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REDAKSIONEEL

Dat ons tans in Suid-Afrika in ’n post-Calvinistiese 
era leef, sal deur min betwyfel word. “Sekulêr” 

tref deesdae dalk eerder die kol: sekulêre grondwet, 
se ku lêre juridiese stelsel, sekulêre regering, sekulêre 
on der wyskurrikulum, sekulêre samelewing, enso voorts. 
“Se kulêr” beskryf ’n omgewing waarin die kerk en 
Chris telike waardes nie meer die botoon in die vor ming 
van beginsels en die neem van besluite voer nie. Vanuit 
’n Chris telike perspektief, sou die woord “wêrelds” ’n 
goeie si no niem vir “sekulêr” wees – ’n samelewing en 
same lewingsinstellings los van God en sy Woord.

Deur middel van sosialistiese eko-
nomiese beginsels, het die hui dige 
sekulêre regering Suid- Afrika vir 
alle praktiese doel ein des in ’n wel-
synstaat verander. Deur middel van 
hier die ideologiese benade ring, het 
die ANC-regering homself gepo si-
sioneer om hom, deur middel van 
sy welsynstoelaes, as barm hartige 
samaritaan vir die ar mes voor te 
doen. Tog ont bloot die toene men-
de armoede in Suid- Afrika die 
mis lukkings van ’n sosialis tie se 
ideologie. Die humanitêre krisis 
wat deur hier die ideologiese be-
na dering veroorsaak word, word deur die huidige CO-
VID-19-krisis vererger en raak alle gemeenskappe in 
Suid-Afrika. 

Veranderde maatskaplike omgewing
In so ’n sekulêre samele wing waarin Christelike waar-
des en beginsels nie meer die botoon voer nie, sou ’n 
mens verwag dat iets soos die maatskaplike versorging 
van die kwesbares in die samelewing, sou afneem. Tog 
gebeur dit nie. Inteendeel, ons sou kon sê dat daar selfs 
’n toename is in die hoeveelheid liefdadigheidswerk wat 
gedoen word. Vir die glansganse het dit selfs mode (en 
goeie reklame) geword om ’n bepaalde liefdadig heids-
organisasie onder hul vlerk te neem.

Wat wel gebeur het, is dat daar groot veranderings op 
die maatskaplike terrein plaasgevind het. Waar kerke 
voor heen as regeringsvennoot ’n belangrike rol gespeel 
het in, bygedra het tot en selfs leiding geneem het 
met maat skaplike sorg, is hierdie taak grootliks deur 
die hui dige regering se welsynsprogram en privaat in-
stan sies se inisiatiewe oorgeneem. Buiten vir die meer 
omvattende inisiatiewe van ’n handjievol privaat in-
stan sies, het daar oor die algemeen ’n klemverskuiwing 
plaasgevind, sodat maatskaplike sorg in baie gevalle 
tot die uitdeel van kos pakkies verskraal word. Van be-

hoorlike opheffingsprojekte 
wat daarop gemik is om die 
ystergreep van armoede op 
gemeenskappe te verbreek 
en pro-aktiewe optrede om 
armoede te voorkom, is daar 
nie veel sprake nie.

Ook die kerk se rol het ver-
an der. In sommige gevalle 
word barmhartigheidsdiens 
tot behoeftige lidmate be-
perk en word dit nie meer 
as ’n noodsaaklike onder deel 
van sigbare evangeliebe die-
ning aan die breër ge meen-

skap gesien nie. Aan die ander kant is daar weer dié 
ker ke wat baie betrokke in hulle gemeenskappe is, maar 
wat ongelukkig deur die dryfsand van sosiale gereg-
tigheid ingesluk is. Boonop het politieke korrektheid, 
aangevuur deur die bevrydingsteologie, in baie gevalle 
die nuwe morele grondslag geword met die gevolg dat 
sekere welsyns projekte nou groter “advertensiewaarde” 
vir kerke inhou as ander.

Veranderde motiewe
In ’n post-Calvinistiese, sekulê re sa me lewing is dit te 
wag te dat die motiewe wat barmhartigheidswerk aan-
vuur, ook sal verander van dank baarheid na self e vre-
diging en selfs self regverdiging.

Wanneer ’n sekulêre samelewing  
ook Brood nodig het
Ds. Schalk Strauss
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Hoewel ’n sekulêre samelewing toenemend Godloos 
in sy denke en optrede raak, beteken dit nie dat so ’n 
sa me lewing hom ook sonder meer van die inherente 
be hoefte na verlossing kan loswikkel nie. Die soeke na 
iden titeit, waarde en regverdiging sal altyd daar wees. 
Waar Christene hierdie dinge egter in Christus vind, 
soek ’n sekulêre samelewing dit bloot op ander plekke 
soos in die doen van liefdadigheidswerk. Hoe meer 
“likes” ons dus op ons filantropiese Facebook-plasings 
kan kry, hoe beter voel ons oor onsself. Wanneer daar 
open bare lofliedere oor my maatskappy se gemeen skaps-
betrokkenheid gesing word, voel ek heiliger as dié wat 
elke Sondag deur die wet van God aan hulle sondenood 
herinner word.

Dit is saliger om te gee as om te ontvang (Hand. 20:35) 
word deur só ’n samelewing vervang met “daar is salig-
heid in gee”. In só ’n samelewing sorg die regterhand 
altyd dat die linkerhand oor sy doen en late ingelig 
bly. Barmhartigheid wat uit hierdie selfgesentreerde en 
self reg verdigende hartsmotiewe spruit, is daarom ook 
beperk tot die sigbare dinge. “Honger” word tot brood-
gebrek beperk deur ’n samelewing wat die honger pyne 
van sy eie Broodgebrek ignoreer.

Nie net goud en silwer nie
Die Here Jesus het vir sy kerk baie duidelike beginsels en 
riglyne ten opsigte van barmhartigheidswerk neergelê. 
Wanneer die kerk hiermee besig is, na binne en na 
buite, dan is ons in der waarheid besig om Christus se 
hande en voete te wees. Reeds tydens sy versoeking in 
die woestyn, onderstreep die Here Jesus ’n belangrike 
beginsel wanneer Hy Satan met ’n aanhaling uit Deu-
te ronómium 8:3 antwoord: Die mens sal nie van brood 
alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond 
van God uitgaan.

Tydens die eerste vermeerdering van die brood de mon-
streer Christus hierdie beginsel wanneer Hy eers die skare 
leer en hulle daarna voed. Hy gee eers vir hulle Brood en 

daarna sorg Hy ook vir die brood. As ons dan, soos die 
dissipels, opdrag kry om vir die skares iets te gee om te 
eet (Mt. 14:16), is dit eerstens ’n opdrag om die Brood 
van die lewe uit te deel, terwyl dit terselfdertyd ’n op-
drag tot tasbare barmhartigheid is. Jakobus leer ons dat 
hierdie twee aspekte nooit los van mekaar staan nie: As 
daar nou ’n broeder of suster naak is en aan die daaglikse 
voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan 
heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee 
hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie – wat baat dit?

