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Met die uitloop van 2020 het 

ons die talente van Mareli as 

redakteur verloor.  

Baie dankie vir jou harde 

werk, ons het elke uitgawe 

van die Rietfluit onder jou 

bekwame leiding  werklik 

geniet. Ek sien uit daarna om 

die werk voort te sit en het 

daarvoor gelukkig ’n baie 

entoesiastiese redaksie geërf.  

In haar laaste redaksionele 

stukkie het Mareli geskryf dat 

haar visie vir die Rietfluit was 

dat die tydskrif “oor Rietvallei” 

en “vir Rietvallei” sal wees. My 

gedagte is om haar visie voort 

te sit deur van die 

geloofservarings van ons 

susters en broers in die 

gemeente in die Rietfluit te 

hoor.  

Daarom wil ek ook graag 

almal in die gemeente, groot 

en klein, uitnooi om betrokke 

te raak deur bydraes  te skryf.  

Hierdie bydraes kan wees ‘n 

artikel of jou gunsteling resep 

wat jy met die die gemeente 

wil deel, ook daardie lekker 

potbrood wat jy altyd op die 

kamp maak of die lekker 

gebraaide ribbetjie.  Ons 

beplan ook om ‘n graffiti 

bladsy te publiseer waar ons 

woorde van wysheid kan plaas 

Ons is in hierdie afgelope tyd 

aan baie uitdagings 

blootgestel – ons kan nie 

meer almal as gemeente 

saam fisies by die Kerk 

kom nie, ons kinders kan 

nie skool toe gaan nie, 

ons kan nie bymekaar 

kuier nie, van ons het 

geliefdes aan die dood 

afgestaan, van ons het 

ons werk verloor.  En tog 

het ons soveel om voor 

dankbaar te wees.   

Ek sit nou die dag en kyk 

na die duiwe en ander 

voëls in ons tuin, daar is 

soveel verskillende 

soorte en dan kom die 

besef net weer dat God 

alles geskape het, 

daarvoor sorg, elkeen volgens 

sy eie behoeftes.  Dan tref dit 

‘n mens: God sorg nie net vir 

die voëls en ander diere nie, 

Hy sorg ook vir my. 

Ds Danie het in die diens van 

31 Januarie 2021 uit Psalm 78 

gepreek waarin ons beveel 

word om die wonderdade van 

God aan ons kinders te vertel. 

Kom ons vertel ook vir mekaar 

in die Rietfluit van sy 

wonderdade soos ons dit 

elkeen ervaar, ook in die 

alledaagse lewe. 

My uitnodiging is dus, stuur vir 
ons jou belewenis van God se 
wonderdade dat ons dit met 

mekaar kan deel.  Jy kan jou 
bydrae stuur aan die redaksie 
by rietfluit@gmail.com 

 

- Pieter 

Ons nuwe redakteur Pieter Botha en sy 

assistent Sebastiaan 



Pret met  Petrus 

Gawie kan nie wag om na 

skool by die huis te kom nie.  

Die Skoolhoof het sy naam oor 

die interkom afgekondig.  Eers 

het hy hom boeglam geskrik 

en dadelik gewonder wat hy 

verkeerd gedoen het.  Daarna 

het hy gewonder hoe die Hoof 

sy naam ken.  Sy verbasing 

was nog groter toe hy in die ry 

voor die Hoof se kantoor saam 

met nog ŉ klomp verdwaasde 

maats gaan staan. 

Hulle het elkeen ŉ brief 

ontvang waarin hul uitgenooi 

word om tydens die 

skoolvakansie saam met hul 

gunsteling Springbok 

rugbyspeler te oefen.  Dit 

beteken dat iemand hul naam 

moes ken om hulle te kon 

uitnooi. Net soos jou 

skaduwee, gaan jou naam 

altyd saam met jou.  As ons 

bietjie ouer word kry ons ook ŉ 

Identiteitsdokument met my 

foto, geboortedatum en al my 

name daarop.  Hierdie inligting 

vertel vir die wêreld wie ek is.  

