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Baie van julle is waarskynlik vertroud 
met die werke van Timothy (Tim) 
Keller, predikant van die Redeemer 
Presbeteriaanse Kerk in New York. 

Ek het sy boek, Every Good 
Endeavour, besonder insiggewend 
gevind en deel graag die hooftrekke 
daarvan in die volgende paar 
redaksionele bydraes.

Deel 1 van 3: God se 
oorspronklike plan vir 
werk

Iets wat ons soms miskyk of vergeet, 
is dat werk deel was van die paradys, 
dus nog voor die sondeval. Om die 
waarheid te sê, God het gewerk – dis 
nie iets wat benede Hom is, of slegs 

vir mense bedoel is nie. Behalwe vir 
skeppende werk kom ons ook reeds 
in Genesis instandhoudende werk 
teë, waar God die mens beveel om 
die skepping te bewerk. God het die 
skepping gelaat met groot potensiaal 
vir ontginning.

Werk, volgens Keller, is nie ’n vloek nie, 
maar ’n basiese menslike behoefte. 
Die skrywer Dorothy Sayers beskryf 
die Christelike verstaan van werk só: 
“...work is not, primarily, a thing one 
does to live, but the thing one lives 
to do.” Keller waarsku egter dat die 
Bybel ook nie die teenoorgestelde 
uiterste verkondig, naamlik dat werk 
die énigste belangrike menslike 
aktiwiteit is, nie.

Keller wys daarop 
dat die mensdom 
twee denkfoute 
maak ten opsigte 
van werk: Eerstens, 
dat werk slegs ’n 
noodsaaklike euwel 

is waarmee ons geld verdien om 
verdienstelike sake te onderhou of 
te ondersteun. Tweedens glo ons 
dat beroepe met laer salarisse ’n 
laer status verdien en afbreuk doen 
aan ’n mens se waardigheid. Een 
gevolg hiervan is dat baie mense 
beroepe kies waarvoor hulle nie 
aangelê is nie, met die hoogste 
vergoeding en prestasie as hul 
besluitnemingskriteria.

Die Bybelse beskouing is egter 
anders, naamlik dat alle beroepe 
die beeld van God as Skepper (en 
Onderhouer) reflekteer. Werk het op 
sigself waardigheid omdat dit iets is 
wat God doen en iets is waartoe hy 
mense roep. Jesus was immers ’n 
skrynwerker van beroep. 

Die praktiese implikasies hiervan is 
verrykend. Ons het die vryheid om 
ŉ beroep te kies wat by ons gawes 

en passies pas. Ons kan ons trots in 
ons sak steek as die ekonomie druk 
en iets aanpak wat ons voorheen 
as minderwaardig sou beskou het, 
omdat ons nou die waarheid weet. 
Ons het geen rede meer om op 
sekere beroepe (of diegene wat dit 
beklee) neer te kyk nie.

Martin Luther skryf dat God ons 
maklik die graan en vrugte kon gee 
sonder dat dit vir ons nodig was om te 
plant en oes ... maar Hy wou nie.

En volgens Johannes Calvyn sal 
“geen taak gesien word as so 
afstootlik of verwerplik dat dit nie sal 
skitter en skyn in waarde in God se oë 
nie, mits jy jou roeping navolg.”

Wanneer ons ’n beroep kies of ŉ pos 
aanvaar, moet ons kriteria wees: 
roeping deur  God. Dit gee op sigself 
genoeg betekenis aan ons werk. 
Om selfvervulling, aansien of mag 
na te jaag, sal ironies genoeg juis 
die teenoorgestelde effek hê, want 
hierdie dinge versmoor ’n mens op 
die ou end en sal nooit volhoubaar 
bevredig nie. Verder, soos menige 
skrywers al in die verlede opgemerk 
het, ondermyn dit die gemeenskap 
op die lange duur. Die doel van werk 
moet wees om God en ander te dien. 
’n Vraag om jouself af te vra: “Hoe 
kan ek, met my huidige vermoëns 
en geleenthede, ander die beste 
dien terwyl ek in gedagte hou wat 
ek weet van God se wil en menslike 
behoefte?”

As roeping ons werk bepaal, kan ons 
weet dat ons God goed dien wanneer 
ons bevoegd (‘competent’) is in ons 
werk. Dit is baie bevrydend, want al 
sal ons dan steeds streef na sukses, 
sal ons nie daartoe gedryf word om 
onsself te oorwerk nie.
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In die volgende uitgawe van die Rietfluit kyk 
ons na die effek van die sondeval op werk.
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Deur Deleen Kornleius

Antonie en Johanna van der Bijl 
kom al die pad vanaf Vredenburg- 
Saldana. Hul dogter Jouke en 
skoonseun Braam Viviers is lidmate 
van ons gemeente. Antonie is 'n 
projekbestuurder wat baie rondreis en 
Johanna 'n tuisteskepper.

Petrus en Mikie 
Jooste kom van 
Gereformeerde Kerk 
Centurion. Petrus 
is 'n professor by 
TUT en Mikie 'n 
Administratiewe 
Bestuurder by FIA.

Francois, Ida en Miané Sonnekus. 
Francois is 'n projekbestuurder en Ida 
'n rekenmeester.