Wanneer Petrus en Johannes die kreupel bedelaar by 
die poort van die tempel raakloop, is Petrus se woorde 
aan hom: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, 
dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die 
Nasaréner, staan op en loop (Hand. 3:6)! Hulle het besef 
dat hierdie man ’n groter honger na die Brood van die 
lewe as na aalmoese gehad het.

As kerk en as gelowiges kan ons baie maklik deur ’n se-
kulêre samelewing ingesluk word terwyl ons vergeet hoe 
honger hierdie einste samelewing self is. Die geestelike 
nood van die samelewing waarin ons leef, is ’n honger-
snood wat nie ’n voorkeur vir ryk of arm het nie. Dit is 
’n Broodgebrek wat blyk uit die dinge waarin mense hul 
regverdiging soek. Daarom behoort ons wat reeds die 
manna uit die hemel geproe het en daardeur versadig 
is, dit ook aan hulle uit te deel. Hoewel die fokus in 
hier die uitgawe geplaas word op die maatskaplike nood 
wat deur Afrikaner-armoede veroorsaak word, word dit 
gedoen met die gelyktydige en dringende oproep om 
nie die hongerpyne van ons breër sekulêre samelewing 
te verontagsaam nie. 

Christelike barmhartigheid spruit immers voort uit 
Christus se barmhartigheid. Dit is ’n “pay it forward”-
barm har tigheid en nie ’n sekulêre “pay to earn”-barm-
hartigheid nie. Wanneer jyself Brood gekry het, deel jy 
tog nie net brood uit aan hulle wat eintlik Brood nodig 
het nie! LIG IN DUISTERNIS

Ouers, moedig gerus julle kinders aan om by die WhatsApp-kletsgroep aan te sluit. Ds. Henning 
Da fel administreer die groepie en antwoord graag jongmense se vrae. Skandeer die QR-kode 
om aan te sluit.

Is jy nog nie deel van die AP Kerk se amptelike Facebook-blad nie? Gaan "like" gerus ons blad by 
www.facebook.com/apkerk en word deel van ons aanlyn gemeenskap waar ons daagliks nuus uit die 
kerkverband deel. 

YouTube: Is jy al ingeskryf op Lig in Duisternis Produksies se YouTube-kanaal? Gaan gerus na  
https://bit.ly/2y3q1Jk en teken in (“subscribe”) om op hoogte te bly van ons jongste produksies.
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Verskyningsdatums 2020

Maand Kopie in by 
Redakteur Verskyningsdatum

Julie/Augustus 2020 19 Mei 25 Junie

September 2020 14 Julie 25 Augustus

Oktober 2020 12 Augustus 22 September

November 2020 17 September 27 Oktober

Des. 2020/Jan. 2021 15 Oktober 24 November

FEES- EN OPENBARE VAKANSIEDAE* 2020
1 Januarie* Nuwejaarsdag

21 Maart* Openbare vakansiedag

6 April Van Riebeeckdag

10 April* Goeie Vrydag

12 April Paassondag

13 April* Gesinsdag

27 April* Openbare vakansiedag

1 Mei* Openbare vakansiedag

21 Mei Hemelvaart

31 Mei Pinksterfees

31 Mei Republiekdag

16 Junie* Konsentrasiekampdag

9 Augustus* Openbare vakansiedag

10 Augustus* Openbare vakansiedag

14 Augustus GRA-dag

24 September* Openbare vakansiedag

10 Oktober Krugerdag

25 Oktober Hervormingsfees

16 Desember* Geloftedag

25 Desember* Christusfees

26 Desember* Openbare vakansiedag

BESTEK VIR BYBELKENNISEKSAMEN 2020

Graad Ou Testament Nuwe Testament Handboek

Graad 4 Génesis 3:1-4:26 (20) Matthéüs 13 (20) Les 1-9 (10)

Graad 5 Exodus 18-20 (20) Lukas 15-16 (20) Les 1-9 (10)

Graad 6 Rigters 6-7 (20) Handelinge 4-5 (20) Les 1-9 (10)

Graad 7 1 Samuel 3-5 (35) 1 Korinthiërs 11-13 (35) Les 1-9 (30)

Graad 8 Nehemía 4-6, 8 (35) Jakobus 1-3 (35) Les 1-9 (30)

Graad 9 Jona 1-4 (35) 1 Timótheüs 2-5 (35) Les 1-9 (30)

Graad 10 Prediker 1-4 (35) Matthéüs 27-28 (35) Les 1-9 (30)

Graad 11 Haggai 1-2, Sagaría 1-2 (35) Johannes 10-11(35) Les 1-9 (30)

Belydend 1 Samuel 6-9 (35) Handelinge 8 & 9 (35) NGb art. 34-37 (30)
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ONTVANG DIE WOORD

Dinge wat regtig saak maak 
Paulus is besig om die belangrikheid van prediking aan 
Timóthëus te beklemtoon. Sommige predikers het hulle 
egter daaraan skuldig gemaak dat hulle geld eerder as 
Christus nagejaag het. Timóthëus word aanbeveel om 
hom van sulke predikers en hulle bediening te onttrek. 

Geld is ’n saak wat niemand kan ignoreer nie. Almal 
het dit nodig. Dit kan omstandighede verbeter, maar 
die sug na geld kan jou ook insluk en jou denke en op-
trede oorheers. Soms moet jy besef dat omstandighede 
nie altyd aangenaam sal wees nie, maar deel is van die 
be proewing wat jy moet verduur tot opbouing van jou 
geloof (vgl. Jak. 1:2-3). ’n Gebrek daaraan is nie nood-
wendig ’n teken daarvan dat iets met jou geloof fout is 
nie, want God gebruik alle omstandighede om die mens 
in hierdie wêreld te vorm.

Dit is waarom vergenoegdheid belangrik is. Dit behels 
die mens se tevredenheid met dit wat hy in die lewe 
be sit. Soveel mense meet die waarde en sin van die 
lewe aan dit wat gesien kan word, soos jou besittings. 
’n Lewe van toewyding aan Christus bied egter vir ons 
ware tevredenheid. Christus het sy lewe afgelê en so die 
dinge van die wêreld waardeloos kom maak deur die 
sa lig heid wat werklik van waarde is, aan ons te skenk. 

Wat beteken aardse besittings vir jou? 