Dit maak my uniek. Mense kan 

my ken.  

Ons ken ook ander verhale 

van mense wat bekend geword 

het omdat hulle nuwe 

ontdekkings gemaak het of  ŉ  

held geword het nat hulle 

iemand gered het.  Kyk bietjie 

hoeveel bekende mense se 

name julle kan opnoem en 

waarvoor hulle belangrik 

geword het.  Nou wil ek graag 

weet of jou naam ook in 

daardie lys was? Waarvoor het 

jy bekendheid verwerf en 

waarom is jy belangrik? 

Miskien was jy al bang of 

iewers alleen en kan jy onthou 

hoe bly jy was toe iemand jou 

naam geroep het.   Ons lees in 

die Bybel dat die Here sy 

kinders se name geken het. In 

Jesaja 43 roep die Here sy 

kinders op hul name. Dit 

beteken dat Hy hulle geken 

het.  Elkeen van hulle is vir 

Hom so belangrik dat Hy hulle 

altyd sal help. Hy beskerm ons 

teen alle gevare.  Ons het al 

op TV die krag van water wat 

alles wegspoel en vuur wat 

alles verbrand gesien. Omdat 

die Here by my is en my naam 

ken, hoef ek nooit bang te 

wees nie. Ek is vir Hom uniek 

en kosbaar.  Ons behoort aan 

Hom. Hy het my geskep.  Nog 

voordat ek gebore is,  het die 

Here my al geken.  

Elke keer wanneer ons sien 

dat ŉ baba gedoop word, weet 

ons ook dat die Here die kind 

se naam ken. Daarom kan ons 

trots en bly wees dat die Here 

my naam ken.  Hy verbind my 

naam aan Hom. Dit laat ons 

harte sommer lekker warm 

klop.  

Maar julle het ook al gehoor 

dat mense sê dat jy nie jou 

naam deur die modder moet 

sleep nie.  Dit beteken dat jy 

slegte dinge doen en dat jou 

naam nie wys dat jy aan die 

Here behoort nie.  Dit maak my 

skaam. Met my naam moet ek 

vir ander mense wys aan Wie 

ek behoort en dat ek trots is op 

my naam.  Omdat die Here my 

naam ken en ek vir Hom 

belangrik is, hoef ek nooit bang 

te wees nie.   

Kyk nou weer hoeveel name 

van mense julle in die Bybel 

kan onthou. Probeer dink 

waarom hulle belangrik is.  

En onthou dat jou Naam vir die 

Here belangrik is!  
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Maats, hierdie is julle eie bladsy! 

Maar as julle nog nie kan lees nie 

kan julle vir 

Pappa of Mamma 

gaan kry. 

Wat beteken jou Naam?  



Diep bekommernis en 

worsteling broei al die afgelope 

paar weke in my hart. Soms 

ignoreer ek die Here, soms 

worstel ek met Hom, soms prys 

ek Hom. Veral oor dit wat in 

Suid-Afrika gebeur en dit wat 

veronderstel was om my 

geloofsoortuiging te moes 

wees. Die Here was genadig 

en het my egter vroeg 

weggeroep op ’n ander pad na 

Hom toe, soos Paulus in 

Galasiërs 1:15 skryf: 

“Maar God het my al voor my 

geboorte vir Hom afgesonder, 

en Hy het my in sy genade 

geroep.”  

As ek so ’n oomblik beleef, dan 

word ek daaraan herinner dat 

niks toevallig gebeur nie en dat 

dit ook nie terloops gebeur dat 

spesifieke mense oor jou pad 

kom nie. Maar in alle 

eerlikheid, ek is bekommerd 

oor die virus. Oor die land se 

ekonomie. Oor my geliefdes, 

vriende en familie.  