Piet en Marina van der Walt van Moreletapark het by ons gemeente aangesluit vanaf die N.G. Kerk Garsfontein. Piet en 
Marina is in 1959 in Pretoria getroud en woon hulle hele getroude lewe al in die Jakarandastad. Hulle is 5 kinders en 13 
kleinkinders ryk. Piet en Marina het by die spoorweë ontmoet en is Transnet-pensioenarisse. Dié 80-plussers behartig 
hul huis en tuin self. Hulle beskryf hul liefde vir werk en positief besig wees saam met gereelde besoeke van hul kinders 
en kleinkinders as `n wenresep vir goeie gesondheid en positiewe uitkyk op die lewe. Hulle sal graag by ‘n Bybelstudie 
wil inskakel.

Welkom by Rietvallei aan al die nuwe intrekkers! Ons hoop julle sal vinnig by 
ons inskakel en ons verras met al julle talente.

Baie welkom!

Paul du Plessis 
het oorgekom 
vanaf Polokwane 
en is in IT en 
dataverwerking 
werksaam.
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Die mooiste en wonderlikste wat alle 
mense tot kinders aangetrokke laat 
voel, is hulle grootoog-vreugde en 
uitbundige blydskap en verwondering 
oor alles om hulle. Ook hulle 
gretigheid om nuwe dinge te omarm 
en te ontdek. Ons wil niks doen om 
hierdie uitbundigheid aan bande te lê 
nie, maar sal alles in ons vermoë doen 
om dit deur stimulering, uitstappies, 
speletjies, bemoediging en vele meer 
te bevorder.

Maar hoe kan ons dieselfde vreugde 
en blydskap as iets permanents 
daarstel, iets wat nie gegrond is 
op materiële dinge, op gunstige 

omstandighede, op leervermoë of 
wat ook al nie. Hierdie dinge is net 
tydelik; daar moet ’n dieper vaster 
grond wees. Hulle moet geleer word, 
elke dag vertel word en met elke 
geleentheid daarop gewys word dat 
ons as kinders van God so ’n anker 
het, so ’n hoop het dat die blydskap 
wat hulle het as kinders, gegrond kan 
wees op ’n vaste fondament. Dit sal 
waardevol wees indien u as ouer vir 
hulle ’n werklike fondament van ’n 
gebou of huis kan wys sodat hulle kan 
weet hoe belangrik  of onontbeerlik 
dit is vir so ’n gebou sodat dit nie kan 
beweeg of verander nie maar vas sal 
staan.

Die fondament wat ons het, naamlik 
Jesus Christus, op Wie ons ons 
toekoms bou is so vas en seker 
dat ons nooit hoef te twyfel nie. 
Boonop is Hy die Lig van die wêreld, 
wat getrou is, wat waarheid is. Die 
apostels getuig van die Woord: "Want 
ons het Hom gesien, gehoor, met ons 
hande aan Hom geraak.” Met al hulle 
sintuie het hulle Hom waargeneem, 
hulle het met Hom verkeer, hulle 
het gemeenskap met Hom gehad. 

Gemeenskap beteken: om te behoort, 
kameraadskap of vriendskap (1Joh 
1:7: "Maar as ons in die lig lewe soos 
Hy in die lig is, het ons met mekaar 
deel aan dieselfde gemeenskap...”)   

Dit is baie belangrik vir ons kinders, 
selfs van voorskoolse ouderdom 
af, om aan iemand of aan ’n groep 
te behoort. Om ’n Christen te wees 
impliseer om aan God te behoort, 
maar ook om anders te wees, 
om nie aan wêreld te behoort nie, 
maar aan Christus. God is Lig en 
geen duisternis is in Hom nie. Hoe 
het ons dan gemeenskap met 
God?  Deur ’n intieme, persoonlike 
geloofsverhouding te hê met God 
wat Lig is en daarom moet ons in 
die Lig leef. Deur as 'n kind van God 
te leef ervaar ons sekerheid dat ons 
die ewige lewe besit (sien die "ons 
weet"-uitsprake* in die kassie op die 
volgende bladsy). Vertel dus vir jou 
kind van sy toekomstige woonplek. 
Om seker te weet dat ons eendag 
’n baie beter woonplek by God gaan 
hê en dat dit deur God wat waarheid 
is, aan ons belowe is, moet aan ons 
ewige vreugde en blydskap gee.
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Volkome blydskap én 
volkome sekerheid?

1 Joh 1:3, 4: "...wat ons gesien 
en gehoor het, verkondig ons 
aan julle, sodat julle ook met 
ons gemeenskap kan hê; en ons 
gemeenskap is met die Vader en 
met sy Seun, Jesus Christus. En 
ons skrywe hierdie dinge aan julle, 
sodat julle blydskap volkome kan 
wees.” (OAV)

1 Joh 2:25: "En dít is wat die Seun 
ons belowe het: die ewige lewe.”
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Hierdie is ons sekerhede waarvolgens 
ons lewe as kinders van die lig. Oral 
in die Bybel word aan ons vertel hoe 
om te lewe as kinders van die lig:

Fil 4:8: “Verder, broeders, alles wat 
waar is, alles wat edel is, alles wat reg 
is, alles wat rein is, alles wat mooi is, 
alles wat prysenswaardig is – watter 
deug of lofwaardige saak daar ook 
mag wees – daarop moet julle julle 
gedagtes  rig.”

1 Joh 4:9: "Hiérin is God se liefde  vir 
ons geopenbaar:  sy enigste Seun het 
Hy na die wêreld toe gestuur sodat 
ons deur Hom die lewe kan hê.”

1 Joh 4:16: "En ons ken die liefde wat 
God vir ons het, en ons glo daarin. 
God is liefde; wie in die liefde bly, bly in 
God en God bly in hom.”

Ef 5:8: "...in die Here is julle lig. Leef 
dan as mense van die lig."

