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By die Rietfluit is daar saam met die 
koms van die nuwe jaar ŉ paar 
veranderinge. Deleen Kornelius 
verlaat die redaksie na jare se getroue 
dienswerk. Ons sê baie, baie dankie 
vir haar vir die talle foto’s en 
bekendstellings van nuwe lidmate, en 
veral die vele Piccolo-bydraes uit haar 
pen. Ook aan Yf Veldhuizen ons 
opregte waardering vir die getroue 
apologetiek-skrywes! Arné Verster 
neem die leisels oor by Yf. Die 
Piccolo was eie aan Deleen, daarom 
kry ons kinders ŉ splinternuwe 
rubriek: Pret met Petrus, geskryf deur 
ds. Petrus! Ons nuwe fotograaf wat 
verantwoordelik is vir die Fotoverhaal 
op die agterblad is Nicolene 

Hoogenboezem (eintlik was haar 
vinger die een op die sluiter van baie 
foto’s wat in die verlede al geplaas 
is). 

Die redaksie bestaan egter ook uit ŉ 
paar lede wat agter die skerms werk. 
Vir interessantheidshalwe sit ek 
sommer die hele 
vervaardigingsproses van die Rietfluit 
uiteen, met al die partye se 
onderskeie rolle uitgestip: 
 

Die skep van ŉ nuwe uitgawe begin 
met ŉ beplanningsvergadering vroeg 
in die maand voor die een waarin ons 
nagmaal vier (bv. vroeg in April vir die 
nagmaal einde Mei).  

Hierna het die skrywers drie weke om 
die artikels te skryf. Dan het ds. Danie 
ŉ week om die bydraes met 
Skriftuurlike inhoud na te gaan om te 
verseker dat ons nie dwaalleer 
verkondig nie.  

In die week daarop vee Melodie 
Veldhuizen en Anneline Bester die 
taalfoute weg met hulle 
redigeringsbesems.  

Ekself het vervolgens twee weke om 
die ‘grimering’ aan te wend in die 

vorm van bladuitleg en ander grafiese 
werk.  

Heel aan die einde word die finale 
Rietfluit aan oud-lidmaat Mariana 
Steyn gestuur om met haar valkoog 
enige foute wat per abuis ingesluip 
het, uit te wys.  

Twee weke voor nagmaal ontvang die 
drukkers die finale weergawe.  

In die laaste week plaas Karen de 
Lange die elektroniese kopie op die 

kerk se webtuiste.  

Op die Vrydag word die skakel per e-
pos uitgestuur aan almal op die kerk 
se databasis. Die drukkers lewer die 
vars hardekopieë af op die kerk se 
voorstoep en Karen verdeel dit en 
plaas dit by al die ingange van die 
kerk. 

Soos altyd nooi ek julle uit om vir ons 
enige kommentaar, voorstelle of 
wenke te stuur. Of om te laat weet 
indien jy by die redaksie wil aansluit! 
Die hele Rietfluit-proses wat ek hierbo 
beskryf het, is waardeloos as dit nie 
ons lidmate na wense dien nie. Dit is 
dan ook altyd ons gebed met elke 
uitgawe.  

Mooi loop tot volgende keer. 
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Bible Books
(NOTE: Age restriction applies. Parental guidance is advised – not for young adults or those more 
advanced in years. To be read only by those of teen age or younger!) 
 

What if all Bibles were to mysteriously disappear overnight and we are only left with a heap of 
manuscripts. Would you be able to reconstitute the canon of Scripture from the following list? 

(1) Acts 

(2) Amos 

(3) Assumption of Moses 

(4) Assumptions 

(5) Babylonian captivity 

(6) Barnabas 

(7) Blamentations 

(8) Coffeemaker’s book 

(9) Capitulations 

(10) Chronicles 1, 2 

(11) Colossians 

(12) Corinthians 1, 2 

(13) Daniel 

(14) Deuteronomy 

(15) Ecclesiastes 

(16) Ecclesiasticus 

(17) Ephesians 

(18) Esther 

(19) Exodus 

(20) Ezekiel 

(21) Ezra 

(22) Fleshalonians 1, 2 

(23) Frustrations 

(24) Galatians 

(25) Genesis 

(26) Gospel of James 

(27) Gospel of Levi 

(28) Gospel of Paul 

(29) Gospel of Peter 

(30) Gospel of ‘Thomas’ 