Een aand om 21:47 hoor ek die 

wysie en lirieke van Gesang 

177 (Ek sien ’n nuwe hemel 

kom), in my kop. Ek is die 

enigste een in ons huis wat nog 

wakker is. Jare gelede, toe ek 

waarlik besef het hoe groot die 

Here se almag is, het ek in die 

kerk gehuil toe ons Gesang 

177 sing. ’n Goeie vriend van 

my het eendag vir my vertel 

van ons Vader wat ons dien en 

van die hemel. Volgens Psalm 

23 word daar vir elkeen van 

ons ’n plek aan die tafel 

voorberei. Ons elkeen gaan ’n 

eregas wees. Ons gaan met 

ope arms verwelkom word en 

op ons naam genoem word. In 

hierdie besef lei die Here my 

na waters waar rus is. 

Die virus is ’n realiteit, maar 

God nog meer! El-Shadai.  

Hierdie gesang gee my vrede: 

die dood, die virus, die 

bekommernis is nie die einde 

nie. 

Amen. 

 In Christus is my lewe nie 

verby nie, so ook nie joune nie. 

Dis wat hierdie teken vir ons wil 

sê.  

Deur Eloise Pelser 
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Rietvalleiers se geloofstories 

Troos in onseker tye  

GESANG 177 

 

1. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 

'n Aarde nuut en vry. 

Die see en al wat skei, verdwyn. 

God self kom by ons bly. 

 

2. Die nuwe stad, Jerusalem, 

Daal uit die hemel neer: 

Skoon soos 'n bruid in heerlikheid - 

Geliefde van die Heer. 

 

3. Die Heer droog al die trane af, 

Verby is droefheid, dood. 

Ja, pyn en smart wyk uit die hart – 

Ons moeite, angs en nood. 

 

4. "kyk, ek maak alles nuut," sê God. 

"laat hom wat dors het, kom. 

En hy sal vind, hy is my kind, 

Ek is 'n God vir hom !" 

 

5. Oorwinnaars, sal ons alles erf 

En drink uit die fontein 

Van lewenswater, heerlik, rein. 

En God sal oor ons skyn. 



Tydens die inperkingstyd het 

baie mense weer begin lees, 

bordspeletjies wat in die kas 

stof vergaar het, is weer 

afgestof en gesinne het 

daarmee begin 

speel, en mense 

het ook weer met 

mekaar begin 

gesels . 

Ons het 

gedurende 2020  

baie onsekere tye 

beleef.  Aan die 

begin van 2021 

voel dit asof niks 

verander het nie 

en steeds weet 

niemand wat die 

jaar inhou nie. 

Twee dinge wat 

die mens die 

meeste vrees is: 

die onbekende en 

om nie beheer oor 

alles te hê nie. 

Ek het gisteraand 

weer bietjie ’n paar 

stukkies uit Victor 

Matfield se 

outobiografie 

gelees oor al die 

hoogtepunte in sy 

loopbaan. Baie 

daarvan het ek ook 

gevolg.  Die gedeelte wat ek 

gelees het, handel oor die 2007 

Superrugbyseisoen.   

Die volgende uittreksel is nogal 

bietjie op my van toepassing :  

Bladsy 123 

“Die Reds was laaste op die 

punteleer en ons was die 

oorweldigende gunsteling, 

maar hoe beplan mens vir ’n 

oorwinning met ’n bonuspunt?  

Heyneke Meyer het ander 

planne gehad.  ’Victor, ek dink 

ons moet probeer om die Blues 

en die Crusaders verby te 

steek.  Al wat ons sal moet 

doen is om die 

Reds met meer 

as 76 punte te 

klop,’ het hy 

gesê.  AL wat ons 

moet doen? 

Dit is verskriklike 

baie punte in die 

Super 14, selfs al 

speel jy teen die 

swakste span van 

die jaar.  Ek het 

gedink Heyneke 

was van lotjie 

getik, maar hy 

was die afrigter 

en het die 

besluite geneem. 

Die Vrydag voor 

die wedstryd het 

hy by die 

spankamer 

ingestap en soos 

dikwels vantevore 

’n storie begin 

vertel.   