Die oomblik wat Jesus in jou lewe 
kom "is jy Lig”. Uit die Lig kom alles 
voort wat reg en goed en waar is. 
Alles word aan die kaak gestel as die 
Lig daarop val.

Die sekerheid wat ons het, wat ook 
as fondament van ons geloof dien, 
is naamlik ons lewe saam met God 
in die toekoms. Dat God weer gaan 
verskyn op die wolke is so seker! 
Ons moet dit meermale aan ons 
kinders vertel en dit moet deel van 
hulle volkome sekerheid en volkome 
blydskap wees. Om seker te wees 
waarheen jy gaan ná die aardse lewe, 
kan ons werklik laat lewe.

2 Pet 3:12: “Leef in verwagting dat 
die dag van God kom en beywer 
julle daarvoor, die dag waarop die 
hemel in vlamme sal vergaan en 
die hemelliggame sal brand en 

wegsmelt. Maar ons leef in die 
verwagting van ’n nuwe hemel en ’n 
nuwe aarde wat God belowe het en 
waar die wil van God sal heers."

Wees dus op julle hoede, wees 
standvastig, sorg dat julle toeneem in 
genade en kennis van onse Here en 
Verlosser, Jesus Christus.

* Die dinge wat ons 
weet word in die 
brief van 1 Johannes 
genoem:

i …dat elkeen wat 
regverdig lewe,  ’n kind 
van God is (2:29)

ii ...dat wanneer Jesus 
kom, ons soos Hy sal 
wees (3:2)

iii ...dat Jesus gekom 
het om die sondes weg 
te neem (3:5)

iv...dat ons klaar uit 
die dood na die lewe 
oorgegaan het (3:14)

v… dat Hy in ons bly. Hy 
het ons sy Gees gegee 
(3:24)

vi ...dat julle die ewige 
lewe het, julle wat in die 
Seun van God glo (5:13)

vii…dat Hy ons gebede 
verhoor as ons iets 
volgens sy wil vra (5:15)

viii… dat iemand wat uit 
God gebore is, nie meer 
sondig nie, maar die 
Seun van God bewaar 
hom (5:18) 

(Geneem uit Die Bybel A-Z)

"Laat ons verheug wees en verblyd, 
en gee aan God die heerlikheid!
Ná leed wat ons gely het,
staan nou die bruilofsmaal gereed,
waarvoor die Lam se bruid haar kleed 
van fynste stof berei het."

(Sb 18-3:8)

Iets tasbaars vir die kleintjies:

Maak saam met jou kinders ’n 
lamp van ’n leë blik waarin julle 
gate kap. Plaas ’n teekersie of 
ander kers daarin. Maak ook ’n 
handvatsel. 

Herinner hulle daaraan dat hulle lig 
is, dat hulle aan ander lig verskaf, 
dat hulle lig deur niks gedoof kan 
word nie. Vra vir hulle wat hulle 
dink wat dit beteken om kinders 
van die lig te wees en hoe hulle 
lig vir ander kan wees. God wil 
hê dat ons sy liefde, goedheid en 
regverdigheid moet laat skyn vir 
alle mense. Mense wat God nie 
ken nie moet deur ons leefwyse 
as kinders van die lig aangetrek 
word. Kan die lig gedoof word as jy 
dit onder ’n emmer plaas? Wanner 
doof ons ons lig? Vra dié vrae aan 
die kinders.
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1  Durban-Noord 2  Oos-Londen 3 Port Elizabeth 4 Jeffreysbaai 5 George 6 Mosselbaai

7 Hermanus 8 Kaapstad 9 Bellville 10 Bloempark 11 Suidkus 12 Louis Trichardt

13 Pietersburg-
Noord 14 Nelspruit 15 Gobabis 16 Windhoek 17 Walvisbaai 18 Mariental

Slimfone met 'n QR-skandeerder maak onderstaande rigtingaanwysings oop in Google Maps. Of besoek die GKSA 
Adminburo se webtuiste by  www.cjbf.co.za/kerke/ en klik op die toepaslike kerk.

Sleutel:

Verby is die dae dat jy 'n GKSA-Almanak by jou moet hê om 'n plaaslike gereformeerde gemeente op te spoor. Hieronder 
is 'n paar gemeentes wat dalk net binne bereik is van jou volgende reis- of vakansiebestemming.

wanneer op reis
Waar om te kerk

Deur Mareli Edwards & Anneline Bester
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Botterskorsieslaai
Zelda van Blerk se

Behoort genoeg te wees vir 12 tot 15 gaste. 
Pas die hoeveelhede aan na smaak of aantal gaste.

SLAAI

BESTANDDELE: 
Slaaiblare gemeng (moet rocket 
insluit)
1 x houer klein tamaties: halveer elke 
tamatie 
1 x botterskorsie: blokkies in oond 
gerooster - net tot sag 
250 g spek: versnipperde gerookte 
streepspek, in oond gebak tot bruin. 
1 blik kekerertjies (chick peas): water 
gedreineer
1 x klein houer Deense (of enige 
sagte) fetakaas in blokkies gesny  
Versuikerde okkerneute: resep 
langsaan
Heuning-en-mosterd slaaisous

METODE: 
1. Gebruik 'n platterige slaaibak, sprei 
die slaaiblare oor die hele oppervlak.

2. Strooi die gehalveerde tamaties 
oor die slaaiblare.

3. Strooi die kekerertjies oor.

4. Strooi die spek oor.

5. Strooi die okkerneute oor.

6. Strooi die blokkies botterskorsie 
oor.

7. Strooi die fetakaas oor.

Moenie die slaai deurmekaar roer 
nie. Bedien met enige soort heuning-
en-mosterd slaaisous.