Hoe het ons hier gekom? 
Vers 7 maak ’n stelling wat ’n mens laat dink. Die dag toe 
jy as baba die lewe vir die eerste keer aanskou het, het 
alles begin, maar jy het niks besit nie. Jy kon gevolg lik 
nie jou vertroue in enigiets anders stel nie. Jy het ge-
weet dat jy kos, klere en liefde nodig het. Dit was al wat 
belangrik was. Jy het nie omgegee of jou ouers geld het 
of nie. Jy het gehuil as jy honger was, koud gekry het 
of vasgehou wou word. Later word ons geleer dat geld 
en ander sake belangrik is en so verander ons lewe en 
word besittings erken. Dit neem helaas ge woon lik ook 
nie lank om vasgevang te word in die begeerte om net 
na meer te soek nie. 

Tog gee die Skrif wysheid in die woorde dat jy 
hier die wêreld met niks sal verlaat nie. Sonder 
enige besittings het ons die wêreld ingekom en 
daarsonder sal ons weer hierdie wêreld verlaat. 
Aardse rykdom is verganklik en armoede is ook 
beperk tot die lewe voor die dood. Hier die sake 
het eenvoudig nie ewigheids waarde nie. 

Hoe moet ons dan oor besittings dink? Ons moet besef 
dat die Here elkeen met bepaalde gawes seën. Sommiges 
ontvang rykdom en heers daaroor volgens God se wil, 
maar ander is onverskillig met daardie gawes. Die Here 
gee aan elkeen soos Hy wil en elkeen moet reg handel 
met die gawes wat hulle ontvang het. Jy het die lewe 

Skriflesing: 1 Timóthëus 6:3-23 (Fokusverse: 1 Timóthëus 6:7-10) • Sing: Ges. 294:1-2; Ges. 297:1-3

Die lewe is so besig. Mense werk so hard en jaag om alles gedoen te kry, maar is dit alles die moeite werd? Die 
beursie word al hoe dunner en die omstandighede al hoe moeiliker. Is daar raad vir die mens oor waarmee 
ons in hierdie wêreld besig moet wees? 

Is ek tevrede met die Here se 
voorsiening in my lewe?
Ds. Francois de Bruin
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van die Here ontvang en daarmee saam ook alle ander 
gawes. Dank God en gee aan Hom die eer vir alles wat 
jy ontvang het. Dit sal verseker dat die gawes nie ’n be-
langriker plek in jou lewe as God kry nie, maar tot eer 
van sy Naam in sy koninkryk aangewend word. 

Wees tevrede met wat jy het
Besef ons hoe wonderlik God die lewe vir elke mens 
be plan het? Hy leer ons dat elkeen geluk moet vind in 
al le omstandighede deurdat Hy ons gesindheid veran-
der sodat ons met ’n geloofsoog na die wêreld en al sy 
dinge kyk en waarlik besef wat belangrik is. 

In vers 8 word dinge soos voedsel en klere genoem as 
behoeftes wat bevredig moet word. Dit beteken dat 
ons nie na weelde in die wêreld hoef te soek vir basiese 
geluk nie. Wanneer ouers aan kinders voedsel, kleding 
en liefde kan verskaf, is die kind waarlik tevrede. Later 
ontdek die kind dat daar nog soveel meer beskikbaar is 
en tree die sondige begeertes na vore. 

Wil die Skrif ons leer dat jy niks moet besit nie? Nee, dit 
is nie die bedoeling van die teks nie. Dit gaan in we se 
oor mense wat vergeet waaroor die lewe eintlik gaan. 
Dit kom in werklikheid daarop neer dat mense heelte-
mal verleer het om die tydelike en die ewige waardes 
in die lewe te besef. Ons beleef tans wêreldwyd dat 
ryk dom am per oornag kan verdwyn soos ekonomiese 
om stan dig hede verander. Gevolglik word geld se tydelike 
waar de uit ein delik ontbloot. So ontdek mense al meer 
se ku riteit in die genade en voorsiening van God.

Begeerlikhede bring hartseer 
Die begeerte na meer geld verander mense se gedrag. 
Wat maak dat jy soveel ure ekstra aan jou werk afstaan? 
Dit boonop ten koste van jou verhouding met jou vrou 
of kinders? Moeders, hoe raak jou loopbaan jou kinders? 
Is dit werklik die moeite werd? 

Wie die gawes van die Here in perspektief sien, sal ver-
staan dat die Here vir elke man sy vrou stuur en so ook 
die man vir die vrou. Wie dit besef, behoort meer waarde 
te heg aan die gawes wat God binne hierdie verhou-
ding skenk, as tydelike, aardse wins. Die onbevredigde 
honger na tydelike wins, is maar een voorbeeld van 
hoe die begeerte na rykdom negatief op die lewe van 
die gelowige inwerk en skade kan berokken. Is dit nie 
beter om tevrede te wees met wat ons het en eerder te 
werk aan ware rykdom in Christus nie? Ons liefde vir 
mekaar behoort sigbaar te word in opofferende dade in 

nederigheid (vgl. Filip. 2:2-3). So word Christus sigbaar 
as ons ware rykdom. 

Dit waarop jy fokus, kry jou volle aandag. Niemand kan 
ewe veel aandag aan elke saak gee nie. Dit is in besonder 
waaroor dit gaan in die woorde van Christus wanneer 
Hy in Matthéüs 6:20-21 leer dat mense die skatte van 
die aarde sien en maklik daarna smag. Dit is is maklik 
om na die skatte van die aarde te streef eerder as om op 
die Here te vertrou vir versorging. 

In vers 10 sê Paulus dat die begeerte na geld die mens 
baie hartseer kan besorg. Dit kan ’n mens so in beslag 
neem dat jy die wil van die Here sal nalaat om jou 
geldelike doelwitte te bereik. Dit geld natuurlik nie net 
vir rykdom nie, maar ook vir die gebrek aan geld. Die 
ryk man begeer om meer geld te kry en doen alles in 
sy vermoë om dit te kry. Die arm man doen dit ook. 
Hy het nie geld nie en wy al sy aandag om dit te verkry 
wat hy nodig het. Die gevolg is identies: Ryk en arm is 
onvergenoegd met hulle omstandighede. Nie een van 
die twee is tevrede met die gawes van God nie. Hulle sal 
alles opgee om rykdom te hê. Dit is waarom die begeerte 
na geld die wortel van alle euwels word, want enigiets is 
geregverdig om daardie begeerte te bevredig. 

Dit is nodig om te weet dat God weet wat ons nodig het 
nog voordat ons dit vra (vgl. Mt. 6:8). So word die bede 
Gee ons vandag ons daaglikse brood ’n uitdrukking van 
vertroue dat die Vader ons gebed in Christus verhoor. Dit 
versterk ons geloof dat ons hoop en hoogste vervulling 
in Christus is – in swaarkry of welvaart.