(31) Gospel of truth 

(32) Gospel of the Doctor 

(33) Habakkuk 

(34) Hadassah 

(35) Haggai 

(36) Hebrews 

(37) Hesitations 1, 2 

(38) Hezekiah 

(39) Hosea 

(40) Isaiah 

(41) James 

(42) Jeremiah 

(43) Job 

(44) Joel 

(45) John 

(46) John 1, 2, 3 

(47) Jonah 

(48) Joshua 

(49) Jubilees 

(50) Jude 

(51) Judges 

(52) Judith 

(53) Kings 1, 2 

(54) Lamentations 

(55) Letter of Jesus’ 
brother 

(56) Letter of Jeremiah 

(57) Leviticus 

(58) Luke 

(59) Malachi 

(60) Mark 

(61) Matthew 

(62) Micah 

(63) Nahum 

(64) Nehemiah 

(65) Numbers 

(66) Opinionations 

(67) Peter 1, 2 

(68) Philemon 

(69) Philip 

(70) Philippians 

(71) Proverbs 

(72) Psalms 

(73) Revelation 

(74) Revelation of Paul 

(75) Revelation of Peter 

(76) Revolutions 

(77) Romans 

(78) Ruth 

(79) Samuel 1, 2 

(80) Song of Solomon 

(81) Thessalonians 1, 2 

(82) Timothy 1, 2 

(83) Titus 

(84) Zechariah 

(85) Zephaniah 

Verskaf deur Yf Veldhuizen 

Answers: 

Apocrypha: (3), (5), (6), (16), (26), (28), (29), (30), (31), (49), (52), (56), (69), (74), (75) 

Fictitious names: (4), (7), (9), (22), (23), (37), (38), (66), (76)1 

Riddles: (8) = Hebrews, (27) Levi = Hebrew, Matthew = Greek, (32) = Luke, (34) = Esther, (55) = James. 
1  www.dictionaryofchristianese.com/second-hesitations-first-opinions/ 

A b c d e f g h 

A f 
g 

b 



Julle het gedurende 
Desember en Januarie ŉ 
lang en lekker vakansie 
gehad. Baie van julle kon 
saam met julle ouers 
weggaan en rus. Julle kon 
in die oggende laat slaap. 
Een van die lekkerste dinge 
was dat julle jul skoolklere 
ver agter in die kas kon 
wegpak. Julle kon elke dag 
aantrek net wat julle wou.  

Die aand voor die skole 
weer begin het, was daar 

dalk groot konsternasie in 
jul huis. Julle ouers moes 
rondskarrel om  jul 
skoolklere skoon,  netjies 
en gereed te kry. Niemand 
wil tog by die skool aankom 
en hoor dat jou maats lag 
oor jou klere wat nie meer 
pas, of wat vuil en 
gekreukel is nie.  

Julle almal het seker ook 
spesiale klere waarmee 
julle oefen. En klere wat 
julle aantrek as jul kerk of 
winkels toe gaan of na jul 
beste maatjie se partytjie 
uitgenooi word.  

Al wil julle dit nie altyd 
erken nie, hou julle daarvan 
om klere aan te trek wat 
julle cool sal laat lyk. Jy 
trek aan soos jou sportheld 

of jou gunsteling 
onderwyser of soos Ousus 
en Ouboet. Jy dink dat as 
jy die regte “brand” klere 
of skoene  aantrek, meer 
mense van jou sal hou of 
jou sal raaksien. 

Wanneer julle dieselfde 
aangetrek is, sal mense 

julle raaksien en weet van 
watter sportklub julle  lid 
is of in watter skool julle 
is, of watter sportspan 
julle ondersteun. Onthou 
julle hoe trots almal was op 
die Springbokke se 
Wêreldbeker-oorwinning? 
En hoe trots julle is 
wanneer julle skool die 
atletiekbyeenkoms wen?  

Die klere wat jy dra is 
belangrik! Want dit vertel 
iets van jou en  wys wie jou 
vriende is. Dit laat jou 
uitstaan. 

So, wat gaan jy vandag 
aantrek? Miskien het jy 
ook al gewonder of dit 
regtig so belangrik is. Daar 
is mos baie ander dinge 
waaroor jy jou moet 
bekommer.  
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Wat gaan jy vandag aantrek? 



Ons lees in Eksodus 28 dat 
Aäron en die priesters 
besondere klere moes dra 
om God aan die Israeliete 
te herinner. Die volk Israel 
was vir die Here so 
belangrik dat hulle klere 
moes dra sodat Hy hulle 
kon raaksien. Eintlik het Hy 
hulle al lankal geken. Hy het 
hulle uit Egipte gered, waar 
hulle hard moes werk vir  
die Farao. Terwyl hulle in 
die woestyn was, het God 
vir hulle kos gegee en hulle 
beskerm. Hy het ook vir 
hulle priesters gegee wat 
by die tabernakel gehelp 
het. Dit was die plek waar 
hulle Hom aanbid het. (Die 
tabernakel was soos vandag 
se kerkgebou).  

Eers kies die Here manne 
uit, die priesters, om vir 
die volk te vertel wat die 
Here gesê het. Hulle het 
ook offers vir die Here 
gebring as teken van die 
volk se dankbaarheid.  