VERSUIKERDE NEUTE
(maak een of twee dae voor benodig)

BESTANDDELE: 
Okkerneute
2 eetlepels botter 
1/3 koppie heuning
1 teelepel vanielje
½ teelepel kaneel
2 teelepels sout (verdeel)
¼ koppie suiker

METODE: 
1. Stel oond op 180°C. Voer 'n groot 
swart oondpan uit met foelie.

2. Plaas die botter, heuning, vanilla, 
kaneel en 1 teelepel sout in 'n groot 
mikrogolfbak en verhit vir 1 minuut; 
roer ná 30 sekondes. Haal uit die 
mikrogolfoond en roer tot glad.

3. Voeg die neute by die mengsel en 
roer goed deur, totdat al die neute 
bedek is.

4. Voeg die versuikerde neute in 
die oondpan en versprei dit oor die 
bodem van die pan.

5. Bak dit vir 25 minute in die oond 
en roer elke 5 minute om te voorkom 
dat dit brand.

6. Wanneer die neute bruin is, haal dit 
uit die oond.

7. Wag 'n minuut of twee en sprinkel 
dan die oorblywende 1 teelepel sout 
en 1/3 koppie suiker oor die neute. 
Roer gereeld terwyl dit afkoel om te 
voorkom dat die neute aan mekaar 
vaskleef.

8. Wanneer neute heeltemal afgekoel 
het en nie meer aanmekaar vaskleef 
nie, plaas dit in 'n lugdigte houer en 
bêre in yskas tot benodig.
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Ons het gaan uitvind hoeveel ons 
regtig weet van die man wat elke 
Sondag skuins voor die orrel sit.

Grootwordjare: 

Ek is op 19 Maart 1945 in Rietfontein 
gebore. Ek was in Laerskool Eben 
Swemmer en Hoërskool Hendrik 
Verwoerd op skool.

Na skool: 

Na skool is ek weermag toe en het 
in 1962 by die lugmag aangesluit as 
’n vliegtuigtegnikus. In 1974 het ek 
by Atlas Aviation as tegnikus begin 
werk – eers in Kempton Park en later 
by Waterkloof Lugmagbasis . Ons 
moes gereeld vliegtuie gaan diens,  
en moes dikwels  vir drie maande lank 
by Grootfontein Lugmagbasis gaan 
diens verrig.

Ek het oorspronklik op die Buccaneer-
vliegtuie  gespesialiseer en is later na 
die Boeings oorgeplaas, waar ek ook 
later as  veiligheidsbeampte gewerk 
het. Ons was ook betrokke by die 

Boeing 707. Hierdie vliegtuig word 
gebruik om tydens vlugte brandstof in 
’n ander vliegtuig oor te tap.

Hoe het jy en Annatjie 
ontmoet?

Ons het mekaar deur Annatjie se 
broer ontmoet. Hy was deel van die 
groep saam met wie ons gereeld fiets 
gery het.  Ons was nog op skool toe 
ek haar op 31 Maart 1962 gevra het 
om te kys. Ons het op 19 Maart 1966  
verloof geraak en is op 17 Desember 
dieselfde jaar getroud. (Annatjie het 
al die belangrike datums aan ons 
verskaf).
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Rietvallei se koster, 
Pieter Hoffman

Die man 
met die 
sleutels
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Hoe lyk julle gesin en 
familie? 

Ons het twee seuns en een dogter. 
Ons is ook die trotste oupa en 
ouma van drie kleinseuns en twee 
kleindogters.

Grootste uitdaging van 
jou lewe?

Om saam met die lugmag se vliegtuie 
grens toe te gaan en daar te gaan 
werk.

Gemeentes waar julle al 
lidmate was? 

Ons was in Innesdal, Daspoort, 
Waterkloofrand en sedert die 
ontstaan van die gemeente, by 
Rietvallei.

Hoe lank is jy al koster? 

Van die 33 jaar van Rietvallei-
gemeente se bestaan is die Hoffman-
mans in ons huishouding reeds 25 
jaar betrokke. Pierre was vir vyf jaar 
koster, Philip en ek was vir 10 jaar 
saam koster en ek is nou reeds 10 
jaar alleen koster.

Gee ’n paar interessante 
feite of statistieke van 
ons gemeente vanuit 
2018 se data?

• Hoeveelheid toiletrolle gebruik: 
510 

• Aantal kere wat die kerk oop- en 
toe gesluit is: 1100 

• Aantal glase water vir predikante: 
156

Skrifberyming 12-3 vers 1 en 2 het die 
meeste kere op die flitsbord verskyn. 
(“Enigste Here, enkele Wese, ons glo 

in U met ons hele hart ... ”)

Watse stokperdjies  
beoefen jy? 

Ek stel baie belang in motors en ek 
stap gereeld saam met die honde.

Van watter tipe vakansie 
hou julle?

 Enige vakansie in die wildtuin waar 
ons kan rondry. Ons hou van kampeer 
met die karavaan. Die rustige 
atmosfeer bly spesiaal.

Wat doen jy graag vir 
ontspanning?

Ek hou daarvan om sport soos rugby, 
motorsport, motorfietswedrenne en 
tennis te kyk. 

Gunsteling 
televisieprogramme?

Megaboere, Ouboet en Wors, Boer 
soek ’n vrou.

Gunsteling leesstof? 

Motortydskrifte

Driegangmaaltyd waarna 
jy sal smag  indien jy 
op ’n staptoer in die 
Amasone sou wees? 

