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Pinkster 2022 
 

Die Pinksterreeks vir 2022 is geskryf deur Dr Llewellyn MacMaster.  Hy is tans 
leraar van die VGKSA gemeente SA Gestig in Belhar. Hy is ook moderator van die 
VGKSA Sinode van Kaapland (Wes- en Oos-Kaap).   
 
Die reeks is uiters relevant en baie toepaslik vir gebruik in Pinkster 2022. Dit 
kan egter ook met groot vrug gebruik word vir prediking dwarsdeur die jaar, as 

reeks of as individuele preke. Die reeks laat die lig val op verskillende fasette van 
die gebrokenheid in ons land en vra die dringende vraag: wat kan en behoort die 
kerk te doen? Die Gees van Pinkster is juis gestuur om ons te lei in die waarheid, 
om ons die dinge waarop dit aankom in liefde te laat onderskei, om ons te 

bemagtig vir ons roeping, om heling en troos te bring, om individue en 
gemeenskappe te vernuwe, om vrede, geregtigheid, versoening en eenheid te 

bewerk. Daarvoor bid en werk ons.    
 

Ons opregte dank aan Dr MacMaster vir ‘n deeglike, en uiters relevante reeks 
preke, asook vir die handige agtergrondinligting wat hy versamel het.   
 

Dr Eddie Orsmond en Dr Gideon van der Watt   
(CLF)  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
Dr Llewellyn MacMaster en Prof Jaap Durand  
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Die Suid-Afrika waarvoor ons bid 
 

 

Inleiding 
 
Die kerk van Christus was sedert haar geboorte deel van die aardse werklikheid, 
en daarom bestaan die kerk binne die sosio-politieke en ekonomiese konteks van 
elke era en geslag. Dit is binne   hierdie aardse werklikheid dat die kerk geroep 

word om haar profetiese en priesterlike verantwoordelikhede uit te leef. Dit was 
nog nooit maklik nie, maar 
het altyd gepaard gegaan met 
vele uitdagings. Ongelukkig 
het die kerk ook nie altyd 
daarin geslaag om haar God-

gegewe roeping uit te leef 
nie. 

 
Desnieteenstaande bly dit 
die kerk se roeping en 
verantwoordelikheid, en dit 

begin altyd by die 
verantwoordelikheid tot 
aanbidding en voorbidding...  
 
Hierdie reeks, onder die tema "Die Suid-Afrika waarvoor ons bid", wil gemeentes 

en gelowiges lei om onder die krag en inspirasie van die Heilige Gees 'n boodskap 
van hoop te verkondig. Dit sal voel asof dit "hoop teen hoop" is, omdat soveel 
dinge en gebeure in ons land ons moedeloos maak. Ons voel meer dikwels ons 

wil hoop opgee en veel eerder saamsing in die koor van wanhopiges. In 'n sekere 
sin is die reeks 'n protesstem teen alles wat verkeerd is en wat indruis teen die 
Suid-Afrika waarop ons gehoop het, waarvoor menigte gestry en vele selfs die 

hoogste prys betaal het. Die reeks is terselfdertyd 'n herinnering aan die kerk dat 
God steeds op die troon is, dat Jesus Christus steeds die Heer is, en dat die Heilige 
Gees steeds kragtig aan die werk is, in en deur ons – ja, selfs sonder en ten spyte 
van ons. Dit wil ons verder herinner aan die krag van gebed. Ons Here Jesus het 

hierdie belofte aan sy volgelinge gemaak: “Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al 
op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, 

sal in die hemel ontbind wees. Verder, amen, Ek sê vir julle: As twee van julle op 
aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan 
julle toestaan. Want waar twee of drie in my Naam byeen is, daar is Ek in hulle 
midde (Matt 18:18-20). 
 
Mag ons oor die volgende paar dae met mekaar saamstem oor die Suid-Afrika 

wat ons graag wil sien, sodat ons "'n rustige en stil lewe kan lei" (1 Tim 2:2). 
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Die reeks is geskryf met kerkraadslede en persone sonder teologiese opleiding, wat 
in baie gemeentes die dienste sal lei, in gedagte. Die predikante kan uiteraard maar 
hul eie insette byvoeg soos en indien nodig. Die temas volg ook nie noodwendig op 

mekaar nie, en kan na gelang van omstandighede en voorkeur gebruik word. 
 

Uiteensetting 

 
1. "Ek ken die planne wat Ek vir julle het", sê die Here 
2. Ons bid vir ons regeerders en leiers 

3. Ons bid vir vrede en 'n einde aan geweld 
4. Ons bid vir geregtigheid 
5. Ons bid vir versoening 
6. Ons bid vir voedselsekuriteit en ekonomiese geregtigheid, en teen armoede, 

ongelykheid en uitbuiting van mense 

7. Ons bid vir gesonde verhoudinge en families 
8. Ons bid vir ons kinders en jeug 

9. Ons roep om en bid vir God se genesing en herstel van ons land 
10. Ons bid dat die kerk as verloste mense en ligdraers in alle opsigte 'n 
rolmodel sal wees 
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1 

God sê: “Ek weet wat ek vir julle beplan” 
Jeremiah 29:1-14 

 

Inleiding 
 
Ons wil graag hierdie reeks afskop met 'n belofte van die Here. Dis so belangrik 
om te onthou en nie te vergeet nie dat God die eerste woord gespreek het, en dat 
alles wat ons in aanbidding sê en doen, ons antwoord op God se Woord is. 
Voordat ons dan onsself verdiep in die visie of droom vir ons land en dit waarvoor 
en waaroor ons oor die volgende week of wat gaan bid, kom ons kyk na 'n belofte 
van die Here wat vir ons redelik bekend is. 

 
Jeremia 29:11: Ons hou verskriklik baie van Jeremia 29:11. Wêreldwyd is dit 
vandag seker een van die mees populêre Bybelverse onder Christene. Dit bevat 
'n kosbare belofte wat gelowiges oor die wêreld heen aangryp en toeëien. Dit 

bring vertroosting en versekering dat God in beheer is, en meer nog, dat God 
goeie dinge vir ons beplan: 
 

Vers 11: “Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,” is die uitspraak van 
die Here. “Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle 'n 
toekoms en hoop te gee.”  
 
Dis nogtans belangrik dat ons nie maar die teks uit die lug gryp en gebruik nie. 
Hierdie spesifieke teks word meer as dikwels buite konteks aangehaal en as 'n 
kitsoplossing (byna soos 'n hoofpynpil of 'n dwelm wat ons 'n "kick" moet gee) 
aangewend, wat natuurlik nie reg is nie. Dit help egter baie wanneer ons die 
historiese en literêre konteks van 'n Skrifgedeelte beter verstaan – sodoende kry 

die betrokke verse of gedeelte 'n dieper, meer relevante en meer kragtige 
betekenis vir ons eie lewens en konteks. Behalwe die historiese en literêre 
konteks, kan ons ook na die breër Bybelse konteks (wat ook die kanonieke 
konteks genoem word) kyk om die patrone en temas van God se handelinge te 
identifiseer. Sodoende kan ons dan 'n teksgedeelte of vers koppel aan God se 

groter openbaring en heilsplan. 
 

Die historiese en literêre konteks van Jeremia 29:11 

Jeremia praat hier met Jode wat agtereenvolgens onder die heerskappy van 
die Egiptiese en Babiloniese ryke geleef het, en daarna in ballingskap uit 
Jerusalem na Babilonië weggevoer is. Dit was 'n erg traumatiese en hartseer 
deel van hul geskiedenis, en hulle is letterlik gestroop van hul land, hul 
godsdienstige simbole (ondermeer die tempel), asook hul waardigheid. 

Die literêre konteks help ons ook om die regte perspektief op die vers te kry. 
In Jeremia 28 lees ons van die botsende en kontrasterende profesieë van 
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Jeremia en die vals profeet Gananja. Gananja het aan die ballinge verkondig 
dat God die juk van Babel sou breek en dat hulle binne twee jaar sou terugkeer 
uit ballingskap, en nie eers oor 70 jaar soos Jeremia gesê het nie. Só 'n 

boodskap sou sonder twyfel baie meer aantreklik klink vir mense in hul 
onderdrukking. Wie sou dan nie vinniger 'n gunstige verandering in jou 
donker omstandighede wou sien nie! Maar dit was 'n leuen en hierdie 
boodskap het nie van God gekom nie. Die gevolg was dat God Gananja van die 
aarde af weggevee het (Jer 28:15-17). 

Teenoor die valse boodskap 
van Gananja, het Jeremia 
verkondig dat die ballingskap 
in Babel vir ten minste 70 jaar 
sou voortduur. 'n Hele geslag 

sou daar uitsterf en nie die 

belofte in vervulling sien gaan 
nie. Dit was nie noodwendig 'n 

populêre boodskap nie, maar 
Jeremia het deurgaans gepoog 
om getrou te bly aan die 
boodskap wat die Here op sy 

hart en tong gelê het. Die 
profeet se veiligheid en eie 
belange was vir hom nie so 
belangrik as om gehoorsaam 
te wees aan die Here nie. 

Jeremia se boodskap aan die 
ballinge was dat hulle hulself 

moet vestig in Babel – hulle 
moes huise bou, trou, werk en 
selfs bid vir vrede en 

voorspoed vir die land waar 
hulle op daardie tydstip was 
(Jer 29:4-10). Hierdie deel van 

die boodskap bring 'n 
belangrike perspektief wat 

ons help om nie die verse eensydig te lees of te probeer manipuleer om in te 

pas by ons self-gesentreerde belange nie. Dit help ons ook om te verstaan dat 
waar ons is, is waar God ons op die oomblik wil gebruik om 'n verskil te maak, 
om te help met die oprigting van tekens van God se koninkryk. Dit help ons 
om te onderskei tussen ons wil en God se wil, tussen ons verlangde 
tydsberekening en God se tydsplan. 

Ons sou wel ten minste vier temas vanuit Jeremia 29 kon identifiseer wat in 

die hele Bybel voorkom (kanonieke konteks), en wat dus die waarheid en 
waaragtigheid van God se belofte aan ons vandag, in ons eie konteks, bevestig. 
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(1) God se beloftes is waar en goed en God is verbind  tot die vervulling 
van God se beloftes: “Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,” is die 
uitspraak van die Here. “Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om 

aan julle 'n toekoms en hoop te gee (vers 11). Vergelyk ondermeer 1 Konings 
8:56; Psalm 105:8-10; Jeremia 32:42; Lukas 24:49; Romeine 11:29; 2 
Korintiërs 1:20). 
 
(2) God luister na God se mense wanneer hulle bid: Julle sal My aanroep, 
en kom en tot My bid, en Ek sal na julle luister (vers 12). Vergelyk ondermeer 

2 Kronieke 7:12-16; Psalm 34:5; Matteus 7:11; Jakobus 5:14-18. 
 

(3) God laat toe dat sy mense Hom vind wanneer hulle God soek: Julle 
sal My soek en vind as julle My met julle hele hart raadpleeg (vers 13). 
Vergelyk ondermeer Deuteronomium 4:29-31; 1 Kronieke 16:11-17; Jesaja 51:1-
3; 55:6; Matteus 7:7. 

 
(4) God red God se mense aanhoudend uit ballingskap: “Ek sal My deur julle 

laat vind,” is die uitspraak van die Here, “en Ek sal julle lot verander en julle 
bymekaarmaak uit al die nasies en al die plekke waarheen Ek julle verdryf 
het,” is die uitspraak van die Here, “en Ek sal julle terugbring na die plek 

waarvandaan Ek julle in ballingskap weggevoer het” (vers 14). Vergelyk 
ondermeer Eksodus 2:23; Psalm 144:11; Esegiël 34:10-22; Kolossense 1:13; 1 
Petrus 1:1. 

 

Afsluiting 

Ons sou dus met vrymoedigheid kon sê dat God goeie planne vir ons en ons 
land het. Daarom kan ons ook droom en bid vir 'n land waar voorspoed sal 
heers. Ons kan ‘n boodskap van hoop verkondig. 

Dit is egter ook duidelik dat ons opgeroep word om onsself daartoe te verbind 
om 'n verskil te maak. Ons moet help bou aan die land en die voorspoed van 

die stad, want in die voorspoed van die stad en land is daar ook voorspoed vir 
ons almal (vgl. Jer 29:4-7). Amen. 

Gebede: 
 
Kom ons:   

- sê dankie vir  God se beloftes en getrouheid 
- eien God se beloftes toe in Christus 
- wy onsself in gehoorsaamheid aan die Here 
- soek en vra na God se wil vir ons vandag. 
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2 

Bid vir die owerheid en leierskap van die land 
1 Timoteus 2:1-8 

 

Inleiding 
 
Nie almal is gemaklik met die Bybelse opdrag om te bid vir die regering van die 
dag nie. Teenstaanders van die Apartheidsregering het dit maar moeilik gevind 

om sondermeer gehoorsaam te wees as teksgedeeltes soos Romeine 13 wat 
gelowiges oproep om onderdanig te wees aan die owerheid, of om te bid vir 
"konings en almal wat gesagsposisies beklee" (1 Tim 2:2). Sommige geloofsleiers 
het eerder begin om te bid vir die val van die regering. Wyle Aartsbiskop 

Desmond Tutu het op 'n stadium gedreig dat hy ook sal begin bid vir die val van 
die huidige ANC-regering, indien hulle nie verander en die belange van die mense 

van die land eerste stel nie. 
 