Die keer was dit 

oor honderde 

mense wat 

saamgetrek het 

om te bid vir reën.  ’n Seuntjie 

wou van sy pa weet waaroor dit 

gaan en sy pa het verduidelik. 
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Deur Wimpie Steenkamp 

Vertroue as dit nie reën nie 

Vervolg op bladsy 6 
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‘Nou glo Pappa dat dit gaan 

reën?’ 

’Ja’ het die pa gesê. 

’Maar hoekom het Pappa dan 

nie ’n sambreel saamgebring 

nie?’ 

Heyneke het daarmee probeer 

sê dat dit nie net belangrik is 

om te glo dat jy iets kan regkry 

nie, maar jy moet jouself ook 

daarop voorberei. 

Hy het ’76’ op die bord in die 

kleedkamer geskryf en nie veel 

meer gesê nie.  Ons het die 

boodskap gekry. 

Ons het die Reds die aand met 

92-3 punte gewen en ons was 

deur na ’n semifinaal op ons 

tuisveld, Loftus Versfeld.” (p. 

123) 

Só het ek ook die vertroue wat 

deur die beeld van die 

sambreel illustreer word, 

ervaar: 

Ek het een oggend met ’n 

‘sambreel’ (my geloof) uit die 

huis gegaan op pad na ’n 

werksonderhoud toe.  Maar ek 

het onder die ’afdak’ (my 

huidige omstandighede, wat 

my bietjie teruggehou het 

omdat ek steeds gewonder het 

wat sal gebeur) bly staan.  As 

gevolg van vorige 

ondervindings was ek dalk nog 

nie heeltemal gereed vir ’reën’ 

nie.  Ek was nog versigtig om 

in die ’reën’ te gaan loop.  By 

wyse van spreke het ek nie 

heeltemal my vertroue in God 

gestel nie. 

Dalk moet ek my ’sambreel’ se 

vorm verander.  Ek dink die 

beste sal wees om die 

sambreel se materiaal af te 

haal sodat  net die raamwerk 

oorbly.  Dan sal ek nie net die 

reën kan sien nie, maar dit ook 

voel.  Ek het na die plek waar 

die onderhoud gevoer is, gery 

en dit het goed gegaan… ek 

dink die ’reën’ kan nou maar 

kom. 

Soms moet ons dalk ons 

sambreel vir ons buurman of ’n 

vriend gee wat ’n droogte 

beleef.  Let Wel: Ons moet dit 

nie leen nie, want dan moet 

ons dit weer terugkry.  Nee, 

ons moet dit vir hom/haar gee, 

want God sal vir ons ’n ander 

sambreel gee om daardie een 

te vervang. 

Ons moet vertrou dat God sal 

voorsien en ons moet ook 

hierdie boodskap uitdra aan die 

mense om ons. Ons moet 

mense so motiveer deur ons 

eie dade dat hulle ook met ’n 

sambreel na ’n biddag vir  reën 

sal gaan. 

Vertroue as dit nie reën nie 
Van bladsy 5 

Kom vertel vir ons … 

Almal van ons het al op ŉ tyd en onder spesifieke omstandighede 

die nabyheid en die grootheid van God beleef. 

Vertel vir ons daarvan – skryf so 50 tot 100 woorde. 

Moenie wag tot voor die volgende Nagmaal en dus voor die vol-

gende uitgawe van die Rietfluit gepubliseer word nie. Doen dit nóú 

en stuur dit vir ons.  Jou bydrae mag dalk in ‘n volgende uitgawe 

publiseer word.  Ons kan nie wag om van jou te hoor nie.   

Stuur jou bydrae na: rietfluit@gmail.com 

Rietfluit Redaksie 
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Vervolg op bladsy 8 

Hoe seker is jy, as Christen, dat 
God bestaan? 

Hierdie is die vyfde de artikel in 

ons Hoe/Hoekom?-reeks.  

Vandag dink ons saam oor ’n 

vraag wat ons eintlik al vroeër 

moes behandel het, naamlik 

die kwessie van die 

“sekerheid” wat ons  in ons 

Christelike geloof het. Dis ook 

die vertrekpunt  in apologetiek. 