Dit is die hartseer waarna die Skrif verwys. Hierdie soeke 
en begeerte na die tydelike kan die vertroue op die Here 
uiteindelik heeltemal vernietig en so bly daar niks van 
geloof in die lewens van mense oor nie.

Ons het nou geleentheid om oor ware rykdom te besin. 
Is my lewe in balans en fokus ek op die Here se hand van 
versorging in my lewe? Christus het geleer dat die lewe 
meer is as die voedsel en die kleding van die lewe. Hy 
doen dit in die besonder wanneer ons geleer word van 
die Vader se versorging. Christus leer ons om te weet 
dat ons in gebed selfs hierdie dinge tot eer van God en 
in diepe afhanklikheid kan vra. So word die Vader se 
versorging deur Christus vir ons ’n werklikheid wanneer 
ons deur Hom met ons daaglikse behoeftes tot die Vader 
nader. Mag ons daagliks groei in die vertroue van God 
se troue sorg in ons bestaan. LIG IN DUISTERNIS
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Die woordjie “armes” beteken in hierdie bydrae 
al le noodlydendes: verontregtes, onderdruktes, 

sie kes, gestremdes, hongeriges, gevange nes, vreem de-
linge – kortom, alle benadeelde, minder be voorregtes 
en ag ter geblewenes. Van al hierdie onderste lae van die 
sa me lewing word in sekere Christelike kringe beweer 
dat God op ’n besondere manier met hulle besig is. Die 
armes is dus vir Hom baie spesiaal.

Waar kom dié siening vandaan? 
Om enigsins lig daarop te werp, moet ons ’n bietjie in 
die kerkgeskiedenis gaan delf. Selfs net ’n oppervlak ki-
ge oorsig maak dit duidelik dat Christenteoloë van die 
begin af graag by die gunsteling filosofie van hulle tyd 
aan gesluit het. Sodoende wou hulle seker die aka de mie-
se gehalte van hulle teologiese denke verseker. In die 
pro ses het hulle gevaar geloop om hulle teologie met 
bui te- Bybelse idees te besmet. Die kerkvaders (eerste vyf 
eeue ná Christus) het alreeds graag die heidense filoso fie 
van die Griekse Plato in hulle teologie gebruik. In die 
Middeleeue het die beroemde Thomas van Aquino weer 
by Aristoteles gaan kers opsteek. Selfs in die moderne 
tyd duur hierdie proses voort. So kan ’n mens maklik 
bewys dat die vader van die negentiende eeuse liberale 
teologie, Friedrich Schleiermacher, grondig deur die 
Verligtingsfilosoof, Immanuel Kant, beïnvloed is.

Trek ons nou die lyn na ons tyd toe deur, sien ons dat 
die tydsgees ná 1960 al hoe meer rewolusionêr geword 
het. Dit was die tyd van wêreldwye studente-opstande, 
popmusiek en vrye liefde. Die destydse Hippies het ter 
wille van vryheid alle tradisionele norme oorboord 
gegooi. Daarby het die Derde Wêreld se inwoners – die 
“armes” in Suid-Amerika en Afrika – die koloniale juk 
van hul nekke afgegooi. Hulle het ervaar dat hulle in alle 
opsigte deur die Eerste Wêreld onderdruk is: ekonomies, 
polities, kultureel, kerklik, ensovoorts. Daarom het hulle 
maklik aanklank gevind by die neo-Marxistiese filosofie 

van Herbert Marcuse en andere. Dié filosofie het geleer 
dat die huidige onderdrukkende werklikheid gelukkig 
nog nie die finale werklikheid is nie. 

Volgens Karl Marx se klassieke skema van tese – anti-
te se – sintese, kan ons daarna uitsien dat die huidige 
“ar mes” deur middel van ’n voortdurende revolusie 
in ’n toekomstige kommunistiese “werkersparadys” 
verander sal word. Oudergewoonte het die teoloë weer 
by dié populêre filosofie aangesluit. Wanneer Ernst 
Bloch byvoorbeeld oor die “filosofie van hoop” skryf, 
begin Wolfhart Pannenberg oor die “teologie van hoop” 
skryf. God se belofte gee ons hoop en dié hoop trek ons 
as ’t ware in die toekoms in. Sodoende word ons bevry 
van ons huidige ervaring van “arm”-wees. Siedaar, die 
teologie van bevryding!

Bevrydingsteologie as ’n sambreelterm 
Uit dieselfde stal kom daar verwante vorme van teolo-
gie voort: teologie van die revolusie, politieke teologie, 
feministiese teologie en swart teologie – al na gelang 
van die beklemtoning daarin. Die bevrydingsteologie 
het uiteraard in Afrika ’n vrugbare teelaarde gevind, 
ook hier te lande by ons. Reeds so vroeg as 1968 verskyn 
daar uit die geledere van die Wêreldraad van Kerke The 
message to the people of South Africa. Daarin word die 
kritiese politieke rol van die kerk beklemtoon, veral teen 
apartheid. Laasgenoemde is nie net ’n politieke beleid 
nie; dit is ’n ideologiese alternatief vir die evangelie, ja, 
niks minder nie as kettery, sê The message!

Bevrydingsteologie in sy anti-apartheidsgewaad het 
meermale in Suid-Afrika die aandag getrek. In 1985 
verskyn die Kairos-dokument. Daarin word drie soorte 
teologieë onderskei, naamlik staats-, kerk- en profetiese 
teologie. Slegs laasgenoemde word as ’n geldige reaksie 
op die apartheidsregime in Suid-Afrika beskou. Kairos 
sluit sterk by die Suid-Amerikaanse bevrydingsteologie 

Bemoei Christus hom net met armes?
’n Reaksie op die Bevrydingsteologie
Prof. Sybrand Strauss (emeritus)
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aan en wil in die volle sin van die woord kontekstuele 
teologie wees. 

Nog ’n belangrike dokument uit dieselfde tyd is die be-
ken de Belhar-belydenis van die destydse NG Sending-
kerk. Dié kerk se sinode het onder die voorsitterskap van 
dr. Allan Boesak in 1982 ’n status confessionis afgekondig 
en die Belhar-belydenis goedgekeur. Boesak was ’n voor-
staander van swart teologie. Belhar behandel basies die 
eenheid van die kerk, versoening en geregtigheid. Onder 
laasgenoemde tema word ronduit verklaar dat God “op 
’n besondere wyse die God van die noodlydende, die 
arme en die verontregte is”. Dit kan nie ontken word 
dat hierdie standpunt en die bewoording daarvan aan 
die bevrydingsteologie ontleen is nie. Wie dus meen 
dat die vraag in die opskrif van hierdie artikel negatief 
beantwoord moet word, moet die bevrydingsteologie 
kan analiseer en kritiseer.