Wat ook al ons gevoelens en opinies, bly dit die roeping en verantwoordelikheid 
om te bid en voorbidding te doen "sodat ons 'n rustige en stil lewe, in alle 
godvresendheid en waardigheid, kan lei" (2 Tim 2:2). Ons "smekinge, gebede, 

voorbidding en dankgebede" beteken beslis nie onvoorwaardelike navolging en 
ondersteuning van die regering nie. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. Ons bid omdat ons in God glo 
 
Dis baie belangrik dat ons onthou wie die God is tot wie ons bid. Ons 

omstandighede kan maklik maak dat ons vergeet, die reuse waarteen ons te staan 
kom mag ons so oorweldig en beangs maak dat ons eerder daarop fokus, en 
vergeet van die almag en grootheid van ons God. 
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In hierdie opsig herinner die Apostoliese Geloofsbelydenis ons in die eerste 
artikel dat ons "in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en 

die aarde" glo. Ons Vader weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van Hom 
vra (Matt 6:8). Ons Vader wil net die beste vir ons gee (Matt 6:30), ja, God wil 
vir ons lewe in oorvloed gee, teenoor die vyand en dief wat net kom om te steel, 
te slag en uit te roei (Joh 10:10). Die God in wie ons glo en tot wie ons bid is die 
Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde – en God onderhou steeds sy 
skepping.  

 
In die Ou Testament was die sogenaamde sjema-gebed of geloofsverklaring deur 
die Israeliete (wat tot vandag deur Jode gebid word), die herinnering vir 
gelowiges dat nie die ander gode of afgode nie, maar die God van Israel, die God 
van Abraham, Isak en Jakob, die enigste ware God was. "Luister, Israel, die Here 
is ons God, Hy is die enigste Here" (Deut 6:4). Hul God sou hul nooit verlaat of 

in die steek laat nie! 
 

As ons bloot met 'n menslike bril na die wêreld kyk, sou die vraag baie maklik by 
ons opkom: Wie regeer en heers nou regtig oor die wêreld? Ons sou maklik tot 
die gevolgtrekking kon kom dat die Bose regeer. Dis die Bose wat die gang van 

die wêreldgeskiedenis bepaal. Dis die maghebbers – die politieke leiers en rykes 
– wat heers en ons almal se lewens bepaal. Ons ervaar dit immers daagliks. Wie 
egter só na die wêreld kyk, vergeet wat God in Christus gedoen en gegee het... 
 

2. Ons bid omdat ons aan God se droom vir ons land en die 
wêreld glo 

 
Paulus bring sy aandrang op "smekinge, gebede, voorbidding en danksegging" 
vir alle mense, vir konings (dié wat regeer) en vir almal wat gesagsposisies 

beklee" in verband met die verlossingswerk van Christus. Ons sou dit verder kon 
terugvoer na die begin van die skeppingsverhaal in Genesis 1, waar ons aan die 
einde van die hoofstuk lees: "God het na alles gekyk wat Hy gemaak het, en kyk, 

dit was baie goed" (Gen 1:31). 
 
Die gebede vir die regeerders moet die ruimte en geleentheid vir die kerk skep 

"sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle 
eerbaarheid" (1 Tim 2:2). 

 
God se verlossingswerk in Christus Jesus het nie maar net betrekking op ons 
geestelike lewe nie, maar betrek die totaliteit van ons lewens en omstandighede. 
Jesus self verstaan sy prediking en sending in konkrete, aardse terme: "Die Gees 
van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie boodskap aan arm 
mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle 

vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te 
bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig" (Luk 4:18-19). 
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Dit is dus ook duidelik dat dit nooit maar net om onsself as kerk en ons self-
behoud kan gaan nie, maar om die wêreld. Paulus beklemtoon dat Christus Jesus 
"homself as losprys vir almal gegee het" (vers 6), en God "wil hê dat alle mense 

verlos word en tot kennis van die waarheid kom" (vers 4). 
 

3. Ons gebede en voorbidding vir die owerheid en leierskap van 
ons land is ook 'n protesstem teen wat verkeerd is en indruis teen 
die koninkryk van God. 
 

Jesus het ons geleer om te bid: "Laat U koninkryk kom..." Hierdie gebed is gerig 
tot God die Vader om sy heerskappy op aarde te vestig, om die aardse lewe en 
ervaring in lyn te bring met die hemelse, die volmaakte – die lewe soos wat God 
dit oorspronklik vir ons bedoel het. Jesus se intreepreek (vgl. Markus 1:15; Lukas 

4:16vv), sy wondertekens en leringe (bv. sommige gelykenisse) en sy interaksie 

met mense, getuig van die koms van die koninkryk van God. Paulus dui 
belangrike elemente van die koninkryk van God aan, naamlik geregtigheid, vrede 

en blydskap (Rom 14:17). Wanneer Jesus aankondig "Die koninkryk van God het 
naby gekom", sluit Hy aan by die boodskap van die profete van ouds wat God se 
heerskappy verkondig het. Telkens het die profete die volk herinner aan die feit 
dat Jahwe sy koninkryk sal herstel, en dat God die lot van God se mense sou 

verander.  
 
Wanneer ons dan bid, "Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied..." verklaar ons 
daarmee dat ons steeds vashou aan God se droom vir ons land en die wêreld. Op 
profetiese manier teken ons 'n protesstem aan teen alles wat indruis teen God se 
wil. Terselfdertyd verbind ons onsself aan die vestiging van God se koninkryk op 

aarde. Ons gryp op 'n manier terug na Genesis 1 waar God die mens skep as beeld 
van die Drie-enige God, as God se verteenwoordiger - om te heers oor en om te 
sorg vir die skepping. Ons verbind ons daartoe om deur ons handel en wandel 

gestalte te gee aan die vestiging van God se koninkryk. En ons bely terselfdertyd 
teenoor God dat ons gefaal het in ons roeping en verantwoordelikheid. 

 

Afsluiting 
 
Ons gebede en voorbidding vir die owerhede en leiers beteken dus nie 'n 

blindelingse navolging of onvoorwaardelike steun nie. Ons waak egter ook 
daarteen om nie te verval in wanhoop of pessimisme nie. Ons bede as protesstem 

is inderwaarheid ons getuienis – ons getuig, protesteer en neem standpunt in 
teen alles wat indruis teen God se koninkryk, terwyl ons getuig, protesteer en 
meewerk aan alles wat die koninkryk van God bevorder en laat kom. 
 
In hierdie Pinkstertyd bid ons, eendragtig en kragtig: Laat U koninkryk kom, in 
elke sfeer van die regering. Laat die politieke leiers en staatsdienswerkers, en 

almal wat besluite oor die wel wese van mense neem, weet dat hulle aan U 
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verantwoording sal doen, "want aan U behoort die koninkryk en die krag en die 
heerlikheid." 
 

Laat ons gemeente nooit wegdeins van ons verantwoordelikheid om te bid en 
voorbidding te doen nie, "sodat ons 'n rustige en stil lewe, in alle godvresendheid 
en waardigheid, kan lei." 
 
Mag ons die verskil wees waarvoor ons bid. 
 

Gebede 
 

- Nooi mense om baie spesifiek te bid vir politieke leiers deur hulle, waar 
moontlik, by die naam te noem – nasionale, provinsiale en plaaslike 

regeringsvlak. 
- Bid vir staatsdienswerkers wat verantwoordelik is vir die uitvoering van 

beleid in kantore en diensleweringspunte. 
- Bid vir die profetiese stem van die kerk. Die kerk se stem mag nooit stil te 

word nie. Bid ook dat die kerk nooit haar priesterlike/pastorale roeping 
om mense in nood by te staan, sal versaak nie. 
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3 

Bid vir vrede en 'n einde aan geweld in ons land 
Jesaja 9:5-6, Matteus 5:9, Romeine 12:17-21 

 
 

Inleiding 
 
Die algemene voorkoms van geweld in ons land maak baie maklik ons tonge los. 

Daar is min onderwerpe wat so 'n hoogs emosionele respons by mense 
teweegbring. Behalwe dat die media vol is van berigte oor geweld, kan byna 
elkeen van ons 'n storie vertel oor hoe ons, ons families, vriende, kollegas of 
kennisse direk of indirek geraak word deur verskillende vorme van geweld. 
Natuurlik is daar ook uitsonderlike gevalle van geweld, soos wat ons in Julie 2021 

in veral Kwazulu-Natal en Gauteng beleef en aanskou het. Gebeure soos hierdie 
laat ons ook net weer besef in watter groot moeilikheid ons land is. 
 

Die kerk van Christus moet altyd daarteen waak om nie so gewoond te raak aan 
die voorkoms van geweld dat dit ons afstomp nie. Daarom sal ons altyd waak en 
onsself uitspreek teen die sogenaamde normalisering van geweld, ongeag die feit 

dat geweld as't ware oor eeue en dekades heen deel van ons geskiedenis en 
leefwêreld geword het. Hierdie voorkoms van geweld het daartoe gelei dat daar 
'n verwysing is na 'n "kultuur van geweld" in Suid-Afrika. Hierdie “kultuur” het 
alle fasette van die openbare lewe ingesypel. Dit ondermyn die morele, 
interpersoonlike en sosiale weefsel van die samelewing. Wat in ons dag nog 
verder onrusbarend is, is hoe sommige politieke leiers op onverantwoordelike 

wyse die geweldspraatjies aanvuur. Woorde dra krag en is meer as dikwels die 
sneller by ander onderliggende faktore wat beïnvloedbare mense aanvuur tot 
geweld. 

 
Te veel volwassenes besef ook nie hoe hulle deur hul eie optrede geweld 
normaliseer en jonger kinders en jongmense hierin voorgaan nie. Ons moet leer 

om ons frustrasies, aggressie en konflik beter te hanteer en te beheer, en nie die 
maklike opsie van geweld kies nie.  
 

Ons moet doodeenvoudig beter rolmodelle word en wees, want niemand van ons 
is te ver en uitgesluit van die geweld nie. Vrede is een van die sentrale temas van 

die Bybel en, kan ons byvoeg, van die geskiedenis van die mens in die algemeen. 
Dit wil voorkom of die mensdom reeds vroeg al die spoor byster geraak het. 
Terwyl ons aan die begin van Genesis lees van God se tevredenheid met God se 
skepping (vgl. Gen 1:31), sien ons hoe daar in Genesis 3 vertel word van die 
sondeval wat as't ware die begin van die ontsporing was. In Gen 4 lees ons met 
skok en afgryse (of dan nie, omdat ons al so gewoond geword het aan dié storie?) 

die verhaal van die eerste moord, 'n broedermoord wat voortspruit uit hart vol 
afguns en jaloesie. Twee hoofstukke later word ons geskok met die kommentaar 
wat soos 'n dolk deur jou hart sny: Toe die Here sien dat die boosheid 
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(verdorwenheid) van die mens op aarde geweldig groot was, en dat alles wat hy 
in sy hart bedink net sleg is, was die Here jammer (bedroef daaroor) dat Hy die 
mens op aarde gemaak het. Dit het Hom tot in sy hart gegrief ... Die aarde was 

deur en deur sleg (korrup) voor God: die aarde was vol geweld' (Gen 6:5-6, 11). 
 
Met die skryf van hierdie boodskap is die hele wêreld op hete kole en vrees selfs 
'n Derde Wêreldoorlog, nadat Rusland Oekraïne binnegeval het... 
 
Ons dank ons Skepper dat sy liefde vir ons te sterk brand, en dat God weier om 

ons prys te gee (vgl. Hosea 11). Uiteindelik het God sy Seun gestuur as ons 
Verlosser en Middelaar, om vrede en versoening tussen God en mens en tussen 
mense te kom bewerkstelling, en moontlik te maak. 
 

1. Christus, ons vrede (Efesiërs 2:14) 
 

Met die geboorte van Jesus kondig die engele met 'n lofsang aan: "Eer aan God 
in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het!" (Luk 

2:14). En só word die profesie van Jesaja vervul dat die Kind wat vir ons gebore 
en aan ons gegee is, genoem word "Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige 
Vader, Vredevors vir uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde" 

(Jesaja 9:5-6). 
 
Efesiërs 2:14 "Hy is immers ons vrede – Hy wat albei één gemaak het, en die 
middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het.” 
Christus se dood is dus die basis waarop Christene oor vrede praat.  
 

Die vrede wat Christus bring is radikaal, omvattend, verreikend en diepgrypend. 
Die vyandskap wat as gevolg van die sonde tussen God en mens meegebring het, 
word aan die kruis uit die weg geruim. Daarom is daar nou vrede tussen ons en 

God (Rom 5:1). Die bevryding wat hierdeur kom, maak dit vir ons moontlik om 
nuwe mense te word en te wees (vgl. 2 Kor 5:17). Nuwe mense in Christus se 
houding en optrede word deur die liefde gedryf, en hulle oordeel nie hul 

medemens meer volgens menslike maatstaf nie (2 Kor 5:14,16). Nuwe mense in 
Christus dra die vrug van die Gees vir almal om te sien: teenoor die praktyke van 

die vlees of sondige natuur (ondermeer vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, 
tweespalt, skeuring, en afguns), vertoon hulle liefde, blydskap, vrede, geduld, 
sagmoedigheid, en selfbeheersing (Gal 5:19-22). 