Ds. Potgieter het laas jaar in ’n 

preek die Christelike geloof 

beskryf as “waar” en 

“ongetwyfelbaar” beskryf. 

Paulus skryf in Hebreërs 10:22 

dat ons God moet nader met ’n 

opregte hart en 

geloofsekerheid. ’n Deel van 

hierdie sekerheid kom ook 

deur in Romeine 8 wanneer 

Paulus in duidelike woorde 

skryf dat niks ons kan skei van 

die liefde van die Here nie. 

Ons almal bely hierdie 

waarhede Sondae in die kerk 

en ons sing daarvan in die 

Psalms en liedere, maar hoe 

lyk hierdie sekerheid vir jou 

wanneer jy Maandag by die 

werk is? 

Heelwat mense probeer om 

geloofsekerheid by 

medegelowiges te wek deur te 

verwys na “bewyse” of 

“argumente” vir die bestaan 

van God.  

Hierdie manier van dink aan 

“sekerheid”, wat verkry word 

deur die mens se intellektuele 

vermoë, is nie in 

ooreenstemming met die 

Bybelse beskrywings van die 

kennis van God nie. In 

Spreuke 1:7 skryf Koning 

Salomo dat die “dien” of 

“vrees” van die Here die begin 

(of vertrekpunt) van kennis is. 

Met ander woorde, die kennis 

van God se bestaan is nie die 

gevolg van ’n opgaar van 

mindere kennis (argumente of 

bewyse) nie, maar die 

noodsaaklike vertrekpunt in die 

denkproses waarin enige 

kennis gevestig moet word. 

Wanneer daar beweer word 

dat mense minder as ’n 

volkome sekerheid in die 

bestaan van God het, beteken 

dit by implikasie dat daar ’n 

kans is (volgens die persoon 

se denke) dat die ateïs eintlik 

reg kan wees. Maar, dit staan 

in direkte kontras met Paulus 

se lering dat almal sonder 

verskoning is omdat God, 

volgens Romeine 1, Homself 

aan almal openbaar. 

Dié sekerheid kom in 

werklikheid van God se 

openbaring van Homself. 

Hierdie openbaring vind ons 

om ons (in die natuur en die 

Woord) en in ons (as wesens 

geskape na Sy beeld). Dis 

onmiddellike vasstaande 

kennis (bedoelende die kennis 

van God dring deur tot almal, 

omdat God dit self openbaar 

sodat  mense geen verskoning 

kan aanvoer nie).  

Die bogenoemde 

besprekingspunte word mooi 

deur Paulus in Kolossense 2 

beskryf (2020-vertaling): 

“Pasop dat niemand julle 

meevoer deur 'n filosofie en leë 

bedrieëry, wat gegrond is op 

menslike tradisie en teorieë 

oor die kosmiese elemente, en 

nie op Christus nie.” 

Ons filosofie (teorie van 

kennis, verstaan en wysheid) 

moet gegrond  wees in 

Christus (en sy openbaring in 

die Skrif). Wanneer ons die 

vraag vra oor die sekerheid 

van God se bestaan, moet ons 

die versoeking weerstaan om 

nie te aanvaar dat die mens op 

grond van menslike 

vertrekpunte die kennis van 

God moet of kan bekom nie 

Arne Verste 



(asof die mens dit nie reeds 

het nie). Wat Paulus ons leer, 

is dat Christus (en die 

openbaring in die Skrif en by 

implikasie die kennis van God) 

ons vertrekpunt moet wees 

waarsonder ons geen 

sekerheid oor enige ander feit 

kan hê nie. 

Maar hoe bekom ongelowiges 

dan kennis (bv. in Wiskunde) 

as hulle nie die regte 

vertrekpunt het nie? Die 

ongelowige, alhoewel hy of sy 

dit in ongeregtigheid 

onderdruk, besit ook die kennis 

van God en is na Sy beeld 

geskape. Hulle steel dus van 

die ware God om sin te maak 

van hulle bestaan. As 

Christene bely ons die 

waarheid van God se 

openbaring as nodige 

vertrekpunt en, terwyl 

ongelowiges dit onderdruk. 

