Ek was honger
en jy het menseregtegroepe gestig om
dit te bespreek.
Ek was in die tronk
en jy het saggies in die kerk gebid vir
my ontslag.
Ek was naak
en in jou gedagtes het jy gewonder of
ek ordentlik genoeg was vir die kerk.
Ek was siek
en jy’t God op jou kniëe gedank vir
jou gesondheid.
Ek was eensaam
en jy het my alleen gelos om vir my te
bid.
Jy lyk so heilig en so naby aan God
maar ek is steeds baie honger, en
eensaam en koud.
(verwerk en vertaal uit: Words for Worship, 1980)

RIETFLUIT REDAKSIE & ADMINISTRASIE
Vir enige navrae oor advertensieplaasing, getuienis, voorstelle of nuus oor u
bediening, stuur gerus ‘n e-pos vir Ilze du Plessis by ilzedples@gmail.com.
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Saam met Jesus...

Mei 2019

Paastyd, hemelvaart en pinkster….
net mooi aandenking of méér?
‘n Vroue toeris het in Parys ‘n juwelierstuk by ‘n tweedehandse winkel gekoop as soewenier van haar toer. Sy het ongeveer R500 daarvoor betaal. Toe sy by die doeane beamptes kom het hulle haar
maak R5000 betaal, want dit is glo meer werd as wat sy daarvoor
betaal het.
Toe sy tuiskom het sy spoedig by ‘n waardeerder gaan navraag doen
oor die waarde v hierdie juwelierstuk. Tot haar verbasing was die
waarde van hierdie juweierstuk geskat op R580,000. Waarom wou sy
weet is dit so kosbaar? Dit lyk tog vir haar soos ‘n mooi maar
doodgewoneie juwelierstuk. Die juwelier het toe vir haar die geheim
gewys vir die hoë waarde. Dit was ‘n inskripsie agterop die stuk wat
lees: van Napoleon Bonaparte aan Josephine.
Wie dit gegee het het dit so uiters waardevol gemaak.
Paastyd, hemelvaart en pinkster kan vir ons word soos ‘n juwelierstuk wat maar net ‘n mooi kerkilike tradisie of aandenking is. Ons het
die afgelope tyd die juweelervaringe beleef van paastyd (dood en
opstanding van Jesus) en binnekort sal ons hemelvaart en pinkster

Kontak nommer is 0721113100
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Ons Visie:

Deur Christus-liefde gee ons vir almal om

(gawe van die Heilige Gees) vier. Wat maak dit so uiters spesiaal en
waardevol? Op hierdie juweelgebeure en -gawes staan die inskripsie nl Van die Here: My geskenk aan jou!

lossing in Hom gevind word.Toe Jesus gesê het: "Ek is die weg, die waarheid en die
lewe" (Joh. 14: 6). Hy het gesê Hy alleen is die een wat die ewige lewe kan gee,
want Hy is die bron van waarheid en lewe. Hy het nie net die pad moontlik gemaak
nie, Hy belowe om vir altyd te wees en bemagtig almal wat Hom volg, om die lewe
te leef wat God behaag.

Agter hierdie gebeure staan die Here self en dit maak dit onskatbaar
waardevol. Mag jy hierdie feestye van paas, hemelvaart en pinkster
opnuut die juweelgeskenk ontdek van die Here se inskripsie op dit
alles nl My geskenk vir jou!!
Koester dit! Leef vanuit hierdie juweelgebeure!!

Derdens, Boeddha het geleer dat die manier om lyding uit te skakel en verligting
bereik, was om alle begeerte uit te skakel. Christus het geleer dat 'n mens nie alle
begeerte moet uitskakel nie, maar jy moet die regte begeerte hê. Hy het gesê:
"Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig
word." Christus het geleer dat ons Hom moet begeer bo alle ander begeertes.