 
Geloof in Christus en die radikale transformasie wat dit in ons bewerkstelling, 
laat ons nie passief nie... 
 

2. Ons is geroep om vredemakers te wees 
 

Matteus 5:9: " Gelukkig (geseënd, salig) is die vredemakers, want hulle sal 
kinders van God genoem word." 
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Daar is 'n spreekwoord wat lui dat ons geroep is om vredemakers te wees, en nie 
vredebewaarders nie. Ek vermoed dat ons wegdeins van “vrede maak" omdat dit 
gepaard gaan met risiko's; dit maak ons kwesbaar; dit kom meer as dikwels met 

baie opoffering; dit gaan gepaard met konfrontasie... 
 
Daar word met goeie rede vinger gewys na die afwesigheid van 
geloofsgemeenskappe by vredesinisiatiewe binne geweld-geteisterde 
gemeenskappe. Dit is vir ons baie maklik om te praat en te preek oor vrede, en 
agter die "verskoning" te skuil dat ons bid en voorbidding doen (wat uiteraard 

'n onmisbare deel van ons geloofsbeoefening is en moet bly! - "volhard in die 
gebed" (Rom 12:12c). In navolging van ons Here Jesus Christus word ons egter 
opgeroep om meer as dit te doen.  
 
Die gedeelte in Romeine 12:9-21 druk liefde in konkrete en radikale terme uit. 
Hierdie riglyne hang nie in die lug nie. Eerder as om die fokus op die gedrag van 

die vyand of medegelowiges te plaas, beklemtoon Paulus die optrede van die 
gelowige teenoor die naaste en die vyand. Dit herinner aan die Goue Reël, wat 

Jesus op 'n positiewe eerder as negatiewe manier stel: “Alles wat julle dan wil hê 
die mense aan julle moet doen, doen julle ook net so aan hulle; want dit is die 
kern van die Wet en die Profete” (Matt 7:12). God plaas hiermee die aandag op 

ons eie etiek, ons eie manier van doen en lewe, eerder as op die etiek van die 
vyand. 
 
Verse 17-21 spreek ons direk aan binne ons situasie in die land met soveel 
onsinnige geweld teen onskuldige slagoffers, want voor die Here is dit nie maklik 
om nie kwaad met kwaad te wil vergeld nie, of ons te wil wreek nie – veral as 

my familie, geliefdes en vriende deur geweld getref word!  
 
In die woorde van Russel Botman: "Die stryd om die vrede is geraam in die stryd 

van God teen die bose, volvoer in die lewe, sterwe en opstanding van Jesus 
Christus. (Dis die lens wat Paulus gebruik wanneer hy oor die kerk skryf.) As 
sodanig is die kerk se vredespogings en -inisiatiewe ten diepste die navolging 

van Jesus soos uitgedruk in Rom 12:9-21." 
 

3. Ons ondersteun slagoffers van geweld in woord en daad 
 
Die eerste vorm of stap van ondersteuning is konstante bewusmaking binne die 

geloofsgemeenskap. Hier dink ons aan bewusmakingsveldtogte soos "Thursdays 
in Black" ("Donderdae in Swart"), en die "16 Days of Activism against Gender-
Based Violence (16 Dae van Aktivisme teen Geslagsgebaseerde Geweld). Die 
plasing van hiervan op ons gemeenteprogramme, op ons kerkblad en sosiale 
media platforms, die insluiting van slagoffers van geweld in ons weeklikse 
voorbidding, en vele ander maniere, help om meer mense bewus te maak van die 

onaanvaarbaarheid van alle vorme van geweld in ons samelewing. Pastorale 
ondersteuning (individueel en groepe) vir persone wat sukkel om die trauma van 
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geweld en geweldsmisdaad te verwerk, spreekbeurte vir persone en instansies 
wat ondersteuning bied, en fondsinsamelings vir hierdie doel kan oorweeg word. 
 

Daarby kan ons ook betrokke raak by skole om te help bou aan 'n kultuur van 
vrede en positiewe konflikhantering. Gemeentes kan lid word van die plaaslike 
Gemeenskapspolisiëringsforum sodat die kerk meer sigbaar en bekend in die 
samelewing kan wees. 
 
In kort, dit vra van ons om uit ons gemaksones te kom, om ons hande "vuil" te 

maak, om "buite die laer" met Christus tussen die gewondes en slagoffers te sit 
(vgl. Matt 25:31vv). 
 

Gebede 
 
- dank God vir ons Middelaar wat die vrede vir ons is 

- vra die Heilige Gees om ons vreesagtigheid/lafhartigheid weg te neem en ons 
te vul met krag, liefde en selfbeheersing (vgl. 2 Tim 1:7). 

- bid vir die slagoffers van geweld 
- bid ook vir die geweldenaars 
- bid dat ons gemeentes veilige ruimtes sal wees waar vrede heers 
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4 

Ons bid vir reg en geregtigheid 
Psalm 81:8-14, Amos 5:18-24 

 
Inleiding 
 
In die woorde van die 4de artikel van die Belydenis van Belhar, bely ons: 
 

"Ons glo 

dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede 
onder mense wil bring;  

dat Hy in 'n wêreld vol onreg en vyandskap op 'n besondere wyse die God van 

die noodlydende, die arme en die veronregte is en  

dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg;... 

dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, 
wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en sal stry teen enige vorm 

van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 
'n standhoudende stroom;  

dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die 
ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus 
moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie 
belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel." (Belydenis van Belhar). 

Soos u weet, is die belydenis gegrond in die Woord van God. Elkeen van die lyne 
of fases is verbind aan tekste in die Bybel. Ons kan dus met vrymoedigheid sê dat 

deel van God se droom vir die wêreld, en dan spesifiek vir Suid-Afrika, hierin 
verwoord word. Vanaand staan ons stil by die tema van reg en geregtigheid. 

Soveel van die onrus en onrustigheid, haat en nyd, aggressie en geweld kan 
teruggevoer word tot 'n gevoel van verontregting. Terwyl ons inderdaad ook baie 
het om te vier in ons land, moet ons met eerlikheid erken dat die 

lewensomstandighede van miljoene nog nie sodanig verander het dat hulle deel 
van die nuwe Suid-Afrika kan voel nie.  

Die Belydenis van Belhar het in die 1980s ontstaan toe die stryd om bevryding 
op sy felste was. Maar die Belydenis het ewigheidswaarde, omdat dit op die Bybel 
gegrond is. Die kwessie van reg en geregtigheid is dus nie minder relevant of 
aktueel vandag nie, en hou ook verband met die saak van menseregte en 
menswaardigheid. 

 

 



16 

 

1. God is 'n God van geregtigheid en ware vrede 

 Voordat ons enigiets anders bely, bely ons God. Vir die kerk is God die Alfa en die 

Omega. En hoe ken ons God? Ons glo dat ware Godskennis verkry word vanuit 
die Heilige Skrif onder verligting van die Heilige Gees, en deur Christus wat God 
aan ons kom openbaar het. Tog kan ons God nooit volledig of volkome ken nie, 
maar God het God-self genoegsaam aan ons openbaar, soveel so dat daardie 
kennis van God ons in staat stel om te reageer op die saligheid wat God ons bied. 
Deur God se openbarende handelinge in die wêreldgeskiedenis en die lewe van 

God se volk, kan ons ondermeer bely dat God 'n God van liefde, geregtigheid, 
ware vrede en ewige trou is. 

In die lied van Moses in Deuteronomium 32:3-4 lees ons: "Ja, die Naam van 
die Here roep ek uit: Erken die grootheid van ons God, die Rots! Volmaak is sy 
werk, ja, al sy paaie is 'n maatstaf. 'n Betroubare God, sonder onreg, regverdig 

en onkreukbaar (betroubaar) is Hy." 

 Moses het aan die einde van sy lewe gekom. Hy het God ervaar, gesien en ontmoet 
op maniere waarvan ons net kan droom. Hy moes as boodskapper en 
tussenganger dikwels met God worstel in die moeilikste van omstandighede, 

vanaf die oomblik dat die Here hom in die woestyn geroep het met die opdrag 
om die Israeliete uit Egipte te lei. God het Moses toegelaat om baie naby God te 
kom, meer as enige ander mens. Daarom kan Moses die belydenis uitroep dat 
God volmaak is in al sy werk, en dat God betroubaar is, sonder onreg. Die Here 
is regverdig. 

 In Maria se lied (die Magnificat), opgeteken in Lukas 1:46-55, besing sy die 
grootheid van God. Hierdie lied is al genoem "'n Messiaanse lied, 'n Ou-
Testamentiese stem aan die begin van die Nuwe Testament" om ondermeer die 

verband te lê met God se openbaring in die Ou Testament. Die grootheid van God 
word nie in abstrakte terme beskryf nie, maar in die konkrete manier waarop 
God in die geskiedenis handel. Die lied beweeg van die individuele (die grote God 

wat 'n eenvoudige diensmeisie raaksien en haar ag, teen die grein van die 
samelewing se manier van sien en doen), na die sosiaal-politieke arena: God 
verwar die denke van die hoogmoediges, ruk heersers van hul trone af en verhoog 

geringes. God versadig hongeriges met goeie gawes en stuur rykes met leë hande 
weg! Ons kan dus sê dat God onreg en ongelykheid regstel, dat 'n totaal nuwe 
sosiale orde gebore word waarin God aktief, handelend vir die geringes, die 

magteloses en stemloses kies. 

2. "Op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme 
en die veronregte" 

 Hierdie formulering het tot groot bespreking en debat gelei, met baie stemme 

wat hierteen geprotesteer het, omdat hulle glo dat God in 'n klassestryd ingetrek 
word en dit dan blyk of God as't ware vír 'n sekere groep mense en téén 'n ander 
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groep sou kant kies. Dirkie Smit wys egter daarop dat wat in die belydenis 
verwoord word eenvoudig "die basiese, oer-Bybelse en oer-Christelike 
oortuiging is dat God die hulp van die hulpelose is." Dit gaan oor die "hart van 

die Christelike Godsgeloof en -belydenis self." Daar is genoeg verwysings in die 
Bybel wat getuig van God se herhaalde reddingsdade in die heilsgeskiedenis. 
Telkens lees ons hoe die regte van die wese, die weduwee, die vreemdeling en 
die bywoner verdedig word. Die Ou Testament profete lewer fel kritiek op sosiale 
onreg, uitbuiting en die gapende kloof tussen ryk en arm. In die Nuwe Testament 
sien ons byvoorbeeld hoe Lukas 'n sentrale plek gee aan die armes en armoede. 

Jesus het homself vereenselwig met sosiale uitgeworpenes, misdeeldes, 
ellendiges. Sy wonderwerke, soos die vermeerdering van die brode en die talle 
genesings, beklemtoon sy status en rol as Messias. Op aangrypende wyse wys 
Jesus daarop dat wie goed doen aan die geringstes (die wat honger, dors, siek, 
naak, in die tronk en vreemdelinge) dit aan Jesus self doen (Matt 25:31-46). 

 "God se geregtigheid beteken vir geen oomblik dat Hy neutraal en onbetrokke is 
ten opsigte van menslike ellende en lyding, onregsverhoudinge, uitbuiting en 

onderdrukking nie. Hy is die God van die reg presies daarin dat Hy opkom vir 
diegene wat geen regte het nie of aan wie geen reg geskied nie. God se 
geregtigheid is 'n aktiewe, helpende geregtigheid wat verlos en bevry en die reg 
herstel" (Dirkie Smit). 

 3.  "Die kerk as eiendom van God moet staan waar God staan." 

 Met hierdie woorde word die kerk opgeroep om haar Here na te volg, om 
ondubbelsinnig standpunt in te neem vir reg en geregtigheid. Die kerk en 

gelowiges word geroep om buite ons gemaksones te kom en bereid te wees om 
ons geloof in die openbaar te bely en te demonstreer.  

"Daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gely, sodat Hy die volk deur sy eie 
bloed kon heilig.  Laat ons dus uitgaan na Hom buite die laer, en sy smaad 
verduur. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die 

toekomstige stad" (Hebreërs 13:12-14). Buite die stadspoort vind ons die 
uitgeworpenes, die gemarginaliseerdes, diegene wat niks anders het om op staat 
te maak as God se onverdiende liefde en vergifnis. Jesus se eie bediening staan 

in die teken van 'n bediening en diens aan die randfigure, die magteloses en 
stemloses. Ons plekke van aanbidding is belangrik vir ons godsdiensbeoefening, 
maar ons sal 'n fout maak om te dink dat dit die enigste plekke is waar ons die 

Here sal vind. 
 Die feit dat "Jesus Christus gister, en vandag dieselfde (is), en tot in ewigheid" 

(Heb 13:8) verskaf die fondament en vertroue vir ons om Hom na te volg. En elke 
keer wanneer ons nadink oor ons sending of missionale gerigtheid, hoor ons die 
opgestane Jesus se woorde wanneer Hy oor die dissipels blaas en hulle die Heilige 

Gees ontvang: "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" (Joh 20:20-

22). 
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4. Afsluiting 

Uit die voorafgaande verstaan ons dus dat ook wanneer ons tydens hierdie 

Pinksterdienste bid om die uitstorting of vervulling van die Heilige Gees, ons dit 
nie maar vir ons eie belang bid nie. Ons vra om gevul te word sodat ons gebruik 
kan word. Ons vra om geseën te word sodat ons vir ander tot seën kan wees. Ons 
lê by die voete van die Heer, sodat ons kan staan waar God staan. 