Die priesters moes daarom 
ook spesiale klere dra om 
te pas by die werk wat 
hulle vir die Here moes 
doen. Almal wat die 
priesters met hierdie klere 
gesien het, het dadelik 
besef dat God vir hulle 
belangrik is. Net die beste 
materiaal en die mooiste 
versierings is vir die klere 
gebruik. Dit is met goue 
drade geweef en verder 
versier met edelstene. 

Net die beste is vir die 
Here goed genoeg. Maar dit 
het oor meer as die klere 
gegaan. Die klere was soos 
ŉ teken wat meer vertel 
het van alles wat God vir 
die volk gedoen het. Al die 
stamme van Israel se name 
is op twee oniksstene, wat 
baie duur juwele was, 
graveer. Wanneer God die 
priesters met hierdie klere 
gesien het, het Hy al sy 
beloftes onthou.  

Die priesters moes nog 
meer spesiale klere dra. Vir 
elkeen van die stamme is 
daar ŉ edelsteen op die 
borssak vasgewerk. Dit was 
uniek. Geen ander volk het 
sulke klere geken nie. Die 
edelstene het bewys dat 
hulle vir die Here baie 
kosbaar is. Die edelstene 
was soos ŉ teken dat God 
hulle belange  op die hart 
dra.  

Elke keer wanneer God die 
priesters gesien het, is Hy 
aan sy volk herinner.  

Ons dra nie vandag meer,  
soos die priesters, spesiale 
klere  sodat God ons kan 
raaksien nie. Ons lees in  
laaste boek van die Bybel,  
Openbaring, dat God vir 
ons wit klere gee. Dit 
beteken dat die Here al ons 
sonde vergewe het. Die 
klere is juis wit omdat 
Christus gesterf het sodat 
ons sonde en vuilheid kon 
verdwyn. Daar word ook 

vertel dat ons ŉ 
oorwinnaarskleed en 
oorwinnaarskroon ontvang. 

Maar dit is vir die Here  
belangriker dat ons nie net 
die regte klere dra nie, 
maar ook sal wys hoe lief 
ons Hom het. Ons wys met 
ons optrede dat ons in God 
se diens staan.  ŉ Mens gee 
jou hele hart vir die Here. 
Jy gebruik jou hande om 
ander mense te help. Jy 
toon medelye teenoor almal 
wat swaarkry. Jy 
respekteer ander mense. 
En daar kom nie vuil taal uit 
jou mond nie.  

Omdat Christus ons sonde 
weggeneem het, dra ons 
klere wat by die oorwinning 
pas en wat wys hoe 
dankbaar ons is.  

Daarom vra ek  weer: Hoe 
lyk die klere wat jy vandag 
gaan aantrek?  Met ander 
woorde: Wys jou lewe dat 
jy aan die Here behoort? 



 

Grootwordjare:  

Ek is op 2 Oktober 1960 in Port 
Elizabeth se provinsiale hospitaal 
gebore. Later het ons na 'n plasie 
buite Patensie in die Gamtoosvallei 
getrek, maar ek het my skooljare by 
Hoërskool Framesby in Port Elizabeth 
voltooi. 

Na skool: 

Ek het elektroniese ingenieurswese 
aan die Universiteit Stellenbosch 
gaan studeer. Nadat ek my kursus 
voltooi het, het ek as gevolg van 
beursverpligtinge by die destydse 
Evkom gaan werk. Daarna is ek 
weermag toe vir diensplig, waarvan 
die opleiding hier by 
Voortrekkerhoogte in Pretoria 
plaasgevind het. Ná die twee jaar in 
die weermag het ek vier jaar by 
Kentron (Denel) gewerk en na dese 
nog 'n verdere vier jaar vir 'n 
privaatmaatskappy in die 
motorbedryf. Sedert 1994 is ek mede-
eienaar en direkteur van 'n paar 

maatskappye, wat hoofsaaklik 
betrokke is by die ontwerp en 
vervaardiging van elektroniese en 
meganiese produkte vir onder andere 
die mynbou-, sekuriteits-, wapen en 
geldbestuurbedrywe. 

Hoe het jy en Yvonne ontmoet? 

Gedurende die tweede helfte van my 
diensplig is ek na ŉ afdeling van 
Krygkor afgedeel, waar Yvonne as 
stelselprogrammeerder werksaam 
was. Ek het haar op 'n strand in Port 
Elizabeth gevra om te trou, ons het op 
die rotse by Waenhuiskrans verloof 
geraak en is toe in die Drakensberge 
getroud. Ons hou van die buitelewe. 