Solank die ongelowiges die 

waarheid onderdruk, is hulle in 

besit van ’n valse kennis (1 

Tim. 6:20). 

Die sekerheid van ons geloof 

lê dus nie in ons vermoë om 

menslike bewyse te verstaan 

en argumente te voer nie, 

maar in die enigste ware 

vertrekpunt van alle kennis, 

naamlik God se Woord. As 

Christene het die Here ons van 

ons sonde gered en ons denke 

vernuwe om met die regte 

vertrekpunt na die wêreld om 

ons te kyk. Ons moet nie van 

die vertrekpunt afdwaal  

wanneer ons in gesprek tree 

met ongelowiges nie (vlg. 

“Hoekom is jy Gereformeerd?”, 

Rietfluit, Kwartaal 1, 2020, of 

aanlyn beskikbaar by 

www.apologeticscentral.org) 

Ek sluit af met ’n aanhaling van 

Greg Bahnsen, wat die 

inkonsekwentheid uitwys 

daarvan om ’n outonome, 

menslike verstaan van 

sekerheid op die Christelike 

geloof toe te pas: 

...Evangelicals sometimes 

utilize an autonomous 

apologetic method which does 

not assume the authority of 

Christ, treating it [authority of 

Christ / knowledge of God] like 

a ladder to climb up to 

acceptance of Christ's claims, 

only then to "throw” the ladder 

away, since Christ is now [after 

much autonomous reasoning] 

seen as having an ultimate 

authority which conflicts with 

that autonomous method [that 

disregarded the fear of the 

Lord as the beginning of 

knowledge]. Their method is 

used to reach a conclusion 

which is incompatible with 

what their method assumed – 

the self-sufficient authority of 

man's reasoning. 

Van bladsy 7 

Hoe seker is jy, as Christen, dat 
God bestaan? 

8 Autonomy Is No Ladder to Christ's Supreme Authority, Dr. Greg L. Bahnsen  

https://drive.google.com/file/d/1vIccdyrEu1CwAYNiL2k-MZuXslx_LhPI/view
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Is die Covid-19 Inenting die merk 
van die dier?  

Met die beskikbaarstelling van 

die Covid-19 Inenting het ek 

heelwat boodskappe ontvang 

waar persone aanvoer dat die 

Covid-19 Inenting die merk van 

die dier is en dat Christene nie 

die inenting moet kry nie.  Is 

daar etiese en teologiese 

probleme met die toediening 

van inentings? 

Kortliks gaan ek probeer 

antwoord op hierdie 

vraagstukke wat die afgelope 

tyd na my toe gebring is. 

In die eerste plek is dat 

belangrik om te besef dat 

Christene nog altyd ten gunste 

was van mediese behandeling.  

Baie mediese deurbrake het 

gekom vanaf Christene omdat 

ons glo dat God vir ons die 

kennis en middele gee om 

siektes te behandel.  Daarom, 

as jy siek is, gaan jy dokter toe 

en soek behandeling vir die 

siekte, ons leef gesond om nie 

siek te word nie en plaas nie 

ons lewens sommer in gevaar 

nie.  Daarby saam besef ons 

dat nie alle siektes genees 

word nie, en dat die Here nie 

almal van alle siektes genees  

nie.  Daarom is daar nog altyd 

aanbeveel dat ons die middele 

wat keer dat ons siek word 

(soos inentings) gebruik en 

stappe neem om ook nie ander 

se lewens in gevaar te stel nie. 

In die tweede plek en in 

aansluiting by die vertrekpunt 

van punt een, is lewe vir 

Christene kosbaar (6de gebod, 

jy mag nie doodslaan nie).  Die 

Heidelbergse Kategismus, 

Sondag 40, verklaar die 6de 

gebod vir ons baie mooi - dat 

ek nie my naaste moet oneer, 

haat, beledig of doodmaak nie, 

ek nie my eie lewe kwaad moet 

aandoen of in gevaar stel nie.  