Vir voorgereg: vis. Hoofgereg: wors en 

“mash” en vir nagereg : sagopoeding 
en jellie.

Watse driegangmaaltyd 
sal jy  vir ŉ “vyand” 
voorberei? 

Enigiets, hy moet vat wat hy kry.

Watter insek sal jy graag 
wil wees en waarom?

’n By – hy het ’n doel in die lewe, is 
altyd besig en gee iets vir ander.

’n Persoon in die Bybel 
wat vir jou baie beteken 
en wie se rol jy graag sal 
wil vertolk  in ŉ rolprent 
of verhoogstuk? 

Dawid – Hy het ’n spesiale pad met 
God gestap en die Psalms wat hy 
geskryf het, is baie spesiaal.

Watter Bybelteks beteken 
vir jou baie?

Psalm 23:6:

“U goedheid en liefde sal my lewe 
lank by my bly en ek sal tuis wees in 
die huis van die Here tot in lengte van 
dae.”

Lewensslagspreuk?

Geniet elke dag, want more is dalk te 
laat.

Hoe sal jy wil hê mense 
moet jou onthou?

Iemand wat ernstig is in wie hy is en 
liefdevol is teenoor sy vrou en kinders.
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Psalms was nog altyd ’n groot deel 
van my lewe. Ek kan nog onthou 
hoe ons Psalm 100 uit ons kop 
moes leer as klein kindertjies. In die 
Gereformeerde Kerk Marble Hall waar 
ek grootgeword het, het ons slegs 
Psalms en Skrifberymings gesing. 
Tydens eredienste, gemeentekampe, 
katkisasie. Ons het dit ook in die week 
tydens ons gesin se huisgodsdiens 
gesing. Dit was iets waaroor ons as 
kinders effens skaam was wanneer 
maatjies kom kuier het, veral omdat 
niemand in ons gesin regtig musikaal 
is of ’n mooi stem het nie. Dit was 
eers toe ek ouer was en waarlik 
tot bekering gekom het, dat ek die 
onmeetbare waarde van en liefde vir 
die Psalms besef en begin beleef het.

Ek is iemand wat dit baie uitdagend 
vind om deur woorde uiting te gee 
aan my gedagtes en emosies. Ek dink 
dis een van die redes waarom die 
Psalms - die boek in die Bybel, maar 
ook die berymde weergawes - my so 
ongelooflik na aan die hart lê.

Daar was dikwels in my lewe 
gebeurtenisse waartydens ek 
hartseer, benoudheid, angs of 
verwondering ervaar het - tye toe ek 
so oorweldig is deur emosies dat ek 
nie geweet het wat om te sê of te bid 
nie. Soos toe ek langs die siekbed 
(later sterfbed) van my vriendin se pa 
in die hospitaal gesit het. Al het ek die 
eerste keer effens selfbewus gevoel, 
het ek vir oom Ben gevra of ons 
saam Psalms kan sing. Die vreugde 
wat ek in sy oë kon sien en in my eie 
hart ervaar het, was onbeskryflik. 
Die fokus het van sy omstandighede 
af na die Here se majesteit verskuif 
en ons is albei versterk. Of die keer 
toe ek deur ’n donker tyd in my eie 
lewe gegaan het. Ek het met die Here 

geworstel en gesukkel om te bid. Ek 
het toe deur die Psalms begin bid. 
Dit was ’n manier om ’n gesprek met 
die Here aan die gang te hou terwyl 
ek nie woorde gehad het nie; om 
struktuur te gee aan gedagtes terwyl 
my eie kop nog nie kon sin maak van 
omstandighede nie.

En dan dink ek ook aan al die kere 
wat ek die geleentheid gekry het om 
in die natuur te sing tot sy eer … Om 
te sing wanneer ek, omring deur God 
se werke, so diep onder die indruk te 
kom van sy grootheid … om tot God 
se eer uit te roep in sang wanneer 
die skepping se skoonheid wys na sy 
Skepper …! Dis so maklik om met die 
digter van Psalm 8 te vereenselwig 
terwyl mens self onder die groot 
sterrehemel sit … Wat is die mens dat 
U hom gedenk? 

Die Here ken ons harte deur en deur, 
soos Psalm 139 getuig. En daarom is 
dit seker nie vreemd om in die boek 
Psalms elke tipe menslike emosie te 
vind nie. Die Heilige Gees verwoord 
wat in die mens se siel aangaan op 
so ’n besonderse manier deur die 
digters. Ek glo alle gelowiges kan hul 
vereenselwig met die meeste van die 
Psalms. En wanneer ek dit lees of 
die berymings daarvan sing, probeer 
ek altyd om myself in die digter 
se omstandighede te plaas en sy 
emosies te voel.

Daar is iets besonders aan die 
Psalms. Ek ervaar die emosies van 
die digter omdat die ware Digter 
dit aan my bekend maak. Alhoewel 
ek ook lief is vir ander Christelike 
liedere, voel ek tóg soms die verskil 
aan wanneer ons ’n Psalm of 
Skrifberyming tydens die erediens 
sing, teenoor die sing van ander 

liedere (al is dit ook gebaseer op 
waarhede uit die Skrif). Dit raak my 
siel anders aan. Dis asof die Heilige 
Gees binne my dadelik opspring van 
vreugde en bely - "Dis My Woorde wat 
Ek geïnspireer het". 