 

Gebede 

- Ons dank die Here dat Hy selfs die geringstes raaksien 

- Ons bid vir God se geregtigheid om sigbaar te word in die regering en 
staatsinstansies 
- Ons bid vir geloof en waagmoed om te staan waar God staan 
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5 

 
Ons bid vir versoening 

(Die bediening van versoening: 'n oproep aan die kerk om die 
leiding te neem as brugbouers) 

2 Korintiërs 5:17-21 
 

Inleiding 

Ons glo 

dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus 
toevertrou het; dat die kerk geroep is om die sout van die aarde en die lig van 

die wêreld te wees; dat die kerk salig genoem word omdat hulle vredemakers 
is; dat die kerk deur woord en daad getuies is van die nuwe hemel en die nuwe 

aarde waarop geregtigheid woon;  

dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte van sonde en dood, 
en daarom ook van onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap, oorwin 

het; dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees sy volk in staat stel om te 
leef in 'n nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing en wêreld nuwe 
lewensmoontlikhede kan bring;  

dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak word en dat die heilsame 
uitwerking daarvan in die weg gestaan word indien dit verkondig word in 'n 

land wat op Christelikheid aanspraak maak, maar waarin die gedwonge 
skeiding van mense op rassegrondslag onderlinge vervreemding, haat en 
vyandskap bevorder en bestendig;  

dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding vanuit die evangelie wil 
legitimeer en dit nie wil waag op die pad van gehoorsaamheid en versoening 

nie, maar uit vooroordeel, vrees, selfsug en ongeloof die versoenende krag van 
die evangelie by voorbaat verloën, ideologie en dwaalleer is.  

Daarom verwerp ons  

enige leer wat in die naam van die evangelie of die wil van God die gedwonge 
skeiding van mense op grond van ras en kleur in so 'n situasie sanksioneer en 

daardeur die bediening en belewing van die versoening in Christus by voorbaat 
belemmer en van krag beroof.  

Artikel 3 van die Belydenis van Belhar handel oor versoening. Met verwysing na 
Bybelse gedeeltes, soos 2 Korintiërs 5:17-21, Matteus 5:13-16 en Matteus 5:9, die 
oproep tot aktivisme, of die aktiewe betrokkenheid van die kerk te midde van die 

gedwonge skeiding van mense op die terrein van ras en kleur, is duidelik. Hierdie 

skeiding lei tot die ‘othering’ van mense en versterk vooroordeel, vrees, selfsug, 
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vervreemding, haat en vyandskap. Dit maak dit ook weer makliker om teen 
“ander” te diskrimineer en om mense van hul godgegewe menslikheid en 
waardigheid te stroop. Die bediening en ervaring van versoening in Christus is 

inderdaad belemmer en verswak. Ten spyte van die werklikhede van die verlede 
wat ons geskei het en ons met diepe wrok en agterdog gelaat het, word ons 
geroep tot 'n bediening van versoening. 
 

Hoe verstaan ons "versoening" binne ons Suid-Afrikaanse 
konteks? 
 
Versoening is meer as 'n wens en 'n gebed wat hopelik sal “gebeur” sonder ons 
betrokkenheid en 'n mate van opoffering van ons almal. Dit beteken om te staan 
waar God staan, binne die wêreldse werklikhede. “Versoening,” sê Charles Villa-
Vicencio (wat politieke versoening in Afrika bespreek), “is beide proses en 

doelwit” (process and goal). As proses is dit “onvermydelik ongelyk ... dit verg 
selfbeheersing, vrygewigheid van gees, empatie en deursettingsvermoë. Dit gaan 
daaroor om maniere te ondersoek om 'n dieper en meer inklusiewe begrip te 

verkry van die probleme wat aan die wortel van konflik lê.  
 
Dit gaan bowenal daaroor om maniere te vind om mense te verbind oor wat 

dikwels historiese en verskanste hindernisse van agterdog, vooroordeel en 
ongelykheid is. Volgens Villa-Vicencio is die doel van versoening op die vlak van 
“om te hê (having)” dat dit ’n sosio-ekonomiese situasie skep waarin mense 
gelyke toegang tot noodsaaklike maatskaplike dienste en basiese materiële 
benodigdhede het. Op die vlak van “om te behoort (belonging)”, behels dit die 
uitstyg bo identiteitshindernisse waar verskanste voorregte ander ondergeskik 

stel of uitsluit. Anders gestel, versoening gaan oor die deel van die hulpbronne 
van die lewe wat op 'n gegewe plek op 'n gegewe tydstip beskikbaar is. Dit is 
belangrike aspekte van versoening wat maklik vergeet word wanneer versoening 

met stroopsuiker bedek word deur slegs op die goedvoel-element te fokus, sonder 
inagneming van die sterk verband tussen versoening en geregtigheid.  
 

Versoening behels sosiale dialoog, genesing en rou, erkenning van die waarheid, 
die strewe na geregtigheid, vergoeding en (soms) vergifnis. In hul Reconciliation 
Barometer (2014), wys die Instituut vir Geregtigheid en Versoening daarop dat, 

hoe ons die gewelddadige en verdelende aard van apartheid onthou, saak maak 
vir versoening. In 'n sekere sin word die Suid-Afrikaanse droom uitgedruk in die 

Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) wat 'n land in die vooruitsig stel waarin 
Suid-Afrikaners teen 2030 meer bewus sal wees van wat hulle in gemeen het, 
eerder as hul verskille. Hopelik sal Suid-Afrikaners teen daardie tyd meer mense 
se veelvuldige identiteite aanvaar, met die klem op eenheid in diversiteit. 
 
Daar sal altyd 'n element van “konfrontasie” inherent aan die bediening van 

versoening wees. Ons moet almal gekonfronteer word met ons sonde, sondige 
neigings en ons hardkoppigheid en onwilligheid om te verbind tot en te werk aan 
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versoening met God en met die ander. Dit op sigself is 'n voortdurende oproep 
en taak van die kerk. 
 

Die bediening van versoening 

 

In 2 Korintiërs 5:18-21 is Paulus besig om 'n uiteensetting te gee van die 

heilsbetekenis van die kruis, deur in besonder te verwys na "versoening".  As 'n 

mens daarop let dat hierdie perikoop 'n onderdeel vorm van die breë verband 

van 5:11 tot 6:10, waarin Paulus sy apostolaatsbediening moet verdedig, in die 

lig van partyskappe binne die gemeente van Korinthe, is dit nie heeltemal vreemd 

dat hy juis aandag gee aan die versoeningsaspek van die kruisgebeure nie. 

 

Uit onder andere 2 Korintiërs 5:11-12, is dit duidelik dat Paulus 'n beroep doen 

op die gewetens van die gemeentelede self. Teenoor diegene wat hulle op die 

uiterlike beroem, wat oppervlakkige kriteria gebruik om ware apostelskap en 

ook lidmaatskap te bepaal, wys Paulus op die diepere kwaliteit van die 

gemeentelede self – hulle is sy aanbevelingsbrief, hulle kon self getuig van sy 

persoon en arbeid, en die resultaat daarvan in hul lewens. Teenoor die duistere 

en selfsugtige motiewe van sy teenstaanders, is die motief vir sy bediening die 

liefde van Christus (vers 14). Hierdie liefde is die dryfkrag in sy lewe – dit 

inspireer hom, dring en dwing hom, en neem besit van sy lewe. Die liefde van 

Christus is 'n dinamiek (dunamis), 'n krag wat jou weerhou van gedagtes van eie 

voordeel en jou rig op Christus, die Een wat vir almal gesterf het. 

 

Wie hierdie feit in geloof aanvaar, word 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping (vers 

17), en hierdie nuwe mens het nou 'n nuwe lewensbeskouing en mense-siening 

(vers 16). Weg is die tipies menslike, wêreldse (vleeslike) onderskeidinge van ras 

of sosiale status, rykdom of titels. Christus se dood het sulke standaarde beroof 

van hul belangrikheid. 

 

Sowel die sin en erns van Paulus se bediening is gewortel in die feit dat God self 

die inisiatief in die omvattende en vernuwende versoening geneem het. God het 

aan Paulus en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Versoening 

beteken dat God in en deur Christus die vyandskap en vervreemding wat daar 

tussen God en die wêreld (in die mees omvattende sin van die woord) was, 

verwyder het. Versoening is die fondament van die nuwe skepping, van die feit 

dat alles verbygegaan en die nuwe gekom het. En alhoewel dit alles uit God is, 

gaan die woord van die versoening ook uit na die mens, met die oproep, die appèl, 

om hulle met God te laat versoen. 
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Hierdie bediening van versoening (vers 18) is aan ons gegee en ons tree op as 

gesante (ambassadeurs) om Christus wil (vers 20). 

 

Die bediening van versoening: 'n oproep aan die kerk om die 

leiding te neem as brugbouers 

 

Is versoening enigsins moontlik in Suid-Afrika vandag? Dit wil dikwels voorkom 

of daar die afgelope klomp jare 'n hernieude klem op ras is, terwyl politieke 

polarisasie sterk gedryf word deur sekere politieke leiers. Daar is ook wêreldwyd 

die voorkoms van sogenaamde "identiteitspolitiek" en die oprigting van nuwe 

skeidsmure tussen mense en groepe. Die nagevolg van Apartheid se ruimtelike 

en omgewingsontwerp beteken dat baie gemeenskappe steeds gesegregeer is, 

volgens ras, leef – dit bemoeilik versoening tussen verskillende groepe. Ons sien 

hoe maklik vreemdelingehaat (xenofobie) sy lelike kop oplig, met gepaardgaande 

geweld.  

 

Dis juis in hierdie tyd met al die meegaande uitdagings dat die kerk van Christus, 

insluitend die plaaslike gemeente, geroep word om die bediening van versoening 

te verkondig en uit te leef. Ons word juis hier en nou geroep om brugbouers te 
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wees. Ons volg nie 'n politieke agenda of politieke meesters nie, maar die Groot 

Meester wat sy lewe vir versoening gegee het. Versoening is daarom nie vir ons 

'n goedkoop aangeleentheid nie. Dit is 'n duur saak. Daarom is ons ook nie bang 

om mense en magte te konfronteer waar ongeregtigheid en ongelykheid, 

onderdrukking en verontmensliking heers nie. Versoening beteken nie 'n 

toesmeer van die onreg nie, maar juis 'n oopvlek, 'n uitkleding daarvan. Daar is 

geen sentimentaliteit in die Christelike siening van versoening nie. Nogtans is 

die vrug van ware versoening radikaal en soet. 

 

Slotgedagte 

 

Dis dalk goed om met die bediening van versoening in eie geledere te begin – in 

ons familiekring en gemeente. Ons kan hier waardevolle lesse leer met 

betrekking tot die uitdagings van versoening wat ons baie kan help om dit op 'n 

breër vlak te verstaan. Dit beteken egter nie dat ons eers versoening op familie- 

en gemeentevlak moet afhandel voordat ons na buite gaan nie. Veel eerder moet 

ons gelyktydig aandag aan versoening op alle vlakke skenk. 

 

Gebede 

- Ons dank God dat God ons in Christus met God self versoen het 

- Ons bely ons weerstand teen ware versoening met God en ons naaste 

- Ons vra die Heilige Gees om ons harte te verander dat ons met nuwe harte alle 

mense anders sal sien en ons brugbouers sal wees wat 'n radikale verskil in ons 

land teweeg sal bring. 
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6 

Ons bid vir voedselsekuriteit en ekonomiese 

geregtigheid, (en teen armoede, ongelykheid en 
uitbuiting van mense) 

Jesaja 58:5-7 (1-14), Matteus 25:35, 40 
 
Inleiding 

1. 'n Artikel in die Daily Maverick (23 Mei 2021) getiteld Food security 
emergency: At least 11.8 million South Africans are hungry stel dit dat Suid-
Afrika se "hongerte krisis" gedryf word deur armoede en werkloosheid lank 
voor die Covid-19 pandemie en die aanbreek van demokrasie aangebreek het. 
Honger(te) affekteer nie net individue nie, maar plaas ook druk op die 

gesonheidsorgsisteem, omdat baie mense siektes ontwikkel as gevolg van 
wanvoeding, bv. hoë bloeddruk, hartsiektes en diabetes. Gebrek aan 
behoorlike voeding belemmer ook kinders se groei en ontwikkeling. 

