Vroueblad en die Instituut vir 
Christelike Onderwys.  

 Daar sal ‘n paar stalletjies wees 
wat u kan ondersteun – bring dus 
beursies saam.  

Susters van ander kerke, familie en 
vriendinne is baie welkom! 

Mammas wat borsvoed is welkom 
om van die moederskamer gebruik 

te maak. 
Ongelukkig maak ons nie 

voorsiening vir ander kinders nie, 
slegs jonge dames vanaf 12 jaar. 

 
Rietvallei Susters wat die Saamtrek wil 
bywoon word versoek om hul name 
voor 3 Februarie op die lys in die 
voorportaal te plaas asook die nodige 
betalings te doen.  Betalings kan in die 
Susters se bankrekening gedeponeer 
word: 
Gereformeerde Kerk Rietvallei 
Susters 
Absa Woodlands (Takkode: 632005)  
Tjekrek nr 409 473 9097 
Verwysing:  Saamtrek/Naam 
Epos asseblief bewys van betaling 
aan:  anneke@apret.co.za. 
 

OM-GEE-WINGSBEWUS 
God se kinders gee om vir Sy skepping 
 
 
DONASIES VIR SUSTERSKAS 
 
Enige donasies vir die Susters is 
welkom en kan in ‘n koevertjie in die 
kollektesakkie geplaas word.  Merk 
asseblief duidelik SUSTERSKAS EN 
U NAAM. 
Donasies kan ook elektronies in die 
Susters se bankrekening gedeponeer 
word by: 
 
Absa Woodlands (Takkode: 632005)  
Tjekrek nr 409 473 9097 
Verwysing:  Naam en Van 
 
By voorbaat dankie vir elkeen se 
bydrae en skenkings.  Dit word opreg 
waardeer. 

 
DANKIE 
Baie dankie aan Heidi Muller wat 
voortaan sal help met die Eljada.  
Heidi jou bereidwilligheid word 
waardeer. 
 

MAGNOLIAGROEP 
Die MAGNOLIAGROEP  bestaan tans 
uit 10 tot 12 lede.  Ons is almal 
alleenlopende dames - weduwees, 
geskeides ens bo 60.  Ons vergader 1 
keer per maand by die kerk of waar 
ons ookal besluit. 
  
Ons volgende vergadering is op DV 
Woensdag 23 Januarie om 10 uur by 
die kerk.  Indien u belangstel om by 
ons aan te sluit, skakel gerus vir Elsie 
vd Walt (084 208 4640)  
 

mailto:anneke@apret.co.za
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Vanaf die GKSA Admin 
Buro:Omgewingspitkos 

 
‘n Natuurlike beklemming wat jou 
beetpak elke keer as jy ‘n reënboog 
sien, is nie snaaks nie want dit spreek 
van ‘n grasie van God in ons 
regeeramp. Eintlik ‘n reëntaal wat 
spreek met beloftes van hoop vir ‘n 
nuwe lewe. Die 45% trefkrag van 
amptelike weervoorspellings maak die 
ken van die natuur se reëntaal heel 
tersaaklik. Soos die 
bloukopkoggelmander se hewige op 
en af waterpomp na die noorde, die 
kleine geitjie of padda blikslanertjie 
wat vroegaand skril ‘n verandering in 
lugdruk aankondig, vroeë ontwaking 
van slange, menigte veldmuise, 
watervoëls wat hul neste hoër bou en 
die ongeduldige geploeter van die 
skilpadmannetjie terwyl sy wyfie nes 
grawe. Reën vyf dae na donkermaan 
of drie dae na volmaan, die vognewel 
om die maan of ‘n sekelmaan wat 
uitgooi.  
 

‘n Oorsig oor die kerkorde.  
Deel 2. 

 
Wie regeer die kerk? 
Die vertrekpunt van kerkregering (volgens 
die Skrif) sien ons in die koninkryk van God. 
God is Koning en dat Hy in besonder sy kerk 
deur Christus regeer (1 Kor. 15:24).  
Christus is daarom die engiste Hoof van sy 
kerk en Hy regeer die kerk (Ef 1:22, 23; Kol 
1:18).   
As Hoof van die kerk het Christus self 
reëlings gestel vir die regering van sy kerk 
(daar is vir ons duidelike beginsels en 
vetrekpunte gegee).  
Ons ken God as die groot Gewer; Gewer van 
sy Seun, van die Heilige Gees, van 
genadegawes en van die dienste.  
Op ‘n besondere manier sorg God vir die 
voortdurende leiding en voortbestaan van sy 

kerk. Dit alles gee Hy in en aan sy kerk sodat 
die kerk versorg, bedien en regeer kan word.  
 
Ons bely Christus is die Hoof, maar hoe 
regeer Hy?  
Die Woord van God leer ons  dat Hy gawes 
en dienste gee en roep Hy mense in sekere 
dienste/ampte van lering, regering en 
versorging.  
Deur die diens van die Woord en onder 
leiding van die Gees vergader God sy kerk, 
en oral waar kerke ontstaan, word mense in 
die bepaalde dienste verkies en bevestig om 
daardie gelowiges toe te rus, op te bou in die 
geloof en in die eenheid van die geloof te 
bewaar.  
 
Baie belangrik, Christus dra nooit sy gesag 
oor aan die dienaars in die kerk nie, maar Hy 
dra dit wel aan hulle op om Hom in en aan 
die kerk te bedien. Die dienaars is 
instrumente in die hand van die Heilige 
Gees. 
 
Volgende keer kyk ons vlugtig na die eerste 
Artikels van die kerkorde. 
 
Ds Danie.   
 