Ds Leon van Heerden

Vierdens, Boeddha het in sy leeftyd geen wonderwerke uitgevoer nie. Christus het
sy aanspraak op goddelik bevestig deur die wonderwerke wat Hy verrig het. Hy het
gesag oor elke skeppingsgebied getoon: die geestelike ryk, die natuur, die siekte en
die dood. Hierdie wonderwerke het die eise bevestig dat Hy meer as 'n goeie
onderwyser was, maar God inkarnateer.
Ten slotte word Boeddha begrawe in 'n graf in Kusinara aan die voet van die Himalaja gebergte. Christus leef egter. Hy het die sonde en die graf oorwin. Sy dood het
die prys vir sonde betaal, en Sy opstanding maak dit moontlik vir alle mense om 'n
persoonlike en ewige verhouding met God te betree.
Na 'n vergelykende studie het ek besef dat Boeddha 'n goeie onderwyser was wat
'n edele lewe geleef het, maar Christus is die unieke openbaring van God wat
aanbid moet word as ons ewige Heer en Verlosser.

Dr Patrick Zukeran

Consider it pure joy, my brothers, whenever
you face trails of many kinds, because you
know that the testing of you faith develops
perseverance. Perseverance must finish it work
so that you may be mature and complete, not
lacking anything.
James 1: 2 - 4 NIV
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- - - - DATUMS VAN BELANG - - - -

hy/sy hierdie siklus kan breek. Vir 'n Boeddhis, wat in die volgende lewe sal
wees, hang af van die handelinge in hy/sy huidige lewe.
Die tweede sleutel konsep is die wet van samsara (transmigrasie). Dit is een
van die moeiliker begrippe om te verstaan. Die wet van Samsara is dat alles in
'n geboorte en wedergeboorte siklus is, maar dat mense nie individuele siele
het nie. Die elemente wat deur die wedergeboorte siklus gaan is slegs 'n stel
gevoelens, indrukke, huidige oomblikke en die karma wat oorgedra word. Die
nuwe individu in die volgende lewe sal nie presies dieselfde person wees nie,
maar daar sal verskeie ooreenkomste wees.
Die derde sleutel konsep is nirvana. Nirvana is baie anders as die Christelike
konsep van die hemel. Nirvana is nie 'n plek soos die hemel nie, maar eerder 'n
ewige staat van wese. Dit is die toestand waarin die wet van die wedergeboorte
siklus tot 'n einde kom. Dit is die einde van lyding.
In teenstelling met die idee van reïnkarnasie, leer die Bybel in Hebreërs 9:27
dat "die mens destyds bestem is om te sterf." 'n Groot uiteenlopende punt tussen Boeddhisme en Christendom is dat die Bybel die idee van reïnkarnasie
ontken. Die Bybel leer ook dat ons in die ewige staat volkome bewus en verheerlik is, wie se verhouding met God tot sy volmaakte volwassenheid kom.

Jesus en Gautama
Daar is baie wat ek in die lewe en leer van Gautama bewonder. Om in die Japannese Boeddhistiese kultuur groot te word, waardeer ek die etiese leerstellings, kunste en argitektuur wat deur Boeddhisme beïnvloed word. Terwyl ek die lewe en
leringe van Gautama en Jesus bestudeer het, het ek 'n paar dramatiese verskille
ontdek.
Eerstens het Buddha nie beweer dat hy goddelik is nie. Theravada bly getrou aan sy
onderrig dat hy net 'n man was. Die idee dat hy goddelik was, is 700 jaar na sy dood
in Mahayana Boeddhisme ontwikkel. Jesus het egter nie aanspraak gemaak op een
van die manifestasies van God nie; Hy verklaar dat hy die enigste Seun van God is.
Hierdie leer was nie die skepping van sy volgelinge nie, maar 'n beginsel wat Hy
geleer het vanaf die begin van Sy bediening. Trouens, die verlossing wat Hy gepreek
het, was afhanklik daarvan om Sy goddelike natuur te verstaan.
Tweedens het Boeddha beweer dat hy die weg na nirvana gewys het, maar dit
word oorgelaat aan elke volgeling om sy/ haar eie pad te vind. Christus het nie
gekom om die weg te wys nie; Hy verklaar dat Hy die weg is. Terwyl Boeddhisme
leer dat verlossing deur Boeddha se leerstellings kom, het Christus geleer dat ver6