Verder moet ek my naaste 

liefhê en alles wat hom kan 

benadeel sover moontlik 

probeer voorkom.   

Inentings word gemaak om die 

verspreiding van dodelike 

siektes te beperk en sover 

moontlik te voorkom, dink maar 

aan Duitse masels, polio, 

geelkoors en witseerkeel.  

Deurdat almal inentings 

ontvang, word die verspreiding 

van siektes beperk en voorkom 

ek dat my naaste ernstig siek 

kan word en selfs doodgaan. 

Derdens is daar vanuit die 

Christelike etiek nie probleme 

om persone in te ent en dat 

persone inentings ontvang nie.  

Is daar dan etiese probleme 

met die ontwikkeling van die 

inentings?  Meeste van die 

boodskappe op sosiale media 

fokus hierop. Ek deel daarom 

hierdie punt verder op: 

 Word babas geaborteer om 

die inentings te ontwikkel? 

Die boodskappe wat ek 

ontvang het laat dit klink dat 

dit nodig is dat babas 

geaborteer moet word om 

dan hul selle te neem en 

sodoende die inentings te 

ontwikkel en dat alle 

inentings selle van 

geaborteerde babas bevat.  

Indien dit die geval was, kon 

ons as Christene geen 

inentings neem nie.  Waar 

kom hierdie gedagtes dan 

vandaan?  Dit is hartseer dat 

in 1960 ŉ baba geaborteer is 

in Nederland en medici van 

die selle van hierdie fetus 

geneem en die selle 

vermeerder.  In 1972 is 

hierdie selle verder ontwikkel 

en en geregistreer om 

gebruik te word in die 

ontwikkeling van inentings 

Ds Danie 
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om die effek van die 

inentings op menslike selle 

te oets.  Dit is hartseer dat 

hierdie sellyn nog steeds 

gebruik word oor die wêreld 

heen, terwyl selle wat op 

ander maniere verkry is, 

eerder gebruik  kan word. 

Omdat dit ŉ baie moeilike en 

duur proses is om die 

sellyne te ontwikkel gebruik 

medici eerder die bestaande 

lyn as om ŉ nuwe lyn te 

ontwikkel wat nogsteeds net 

selle gaan gee, daarom 

gebruik hul die bestaande 

selle, al is die herkoms 

daarvan nie eties gewees 

nie. Daar is hierop baie 

debat oor goed wat kan 

voortvloei uit ŉ slegte daad, 

maar die Christelike 

gemeenskap moet aanhou 

vra dat ŉ nuwe sellyn 

ontwikkel moet word.  Geen 

van hierdie selle word in die 

inentings self gebruik en 

gevind nie en aborsies is nie 

nodig om hierdie inentings te 

ontwikkel nie. 

 Kan inentings jou DNS 

verander?  Van die inentings 

wat ontwikkel is vir Covid 19, 

het vir die eerste keer 

gebruik gemaak van “ 

mRNA” (Messenger RNA).  

Hierdie “boodskappers” leer 

jou liggaam hoe om op te 

tree teen ŉ moontlike virus 

indien die virus ons liggame 

binnekom.  Dit kan glad nie 

ons DNS verander nie, ook 

nie maak dat jy opgespoor 

word met 5G tegnologie nie. 

Vierdens, is dit die merk van 

die dier?  Openbaring 13:16 

praat van die merk van die dier 

op persone se regterhand en 

voorkop.  Kortliks verwys dit 

hier na die Satan wat God se 

merk wil naboots (Openbaring 

7 en 14 word al die gelowiges 

deur God gemerk).  

Openbaring lig vir ons twee 

groepe uit vanuit die 

geskiedenis van die wêreld, jy 

is of vir God of teen God.  Ons 

moet dus nie vrees vir die 

beeld in Openbaring 13 nie, 

maar word vertroos deur die 

wete dat ons as Christenne 

deur God gemerk is, skoon 

gewas is deur die bloed van 

die Lam, ons name opgeteken 

is in die boek van die lewe en 

Christus se Naam op ons 

voorkop dra. 