2. ’n Studie deur die Wêreldbank in 2018 het aan die lig gebring dat Suid-

Afrika die mees ongelyke is uit 149 lande wat ondervra is. Die verslag sê ook 

dit is hoog, aanhoudend en aan die toeneem die afgelope 24 jaar. Alhoewel 

daar gesê word dat armoede afneem, dui die verslag daarop dat die rykes 

ryker word, met die armes wat armer word en die gaping groter. Die 

driedubbele uitdaging van hoë armoede, hoë ongelykheid en hoë 

werkloosheid duur voort. Ras beïnvloed steeds die vermoë om werk te kry, 

sowel as die lone wat ontvang word indien iemand wel werk kry.  Byna die 

helfte van die bevolking van Suid-Afrika word as chronies arm beskou. 

Armoede het ook 'n sterk ruimtelike dimensie in Suid-Afrika, 'n demonstrasie 

van die blywende nalatenskap van apartheid. In hierdie opsig het landelike 

gebiede die hoogste armoedekonsentrasie. 

3. 17 miljoen Suid-Afrikaners, een uit elke vyf, maak staat op maatskaplike 
toelaes van die staat. Soos verwag, verskil die verspreiding van toelaes 

volgens rasselyne, met 33,9% van die Swart bevolking wat 'n maatskaplike 
toelae ontvang, vergeleke met 29,9% van Bruinmense, 12,5% van 
Indiër/Asiatiese en 7,5% van die Wit bevolking. 

4. Om honger te oorkom, stel die Instituut vir Sekerheidstudies die volgende 
voor: “Ons moet die tekort tussen huishoudelike inkomste en 
voedselbegrotings aanspreek, skoolvoedingsprogramme en 
gemeenskapssopkombuise versterk, en stabiele toegang tot markte vir Suid-
Afrika se vier miljoen klein-skaalboere verseker.” 

5. Artikel 27 van die Grondwet van Suid-Afrika, wat handel oor 
gesondheidsorg, voedsel, water en maatskaplike sekerheid, lees: 



25 

 

 27. (1) Elkeen het die reg op toegang tot–  

 (a)  gesondheidsorgdienste, met inbegrip van reproduktiewe 
gesondheidsorg;  

 (b)  voldoende voedsel en water; en  

 27 (2) Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls 
tref om binne sy beskikbare middele elk van hierdie regte in 
toenemende mate te verwesenlik.  

Bogenoemde verskaf goeie agtergrond vir vanaand se boodskap. Ons verstaan die 
kompleksiteit van ons Suid-Afrikaanse situasie 'n bietjie beter. Ons gaan vanaand 
na die gedeelte in Jesaja 58 kyk, en ook aansluiting vind by Jesus se woorde in sy 
profetiese rede in Matteus 25, en die appèl wat dit vandag op ons maak. 

1. Ware godsdiens: 'n oproep tot selfondersoek 

Die Woord van die Here kom deur die profeet Jesaja na terugkerende ballinge 
met 'n oproep om hul godsdiens, en hul vroomheid, krities te evalueer. Dit was 
'n tyd van nuwe aanpassings, politieke onsekerheid, sowel as 'n vashou aan God 

se beloftes van herstel en vernuwing. Dis 'n periode van sogenaamde liminaliteit 
– 'n oorgangsfase of tussentyd, gekenmerk deur onsekerheid, onrustigheid en 
ongemaklikheid. Die Here wil juis in sulke omstandighede seker maak dat die 
verbondsvolk nie op 'n verkeerde 
grondslag bou nie. Hulle is nog steeds 
besig met godsdiensbeoefening, maar 

dit blyk 'n skynvroomheid te wees – 
veral met betrekking tot die vasdae. 
Onsekere sosio-politieke tye is geen rede 

vir die verbondsvolk om halfhartige en 
self-gesentreerde vroomheid te beoefen 
nie. En dit bly 'n les vir ons tot vandag 

toe: God se Woord bly die riglyn vir ons 
lewens en godsdiensbeoefening, en níe 
die tydsgees of omstandighede nie. Ware 

godsdiens is altyd op Gód gerig (verse 2-
3). 

Die volk se reaksie op die woord van 
vermaning is byna een van skok en 
verontwaardiging: "Waarom vas ons, 
maar U sien dit nie raak nie, 
verootmoedig ons ons, maar U merk dit 

nie op nie?’ (vers 3). Met ander woorde, 

waarom gee U nie vir ons erkenning nie? 



26 

 

Ons is immers nie sulke slegte gelowiges nie. Ons probeer ten minste! 
  
Die Here stel egter nie belang in halfhartige of eensydige aanbidding nie. Teenoor 

'n selfgesentreerde vroomheid wat oor die eeue heen so deel van ons lees van die 
Bybel en ons godsdiensbeoefening geword het, wys die profeet daarop dat 
vroomheid wat nie gepaard gaan met die beoefening van geregtigheid nie, nie vir 
die Here aanvaarbaar is nie. In plaas daarvan dat die verbondsvolk hul werkers 
en ondergeskiktes laat rus het soos die Here se gebod vereis het, het hulle dié 
werknemers nóg harder laat werk ter wille van hul sakebelange. Hulle vasdae 

het eerder ontaard in rusie en onmin, en selfs in fisieke geweld: "Kyk, net om 
twis en rusie te maak, vas julle, en om genadeloos met die vuis te slaan" (vers 
4). 
  
Die Here plaas 'n korrektief op die volk se verkeerde of foutiewe ingesteldheid. 
Ware godsdiens is nie onbetrokke nie, maar is prakties en selfopofferend ingestel 

op die nood van die medemens. Ware godsdiens is meer as uiterlike vertoon; dis 
veral gerig op hartsverandering, op die regte ingesteldheid en motiewe.  

  
Lees vers 5-7. Lees ook Matteus 25:35, 40: Jesus se woorde laat ons nie met rus 
nie. Elke keer wanneer ons die versoek van 'n bedelaar op straat, by ons deur of 

motorvenster kry, wonder ons ons of dit dalk Jesus self is. In daardie oomblik 
skop al ons redenasies en rasionaliseringe in en bepaal wat ons respons gaan 
wees... 

 
2. Die Here beloof 'n wonderlike toekoms wanneer ons doen 

wat reg is. 

 Wanneer ons doen wat God van ons verwag, eerder as om onsself te flous met 
skynvroomheid, waarborg die Here vir ons 'n wonderlike toekoms – die lig sal 

vir ons deurbreek en herstel sal volg. Ons sal kan staatmaak op God se hulp, 
begeleiding en beantwoording van ons gebede. 

 Lees vers 8-11: 

3. Ons word hiermee opgeroep om te deel in God se 
herskepping (rekonstruksie) van ons land en die wêreld. 

 Volgens Genesis 1 het God die mens van die begin af deel gemaak van God se sorg 
vir die skepping. God het alles goed geskape, maar die mens het die spoor 
heeltemal byster geraak en letterlik die skepping opgemors met verkeerde 
besluite en die vestiging van sisteme wat net 'n klein persentasie bevoordeel en 
die oorgrote meerderheid mense tot nadeel strek. 

 In plaas daarvan dat ons aanvaar dat ons tog geen verskil meer kan maak nie, 

verklaar 'n Pinkster-geloof dat ons wel 'n bydrae kan lewer tot die herskepping 
van die wêreld. 'n Pinkster-geloof is inderdaad 'n protesgeloof teen onreg en 
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onregverdige sisteme en handelinge. 'n Pinkster-geloof is skaamteloos pro-armes 
met 'n positiewe ingesteldheid gebaseer op die toekoms wat God beloof. 

 Dit beteken dat ons ook deur ons eie optrede en persoonlike behandeling van ons 
werkers en ondergeskiktes tekens van God se koninkryk oprig wat getuig van reg 
en regverdigheid. 

 Slotgedagte 

 Jesus se woorde in Matteus 25 het 'n manier om 'n mens sensitief te hou vir die 
nood van ander mense. Die inligting aan die begin van die boodskap help ons om 
die werklikhede in ons land te verstaan en in gedagte te hou. Die waarheid is dat 
die nood van die armes en behoeftiges oorweldigend is in 'n land met soveel 
ongelykheid, met die gevolg dat ons maklik afgestomp raak. Ons eie behoeftes en 
stryd om te oorleef of kop bo water te hou is vir ons die grootste prioriteit, en 

ons kan dit ook maklik regverdig... 

 Mag die Gees van die Here ons sensitief hou en mag ons elke dag met 
onderskeiding leef en streef om die ware godsdiens volgens God se Woord te 
beoefen, sodat ons draers van hoop sal wees te midde van onreg en ongelykheid. 

 Gebede 

 -  Ons kan nooit ophou om die Here te dank vir sy gawes aan ons nie 

  -  Kom ons bid vir wysheid, leiding en onderskeidingsvermoë oor hoe ons moet  

  reageer m.b.t. situasies van armoede en gebrek in ons gemeenskap 

 -  Kom ons bid vir die regering en staatsinstellings wat deur beleid en toepassing na 

 die mees kwesbare mense moet omsien 

 - Kom ons bid vir werkskepping deur die staat en private sektor. 
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7 

 Ons bid vir gesonde verhoudinge en families 
Psalm 127, Efesiërs 6:1-4 (vgl. Kolossense 3:18-21) 

 

Agtergrondsinligting 
(Gebruik die volgende agtergrondsinligting na goeddunke) 

 
1. "Families are not just about biological relationships and parenting is not 

simply about reproduction: The family serves a social function as 'one of the 
great, enduring institutions of organised human life'”. 
 

2. Saam met die ekonomie, die staat en onderwys, word die gesin universeel 

beskou as een van die noodsaaklike sektore waarsonder geen samelewing kan 
funksioneer nie. 

 
3. "Stable, healthy families are at the heart of strong societies. It is within the 

family environment that an individual’s physical, emotional and 

psychological development occurs. It is from our family that we learn 
unconditional love, we understand right from wrong, and we gain empathy, 
respect and self-regulation. These qualities enable us to engage positively at 
school, at work and in society in general. The absence of a stable, nurturing 

family environment has a profoundly damaging impact on the individual, 
often leading to behaviour which is profoundly damaging to society." (Centre 
for Social Justice, United Kingdom, 2010). 

  
4. Dis nie maklik om "gesin" of "familie" te definieer nie. Dink maar net aan die 

families wat u ken en hoe verskillend hulle saamgestel is. Die sogenaamde 

"kerngesin" (twee ouers, met een of twee kinders onder een dak) is nie 
noodwendig meer die norm nie. 

 

5. Nasionaal is 'n geraamde 39,9% van huishoudings as kerngesinne (paartjies, 
of een of meer ouer(s) met kinders) geklassifiseer, terwyl 34,2% van 
huishoudings breedweg as uitgebreide huishoudings geklassifiseer is ('n 

kerngesin gekombineer met ander familielede, soos ouers of broers en 
susters).  

 
6. Gesinne en huishoudelike reëlings is dinamies en reageer met verloop van 

tyd op sosiale, ekonomiese en politieke faktore. 
 

7. Sedert die middel van die twintigste eeu het die getal huwelike wêreldwyd 
gedaal. 'n Reeks politieke, ekonomiese en sosiale redes word aangevoer. 

 
8. Gesinsvorme verander regoor die wêreld en Suid-Afrika is tipies in verskeie 

opsigte, insluitend uiteenlopende gesinsreëlings en huishoudelike vorms, 
dalende getal huwelike en 'n toename in huishoudings met vroue aan die 
hoof. Tog is dit 'n uitskieter in terme van die hoë persentasie kinders wat nie 

by een van die ouers woon nie. Dit is hoofsaaklik as gevolg van 

arbeidsmigrasie van die ouers (ouers wat elders gaan werk), sowel as die 
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groot getal ongetroude moeders. Gevolglik word baie kinders deur hul 
grootouers of ander familielede grootgemaak, veral in landelike gebiede. 

 
9. Die Suid-Afrika wat ons in 1994 geërf het, was 'n land waar gesinne 

doelbewus ondermyn, gefragmenteer en verswak is. 
 
10. Hoe meer kinders daar in 'n huishouding is (meer as 4 kinders), hoe groter 

is die kans dat hulle in Suid-Afrika deur uitgebreide familielede versorg word 
(84,5%). Uiteindelik is dit die gesin wat verantwoordelik is vir die vorming 
van ons kinders en die beïnvloeding van hul waardes, vaardighede, 

sosialisering en sekuriteit tydens hul kinderjare se ontwikkelingstadiums. 
 
11. Geslagsgebaseerde geweld (GBV) is 'n ernstige en wydverspreide probleem 

in Suid-Afrika, wat byna elke aspek van die lewe raak. GBV (wat vroue en 
meisies buitensporig beïnvloed) is wydverspreid en diep verskans in 
instellings, kulture en tradisies in Suid-Afrika. In die media lees ons elke dag 

van mans wat vroue of kinders mishandel. Mishandeling teen vroue vind 
plaas in alle sfere van ons samelewing. Die tempo waarteen vroue in Suid-

Afrika deur intieme maats vermoor word, is volgens die 
Wêreldgesondheidsorganisasie (WHO) vyf keer hoër as die wêreldgemiddeld! 