Bevrydingsteologie toon kenmerke van 
ervaringsteologie
Nie die betroubare OPENBARING van God in die Bybel 
vorm die grondslag van hierdie teologie nie, maar die 
wis sel vallige ERVARING van mense. Beoefenaars van 
hierdie soort subjektiewe teologie beleef tans ’n situa-
sie van “arm”-wees, in die breedste sin van die woord. 
Hulle omstandighede word soos ’n sjabloon hanteer: 
net die toepaslike Bybeltekse en geykte temas word 
deur gelaat. Wanneer hulle hul op die Bybel beroep, is 
dit gewoonlik Israel se bevryding uit Egipte, gesien as 
’n politieke bevryding, of Jesus se vereenselwiging met 
die “armes” in die Bergpredikasie, wat aangehaal word. 
So ’n selektiewe Skriferoep maak nog nie jou teologie 
Skriftuurlik nie. 

Vanuit ’n openbarings-historiese gesigspunt sal deeg li-
ke Bybels-teologiese besinning ons oë oopmaak vir die 
sentrale temas in die Bybel: sake soos God se verbond 
(Ou Testament) of die koms van sy koninkryk (Nuwe 
Testament). Dan word dit duidelik dat Christus Hom 
NIE net met die “armes” bemoei nie. Inteendeel, soos ’n 
vinnige oefening in die Evangelie volgens Lukas bewys, 
Hy bemoei Hom ook onder andere met die tollenaar, 
Levi (5:32), ’n Romeinse offisier (7:2), Simon die Fariseër 
(7:36) en ’n Joodse raadslid (8:41). Dit klop met die res 
van die Bybel. Ook ryk mense soos Abraham en Job 
dien die Here. Hy bemoei Hom ook met húlle welsyn en 
saligheid. (1 Tim. 6:7 vv). Buitendien, die wiel kan mos 
altyd draai. Mense wat nou “arm” is, kan later ryk word 
en andersom. Met wie moet God Hom dan bemoei? 

Dit is beter om te bely: in sy sondaarsliefde en genade 
bemoei Hy Hom met alle soorte mense – arm én ryk.

Bevrydingsteologie as kontekstuele teologie 
Daarmee word beweer dat die konteks, die situasie en 
om ge wing waarin mense woon, hulle geloofsoortuigings 
be paal. Dit is egter om agterstevoorom te redeneer. Dit is 
nie die subjektiewe en veranderlike konteks nie, maar die 
objektiewe en vasstaande konfessie (belydenis) wat ons 
oortuigings rig en bepaal. In plaas van ’n kontekstuele 
teologie, soos bevrydingsteologie, behoort ons dus liewer 
’n konfessionele teologie te beoefen. Dit beteken dat ons 
steeds die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof 
wat ons saam met die kerk van alle eeue en alle lande 
bely, as ons uitgangspunt moet erken en gebruik. As ek 
dan gevra word of Christus Hom nét met die “armes” 
be moei, sê ek duidelik: Nee! Goddank nee, ons Here Jesus 
Christus bemoei Hom met die hele wêreld en met mense 
uit elke volk en taal en nasie. Hy is immers deur God 
met die Heilige Gees gesalf tot ons hoogste Profeet, ons 
enigste Hoëpriester en ons ewige Koning. (HK So. 12).

Bevrydingsteologie as ideologiese en filosofiese 
teologie 
Ideologiese denke is vir ons almal ’n bedreiging. Dit bete-
ken dat ’n mens een of ander idee verabsoluteer, byna 
ver afgod, en dat jy voortaan die hele lewe in die lig van 
daardie idee gaan verstaan. Gewoonlik word so ’n idee met 
’n “-isme” aangedui. Dink maar aan kapitalisme, sosia lis-
me, konserwatisme, liberalisme, rassisme, tradisiona lis-
me, integrasionisme, ensovoorts. Die filosofie bestudeer 
dan so ’n ideologie intensief van alle kante. Vervolgens 
sluit die teologie by die heersende populêre (nie-Chris-
telike) filosofie aan, soos ons kort oorsig aangetoon het. 
Die re sul taat is ’n ideologiese en filosofiese teologie.

Op die oomblik is veral die ideologie van die postmo-
der nisme baie gewild. Dit word filosofies uitgewerk en 
lei tot relativisme en die onaantasbaarheid van die mens 
se regte. Hoe hierdie filosofiese standpunte die teologie 
gaan beïnvloed, begin reeds rondom ons sigbaar word.

Omdat die bevrydingsteologie so nou by die neo-Marx-
istiese filosofie van destyds aangesluit het, kan bevry-
dingsteologie ook as ideologies en filosofies beskou word. 
Op grond van bostaande ontleding durf ons sê dat die 
stelling dat God Hom nét met die “armes” sou bemoei 
eerder ’n ideologiese en filosofiese as ’n teologiese stel-
ling is. Derhalwe kan ons as gereformeerde Christene 
nie daarmee saamstem nie. LIG IN DUISTERNIS
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Die regverdige ken die reg van die armes, 
maar die goddelose verkry geen kennis nie 
(Spr. 29:7).

Wanneer ons oor armeversorging dink, behoort die 
kerk, as geregverdigdes, ook die reg van die armes te 
ken en nie soos goddeloses teenoor hulle op te tree nie. 
Vol gens Powell en Rushdoony1 is die rede waarom die 
wel synstaat en die hedendaagse benade ring tot welsyn 
nie werk nie, omdat dit nie die reg van die armes ken 
nie en dinge op ’n wêreldse eerder as ’n Bybelse manier 
han teer. So ’n wêreldse benadering hef mense nie op uit 
hulle armoede nie. Daarom moet ons vra hoe die Here 
wil hê ons as kerk armeversorging moet doen wat tot sy 
eer, tot uitbou van sy koninkryk en tot opheffing (heil) 
van die armes is. Daarvoor sal ons na die Skrif moet 
luis ter om te hoor wat die “reg van die arme” behels. 

’n Ernstige vraag is of die maandelikse uitdeel 
van kospakkies of maandelikse alimentasie in 
ooreenstemming met die reg van die armes 
is en of daar nie be ter maniere is waarop die 
ge meente hulpbehoewen des kan bystaan nie.

Die reg van die armes volgens die Ou Testament
Uit die Ou Testament kan die reg van die armes in die 
volgende vyf punte opgesom word. Die eerste drie geval le 
het die bedoeling dat daar van die arme verwag was om 
te werk, sodat hy en sy gesin kon eet. Die vierde gaan 
daaroor dat iemand sy bates in bedryfskapitaal omskep 
om daarmee te werk en die vyfde het te doen daarmee 
om die magteloses in die samelewing te versorg. 