 

OGGENDDIENS       8:00 EN 10:15 

Lied 292:1,2 
Psalm 25:3 
Psalm 119:19 
Psalm 134:4 
 
Tema: Drie Persone een Wese 
 
Skriflesing: Genesis 1:1-2:4 
 
Inleiding  
Die woord “Drie-Eenheid” kom nie in 
die Bybel voor nie. Dis ’n woord wat 
ons gebruik om te beskryf hoe God 
Homself aan ons openbaar of 
bekendstel.  
 
Openbaar God Homself in 3 
Persone in die Skrif? 
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Die Vader is nie die Gees of die Seun 
nie en die Seun is nie die Vader of die 
Gees nie en die Gees is nie die Vader 
of die Seun nie. Ons Belydenisskrifte 
onderskei in rolle: Vader is die 
oorsaak, oorsprong en begin van alle 
sigbare en ongsigbare. Die Seun is 
die Woord die Wysheid en die Beeld 
van die Vader. Die Gees is die ewige 
Krag en Mag wat van die Vader en die 
Seun uitgaan.  
 
1 Johannes 1:1-5 wys vir ons dat die 
Vader en die Seun apart is van 
mekaar – en so ook die Gees – maar 
terselfdertyd almal God is. Genesis 
1,2 leer vir ons dat God van Homself 
in meervoud verwys. Ook by Jesus se 
doop sien ons die onderskeid in 
Mattheus 4 en tog is hulle Een. God 
openbaar Homself dus in 3 persone in 
die Skrif. Die doopformule wat ons 
vanoggend gaan hoor in Matt 28 wys 
ook op een God maar openbaar in 3 
Persone. Ook sien ons weer die 
onderskeid in 2 Kor 13:13 – die seën 
wat uitgespreek word.  
Is elkeen van hierdie Persone God?  
Die Vader is God – sien byv. Eks 3:14, 
Jes 43:10, Gen 2:3, Open 4:11. Die 
Seun is God – sien Jes. 9:5, Miga 5:1, 
Joh 1:3, Joh 20:28. Die Gees is God – 
Hand. 5, Ef 4, Psalm 139:7, Joh 14:2, 
Matt 28:19 
 
Is daar net een God? 
Ons aanbid nie 3 gode nie. Die Here 
alleen is God. Ons mag geen ander 
gode voor sy aangesig hê nie 
(Eksodus 20, Deut 5). Deut 6:4 
“Luister, Israel, die Here is ons God, 
Hy is die enigste Here. 5 Daarom 
moet jy die Here jou God liefhê met 
hart en siel, met al jou krag. Ook sien 
ons dit duidelik in Romeine 3:29-30 29 
Of is God net God van die Jode, nie 

ook van die heidennasies nie? Ja, ook 
van die heidennasies, 30 want daar is 
net een God. Ook sien ons dit in 
Efesiërs 4:5-6: 5 Daar is net één Here, 
één geloof, één doop, 6 één God en 
Vader van almal: Hy wat oor almal is, 
deur almal werk en in almal woon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANDDIENS           18:30 

Ps 66:1,2 Ps 91:1,6 Ps 138:1,4  
Sb 20-2:1,2,5,6 
 
Skriflesing: Mt 4:1-11 Teks: Mt 4:1,3                
Tema: Christus is die Seun van God. 
 
Dit lyk of God se Plan om Christus te 
laat doop in die spervuur kom as 
Jesus kort daarna in die woestyn gelei 
word.  Hy is ons Here se geliefde 
Seun. God sê: “Oor Hom verheug ek 
My” 
 
Ons sou moontlik ŉ ander wending 
verwag na Jesus se doop. Die Heilige 
gees is immers op Hom uitgestort. Die 
omstanders verwag dat groot 
opspraakwekkende dinge gaan 
plaasvind.  
 
Vir veertig dae en nagte vind gebeure 
plaas wat die mensdom se toekoms 
bepaal.  
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1. Waarom lei die Gees Jesus na die 
woestyn? 

 Vervulling van die Ou Testament 

 Plek vir selfondersoek 
 

2. Waarom spreek die versoeker Jesus 
as die Seun van God aan?  

 Ewige stryd 

 Verwarring 
 

3. Ons leer die plekke ken waar ons die 
weerlooste is: 

 Lewensmiddele 

 Oorlewing 

 Mag 
 

4. Christus behaal die oorwinning. 

 Die duiwel vlug weg 

 Engele kom om te versorg

APOLOGETIEK 
Gebod Ou Testament Nuwe Testament 

Tiende Eks. 20:17: ‘Jy mag nie ie-
mand anders se huis begeer 
nie. Jy mag nie sy vrou be-
geer nie, ook nie 'n slaaf of 
slavin, 'n bees of 'n donkie, of 
enigiets anders wat aan hom 
behoort nie.’  

Luk. 12:15: Toe sê Hy vir hulle: 
“Pas op en wees op julle hoede vir 
elke vorm van gierigheid, want 'n 
mens se lewe is nie afhanklik van 
die oorvloed van sy besittings nie.” 

 Deut. 5:21: ‘Jy mag nie ie-
mand anders se vrou begeer 
nie. Jy mag nie sy huis be-geer 
nie, ook nie sy grond, sy slaaf 
of slavin, sy bees of don-kie, of 
enigiets anders wat aan hom 
behoort nie.’ 

Rom. 13:9: die gebooie: “Jy mag 
nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie 
moord pleeg nie, jy mag nie steel 
nie, jy mag nie begeer nie,” of 
watter ander gebod daar ook al is, 
word immers in hierdie een gebod 
saamgevat: “Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself.” 

Verkorte weergawes kom voor in (maar bevat nie al tien nie) 
Mat. 19:17 – 19; Mark. 19:19.  
Joh. 14:15: As julle My liefhet, bewaar my gebooie 

Luk. 18:20 Rm. 19:9 

  

 