 
12. Verskillende vorme van geslagsgebaseerde geweld kom voor: huishoudelike 

geweld, fisieke geweld, emosionele geweld, ekonomiese geweld, seksuele 
geweld. 

 
13. Vrouemoord (femicide) word gekenmerk deur die moord op 'n vroulike maat 

deur 'n intieme manlike maat en word beskou as die mees ekstreme uitkoms 
van GBV. 

 

14. Daar is uiteenlopende sielkundige gevolge van geslagsgebaseerde geweld 
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Inleiding 
 
Gesinne en families is onder groot druk, in so 'n mate dat dit nie vergesog sal 
wees om te praat van 'n krisis nie. In Suid-Afrika is daar sonder twyfel historiese 
faktore wat wesenlik bygedra het tot die situasie vandag. Die verbrokkeling van 

gesinslewe in baie gemeenskappe is ondermeer die gevolg van bepaalde 
regeringsbeleid oor dekades heen. Hierdie verbrokkeling is versterk deur die 
negatiewe impak van swak regering en beleidstoepassing in post-Apartheid Suid-

Afrika. Armoede, werkloosheid, gebrekkige behuising, beperkte leefruimtes, 
geweld en geweldsmisdaad, is maar enkele van die faktore wat bydra tot 
sogenaamde "continuous traumatic stress" en "intergenerational trauma". 

Daarby moet ons ook nie agterweë laat om die impak van 'n veranderende globale 

wêreld op families te verreken nie, met die ontwikkeling in tegnologie en 
kommunikasie. Alkohol en middelmisbruik veroorsaak ook oneindige leed en 
smart in families... (Dink maar aan die spesifieke faktore wat in u eie gemeente 

en gemeenskap op die gesonde funksionering van gesinne en families 'n impak 

het). 
 
Weereens, die kerk word geroep om 'n verskil te maak te midde van hierdie 
situasie en binne hierdie konteks. Gemeentes kan 'n groot rol speel om deur leer 
en lewe familie van Christus te wees deur 'n verwelkomende, ondersteunende en 
omarmende liefdesgemeenskap te wees. 
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1. Die Here regeer en die Here voorsien: Sonder die Here, 
tevergeefs! 
 

Ons moet bely: Die Here is te dikwels heeltemal uitgesluit van ons planne. En ons 
regverdig dit deur te redeneer dat God ons immers die vermoë gegee het om te 
dink, ons verstand te gebruik, en dus verantwoordelikheid te neem vir ons keuses 
en besluite. Ook dít is natuurlik waar. Dit hoef nie die een of die ander te wees 
nie. 
 

Een van die boodskappe regdeur die Bybel is dat die verbondsvolk gevra word 
om die Here te vertrou as die Skeppergod wat mense onderhou en elke dag dra 
(vgl. Ps 68:20); as die God wat sy volk uit die slawerny van Egipte lei deur 'n 
wolk- en vuurkolom; wat water uit 'n rots en manna-brood uit die hemel skenk; 
wie se hand nie te kort is om te verlos en wie se oor nie te doof is om te hoor nie 

(Jes 59:1). Jesus self vermaan ons om nie bekommerd te wees oor wat ons sal eet, 
of drink, of sal aantrek nie, want "julle hemelse Vader weet tog wat julle alles 
nodig het" (Matt 6:32). Paulus eggo Jesus se versekering: Moet oor niks 

bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking 
met danksegging aan God bekend (Fil 4:6).  
 

Die Psalm-digter wil dus in Psalm 127 verklaar dat daar vir hom 'n sekere 
lewensordening is: God moet 'n sentrale plek in ons totale lewensopset kry. 
Gelowiges behoort die Here genoeg te vertrou deur hulle planne én hul bouery 
aan die wil van God te onderwerp. 
 

 2. Gesonde Families en gesinsverhoudinge is belangrik vir die 

Here 
 
Uit die eerste punt kan ons reeds aflei dat die Here ons oproep om ons prioriteite 
reg te kry of te herbesoek. En dis verskriklik belangrik binne die konteks van 
materialisme en 'n status-gedrewe samelewing. Ons moet maar eerlik wees. Dís 

nie so maklik nie. Ons word maklik ingesuig in die skemas en patrone van die 
wêreld, én Mammnon is magtig! 

 
Psalm 127 vermaan ons om nie soveel aandag aan ons werk te gee dat ons ons 
families verwaarloos nie. Ons het al dikwels gesien hoe paartjies se wens om hul 

eie huis te hê daartoe gelei het dat hulle hulself oor 'n mik werk of afsloof om 

hul ideaal te verwesenlik. In die proses het hulle egter mekaar verloor, tot die 
punt dat die huwelik op die rotse geloop het. Daar is ook vele voorbeelde van 
ouers wat alles in hul vermoë doen om net die beste vir hul kinders te gee (juis 
omdat hulleself dalk swaar grootgeword het) dat hulle egter vergeet dat hul 
verhouding met hul kinders voorrang moet geniet. 

 
"Tevergeefs"! sê die Psalm-digter. Die Here gee dit aan sy geliefdes in hul slaap. 

Selfs die alternatiewe vertaling van hierdie gedeelte maak sin binne die 
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werklikheid van 'n sogenaamde 'rotteresies' - "So gee Hy slaap aan sy geliefdes". 
Die angs van die gejaag na materiële dinge, of om meer en meer te wil bekom, of 
om met die bure te probeer wedywer, beroof mens inderdaad van slaap. In 

hierdie angstige najaag van aardse besittings is daar nie tyd vir slaap, vir familie, 
of vir gemeenskap van gelowiges nie, en word die "onderlinge byeenkomste 
verwaarloos" (vgl. Hebreërs 10:25). 
 
Laat ons egter ook vir geen oomblik dink dat ons vrygestel word vir ons 
verantwoordelikhede ten opsigte van die sorg vir ons gesinne en families nie... 

 

3. Familie is 'n werkwoord (Lees Efesiërs 6:1-4) 
 
Ouers én kinders leef in 'n bepaalde verhouding en het 'n verantwoordelikheid 

teenoor mekaar. Hierdie punt kry groter betekenis wanneer ons huwelike en 
gesinne/families deur die lens van God se verbond sien en verstaan. Prof Daniël 

Louw wys tereg daarop dat menseverhoudinge dikwels op 'n gee-en-neem 
beginsel gebaseer is. Die risiko of gevaar bestaan dat die onderlinge 

verbondenheid tussen gesinsgenote afhanklik is van gesinslede se voorkeure of 
afkeure. "Die verbondsparadigma wil gesinsgenote se inherente geneigdheid om 
mekaar voorwaardelik te takseer, omkeer in genadevolle onvoorwaardelikheid. 

Dit is dan nie 'n natuurlike toegeneentheid wat gesinslede aan mekaar bind nie, 
maar 'n liefde vir Christus sodat hulle mekaar onvoorwaardelik kan aanvaar." 
Dis nie altyd maklik nie, nie waar nie? Ons kan egter weet dat die Here nooit iets 
van ons vra wat onmoontlik is nie. Die Here (die bron van liefde, en die voorbeeld 
van onvoorwaardelike liefde) stort self die liefde in ons harte uit! 
 

Paulus skryf dan in Efesiërs 6:1: "Kinders, wees in die Here aan julle ouers 
gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort." Die voorveronderstelling Vaders (ouers) 
het die plig en verantwoordelikheid om hul kinders te dissiplineer en teregwys 

"soos die Here dit wil" (vers 4) – op 'n manier wat opbouend eerder as afbrekend 
is.  
 

In hierdie opsig sê ons dan dat familie/gesin 'n werkwoord is. Familielede moet 
mekaar respekteer, konsidereer, in liefde met mekaar omgaan – mekaar help om 

te word wat die Here wil hê hulle moet wees. Dit kan net gebeur as ons "uit 
eerbied/ontsag vir Christus aan mekaar onderdanig is" (Ef 5:21). 
 

Slot 
 
Die familie, in al die verskillende vorme of uitdrukkings daarvan, bly steeds een 
van die belangrikste komponente en boustene van die samelewing. Baie van die 
maatskaplike probleme en uitdagings wat ons sien en ervaar kan ongelukkig 
teruggevind word in die krisis in families, en die feit dat daar te veel ongesonde 

families is... 
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Ons gemeente – as heiligdom en huishouding (oikos) van God – behoort ook 
familie en gesonde verhoudinge te modelleer deur 'n verwelkomende, inklusiewe 
liefdesgemeenskap te wees. 

 

Gebede 
 
- Ons bely voor die Here dat ons families nie altyd die liefdes- en 
geloofsgemeenskap is wat die Here van ons verwag nie. 
- Ons bid om God se genade en krag om te wees en te word wat God van ons 

verlang. 
- Ons verbind ons daartoe om ons gemeente 'n veilige, verwelkomende en 
inklusiewe liefdesgemeenskap te maak. 
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8 

Ons bid vir ons kinders en jeug 
Prediker 11:7 – 12:1, Psalm 119:9 

 
Agtergrondsinligting 
(Gebruik na goeddunke) 

1. The South African definition of youth is very broad as it includes 
those aged 15 to 34 years old. 

2. Hoe lyk ons bevolkingsprofiel ten opsigte van ouderdomsgroepe? 
 Ongeveer 60.14muiljoen mense in Suid-Afrika 
 Kinders (0 – 14jr ) = 17m 
 Jeug (15 – 34) = 20.6m 

 Volwassenes (35 – 59) = 17m 
 Bejaardes (60+) = 5.5m 

 Dus: die oorgrote meerderheid persone is kinders en jongmense. 
3. Die stand van ons kinders (Child Gauge 2020) 

56% woon in huishoudings gedefinieer as arm 
27% van kinders jonger as 5 ly aan belemmerde groei as gevolg 
van chroniese ondervoeding 

58% van kinders sukkel om te lees 
50% van kinders is aan een of ander vorm van geweld onderwerp 
42% van kinders word verwaarloos of mishandeld 

4. Die stand van ons jeug (StatsSA 2021): 
Die amptelike werkloosheidskoers was 32,6%. 
Hierdie koers was 46,3% onder jongmense van 15 – 34 jaar, wat 

impliseer dat byna een uit elke twee jongmense in die arbeidsmag 
in die eerste kwartaal van 2021 nie werk gehad het nie. 

 Ongeveer 'n kwart (24,4%) van die jeug het werk en 45,3% van 

hulle neem deel aan die arbeidsmark. 
Die las van werkloosheid is ook onder die jeug gekonsentreer 
aangesien hulle 59,5% van die totale aantal werklose persone 

uitmaak. 
 Swart en Bruin jeug is steeds baie meer geneig om werkloosheid 

te ervaar as wit en Indiër-jongmense. 
5. In Suid-Afrika verteenwoordig adolessente tussen die 

ouderdomme van 10-19 'n beduidende deel van die bevolking teen 

17,4% en dra hulle by tot 2,1% van die totale mortaliteit. Die 
gesondheid en welstand van adolessente is van besondere belang 
in die samelewing aangesien hulle die toekomstige arbeidsmag 
verteenwoordig en bydraers tot potensiële ekonomiese 
produktiwiteit. Adolessente kan egter baie uitdagings in die gesig 
staar, soos geestesgesondheids-kwessies, alkohol- en 

tabakgebruik, en vroeë en onbeskermde seks met veelvuldige 
maats, wat 'n hoë risiko inhou om MIV-infeksies en ander seksueel 
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oordraagbare infeksies sowel as tienerswangerskap op te doen - 
Onrusbarende statistiek mbt tienerswangerskappe 

6. Jong vroue is meer geneig om onder die werkloses verteenwoordig 

te word; diegene wat nie in onderwys, werk of opleiding is nie 
(NEETs = those who are not in education, employment or 
training); en diegene wat arm is. 

7. Baie jongmense ervaar veelvuldige vorme van ontbering 
gelyktydig, insluitend lae vlakke van onderwys, swak gesondheid 
en beperkte toegang tot behuising, basiese dienste en ekonomiese 

geleenthede. Hierdie kwesbaarhede is dikwels onderling verwant: 
byvoorbeeld inkomstearmoede kan kinders se gesondheid in 
gevaar stel, wat op sy beurt impak op onderwys en indiensneming 
vooruitsigte 

 

1. Inleiding 
 
Daar is min van ons wat nie bekommerd is oor ons kinders en jongmense binne 

die huidige opset in ons land nie, veral in die lig van bovermelde statistieke wat 
vir ons ‘n kykie gee in die stand van sake. Wat ons ook geleer het is dat ons vanuit 
‘n Bybels-Christelike perspektief ook nie maar net tevrede kan of mag wees 

wanneer dit met ons eie kinders goedgaan nie, terwyl daar soveel faktore is wat 
die algemene welstand van kinders en jongmense in ons samelewing bedreig nie. 
Ons kinders en jongmense verdien dus ‘n spesiale fokus binne hierdie 
Pinksterreeks. 
 