Soms wanneer ek sing, sien ek in my 
gedagtes ’n prentjie van hoe daar op 
dieselfde oomblik ontelbare engele 
en hemelwesens en afgestorwe 
gelowiges voor die Here buig en 
dieselfde woorde sing. Ek word 
partymaal so meegevoer deur die 
diepte van die woorde wat ons sing, 
dat die trane oor my wange rol sonder 
dat ek dit kan keer. Die vreugde om 
die Here se lof só te besing laat my 
iets van die hemel beleef en met ware 
verlange uitsien om eendag voor die 
HERE se troon sy lof te besing saam 
met al my broers en susters. Soos 
die digter van Psalm 84 dit mooi 
verwoord: “Hoe lieflik is u wonings, 
HEER der leerskare! Hoe begeer 
my siel en hunker van verlange om 
na Gods woning op te gaan en in u 
tempelpoort te staan met jubelende 
lofgesange.”

Een van die Psalms wat al die meeste 
tot my hart gespreek het en wat ek 
gereeld lees en sing, is Psalm 32. Ek 
kan my so goed vereenselwig met die 
gewig van onbelyde sonde teenoor 
die geweldige verligting wanneer 
mens jou skuld teenoor God bely. 
Daardie oorweldigende besef van sy 
genade wat jou onverdiend vryspreek. 
Sy las is waarlik lig en sy juk sag. 

Regverdiges, laat hoor die blye tyding! 
Sing voor die HEER 'n lofsang van 
bevryding,
‘n sang wat juig oor skuldvergiffenis.
Sing, wie opreg van hart en wandel is!

Loof die Digter van die Psalms!Geloofsbelewenis

Deur Nicolene Hoogenboezem
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Elsie van der Walt het ons meer vertel 
van hierdie besondere groep:

Wie is julle?

Ons is ’n groep vriendinne wat 
weduwees, geskeides en enkellopers 
insluit. 

Waar/hoe het die groep 
begin?

Met die afsterwe van my man Dolf 
het ek besef dat daar ’n behoefte 
in die gemeente is aan ’n groep 
wat ondersteuning kan bied aan 
weduwees.

Waar kom die naam 
vandaan?

Dit is afgelei van die fliek “Steel 
Magnolias”. Dit is ’n film wat handel 
oor ’n groepie van drie senior vroue en 

wat alles met hulle gebeur.

Vertel vir ons wat julle 
doen (benewens koek 
en tee, want dit is ’n 
gegewe)?

Daar is tans twee groepe in die 
gemeente.  Die een groep bestaan uit 
weduwees, geskeides en enkellopers 
ouer as 60 jaar. Ons kom een maal 
per maand bymekaar – soms  by die 
kerk en ander kere kuier ons op ander  
plekke.

Die tweede groep is vir dames jonger 
as 60 en hulle vergader slegs elke 
twee maande.

Sommige van die groeplede is ook 
betrokke by die weeklikse Bybelstudie 
op Maandagoggende om 10h00.

Tydens ons byeenkoms van 11 April 
het ons vir elke lid gevra wat die groep 

vir haar beteken.

Hier is twee van die antwoorde: 

“Ek kon ontdek daar is ook mense 
soos ek wat soms vasgevang is in 
my omstandighede, maar kan dit met 
ander deel.”  

 “Ek was nuut in die gemeente, het 
by die groep aangesluit en dit was vir 
my ongelooflik hoe ek deur mense 
omarm is met liefde en omgee en kon 
vriende maak vir altyd.”

Spreuke 3:27 is 'n spesiale teksvers 
vir die groep: 

“Moenie ’n 
weldaad weerhou 
van iemand aan 
wie dit toekom, 
terwyl dit in jou 
mag is om dit te 

bewys nie.” 

Kontakbesonderhede:

Organiseerder: Elsie van der Walt 
Telefoonnommer:  084 208 4640 
E-posadres: elsievanderwalt@gmail.
com 

Magnoliagroep
Deur Wimpie Steenkamp

Leer ken die dames van staal van die 
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In Mattheus 12:31,32 vind ons die 
verwysing na sonde wat nie deur God 
vergewe word nie: “Daarom sê Ek 
vir julle: Elke sonde en lastering sal 
die mense vergewe word, maar die 
lastering teen die Gees sal die mense 
nie vergewe word nie. 32En elkeen 
wat ’n woord spreek teen die Seun 
van die mens, dit sal hom vergewe 
word; maar elkeen wat spreek teen 
die Heilige Gees, dit sal hom nie 
vergewe word nie, in hierdie eeu nie 
en ook in die toekomende nie.”

Ek dink ek het die onvergeeflike 
sonde gepleeg?!

Daar is gelowiges wat soms oortuig is 

dat hulle hierdie onvergeeflike sonde 
gepleeg het. Dikwels dink hulle dit 
omdat hulle dalk nie mooi verstaan 
presies wat die onvergeeflike sonde 
is nie. As ‘n mens dit mooi verstaan, 
besef gelowiges soms dat hulle tog 
nie sover gegaan het om hierdie 
sonde te pleeg nie. Hierdie artikel wil 
ons juis help om te verstaan presies 
wat die sonde teen die Gees is – lees 
verder!

Die wedergeborenes van God, het 
die wonderlike troos, dat die Here 
nooit sal toelaat dat Sy kinders 
hierdie onvergeeflike sonde pleeg 
nie. Ook nie die sonde tot die dood 
in 1 Johannes 5 nie! Ons vind dit 
wonderlik-skerp saamgevat in ons 
belydenis van die Dordtse Leerreëls 
(5:6):

“God, wat oneindig barmhartig is, 
neem, weens die onveranderlike 
besluit van die uitverkiesing, sy 
Heilige Gees nie heeltemaal van sy 
eiendom weg nie, selfs nie in hulle 
jammerlike sondeval nie. Hy laat 
hulle ook nie so diep val dat hulle uit 
die genade van die aanneming en uit 
die staat van die regverdiging uitval 
nie. Ook laat Hy nie toe dat hulle die 
sonde tot die dood of teen die Heilige 

Gees begaan en, heeltemal deur Hom 
verlaat, hulleself in die ewige verderf 
stort nie.”