Gemeentes: 

Ek het in die NG Kerk grootgeword, in 
gemeentes soos Nooitgedacht, 
Patensie en Kraggakamma in die Oos
-Kaap. Ek het by laasgenoemde 
belydenis van geloof afgelê. Met my 
verhuising na Pretoria was ek in NGK 
Eldoraigne, Oosterlig en Valleisig. In 
2011 het ek en Yvonne, 'n gebore en 
getoë Dopper, ingeskakel by die 
Gereformeerde Kerk Rietvallei, waar 
ons 'n wonderlike geestelike tuiste in 
'n baie aktiewe, meelewende en 
dienende gemeente gevind het. 

Waarby is jy alles betrokke in ons 
gemeente?  

• Barmhartigheidsdiensgroep  – 
Ek is sameroeper van die 
diakonale diensgroep wat 
verantwoordelik is vir die 
versorging van lidmate in nood. 
Dit behels gereelde besoeke 
aan die lidmate, 

behoeftebepaling en om saam 
met hulle die pad te loop. 

• Botswana-uitreik – 
Gereformeerde Kerk D’Kar: Ek 
is ook sameroeper van die 
diensgroep. Ons bied morele 
en praktiese ondersteuning aan 
hulle. Ons het die afgelope jare 
verskeie besoeke aan hulle 
gebring, asook by die 
bedieningspunte te Motopi en 
Bêrê. Projekte wat reeds 
aangepak is sluit die bou van 'n 
(onvoltooide) vergaderlokaal in 
Bêrê en opknapping van die 
kerkgebou en pastorie op D'Kar 
in. Ons het aan die begin van 
hierdie jaar 'n lys opgetrek van 
projekte wat nog gedoen moet 
word. Daar is meer as dertig 
projekte gelys, nie net bou- en 
herstelwerk nie, maar ook as 
gevolg van ŉ toenemende 
behoefte, groter betrokkenheid 
by evangelisasie en opheffing 
van daardie gemeenskappe. 
Die werk is baie en die helpers 
min … en dit terwyl uitreike 
soontoe juis so 'n wonderlike 
belewenis is! 

• Eljada Huis – Ek help vir Sakkie 
Hartzer met sy werk daar. Ek is 
al ŉ geruime tyd lid van die 
diensgroep, maar is sedert 
Oktober 2019 direkteur van die 
Eljada Huis, ’n organisasie 
sonder winsbejag. 

• Klankspan – Ek en Yvonne is 
lede van die klankspan 
(Elektroniese Diensgroep) wat 

De
ur

 W
im

pi
e 

St
ee

nk
am

p 

Ywerige diaken, 



 die mikrofone, 
 rekenaarprojeksies, opnames 
 en internetuitsendings 
 gedurende eredienste en ander 
 byeenkomste in die kerk en 
 saal hanteer. Verder help ek vir 
 Jaco de Lange met installasie 
 en onderhoud van die 
 toerusting – ons het al baie 
 Saterdagmiddae op steiers in 
 die kerk deurgebring.  

• President Kruger Kinderhuise – 
Ek en Yvonne is 
naweekouers vir 
van die kinders. Ons 
is lede van GKR se 
diensgroep wat 
uitstappies en 
aksies vir die 
kinders en 
versorgers reël. 
Sommige lede van 
die diensgroep 
besoek die 
kinderhuis weekliks 
om te help met 
huiswerk, veral 
Wiskunde. Ons wil 
hierdie jaar poog 
om meer lidmate 
betrokke te kry, 
sodat ons die 
kleiner kinders ook 
met lees hulp kan 
bedien. 

• Ander – Ons is verder lede van 
die Ramotse, Moeggesukkel/
GeeREG, Apologetiek en 
Werksoek diensgroepe, waar 
ons die betrokke sameroepers 
gedurende aksies en 
byeenkomste ondersteun. 

 

Ontspanning: 

Ons is baie lief vir die see, dus is dit 

waarheen ons gaan wanneer daar 
kans is. Dan speel ons natuurlik 
pluimbal in die kerksaal. 

Jou grootste geheim wat niemand 
van weet nie: 

Ek dra vroue-onderklere. (Darem net 
in die wasgoedmandjie, van die 
kamer af tot by die wasmasjien). 

Lekkerste kos wat jy al geëet het: 

My ma se Spaanse koejawelpoeding. 
Dis al. 

Slegste kos wat jy al geëet het: 

Tydens ŉ sakebesoek aan Argentinië 
het hulle vir ons so 'n pikswart, 
gerimpelde worsie aangebied. Dit het 
verskriklik sleg gesmaak. Ek kon dit 
nie sluk nie en het toe voorgegee dat 
ek iets laat val het, om kans te kry om 
die happie onder die tafel in 'n servet 
uit te spoeg.  

Watter dier sal jy wou wees?  

ŉ Klein skoothondjie. Veral Yvonne 

s'n, want sy bederf 
hulle tot in die afgrond.  

Watter persoon in die Bybel sal jy in 
ŉ film wil voorstel?  