Die afoes-beginsel (Lev. 19:9, 10; Lev. 23:22; 
Deut. 24:19-22)
Ons sien die toepassing van die afoes-beginsel in 
Rut se verhaal. Die bedoeling daarmee was dat in- 

dien die eienaar iemand toegelaat het, hulle vir 
hul le eie voedsel, of om dit te verkoop, die na-oes 
van die lande kon afhaal. Ons het hierdie praktyk 
nog tot onlangs in die boerderygemeenskap gesien, 
by voorbeeld waar armes mieliekoppe kon gaan 
optel en die boer dit dan teen ’n sekere bedrag per 
sak teruggekoop het. Ons kan dalk herbesin oor 
hier die beginsel en vra hoe ons dit kan toepas om 
ook ons armes aan die werk te kry deur die oorskiet 
wat ons besighede genereer, vir eie inkomste te her-
win. Waar daar byvoorbeeld ’n neweproduk van ’n 
fabriek is wat nie vir die fabriek koste-effektief is 
om te verwerk nie, kan dit aan ’n klein sakeman 
aangebied word om te verwerk. 

Arme-lenings (Ex. 22:25-27; Deut. 15:7-10)
In Nehemía 5:1-13 word die rykes aangespreek 
om dat hulle die wet op die arme-lenings oortree 
het. Die doel met die wet was om aan ’n broer deur 
middel van ’n lening die geleentheid te gee om sy 
vee wat hy deur droogte verloor het of die saad vir 
die nuwe jaar se inset, te koop en die bedrag aan 
die einde van die oes terug te betaal. Dit moes ’n 
rentevrye lening gewees het en indien dit nie binne 
ses jaar terugbetaal kon word nie, moes dit kwyt-
geskeld word. Hierdie lening sou dus net deur lede 
van die gemeenskap gegee kon word wat self nie 
afh ank lik van die opbrengs van die kapitaal was nie.

Verkoop as dienskneg (Deut. 15:12-15)
Iemand wat sy kapitale vermoë om selfstandig 
besig heid te bedryf, verloor het, kon as intellektuele 
of fisiese kapitaal as dienskneg vir ses jaar of tot 
met die jubeljaar gekoop word. Hierdie beginsel 
word ’n werklikheid in die praktyk wanneer ’n 
medegelowige ’n betrekking teen ’n billike loon/
versorging gegee word. 

Indien iemand verarm, kon sy eiendom verkoop 
word tot die jubeljaar (Lev. 25)

Bybelse maniere om  
armoede te bestry
Ds. Martin Jordaan
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Die vierde metode is redelik voor die hand liggend. 
Die enigste verskil tussen Israel en vandag is dat 
ons nie meer die Jubeljaar so toepas nie en dus nie 
eiendom slegs vir 49 jaar koop nie. 

Arme-tiende of derdejaarstiende (Deut. 26:12)
Die arme-tiende was ’n ekstra tiende wat driejaar-
liks gehef is om mense soos weduwees en wese, wat 
nie hulle eie inkomste kon genereer nie, van voedsel 
te voorsien totdat hulle weer ’n eie inkomste kon 
ge ne reer of tot die driejaarlikse gawe deur die ge-
meen skap aan hulle gegee is. Wat by hierdie gawe 
op val, is dat dit slegs elke derde jaar gegee is en 
die hele gemeenskap daarby betrokke was. Twee 
sake wat Powel hieroor uitlig, is dat die bedoeling 
daarvan was dat die arme by die gemeenskap be-
kend was as ie mand wat nie ’n kansvatter is nie en 
dat dit hulle die verantwoordelikheid van goeie 
rent meesterskap geleer het, naamlik om vooruit 
te beplan sodat hy nie voor die einde van die drie 
jaar weer verarm nie. 

Een van die positiewe effekte van gehoorsaamheid aan 
die wet van God behoort te wees dat daar geen armoede 
onder gelowiges behoort te wees nie (vgl. Deut. 15:4), 
maar as gevolg van die sondeval en die sondige aard 
van die mens, is dit nie die geval nie. Gevolglik leer 
Deuteronómium 15:11: 

Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; 
daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand 
wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en 
die arme in jou land. 

Die Woord van God neem dit dus as ’n gegewe dat daar 
soms, ook onder die gelowiges, armoede sal wees. 

Daar is verskeie redes wat veroorsaak dat daar verar-
ming is. Van die oorsake wat die Bybel noem, is dinge 
soos hongersnood, droogtes en ander natuurrampe, 
rowerbendes wat vee steel en persone se eie luiheid 
of ander sondige dade. Nog ’n rede waarna die Bybel 
verwys, is die aanwesigheid van weduwees en wese in 
’n samelewing. Op baie plekke word die uitdrukking 
“weduwees en wese” gebruik om die magteloses in die 
gemeenskap aan te dui wat nie vir hulself kan sorg nie. 
Volgens Powell kan hierdie groep dus ander kwesbares 
soos gestremdes ensovoorts, insluit.

Die Woord spreek hom sterk uit teen luiheid en ander 
sonde wat tot armoede lei en verklaar dit ’n tugwaardi-
ge saak. Die opdrag tot werk word duidelik vir ons in 
die Nuwe Testament herhaal en daarom is een van die 
vereistes vir die versorging van mense wat in staat is 
om te werk, juis om dit vir hulle moontlik te maak en 
hulle daarop te wys dat hulle met hulle eie hande moet 
werk om mee te deel aan die wat nie het nie (Efés. 4:28). 
Elders stel Paulus: 

Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit 
altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet 
hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige 
onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk 
nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel 
en vermaan ons deur onse Here Jesus Chris-
tus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet 
(2 Thes. 3:10-12). 

Armoedeversorging het dus nie te doen met die sub si-
diëring van sonde nie. Dit gaan daaroor om hulpbe hoe-
wendes aan te spoor, deur hulp en middele, om hul le uit 
hul le omstandighede op te help, sodat hulle weer hul le 
plek in die samelewing kan inneem, sover moont lik 
self ver sor gend kan wees en selfs kan hê om uit te deel 
aan ander.