2. God is nie ‘n pretbederwer wat net ‘n demper wil plaas om 

op ons geluk nie 
 
Prediker 11:7-9c 

God se oorspronklike bedoeling was dat die mens die skepping sou geniet. 
Genesis 1:31 verklaar “God het na alles gekyk wat Hy gemaak het, en kyk, dit was 

baie goed.” Deur die mense se ongehoorsaamheid was die paradyslewe egter 
heeltemal ontwrig en omvergegooi en was dinge ná die sondeval nooit weer 
dieselfde… 
 

Die boodskap regdeur die Ou Testament maak dit egter duidelik dat God nooit 
van die Goddelike plan afgesien het om aan die mens die goeie te voorsien nie – 

ten spyte van volgehoue ontrou en ongehoorsaamheid, en ‘n keuse vir afgode en 
dinge wat altyd geëindig het in teenspoed en selfs die dood. Maar selfs God se 
straf op die sonde, het nie God se genade uitkanseleer nie. Só het ons ook vroeër 
in die reeks die belofte in Jeremia 29:11 gehoor – ‘n belofte wat kom tydens die 
volk se ballingskap, juis as gevolg van hul sonde: 11 “Ja, Ek ken die planne wat 
Ek vir julle het,” is die uitspraak van die Here. “Dit is planne van voorspoed, en 

nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee.” 
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Christus kom bevestig dit dan ook wanneer Hy, teenoor die duiwel (die dief en 
rower) wat kom “steel en slag en uitroei”, die Goeie Herder is wat gekom het dat 
ons (sy skape) “lewe, en dit in oorvloed” kan hê. 

 
Daarom sê die Prediker dat die lig soet of aangeneem is, dat dit goed vir die oë is 
om die lig te sien, en dat die mens hul moet verheug in die jare van hul leeftyd. 
In Prediker 11:9 word die jongmense spesifiek aangespreek en aangemoedig: Jy 
wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen 
wat jy goedvind en waarvan jy hou.” 

 
In Prediker 8:15 lyk dit of hy maan teen ‘n oordrewe negatiewe siening op die 
lewe: “”Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens in hierdie 
wêreld as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe 
wat God hom in die wêreld gee” (1983). Die Prediker kies om nie wanhopig te 
leef nie. Hy is terdeë bewus van die teenstrydighede en die oënskynlike chaos in 

die wêreld. Hy aanvaar selfs dat daar bepaalde grense is en onverklaarbare 
dinge. Maar steeds kies hy vir die lewe, omdat God is die Gewer hiervan. Daarom 

sal hy eet, drink en vrolik wees! 
 
Baie van ons sal inderdaad kan getuig dat dit geensins vervelig was of is om ‘n 

Christen te wees nie. Ons moet egter nie die fout maak om die wêreld se manier 
van pret en plesier as die enigste maatstaf te gebruik nie. Dit is daarom belangrik 
dat Christene hulself op so ‘n wyse sal geniet dat kinders en jongmense gesonde 
rolmodelle sal hê. Ons faal ongelukkig te veel hierin. 
 

3. Die Here moedig ons aan om met die regte ingesteldheid en 

perspektief te leef 
 
Ons ken die Afrikaanse gesegde: “Lekker is maar ‘n vinger lank”, wat beteken 

“die plesier is van korte duur.” 
 
Die Prediker sluit aan by die Psalmdigter: “Leer ons ons dae so gebruik dat ons 

wysheid bekom” (Psalm 90:12, 1983). “Om ons lewensdae na waarde te skat – 
dit moet U ons leer, sodat ons ‘n hart vol wysheid kan verwerf” (2020). 
 

‘n Wyse mens dink nie net aan en leef nie net vir die oomblik nie, maar beskou 
en verstaan elke oomblik ook vanuit ‘n ewigheidsperspektief – die ewigheid gaan 

baie langer duur as die aardse lewe (vgl. ook 1 Kor 15:32-34). Daarom is daar die 
vermaning oor die “donker dae van die dood” wat ook baie is, asook die feit dat 
God van ons rekenskap sal eis (Prediker 11:8,9). Van die begin van die skepping 
af het God verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid van die mens gevra. Die 
genieting van die skepping was dus nooit grensloos en alleen maar gerig op eie 
plesier en genot nie.  

Kinders en jongmense, in besonder, is onder geweldige groepsdruk. Die 
lewensmotto blyk te wees: “Moenie dink nie, doen!” “Just do it!”  “Just go with 
the flow!” YOLO (You Only Live Once)! Hierdie uitdrukkings het ongelukkig meer 
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as dikwels betrekking op riskante en roekelose gedrag; om te kies vir die plesier 
en genot op die betrokke oomblik tot jou beskikking, sonder om te veel te dink 
aan die gevolge. In die agtergrondsinligting het ons gewys op die kwesbaarheid 

van jongmense, in besonder in die adolessente fase. Ook die statistiek met 
betrekking tot werkloosheid vra dat ons jongmense sal aanmoedig om te kies vir 
die voltooiing van hul skoolloopbaan en verder studie en opleiding, met 
inagneming van die sisteem wat hulle faal of moeilike huislike omstandighede. 
Baie van ons jongmense wil dan ook vinniger geld verdien, eerder as om nog jare 
te studeer – die drang na onmiddellike bevrediging (instant gratification) speel 

‘n groot rol. 
 
Die Prediker het goeie advies: “Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou 
liggaam kwaad doen” (11:10a,b). Wat jy doen en hoe jy leef, maak saak. Sekere 
keuses wat ons maak is elfs onomkeerbaar, en sal ons vir die res van ons lewe 
daarmee saam moet leef. 

 

4. Ons kan baie meer doen om gemeentes inklusiewe ruimtes 

te maak waar kinders en jongmense waardeer en gekoester 
word. 

 

Eerder as om 
jongmense te 
blameer vir alles wat 
verkeerd is in die 
wêreld en om te 
ontwikkel wat Anne 

Streaty Wimberly 
“ephebiphobia” 
(efebifobie) noem – 

'n vrees en afsku 
teenoor adolessente 

wat lei tot devaluasie 
van hulle en sienings 
van adolessensie as 
'n probleem, moet 

ons seker maak dat daar genoeg rolmodelle en mentors vir hulle is. Ons het 
“faithing adults” (volwassenes wat hul geloof aktief uitleef) nodig - wat God se 

liefde op egte, gepaste maniere beliggaam, in wat ons 'kollektiewe inkarnasie' 
kan noem (Myers). Ouer gemeentelede is “borge wat gepas in volwassenheid 
geanker is, maar wat saam met die jeug op hul reis sal stap”. Hierdie borge “deel 
die las van die reis, help om die padkaarte te lees en bied aanmoediging” (Malan 
Nel). 
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In hierdie opsig help Richard Osmer, professor in Christelike Opvoeding by 
Princeton Teologiese Seminarium in die VSA ons. Hy voer aan dat die gemeente 
jongmense kan help dop hul reis deur die lewe deur die volgende aan hulle te 

bied: 
 
 a. creed to believe ('n geloofsbelydenis om te glo): kom ons gee aan ons 
kinders ‘n woordeskat van geloof. Binne die sekulêre opset waar mense al minder 
oor hul geloof praat, is dit nie verrassend dat ons kinders en jongmense nie so 
gemaklik oor hul geloof praat nie. As verbondsouers en verbondsgemeenskap is 

dit ons verantwoordelikheid om hulle te leer. Dit moet hulle help om gemaklik te 
wees en te praat oor hul persoonlike verhouding met die liefdevolle en genadige 
God. 
 
 a code for the road ('n kode vir die pad): Terwyl kinders en jongmense 
onder ons pastorale sorg is, moet ons hulle help om hul Christelike karakter te 

ontwikkel. Dit sal hulle help om die uitdagings van die lewe te hanteer en die 
deur die lewenswerklikhede te navigeer op hul lewensreis. Hiervoor nodig hulle 

die “faithing adults” en “borge” wat navolgingswaardige voorbeelde van die 
Christelike lewe is. Sodoende kry ondermeer die Tien Gebooie, die 
Saligsprekinge, Jesus se onderwysing, die geskrifte van Paulus en die tradisie van 

die geloofsgemeenskap waarvan hulle deel is vir hulle groter betekenis, en dien 
dit as padkaart vir hulle. 
 
 a dream to esteem ('n droom om te ag): Osmer noem hier die 
belangrikheid van (geloofs)onderskeiding (“discernment”), wat beteken dat 
mense bi-fokale visie moet het. Dit help gelowiges om vanuit die nuwe skepping 

binne die huidige lewens werklikhede te leef. Só sal hulle in staat wees om 
alreeds (klein) tekens van die nuwe skepping te sien en waar te neem soos wat 
dit in hulle lewens en gemeenskappe deurbreek. En só sal die lewende hoop in 

hulle gevoed word, gebore in God se beloofde toekoms! 
 

Afsluiting 
 
Die alledaagse lewe is baie moeilik en uitdagend vir ons kinders en jongmense. 

Kom ons maak ons huis en gemeentes veilige, verwelkomende en insluitende 
(inklusiewe) gemeenskappe waar hulle liefde, aanvaarding, bevestiging 
(affirmation) sal ervaar. Kom ons help hulle om te word wat die Here wil hê hulle 

moet wees en word. 
 

Gebede 
 

- Vir die kinders en jongmense, en bedieninge vir kinders en jongmense in 
die gemeente 

- Vir jongmense wat verskillende vorme van trauma ervaar 

- Vir gebroke huisgesinne en omstandighede wat bydra tot die krisis wat 
kinders en jongmense ervaar 
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9 

Ons roep om en bid vir God se genesing en herstel 

van ons land 
Jeremia 8:18-9:1 

 

Inleiding 
 

Daar is min van ons wat nie diep bekommerd is oor die stand van sake in ons 
land nie. Ons beleef ‘n warboel van emosies op ‘n daaglikse basis – hartseer en 
trane, woede en frustrasie, bekommernis en angs, met oomblikke van blydskap 
en vreugde. Ons weet alles is nie net verdoemenis en somberheid nie, maar 
sukkel en stry teen ‘n gevoel van algehele pessimisme of swartgalligheid. Ons 
probeer ook dikwels onsself net afsluit van nuus en koerante, begrawe eerder 

ons koppe in die sand van enigiets wat ons ontvlugting bied – en dis ook nie altyd 
goeie, positiewe en opbouende dinge nie, en die ontvlugting is net tydelik, want 

die harde werklikhede dring op allerlei maniere deur ons mure en skanse... 
 
Jeremia waarsku die mense van sy tyd om die werklikhede in die oë te staar en 
nie volstruis-godsdiens of -politiek te beoefen en die wonde van die volk te 

probeer ignoreer deur voor te gee dat niks verkeerd is nie. Hulle kon nie maar 
die bloed en die stank ignoreer en hulle doof hou vir die stemme van die 
gewondes en die verdruktes nie. Hulle kon nie voortgaan om die stemme van die 
verontregtes te probeer stilmaak nie. Hy spreek skerp oordeel uit oor die self-
verryking waaraan almal skaamteloos deelneem, en die goedkoop en leë woorde 

waarmee die lydendes getroos word nie. 
 
“... want almal, klein en groot, wil hulleself net verryk, almal, selfs profete en priesters, 
is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: 

‘Alles is reg! Alles is reg!’ Maar niks is reg nie.” (Jer 8:10b,11, 1983-vertaling). 

 

1. Die kerk kan nie los staan van die samelewing se pyn en 
lyding nie 

 

“My volk se wonde is ook my wonde, ek is in die rou, deur angs oorweldig.” (8:21, 
1983) 
“Oor die ineenstorting van die dogter van my volk is ek gebroke. Ek is in rou, 

ontsetting het my aangegryp.” (2020) 
“Ag, was my hele kop maar water, en my oog ‘n fontein van trane, sodat ek dag 
en nag kon huil oor die gesneuweldes van die dogter van my volk!” (9:1) 
Jeremia stel vir ons ‘n goeie voorbeeld van hoe die profetiese en priesterlike 
(pastorale) aspekte van ons roeping onlosmaaklik ineen geskakel is. Die profeet 
wat geroep is om “uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te 

slaan, om te bou en te plant” (Jer 1:10), is self “platgeslaan” deur wat hy aanskou 
aan die gebeur is met sy volk as gevolg van hul ongehoorsaamheid en ontrou aan 
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die Here. Jeremia kyk na die wond. Jeremia hoor die geroep. En Jeremia se 
reaksie is oorweldigende hartseer en smart. Dit tref sy liggaam in die kern van 
sy wese. 

 
Jeremia se reaksie neem ons in die hart van God self wat keer op keer in die Ou 
Testament toon dat God nie apaties staan teenoor die toestand van die volk nie – 
selfs wanneer hul situasie die gevolg van hul sonde en wederstrewigheid is nie. 
God soek vir Adam en Eva op nadat hulle gesondig het en as gevolg van hul sonde 
weghardloop en wegkruip van God. God verskyn aan Hagar wanneer sy misbruik 

en alleen, verstote en verlate voel in die woestyn, sodat Hagar kan verklaar: “U 
is die God wat my sien” (Gen 16:13). Ook later wanneer sy weer die eensaamheid 
en uitgeworpenheid ervaar na die gebore van haar seun Ismael, en sy die dood 
van haar kind alreeds sien kom het, lees ons: “God het die seun se gehuil gehoor” 
(Gen 21:17). En só reageer God keer op keer in die verloop van die geskiedenis 

van die verbondsvolk as die 

God wat sien en hoor, en 
dan handel. Die God wat 

weier om hulle prys te gee. 
 