(Vanuit die direkte konteks: Matt 
12 stel dat God se Koninkryk nie 
teen Homself verdeeld is nie. Die 
wedergeborene met die Gees in 
hom kan dus per implikasie nie teen 
Homself laster nie.)

Is die sonde tot die dood en die 
sonde teen die Gees dieselfde?

In die artikel, Die sonde tot die dood in 
1 Johannes* het ons gekyk na sonde 
tot die dood. 
* http://www.scriptura.co.za/2018/10/die-
sonde-tot-die-dood-in-1-johannes-516/#.
XL4G6uhLhPY

Ons moet nie die sonde tot die dood 
in 1 Johannes 5 gelykstel aan die 
onvergeeflike lastering in Mattheus 
12 nie. Ons het duidelik in hierdie twee 
tekste twee verskillende kontekste. 
Johannes praat, na my mening, 
van iets anders as die sonde teen 
die Heilige Gees in Mattheus 12. Ek 
trek weereens ‘n tabel wat dit dalk 
makliker uiteensit:
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1 Johannes 5:16 Mattheus 12:31,32

NOMINALE CHRISTENSKAP: Geen spesifieke sonde word 
genoem nie, maar eerder ‘n leefstyl in die duisternis (‘n leefstyl 
gekenmerk aan ‘n reeks sondes): lewe in die duisternis, ont-
kenning van sonde, haat vir die broeders, wetteloosheid ens.

LASTERING TEEN DIE HEILIGE GEES: Jesus vermeld en ver-
wys wel na ‘n spesifieke gebeurtenis en woorde – ‘n spesifieke 
sonde: die insuniasie of bewering, dat Jesus duiwels uitdryf 
deur die krag van duiwels.

VOLKOME VERGIFNIS: Volkome vergifnis in Christus, wanneer 
‘n nominale-Christen, ware Christen word:
“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 
Joh. 1:9).

VOLKOME VERGIFNIS: “Elke sonde en lastering sal die mense 
vergewe word”. Selfs sondige woorde “teen die Seun van die 
mens (Jesus)” (Matt. 12:31a).

UITSONDERING: “maar die lastering teen die Gees sal die 
mense nie vergewe word nie.” (Matt. 12:31b).

Die onvergeeflike lastering 
teen die Gees
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So: Jesus sonder baie duidelik 
die lastering teen die Gees uit, as 
die onvergeeflike sonde, binne die 
konteks van Mattheus 12. Wat is 
hierdie lastering waarna Jesus 
verwys?

Wat is die onvergeeflike 
lastering teen die Gees?

In Mattheus 12 bevry Jesus ‘n 
duiwelbesetene wat blind en stom 
was. Hy doen dit deur die krag van 
die Heilige Gees (12:28). Die Fariseërs 
gaan dan in hulle haat vir Jesus so 
ver, om te sê dat Jesus die wonder 
verrig deur die krag van Beëlsebul, 
owerste van die duiwels (12:24)!

Mattheus 12:24: “Maar toe die 
Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy dryf 

die duiwels nie anders uit as deur 
Beëlsebul, die owerste van die 
duiwels, nie.”

Geen ander sonde of oortreding word 
hier genoem nie en daarom kan ons 
direk aflei dat Jesus verwys na die 
Fariseërs se woorde, as lastering teen 
die Gees.

Die lastering teen God se Gees is 
wanneer iemand kyk na die werk van 
God, weet dit is die werk van God, 
maar dit dan toeskryf as ‘n werk van 
Satan! Dit is lasterlik. Dit is teen die 
Gees. Dit is onvergeeflik.

Die onvergeeflike lastering teen die 
Gees is dus dit: Wanneer iemand die 
wonders van Christus en Sy Gees 
toeskryf aan Satan.

Iemand wat die Heilige Gees in hulle 
het (die wedergeborenes) kan egter 
nooit sover gaan om so iets te doen 
nie! Die Gees wat in ons bly is nie teen 
Homself verdeeld nie. Hy skryf nooit, 
maar nooit, Sy eie werke toe aan die 
duiwel nie en daarom sal God se 
kinders dit ook nie doen nie!

Artikel is geskryf deur ds. Marnix 
Boersema, tans leraar van die 
Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.
marnix@scriptura.co.za

Bron: www.scriptura.com
(http://www.scriptura.co.za/2018/10/die-
onvergeeflike-lastering-teen-die-gees/#.
XL4CZOhLhPY)
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Bambi skrik wakker. Wat was dit? 
Bambi lê doodstil. Sy het lankal geleer 
om nie te wys dat sy wakker geword 
het nie. Dalk was dit die nagmerrie 
van die oë! Die oë-nagmerrie wat 
haar elke keer pla wanneer sy aan die 
slaap raak. Sy luister fyn en probeer 
ruik om agter te kom wat dit kon wees 
wat haar wa kker gemaak het. Niks. 
Sy onthou weer van die oë, die oë wat 
so na haar staar, so sonder liefde, net 
met gulsigheid. Bambi wil nie daaraan 
dink nie, maar sy weet, vir haar is daar 
nie wegkomkans nie.

Daar is dit weer! Hierdie keer kan sy 
nie help nie. Sy het dit nie verwag nie! 
Sy ruk van skrik. Hierdie keer besef 
sy – dit kom van binne haarself.  Dis 
die baba!