Ek hou glad nie van films of 
toneelstukke wat Bybelfigure of -
verhale uitbeeld nie. Daar word altyd 
– ter wille van die “storie” – iets 
bygevoeg of weggelaat. Ek sal dan 
maar Bileam se donkie speel – 
solank hulle sy “lyne” los soos dit in 

die Bybel staan. 

ŉ Bybelteks wat vir jou baie 
beteken: 

Daar is tekste vir elke situasie, 
maar een wat ek kan noem is 
Johannes 16:33 – “Dit sê Ek vir 
julle, sodat julle vrede kan vind 
in My. In die wêreld sal julle dit 
moeilik hê; maar hou moed: Ek 
het die wêreld klaar oorwin.” In 
die konteks van 
barmhartigheid beteken Jesaja 
1:17 vir my baie: “Leer om weer 
goed te doen, sorg dat daar reg 
geskied, gaan die verdrukker 
teë. Laat reg geskied aan die 
weeskinders, behartig die 
regsake van die weduwees.” 

Gunsteling geestelike lied :  

Psalm 146: ”Prys die Heer met 
blye galme …” 

Lewensslagspreuk:  

Noblesse Oblige – voorreg bring 
verantwoordelikheid mee. Die ou 
landsleuse – “Eendrag Maak Mag” – 
het ook baie betekenis. 

Hoe sal jy wil hê moet mense jou 
onthou: 

Mense hoef my glad nie te onthou 
nie. 



Ons kuier die kwartaal ’n bietjie by 
Liezl Potgieter, die nuwe voorsitter 
van Rietvallei se Sustersbestuur. Ons 
vind meer uit wat dit als behels om ’n 
Rietvallei Suster te wees en ons gaan 
loer wat aangaan op die Susters se 
kalender vir die jaar wat voorlê. 

Maar voor ons gesels oor die Susters 
van Rietvallei en al hul bedrywighede, 
kom ons gaan kyk eers wat die Woord 
ons leer oor die rol van susters in die 
kerk van ons Here. 

As verwysing gaan kyk ons na paar 
gedeeltes uit die oulike boek 
Women’s Ministry in the Local Church.                    

Soos ons as Gereformeerdes bely, is 
die Woord van God altyd ons 
vertrekpunt en totaal gesaghebbend 
en rigtinggewend oor enige kwessies 
in ons lewens. Des te meer as dit by 
die Here se kerk kom. 

Wat leer die Woord ons dus oor vroue 
in die kerk? En wat gemaak as die 
Woord nie spesifiek oor elke aspek 
daarvan uitbrei nie? Kom ons kyk eers 
wat die Woord in sy geheel oor 
vrouskap (en manskap) sê. 

 

Die Woord oor manskap en vrouskap: 

• Beide die man en vrou is 
beelddraers van en gelyk voor 
God as mens, maar verskillend 
in hul manlikheid en 
vroulikheid. (Gen. 1:26-27; 
2:18) 

• Verskillende manlike en 
vroulike rolle is deur God 
ingestel as deel van die 

skeppingsorde. (Gen. 2:18, 21-
24; 1 Kor. 11:7-9; 1 Tim. 2:12-
14) 

• Die hoofskap van Adam in die 
huwelik is voor die sondeval 
deur God gevestig, en was nie 
die gevolg van sonde nie. (Gen. 
2:16-18, 21-24; 3:1-13; 1 Kor. 
11:7-9) 

• Die sondeval bring verdraaiings 
in die verhouding tussen man 
en vrou. (Gen. 3:1-17, v.12, 
v.16) Dit loop deur in die huis 
sowel as in die kerk vandag. 

• Die Ou en Nuwe Testament leer 
ons dat God ewe hoë waarde 
en waardigheid heg aan die 
rolle van mans en vrouens. 
Beide Testamente bevestig die 
beginsel van manlike hoofskap 
in die gesin en 
verbondsgemeenskap. (Gen. 
1:26-27, 2:18; Gal. 3:28, Ef. 5:21
-33; Kol. 3:18-19, 1 Tim. 2:11-
15) 

• Verlossing in Christus het ten 
doel om die verdraaiings wat 
deur die vloek ingestel is, te 
verwyder. (Ef. 5:21-33; Kol. 3:18
-19; Tit. 2:3-5; 1 Pet. 3:1-7) 

• Christus is die hoogste gesag 
en gids vir mans en vrouens, 
sodat geen aardse 
onderdanigheid - huislik, 
godsdienstig of burgerlik - ooit 
’n mandaat impliseer om ’n 
menslike outoriteit in sonde te 
volg nie. (Dan. 3:10-18; Hand. 
4:19-20, 5:27-29; 1 Pet. 3:1-2) 