Vir die verarming as gevolg van ander omstandighede 
het die Here wel raad gegee wat in die Nuwe Testament 
ook toegepas is deurdat die eerste gemeente die armes 
en veral die weduwees versorg het (vgl. Hand. 2:24 en 
Hand. 1-7). Paulus gee vir ons ook in 1 Timótheüs 3:1-15 
riglyne oor die weduwees se versorging. Hier glo ek dat 
hy, as voormalige skrifgeleerde, ook die Ou Testament 
in gedagte het ten opsigte van hoe dit gedoen behoort te 
word, aangesien hy nie spesifieke riglyne gee nie, maar 
net sê wie gehelp moet word en wie vir die hulp verant-
woordelik is. Aangesien die Nuwe Testament grootliks 
oor die hoe swyg, behoort ons dus te aanvaar dat die 
Nuwe Testamentiese kerk die Ou Testament as basis vir 
hulle hantering van die saak sou gebruik, aangesien die 
reg van die armes daarin duidelik uitgespel is en steeds 
toegepas kon word. So kan die kerk van Christus dus ook 
die beginsels van armeversorging in die Ou Testament 
neem en op ons omstandighede toepas. LIG IN DUISTERNIS
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1 Powell E. A. & Rushdoony R. J., Tithing and Dominion, 1979, Ross House 
Books.
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Die Depressie van 1933 het die armblanke-vraagstuk van 
destyds eerder vererger as veroorsaak. Die onder wys-
vlak ke van Afrikaners was nog laag, die meeste mense 
was arm, baie het op onekonomiese stukkies grond in 
die platteland gebly, die stedelinge was nie toe gerus vir 
die eise van ’n moderne ekonomie nie, en Afri kaner-
on der nemers en ondernemings was baie skaars. Die 
de pres sie het die toestand vererger en tot die Car ne-
gie- studie oor die armblankevraagstuk en die FAK se 
Eko no miese Volkskongres in 1939 gelei. Die wekroep 
van die tyd was “’n Volk staan op”, terwyl Vader Kestell 
se leuse van “’n Volk red hom self” die gemeenskap tot 
helpme kaar- aksies aangemoedig het.

Die sleutel tot Afrikaners se suksesvolle opstaan uit die 
armoede en onderontwikkeling van die tyd, het op tien 
pilare gestaan. 

1. Sakewêreld
Afrikaners is deur leiers soos dr. MS Louw, prof. CGW 
Schuman en dr. TE Dönges aangespoor om die sake-
wêreld te betree. Hulle het besef dat ondernemerskap die 
enjin van die ekonomiese groei sou wees wat nodig was 
om hul gemeenskap uit armoede op te hef. Die vereiste 
daarvoor was dat Afrikaners nie vyandig teenoor die 
sakewêreld moes staan nie, maar dit met mag en mening 
moes betree. Die vryemarkstelsel was destyds nog deur 
baie arm mense gesien as “kapitalisties en kop in een 
mus met die Britste Imperialisme”.

2. Onderwys en opleiding
Daar is besef dat ’n gemeenskap se voorspoed afhang 
van hul vlakke van onderwys en opleiding. Daar is baie 
moeite gedoen om te sorg dat die skole verbeter word 
en dat die kolleges en universiteite uitgebrei moes word 

ten einde jongmense vir die moderne wêreld en sy uit-
dagings voor te berei.

3. Instellings
’n Gemeenskap leef deur sy instellings en Afrikaners het 
organisasies op elke denkbare terrein opgerig. Op maat-
skaplike gebied was organisasies soos die Vrouefederasie 
en die Reddingsdaadbond, op kultuurgebied die FAK, 
Afrikaanse kerke het ’n groot rol gespeel, Afrikaanse 
vakbonde soos die Mynwerkersunie is deur drs. Piet 
Meyer, Albert Herzog en Nic Diederics georganiseer, 
organisasies vir jongmense het tot stand gekom, en pu bli-
kasies soos Die Huisgenoot was die “volk se universiteit”. 
’n Volk is net so sterk soos sy organisasies.

4. Kapitaalmobilisering
Federale Volksbeleggings het vanuit die Ekonomiese 
Volkskongres ontstaan en beleggings gewerf om maat-
skappye te begin en op die aandelebeurs te noteer. Dit 
was ook die vonk wat sakereuse soos dr. Anton Rupert 
die sakewêreld laat toetree het.

5. Afrikaans
Die Afrikaners het destyds besef dat ’n volk nie in ’n 
tweede taal kon moderniseer nie. NP van Wyk Louw 
het gesê Afrikaans was ’n “broodsaak” – ’n samevoeging 
van broodnodig en noodsaaklik. Afrikaner kultuurleiers 
het besef dat Afrikaans gemoderniseer moes word, sodat 
Afri kaners dan deur en in Afrikaans gemoderniseer kon 
word. Die taalsosioloog, prof. Jaap Steyn, se biografie 
van Afrikaans se naam is selfverklarend: “Kom ons maak 
’n taal”. Afrikaans was een van net vier tale wat in die 
twintigste eeu gemoderniseer het en in alle taalfunksies 
gebruik is, vanaf die universiteitswese tot die splitsing 
van die atoom en hartoorplantings.

Die opstaan ná 1933
Lesse vir die Afrikaners van 2020
Flip Buys1

Die Afrikaner se opstaan ná die Depressie van 1933 bied belangrike lesse vir ons om die krisisse van 2020 te 
oor kom. Die grootste verskil tussen 1933 en 2020 is dat die Afrikaner destyds nog nie gemoderniseer het nie, 
ter wyl Afrikaners tans ’n hoogs ontwikkelde en verstedelikte volk is.
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6. Afrikaanse media
Die Afrikaanse media soos Die Burger en Transvaler, het 
’n bepalende rol gespeel om Afrikaners in te lig en op te 
voed en hulle energie in die rigting van suksesvolle mo-
der ni sering en ontwikkeling te kanaliseer. Die koe rante 
het die volksbeweging gesteun en gedra en dr. Rupert 
se woorde in moeilike tye uitgedra dat “waar daar ’n wil 
is, word die wil die weg”.

7. Nasionalisme
Die twintigste eeu is oorheers deur drie ideologië, naam-
lik die Kommunisme, Nazisme en Nasionalisme. Dank-
sy denkers soos prof. HG Stoker se boek Die Stryd om 
die Ordes en leiers soos genl. Hertzog en dr. Malan, 
het Afrikaners nie soos in ander lande vreemde ideo-
lo gieë gekies nie, maar Afrikaner-nasionalisme. NP 
van Wyk Louw se boek Liberale Nasionalisme het dit 
dui delik gemaak dat dit nie ’n ideologiese afgod was 
of moes word nie, maar ’n positiewe gemeenskapsidee 
wat op wedersydse erkenning en respek gebou is. Dit 
het daartoe gelei dat Afrikaners nie soos in Brittanje in 
klas severdelings vasgedraai het nie, maar hulself eerder 
as een gemeenskap gesien het. Ten spyte van die kritiek 
op nasionalisme, het die opkoms van lande soos die VSA, 
Japan, Singapoer, Taiwan en andere gewys wat die krag 
van ekonomiese nasionalisme kan vermag.