Laastens, is inentings veilig om 

te neem?  Nog nooit in die 

wêreld se geskiedenis is ŉ 

inenting so vinnig ontwikkel 

soos die Covid -19 inentings 

nie.  Dit neem gewoonlik 5 jaar 

of  langer en in baie gevalle 

word daar geen inenting 

gevind nie, of met studies word 

gewys dat die inenting te veel 

newe effekte het.  Die Covid-

19 inentings is wel baie vinnig 

ontwikkel maar is het dieselfde 

studies en toetse ondergaan 

wat vereis word voordat ŉ 

inenting as veilig verklaar 

word.  Net soos met ander 

inentings, word die inentings 

nog steeds dopgehou en 

ondersoek word ingestel waar 

dit persone kan siek maak of 

persone met sekere 

siektetoestande  kan 

doodmaak.  

Om saam te vat, as Christene 

kan ons moet vrymoedigheid 

ons laat inent, nie net omdat 

die staat ons daartoe verplig 

nie, maar omdat ons sodoende 

ons eie lewe en ander persone 

se lewe nie in gevaar stel nie.  
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Rietvalleiers se smulresepte 

Gekookte droë vrugte 

Die mense in die Karoo gebruik die volgende resep om droëvrugte saam met wildvleis voor te berei.  Met 

die dat die jagseisoen binnekort aanbreek is dit iets om te probeer. 

Die resep wat ons leer ken as mev Tinie Vorster se droë vrugte is ook baie lekker saam met bobotie, 

braaiboud of as ‘n nagereg. 

1,5kg droë perskes 

500g droë appelkose 

500g pruimedante 

1kg goue stroop of moskonfyt of bruinsuiker 

Droë naartjie of lemoenskil 

Week en kook die droë perskes, appelkose en pruimedante 

in dieselfde water. 

Gooi dan die goue stroop en naartjie of lemoenskil by. 

Gooi dit in bottels soos vir ingemaakte vrugte of vries dit. 

Wanneer dit as nagereg bedien word kan gemmerkonfyt by-

gevoeg word en dit kan met vla of room opgedien word. 

Johan en Christine Boshoff sê dat hulle met hierdie resep baie komplimente 

gekry het.  Die brood is lekker vir ontbyut, maar ook vir ‘n liget ete deur die 

dag. 

‘n Groot eierbrood 

Maak vir jou die koning van die Franse roosterbrood 

Jy benodig 

(Resep is genoeg vir 6-8 mense) 

So maak jy 

Maak snye in die brood sonder om dit aan die onderkant deur te sny – net soos jy knoffelbrood sny.  Sit die brood op 

‘n groot vel foelie. 

Klits die eiers, room, melk, die helfte van die suiker en die kaneel saam in ‘n middelslag-mengbak.  Gooi ‘n goeie 

skeut van die eiermengsel tussen al die snye van die brood.  Draai die brood om en laat dit vir 15 minute staan. 

Draai die brood nou weer regop en drup van die botter tussen die snye.  Sprinkel die res van die suiker en 

amandelvlokkiesin en draai die brood goed toe in die foelie. 

Braai die brood vir 30-40 minute op die rooster oor matige kole totdat dit goud-bruin en bros is.  Draai dit ten minste 

elke 10 minute om. 

Sit die broodsnye voor met vars bessies bo-oor en drup dan van die esdoringstroop oor. 

1 stewige bakkerywitbrood  
(600g) van jou keuse 

½ teelepel kaneel 

3 eiers 60g botter 

¾ koppie room 100g amandelvlokkies 

¾ koppie melk 250g gemengde bessies 

½ koppie suiker ¼ koppie esdoringstroop  
(maple syrup) 



 Fotoverhaal Ingestuur deur: 

Nicolene Hoogenboezem 