• By mans en vrouens moet ’n 

opregte oproep tot die 
bediening nooit gebruik word 
om Bybelse kriteria vir 
bepaalde bedienings opsy te sit 
nie. (1 Tim. 2:11-15, 3:1-13; Tit. 
1:5-9) 

• Met die groot fisieke en 
geestelike behoefte in die 
wêreld, hoef geen man of vrou 
wat ’n passie van God voel om 
sy genade, in woord en daad 
bekend te maak, ooit te lewe 
sonder ’n vervullende bediening 
vir die eer van Christus en die 
guns van hierdie gevalle wêreld 
nie. (1 Kor. 12:7-21) 

Die apologetiek van die vrou in die 
kerk is gebaseer op die vrou se 
skeppingsdoel of wyse as ’n helper en 
haar verlossingsroeping om ’n 
lewensgewer te wees. Gen. 2:18. 

 

Wat is ’n helper? 

Die Hebreeuse woord wat gebruik 
word vir die vrou as ‘helper’ in 
Genesis 2 word ook dikwels gebruik 
om na God te verwys as ons Helper. 
Voorbeelde wat ons kry hiervan is: 

• Eksodus 18:4 – Verdedig 

• Psalm 10:14 – Sien, omgee vir 
die verdruktes 

• Psalm 20:2 – Ondersteun 

• Psalm 33:20 – Beskerm 

• Psalm 70:5 – Verlos van 
benoudheid 

• Psalm 72:12-14 – Red armes, 
swakkes, behoeftiges 

• Psalm 86:17 – Troos 

Deur Nicolene Hoogenboezem en Karin Buys 



Hoe definieer die Woord vrouwees?  

• Die vrou se skeppingsdoel as 
helper en haar lewensgewende 
missie is Skepping- en 
Verbondskonsepte. (Gen. 2:18; 
3:20) 

• Haar bediening kan saamgevat 
word as 
gemeenskapsgeoriënteerd en 
vol deernis. (Ps.144:12) 

• A.g.v. die sondeval kan die vrou 
nie aan haar skeppingsdoel 
voldoen nie. (Gen. 3:8) 

• Deur verlossing in Christus 
word die vermoë gegee om 
die oorspronklike 
skeppingsdoel van die vrou te 
herstel. (Gen. 3:15-16) 

• ’n Verloste vrou is toegerus om 
haar doel en missie te vervul in 
die gemeenskap van haar kerk. 
(Tit. 2:1; 3-5) 

• Die vrou moet haar lewe 
verloor om ’n lewensgewer te 
wees. (Luk. 17:33) 

• Die vrou se versekerde hoop in 
Christus lewer die blywende 
skoonheid van ’n stil en 
sagmoedige gees. (1 Pet. 3:1-
6) 

Daar is geen hoofstuk of vers wat die 
opdrag vir ŉ vrouebediening in die 
kerk gee nie. Daar is ook nie ’n 
spesifieke opdrag vir Katkisasie, 
barmhartigheidskomitee, 
sendingkomitee of kerklike tesourier 
nie. Tog is daar opdragte om God se 
mense te dissipel, onderdruktes te 
bedien, die evangelie na die wêreld 
toe te neem en om goeie 
rentmeesters te wees. En daar is 
beginsels waarop ’n kerk strukture 
kan ontwikkel om hierdie opdragte na 
te kom. (bl. 57) 

Christus moet altyd die 

verwysingspunt wees vir ’n 
vrouebediening – nie vrouwees nie. 

 

Kom ons gaan loer by Liezl in: 

So wie is die Susters van Rietvallei? 

Elke belydende vroulike lidmaat van 
ons gemeente. Die Susters is nie ’n 
komitee of slegs ’n groepie dames in 
die gemeente wat funksies reël en 
toebroodjies maak nie. Ons wil graag 
elke liewe vrou, oor die spektrum van 
ouderdomsgroepe heen, uitnooi om 
deel te raak van die Susters. Ons wil 
mekaar beter leer ken, ondersteun en 
saam groei. Maar meer as dit, wil ons 
ons besonderse gawes as vrouens 
aanwend tot diens van God se 
Koninkryk en sy plaaslike gemeente 
waarvan ons deel is. 

 

Wie en wat is die Susterkomitee? 

Die Susterskomitee bestaan tans uit 
agt lede. Meeste van ons is nuut op 
die komitee. Die doel van die komitee 
is om strukture daar te stel sodat die 
Susters kan funksioneer in die 
gemeente (soos byvoorbeeld die 
teeskinkrooster). Ons neem leiding 
om aksies te koördineer en die 
administrasie daarvan te behartig. 

Hoe kan ek betrokke raak by die 
Susters? 