Bambi is alleen in haar kamer met die 
bekende reuke. Daaroor voel sy so 

verlig, want niemand mag weet wat 
aangaan nie.  Niemand mag weet van 
die geheime lewe wat sy lei nie. Sy het 
so gehoop dat hierdie vriendekring 
haar sou laat voel sy beteken iets 
vir iemand. Sy het so gehoop dat 
die stelling, ‘vir die wêreld is jy dalk 
niemand, maar vir iemand is jy die 
wêreld’, waar is. Sy wou so graag die 
wêreld vir iemand wees. En sy was, 
solank sy vir hom gegee het wat hy 
wou hê. 

Maar die stories het al geloop – 
as jy swanger is, dan is jy vir jou 
held ou nuus soos gister se vuil 
skottelgoedwater.  Sy het al gesien 
die ‘vaders’ maak so ’n bohaai in die 
groep en verneder jou so veel as hulle 
kan wanneer jy met hulle daaroor wil 
praat. Vir hierdie verwerping sien sy 
ook nie kans nie.  Met haar familie, 
glo sy, kan sy ook nie praat nie. Sy 
sien nie kans vir al die vrae nie, dis 
net te blootstellend en daarna ... 
die verwyte. Dan sal hulle natuurlik 
beheer oor haar lewe wil oorneem, sy 
wéét dit sommer. Nee wat, dis beter 
as niemand hiervan weet nie. 

Die baba skop weer. Bambi huil 
hartstogetlik, maar na die binnekant 
toe, saggies, sodat niemand haar kan 
hoor nie. Sy is kwaad, sy voel ontsteld  
oor haar alleenheid, sy verlang na 
iemand se nabyheid, maar sy kan 
niemand meer vertrou nie. 

Die belangrikste is dat niemand 
mag weet nie – dit sal die minste 
verreikende gevolge hê. Sy het al baie 
oor al die moontlikhede nagedink. 

Daar bly maar net een keuse oor. 
Wanneer sy gereed is, tref sy die 
nodige reëlings.

Die tyd gaan verby. Sy het uit die 
groep onttrek en dit lyk nie of enigeen 
eens daarvan bewus is nie. Dis asof 
niemand omgee nie. Miskien kan 
van die meisies die tekens lees en sy 
wonder of sy haar maar net verbeel 
dat hulle meer afsydig is as voorheen?

Sy weet dis onmoontlik, maar dis asof 
sy al hoe meer dikwels die stemmetjie 
in haar kop hoor. 

Dis amper of sy hoor ’Mamma, dis so 
lekker veilig hier binnekant.’ ‘Mamma 
ek wil altyd by jou wees.’ ‘Mamma ek 
is lief vir jou.’

Maar namate die dag van die 
afspraak naderkom, hoor sy al hoe 
meer: ‘Mamma, jy is ontsteld, wa tis 
fout?’ ‘Mamma hou jy nie meer van 
my nie?’ ‘Wat het ek verkeerd gedoen, 
Mamma?’ 

Uiteindelik breek die dag en die 
oomblik aan. Die Heelal kom tot 
stilstand. Wat nou gan gebeur is teen 
die Here se wil, teen alle menslikheid 
in en vernietig die besondere band 
tussen moeder en baba.  

Nou is die stemmetjie self desperaat 
ontsteld. ‘Mamma, ek het jou nog 
nooit so erg onsteld beleef nie, wat 
gaan aan? Asseblief Mamma, ek wil 
jou nie los nie, ek is nog nie reg om 
uit te kom nie! Mamma, wat maak 
hulle!?’
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‘Wat het ek verkeerd 
gedoen, Mamma?’ 
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Nou huil die kinderstemmetjie: 
‘Mamma dit maak seer, Mamma, 
keer hulle asseblief.  Oplaas sterf die 
stemmetjie weg ... ‘Mammaaaaaaa!’

Die kind is stil, na liggaam, siel en 
gees. Maar die eggo van die  laaste 
kreet bly galm in Bambi se kop. 

Die tyd gaan verby. Bambi is nooit 
weer dieselfde nie maar die eggo van 
die baba se noodkreet bly haar by, 
elke oomblik wat sy wakker is.

***

Verlede jaar was aborsie die grootste 
oorsaak van sterftes wêreldwyd, 
met 41 miljoen onskuldige kinders 
wat vermoor is nog voordat hulle die 

lewenslig kon aanskou.
(https://www.breitbart.com/
health/2018/12/31/abortion-leading-cause-of-
death-in-2018-with-41-million-killed/ )   

Ek is seker die Here huil elke dag 
hieroor.

Talle skokfeite oor aborsie kan nog 
verskaf word, maar wat sou die punt 
wees? Ons wil juis uitreik na mammas 
wat dalk so iets sou wou oorweeg, 
met die boodskap dat dit nie die 

enigste of selfs beste keuse is nie. 
Ken jy dalk iemand wat met hierdie 
kwessie worstel?

Ons weet dit is ’n baie sensitiewe 
saak en indien jy die geleentheid van 
18 Mei bygewoon het, sou jy onder 
die indruk gekom het dat die sprekers  
persoonlike empatie met mammas in 
hiedie situasie het en baie graag sou 
wou help en bystaan. 

Kontak gerus vir Susan Coetzee (072 
555 8211).

"41 miljoen onskuldige 
kinders vermoor 
nog voordat hulle 
die lewenslig kon 
aanskou"

"Ons weet dit is ’n baie 
sensitiewe saak"
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