1 Mei: Werkersdag
12 Mei: Doop en kinderdiens
30 Mei: Hemelvaartdag
3 - 7 Junie: Pinksterdienste
9 Junie: Nagmaal en Pinksteroffer
9 Junie: Youthbash om 18:00
14 Junie: Skole Sluit
17 Junie: Openbare Vakansiedag
9 Julie: Skole Open

Helpende Hand

Bydrae vir Jeugwerkerkursus
‘n Jong man van ons gemeente is
entoesiasties om as Jeugwerker te
studeer, maar benodig fondse vir die
klasgeld. Dis deeltydse studies vir 2
jaar.
Enige bydra sal baie wardeer word.
Merk koevert of EFT betaling as
“Jeugwerkkursus” asb.
Vir meer info kontak Ds. Leon TaiT.

BOOMSLOPINGS & SNOEI
GRATIS KWOTASIE
VERSEKERING
KONTAK ERNST by 083 656 4992
www.treecarepta.co.za
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Boeddhisme vanuit Christelike Perspektief
Boeddhisme is eeue lank die dominante godsdiens van die Oos-wêreld. Tans is
daar ongeveer 300 miljoen Boeddhiste in die wêreld en 500,000 in die
Verenigde State. Dit bly die dominante godsdiens in Hawaii, en baie Amerikaners het hierdie godsdiens aanvaar. Die Dalai Lama is 'n prominente geestelike
figuur vir baie regoor die wêreld.

Die oorsprong van Boeddhisme
Boeddhisme het begin as 'n nageslag van Hindoeïsme in Indië. Die stigter was
Siddhartha Gautama. Daar is nie ‘n akkurate historiese weergawe van Gautana
se lewe nie, aangesien geen biografie tot 500 jaar na sy dood aangeteken is nie.
Vandag is baie van sy lewensverhaal mites en legendes wat na sy dood ontstaan
het.

Beleidenisaflegging 7 April 2019
Baie geluk aan die 17 jongmense wat hulle beleidenis van geloof
afgelê het op Sondag, 7 April 2019.
In alfabetiese volgorde:
Marlouise Claassen, Tersia Claassen, Anja de Blanché,
Anuschka du Plessis, Chanel du Plessis, Dylan Duncan,
Casmari Erasmus, Francois Fourie, Tertius Malan, Nathan Oliver,
Marno A. Plaisier, Mareon Potgieter, Mene Putter,
Melenie Schutte, Deejay van Niekerk, Nicole van Staden,
Tanya van Vuuren.

Siddhartha Gautama is in ongeveer 560 vC in Noord-Indië gebore. Sy vader,
Suddhodana, was die heerser oor 'n distrik naby die Himalaja. Suddhodana
beskut sy seun van die buitewêreld en beperk hom tot die paleis. Gautama het
eendag die donker van die lewe gesien op 'n reis wat hy buite die paleismure
geneem het. Hy het 4 dinge gesien wat sy lewe vir altyd verander het: 'n ou
man, 'n siek man, 'n dooie en 'n asket. Gautama het sy gesin verlaat en die land
gereis om wysheid te soek.
Hy het die Hindoe-geskrifte bestudeer, maar het ontnugter geraak met die leerstellings. Gautama het uiteindelik na 'n lewe van meditasie verander. Terwyl hy
diep in meditasie onder 'n vyeboom bekend staan as die Bohdi-boom
(betekenis, "boom van wysheid"), het Gautama die hoogste graad van Godbewussyn genaamd nirvana beleef. Gautama het toe bekend geword as
Boeddha, die "verligte".
Teen die tyd van sy dood op 80-jarige ouderdom, het Boeddhisme 'n groot mag
geword. King Ashoka, wat Indië (274-232 vC) geregeer het sendelinge
dwarsdeur die wêreld gestuur, en die Boeddhisme het versprei na Asië.

Karma, Samsara en Nirvana
Like ons Facebook blad by:
facebook.com/rietfontein.suid.jeug/
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Karma verwys na die wet van oorsaak en gevolg (wat jy maai sal jy gesaai).
Boeddhiste glo dat elke mens deur middel van 'n proses van geboorte en
wedergeboorte moet gaan totdat hy die toestand van nirvana bereik waarin
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