Ons beplan die volgende aksies wat 
vir die jaar en nooi alle susters hartlik 
uit om betrokke te raak, hul hulp aan 
te bied en saam te kom kuier en 
groei: 

 Vr. 31 Jan:  Wegneemete 
 So. 23 Feb: Toebroodjie aand 
 Vr. 28 Feb: Spoedgroet & ontmoet 
 Sa. 7 Mrt: Sustersaamtrek 
 Vr. 3 April: Wegneemete 
 Sa. 9 Mei: Potjiekoskompetisie 

 So. 31 Mei: 
Toebroodjie aand 

 Vr. 31 Jul: Wegneemete 
 Sa. 22 Aug: Ma & dogter 

groeigeleentheid 
 So. 30 Aug: Toebroodjie aand 
 Vr. 2 Okt: Wegneemete 
 Sa. 3 Okt: Lentetee 
 Vr.,Sa. 9,10 Okt: Huweliksverryking 
 Sa. 17 Okt: Sustersafsluiting 
 So. 15 Nov: Toebroodjie aand 
 
Ons het ook ’n gawelys opgestel en 
aan al die susters van die gemeente 
gestuur om te voltooi. Ons hoop dit 
sal ons help om susters met 
spesifieke gawes te nader wanneer 
daardie gawes benodig word. 

Wat wil julle hierdie jaar bereik? 

Ons wil ’n geestelike tuiste skep vir 
alle vrouens in ons gemeente. Ons wil 
’n platform skep waar ons mekaar 
beter kan leer ken sodat ons waarlik 
sussies in Christus kan word. En ons 
wil die unieke gawes wat die Here 
ons as vrouens gegee het, aanwend 
tot opbou van sy liggaam in Rietvallei, 
in lyn met wat Hy ons in sy Woord 
leer. 

’n Vroue Bybelstudiegroep is ook 
moontlik ’n vooruitsig. 

Liezl se kontakbesonderhede:  

076 693 6511 

gkrietvalleisusters@gmail.com 



Hierdie is die eerste artikel in ons 
Hoe?/Hoekom? reeks. Die plan is om 
te begin by fundamentele vrae oor 
ons geloof, en dan die hoe/hoekom 
vrae uit te brei na ander sake waaroor 
ons dalk vrae  het. Ons is almal 
lidmate van die Gereformeerde Kerk 
Rietvallei, maar het jy al ooit 
gewonder hoekom ons onsself 
Gereformeerd noem? Wanneer ons 
enige vraag gaan beantwoord in 
hierdie reeks apologetiek artikels, 
moet ons eerstens besef dat ons dit 
gaan moet beantwoord vanuit ’n 
Gereformeerde perspektief. As ons 
dit nie doen nie is ons inkonsekwent 
oor dit wat ons bely. Dus, hoekom is 
jy Gereformeerd? Dink vir ’n oomblik 
daaroor na en lees dan verder 
wanneer jy ’n antwoord het. 

One hammer in the 
hand of an obscure 

Augustinian monk changed the 
world forever. Martin Luther 
posted his Ninety-five theses on 
the church door in Wittenberg, 
Germany and thus began the 
Reformation through which the 
light of God's Word was brought 
out of the darkness to shine 
with clarity once more. At the 
Diet of Worms*, summoned in 
Germany, Luther was called 
upon to recant his views. He 
answered his interlocutors by 
saying, "Revoco? You want me 
to say revoco? That I recant? I 
will not recant unless I am 
convinced by sacred Scripture 
or by evident reason. I cannot 
recant for my conscience is 
held captive by the Word of 
God. And to act against 
conscience is neither right nor 
safe. Here I stand. I can do no 
other. God help me”. (R.C. 
Sproul, '1517', Glory to the Holy 
One)  

 

*Die Diet of Worms in 1521 was ’n 
keiserlike raad wat bymekaar gekom 
het om te besluit oor Martin Luther se 
lot. 

  

Gedurende die Protestante 
Reformasie van die 16de eeu was die 
lig van God se Woord vanuit die 
donkerte gebring om weereens helder 
te kan skyn. Luther het gesê dat sy 
gewete deur die Woord van God ŉ 
gevangene is. Hy is gevra om sy 
sieninge (spesifiek sy 95 stellings wat 
hy teen die kerkdeur vasgespyker het) 
te ontken.  Maar Luther het eenvoudig 
gesê dat as hy nie deur die Skrif 
oortuig kan word dat sy sieninge 
verkeerd is nie, dan sal hy nie kan 
ontken wat hy in die eerste plek 
vanuit die Skrif geleer het nie. 