Wanneer Jesus verskyn, 

toon God dat God kies om na 
die mense, na die wêreld te 
kom, en is een van die name 
waarmee Jesus bekend 
gestel word juis Immanuel, 
wat beteken “God is met 

ons” (Matt 1:23). Jesus 
noem diegene wat treur 
gelukkig (salig) en beloof 

dat hulle vertroos sal word 
(Matt 5:4). Jesus se 
wonderdade van genesing 

van blindes, kreupeles en 
melaatses, so ook sy 

voeding van skares en die 
vryspraak van diegene wat 
gesondig het, getuig van 

barmhartigheid en diepe 

meelewing wat sy binneste 
in beroering bring.  
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2. Ons vra vrae en soek oplossings 
 
“Hoor daar! Die hulpgeroep van die dogter van my volk uit ‘n ver land: ‘Is die 

Here nie in Sion nie? Is haar Koning nie meer in haar nie?’” (8:19). 
“Is daar dan nie balsem in Gilead nie, is daar nie ‘n geneser nie? Ja, waarom vind 
die herstel van my volk nie plaas nie?” (8:22) 
 
In die droefheid en smart wat Jeremia ervaar, herhaal hy die getuienis van mense 
van regoor die land. Hulle lewer nie almal dieselfde getuienis nie. Sommige soek 

God en vind God nie. Sommige verwoord hul hopeloosheid en frustrasie. Almal 
van hulle vra vrae, en so ook Jeremia. Het ons nie hulpbronne nie? Het ons nie 
medisyne nie? Weet ons nie, iewers, watter soort radikale verandering nodig is, 
en hoe om dit teweeg te bring nie? Hoekom het ons ons nie verbind nie? Waarom 

bly ons aan dieselfde beproewing ly? Die profeet voel ook magteloos, en kan op 
hierdie oomblik net huil oor diegene wat gedood is. 

 
Gilead was 'n bergagtige streek oos van die Jordaanrivier, van die rykste en 

vrugbaarste streke in Israel. Daar was ‘n seldsame medisyne wat hier vervaardig 
is en wat die “Balsem van Gilead” genoem is. Dit was 'n salf gemaak van die gom 
van 'n boom. Hierdie balsem het simbolies geword vir die krag om te streel en te 

genees. Nou voel dit of niks, selfs in Gilead, hierdie volk genesing en redding kan 
bied nie. 
 
Jeremia leer ons iets oor klag of klaaglied (lament), wat ons ook vind in ’n aantal 
Psalms. Ons wysig dikwels ons gebede en petisies tot God. Ons praat veel eerder 
eerlik met vriende, adviseurs en betaalde professionele persone, maar ons praat 

nie altyd eerlik met God nie. Jeremia hou niks van God terug nie en bied aan ons 
‘n voorbeeld van 'n gebedslewe van beide lofprysing en klaaglied. 
 

3. Ons is getuies van God se genesing 
 
“Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het 

hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor 
óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir 
ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing 

gekom.” (Jes 53:4,5). 
Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie ‘n dokter nie? Waarom het my volk 

nie gesond geword nie? Is daar genesing vir ons land vandag? Waarom blyk dit 
of ons land nie gesond word nie, maar veel eerder sieker – van een krisis na ‘n 
ander, van een tragedie na ‘n volgende, en een skande na ‘n ander beweeg?  
 
Ons gekla en geween mag nooit in hopeloosheid eindig nie. Ons moet draers van 
God se hoop, van die lewende hoop wat in Christus Jesus is, en die genesende 

krag van die Heilige Gees bly getuig. Ons kan dit alleen doen as ons self getuies 
daarvan is. Ons kerk, ons gemeentes, ons as Christengelowiges moet lewende 
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getuies wees dat Jesus Christus gister en vandag dieselfde is en tot in ewigheid 
(Heb 13:8).  
 

Afsluiting 
 
Ons word vandag opgeroep om nie alleen die nood en probleme in ons land te 
identifiseer en kritiek te lewer teen die sonde en verkeerdheid, soos korrupsie, 
diefstal, oneerlikheid, magsmisbruik, geslagsgeweld, uitbuiting, en wat ook al, 
nie, maar om met priesterlike bewoënheid en Christelike solidariteit voorbidding 

te doen en ‘n voorbeeld te wees van die mense en samelewing waaroor ons 
droom. Die Here help ons daartoe! 
 

Gebede 
 

- Ons bid vir ons land en noem voor die Here al die dinge wat ons oor 
bekommerd en hartseer is  

- Ons dank die God dat al hierdie dinge nie die laaste woord is nie – dat God 

se verlossing, genesing en herstel steeds die Goeie Nuus vir ons land en 
die wêreld is. 

- Ons verbind ons daartoe om getuies en voorbeelde te wees van die dinge 

waarvoor ons bid. 
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10 

Ons bid dat die kerk as verloste mense en ligdraers in alle 

opsigte 'n rolmodel sal wees 
Filippense 2:12-16 

 

Inleiding 
 

Een van die grootste foute wat ons dalk maak is dat ons die Bybel wil gebruik om nie-gelowiges 

of nie-Christene aan te spreek. Die Bybel is in die eerste plek geskryf vir gelowiges, vir die 

verbondsvolk van die Here. Dit vertel ons van hoe gelowiges die skepping verstaan, en hoe 

God die mens as verteenwoordiger van God aanstel. Die hele Ou Testament vertel die verhaal 

van God se verhouding met die verbondsvolk – met al die hoogte- en laagtepunte daarin vervat. 

Die Nuwe Testament, en spesifiek die Evangelies, vertel die verhaal van Christus Jesus se 

menswording en aardse bediening, en hoe Hy deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons 

verlossing bewerk het. Die grootste deel van die Nuwe Testament bestaan uit Paulus se briewe 

aan verskillende gemeentes waarin hy hulle keer op keer herinner van hul identiteit in Christus. 

Paulus spreek die probleme en uitdagings aan wat die gemeentes ervaar en roep hulle op om in 

eenheid as nuwe mense te leef. 

 

Filippense is een van Paulus se sogenaamde gevangenis-briewe, saam met Efesiërs, Kolossense 

en Filemon. Dis ‘n bedankingsbrief vir die materiële bystand wat hy van hulle ontvang het, en 

hy gebruik dit om hulle te bemoedig en te versterk. Filippense word ook beskryf as Paulus se 

blydskapsbrief, omdat dit die ware Christelike blydskap beklemtoon. Hierin gaan die apostel 

sy medegelowiges juis voor om nie toe te laat dat omstandighede jou beroof van die blydskap 

en vreugde wat ons in Christus deelagtig geword het nie. Die brief is gerig aan gelowiges wat 

lewende getuies in die wêreld, in hul samelewing moet wees 

 

1. Die konteks: ontaarde en korrupte mense 
 

Die kerk het haar nog altyd binne ‘n bepaalde konteks hier op aarde bevind, en is sy nog altyd 

geroep om binne spesifieke kontekste haar roeping uit te leef. Waar ons ons op hierdie oomblik 

binne Suid-Afrika bevind – in ons dorp, stad, gemeenskap, woonbuurt – is waar ons ons geloof 

moet uitleef. 

 

Dink maar aan ‘n paar Bybelse voorbeeld: Noag se geslag toe die verdorwenheid of boosheid 

so groot was met mense wat net slegte dinge bedink (Gen. 6:5); of Lot se geslag toe daar nie 

eers tien regverdige siele in die hele Sodom gevind kon word nie (Gen 18); of Elia se geslag 

toe die goddelose Agab koning was van die goddelose volk Israel (1 Kon 17 en 18); of Daniël 

se geslag toe hy hom as jongman in 'n vreemde land bevind het en onder druk was om die 

koning se vleis te eet en sy wyn te drink (Dan 1:8); of die apostels se generasie toe Rome die 

wêreld regeer het en die skynheilige skrifgeleerdes en Fariseërs die godsdienstige toneel 

oorheers het.  

 

Vandag bevind ons ons as kerk in ‘n konteks wat ook maklik beskryf kan word as “’n krom en 

ontaarde geslag”. Ons het oor die reeks heen ons Suid-Afrikaanse konteks belig en verskeie 

aangeleenthede genoem wat ons tot kommer stem. Een probleem is natuurlik dat niemand juis 

verantwoordelikheid of verantwoording wil aanvaar  vir die historiese sowel as die meer 

onlangse redes vir die situasie nie. Almal wil eerder hul hande was in die oorskietwater van 
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Pilatus! Intussen het korrupsie ‘n kanker geword, en so ook geweld en misdaad, selfverryking 

en uitbuiting, terwyl die morele vesel van ons samelewing stelselmatig oor eeue en dekades 

heen afgebreek is... 

 

Maar wat moet ons doen as gelowiges, gemeentes en kerk? 

 

2. Leef as verloste mense! 
 

“Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe” Fil 2:12c, 

1983).- “werk met vrees en bewing aan julle verlossing” (2020). 

 

Paulus wys die gemeente daarop dat hulle nie maar net die regte ding doen wanneer hy 

teenwoordig is nie, maar veral ook in sy afwesigheid. Lidmate moet as ‘t ware self 

verantwoordelikheid neem vir hul verlossing. Hulle moet onthou wat hy hulle geleer het, maar 

hulle moet verantwoordelikheid neem vir hul eie geestelike groei en heiligmaking, want dit is 

immers God wat hulle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer (vers 13). God laat ons 

nie aan onsself oor nie. God gee en het alreeds gegee wat God van ons vra. Deur die Heilige 

Gees maak God ons  gewillig om ons lewens in te rig soos wat die God dit wil hê. 

 

“Doen alles sonder kla en teëpraat” vers 14).  

 

Hierdie opdrag het implikasies vir ons onderlinge verhoudinge in die gemeente. Wanneer 

gemeentelede of -leiers aanhoudend kla, stry, mekaar beskinder en afbreek, en weier om hul 

samewerking te gee vir die opbou van die gemeente, kry buitestanders ‘n verkeerde of valse 

indruk - nie net van die kerk nie, maar ook van die evangelie. Dit tas die geloofwaardigheid 

van die evangelie aan, en maak dat die verkondiging van die verlossende en bevrydende krag 

van die evangelie hol en leeg klink. 

 

3. Laat julle lig skyn! 
 

Die Here Jesus het alreeds die opdrag aan sy dissipels gegee: “julle is die lig vir die wêreld... 

Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat 

in die hemele is, kan verheerlik” (Matt 5:14a, 16). 

 

Wat doen ons te midde van “ontaarde en korrupte mense”? Paulus antwoord: “tree onder hulle 

op as ligdraers deur die woord van die lewe uit te dra.” “Skyn onder hulle soos sterre in die 

heelal.” Ons weet mos dat lig en die sterre net skyn in die duisternis en donker. Wanneer ons 

die situasie in die land as “donker” beskryf, word ons roeping en taak duideliker – juis nou is 

die tyd om ons lig te laat skyn! 

 

Ons wil dit mos nie altyd hoor nie. Dis makliker om vinger te wys, te kla en agteroor te sit en 

te wag vir dinge om te gebeur of vir ander om die regte ding te doen. Dit mag ons dalk beter 

laat voel, en ook genoeg ondersteuning van mede-klaers kry, maar dis beslis nie wat die Here 

van ons verlang nie. 

 

Te midde van soveel dinge wat dood en doodsheid oor ons land en gemeenskappe bring en 

letterlik die lewe uit mense druk, word ons opgeroep om “die woord van die lewe uit te dra.” 

Laat ons lewende getuies wees van die nuwe lewe wat Christus moontlik gemaak het en wat 

die Heilige Gees bewerk. Laat ons selfs die doodsheid en vasgelooptheid in ons gemeente 

verdryf deur die woord van die lewe uit te leef en uit te dra. 
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Ter afsluiting 
 

Kom ons verbeel ons net vir ‘n oomblik hoe die land sal lyk wanneer die miljoene 

Christengelowiges begin om gehoorsaam te word aan die Woord van die Here; wanneer ons 

kerke en gemeentes, asook ons persoonlike lewens en onderlinge verhoudinge spreek van die 

transformerende krag van die Heilige Gees; wanneer ons nie net bid vir verandering nie, maar 

self bereid is om te verander! Laat ons die rolmodel word van dit wat ons wil sien en waarvoor 

ons bid. 

 

Die Here help ons daartoe. 

 

Gebede  
 

- Kom ons bid vir die kerk, vir gelowiges, dat ons sal toelaat dat die Heilige 

Gees ons vernuwe en toerus om God se lig in ‘n donker wêreld in te 
weerkaats.  

- Kom ons bid vir ons land, en al die mense van ons land.  
- Kom ons bied onsself aan om ‘n verskil te gaan maak deur ons manier van 

lewe, ons manier van praat en deur ons manier van lewe.   
 

~~~ Amen ~~~ 
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