 

Luther se woorde hier is seker een 
van die eerste kere in ’n lang tyd dat 
die lering van Sola Scriptura weer tot 
lig gekom het nadat die Roomse kerk 
dit eeue lank onderdruk het. (Die 
Rooms-Katolieke beweer dat die 
Bybel nie genoegsaam is vir 
gelowiges nie, maar verlig “heilige 
tradisie” tot hoër gesag as die Heilige 
Skrif, want hulle beweer dat sonder 
die spesifieke mondelinge tradisies 
van die Katolieke kerk  die Bybel nie 
verstaan kan word nie). Vir meer 
inligting oor hierdie onderwerp, lees 
gerus die  boek The Protestant 
Doctrine of Sola Scriptura, beskikbaar 
by die Augustine Bookroom of op my 
webtuiste, apologeticscentral.co.za/
books. 

Wat die lering van Sola Scriptura 
(Skrif alleen) bevat, is dat die Bybel 
die hoogste gesag is in die gelowige 
se lewe. Die Skrif is genoegsaam en 
duidelik. 
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Hoekom is jy Gereformeerd? 



Om Gereformeerd te wees, beteken 
om Bybels te wees. Dit is om te erken 
wat die Skrif as ons hoogste gesag 
leer en om onsself daaraan te 
onderwerp, al hou ons nie altyd van 
dit wat God in sy Woord openbaar nie. 
Dit is dan ook wat die Skrif ons leer:  

 

“Die hele Skrif is deur God 
geïnspireer en het groot 
waarde om in die waarheid 
te onderrig, dwaling te 
bestry, verkeerdhede reg 
te stel en 'n regte 
lewenswyse te kweek, 
sodat die man wat in diens 
van God staan, volkome 
voorberei en toegerus sal 
wees vir elke goeie 
werk.” (2 Timoteus 3:16-17) 

 

Die grondslag vir die Gereformeerde 
teologie is in die Skrif geleë. Dit is ook 
veronderstel onsigbaar te wees  in die 
kerk waarvan  ons  lidmate is. Hoe is 
die predikant se preek 
gestruktureer? Kyk maar 
gerus na sommige ander 
denominasies se “preke” en 
vergelyk dit met die 
struktuur van ’n 
Gereformeerde preek. Wat 
lei die preek? Begin die 
predikant met ’n storie van 
sy vakansie en ervarings en 
koppel dan ’n paar verse om 
dit te staaf, of word die 
Woord eers oopgemaak en 
gelees en dan begelei die 
Woord die boodskap wat 

die predikant bring? 

 

Dis belangrik om hierdie verskil te 
beklemtoon. Die eerste, waar die 
predikant ’n teks kry om te pas by sy 
idee van ’n boodskap, lei tot swak 
teologie en eisegese. (Dit gebeur 
wanneer die leser ’n vooropgestelde 
idee in die teks inlees). Die probleem 
is ook dat byna enige idee gestaaf 
kan word deur ’n Bybelvers of twee 
wat heeltemal buite konteks 
aangehaal word. Die tweede 
voorbeeld, waar die teks die 
boodskap lei (soos wat die gebruik in 
die Gereformeerde kerk is), word 
eksegese genoem. Dit is wanneer die 
Woord gemyn word vir waarheid; dit 
daag ons menslike idees uit en 
hervorm ons gedagtes om meer 
Skrifgetrou te word. 

 

’n Verdere definisie van Gereformeerd 
is in die formuliere, en meer spesifiek 
die belydenis van die drie formuliere 
van eenheid geleë, naamlik: 

• Heidelbergse Kategismus 

• Dordtse Leerreëls 

• Nederlandse Geloofsbelydenis 

  

Die formuliere is natuurlik nie op 
dieselfde vlak van gesag as die Skrif 
nie maar dit kan wel dien as ’n riglyn 
vir die lees van die Bybel. Ons het 
reeds genoem dat die Roomse kerk 
tradisie bo die gesag van die Skrif 
verhef, en dit veroorsaak soms dat 
mense ongemaklik raak wanneer 
daar van tradisie gepraat word. Maar 
ons moet onthou dat die Gees reeds 
vanaf die ontstaan van die kerk in die 
kerk werksaam is.  Dit sal baie 
kortsigtig wees om die kennis wat 
gelowiges voor ons opgedoen het te 
versmaai. Daarom is  nog  ŉ  goeie 
manier om ’n interpretasie van die 
Skrif te toets (benewens om dit met 
die Skrif self te toets), naamlik die 
gebruik van geskiedkundige 
interpretasie. As jy op ’n interpretasie 
afkom wat niemand al ooit tevore 
gesien het nie, is dit heel moontlik 
verkeerd. 

 

Samevattend:  

Om Gereformeerd te wees 
beteken om Bybels te wees, en 
vanuit  hierdie grondslag gaan 

ons  hierdie apologetiek 
reeks benader. God se 
openbaring gaan ons 
swaard wees waarmee 
ons argumente vernietig 
wat hulself teen die 
kennis van God oprig en 
ons gaan elke gedagte 
gevange neem en dit 
gehoorsaam maak aan 
Christus. (2 Kor. 10:5) 
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