8. Leiers
Afrikaners het destyds die land beheer, wat Afrika-
ner leiers die mag en middele gegee het om die pad vir 
ontwikkeling en opheffing oop te maak. Die historikus, 
Hermann Giliomee, het daarop gewys dat die regering 
nie Afrikanersakelui onregmatig bevoordeel het nie en 
dat goeie moedertaalonderwys ’n groter rol as Apartheid 
in die sukesvolle ekonomiese ontwikkeling van Afri-
kaners gespeel het. Van Wyk Louw het in sy skrywes 
Afrikaners gemaan om nie na leiers te soek nie, maar na 
dade. Die Switserse model is hier die beste voorbeeld. 
Hulle is die suksesvolste land ter wêreld, maar niemand 
weet wie hul leiers is nie. 

9. Kultuur en waardes
Die Afrikaner se “kulturele kapitaal” – in die woorde van 
die Amerikaanse ekonomiese historikus, Jerry Muller, 
was die “sagteware” wat hom suksesvol gemaak het. Die 
beginpunt hiervan was roepingsbesef en die neem van 
selfverantwoordelikheid. Hoewel generaal Hertzog in 
die vroeë dertigs met reg gekla het dat Afrikaners te 
veel van die staat verwag en selfstandig moet word, het 
mense algaande meer selfverantwoordelikheid geneem 

om hulle roepings uit te voer. Die Westerse waardestelsel 
met sy “sagteware” soos hardwerkendheid, pligsbesef, 
spaarsamigheid, eerlikheid, betroubaarheid, stiptelikheid 
en wetsgehoorsaamheid, het saam met die “hardeware” 
soos ’n markekonomie, eiendomsreg, besighede, die 
regsorde en demokrasie tot groot sukses gelei. 

10. Ekonomiese groei
Die belangrikste faktor wat Afrikaners uit die armoede 
laat opstaan het, was die volgehoue ekonomiese groei 
wat vir die volgende vyf dekades in die land plaasgevind 
het. Dit is gedryf deur ’n opbloei van ondernemingsgees, 
besighede wat gestig is en gegroei het, kapitaalmobi-
li sering, beter onderwys en opleiding en die feit dat 
Afri kaners suksesvol die skuif vanaf die platteland na 
die stad gemaak het. 

2020: Nuwe krisis, dieselfde ANC
Dit word al meer duidelik dat die ANC-regering besig 
is om die COVID-19-krisis in ’n omvangryke menslike 
ramp te omskep. Dit is die onbedoelde, maar voorsien-
bare gevolge van hulle krisisbestuur. Daar was meriete 
in die eerste drie weke van inperking om die vinnige 
verspreiding van die virus te keer en hospitale gereed te 
maak vir ’n groot toeloop. Die onbepaalde voortsetting 
van die strengste inperkings ter wêreld, was egter net 
die nuutste strategiese fout van die ANC. 

Die gevolg hiervan is die gevaar van ekonomiese in-
een storting, die verlies van meer as ’n miljoen werks-
ge leenthede, ’n bankrot staat, ’n verarmde bevolking, ’n 
regering wat die krisis gebruik om radikale sosialistiese 
beleid in te stel en die kans op grootskaalse anargie deur 
honger mense.

Die wydverspreide ontnugtering met die ANC-rege ring 
se hantering van die krisis, is nogal verbasend. Dit is 
immers dieselfde party, dieselfde regering en dieselfde 
leiers wat die land oor die afgelope jare in so ’n krisis 
in bestuur het dat Suid-Afrika, ná jare van vrugtelose 
waarskuwings deur graderingsagentskappe, tot rom-
mel status afgegradeer is. 

Die swak prestasie van die regering reeds voor die kri sis, 
is in skrille kontras met vergelykbare lande in Afrika se 
veel beter prestasie in dieselfde tyd. Die harde werklik-
heid is dat ons regering die land nie eers in goeie tye 
suk ses vol kon bestuur nie. ’n Regering wat ons in die 
kri sis laat beland het en wat ook nie die krisis kan bestuur 
nie, sal die land nog minder uit die krisis kan bestuur.

Vervolg op bl. 14
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In 1 Korinthiërs 4:7 vra Paulus tereg: Wat het jy wat jy 
nie ontvang het nie? As gelowiges weet en bely ons dat 

die aarde en alles wat daarop is, aan die Here behoort 
(Ps. 24:1). As kroon van die skepping, is die mens as 
rentmeester aangestel oor wat God aan Hom toebedeel 
het. Met verantwoordelikheid moet ons daarmee tot eer 
van die Eienaar omgaan.

Tog het almal nie ewe veel ontvang nie. Daar is mense 
wat baie min het en baie arm is. In ons rentmeesterskap 
moet ons ook saam met die armes kan vorentoe gaan. 

Armoede lê op drie vlakke:
• Geestelik
• Kultureel
• Fisies

Tans beleef ons in Suid-Afrika ’n intense armoede op 
al drie vlakke. In die eerste plek is daar ’n massa fisiese 
ar moede; dan is daar geestelike armoede wat dikwels 
ge paard gaan met ’n groot gebrek aan hoop en dan is 
daar kulturele armoede waar die mens die behoefte van 
“be hoort” en “deel wees van ’n groep”, geringskat en nie 
van waarde ag nie. Wanneer ’n mens armoede ge struk-
tu reerd beveg, kan ’n mens in ’n groot mate daarin slaag 
om dit op al drie vlakke te bekamp.

Die kerk as ligdraer in ’n tyd van armoede
Aan die kerk as liggaam van Christus is juis hierdie spe-
si fieke roeping van God opgedra om sy liggaam ’n een-
heid te hou. Armoede mag nie daardie eenheid bedreig 
nie. Daarmee saam mag die kerk ook nie losgemaak 
word van die armoede van die wêreld nie, aangesien die 
kerk juis die lig van Christus aan ’n arm wêreld moet 
be dien. Hieruit vloei hoop, kulturele gebondenheid en 
ver sorging van mekaar.

Die Ou en Nuwe Testament is deurweek van die opdrag 
aan gelowiges om na die armes om te sien.2 Godsvrug 
en liefdadigheid gaan hand aan hand (Spr. 31:20; Jer. 

22:16; Eség. 18:5-9 en Ps. 112:3, 9). Die beginsel vir 
barm har tig heid is gegrond in God se barmhartigheid 
en behoort ’n belangrike beginsel vir ons te wees. 

In die Nuwe Testament leer Jesus Christus ons van die 
barm hartigheid van God. Die gesindheid moet wees: 

Wees dan barmhartig soos julle Vader ook barm-
hartig is (Lk. 6:36).

Die versorging is dan gerig op:
• die familie;
• die huisgenote van die geloof ;
• alle mense.

Armoede lê dus op verskillende vlakke. Die Woord roep  
die gelowige in Christus tot barmhartigheid op, maar 
hoe? 

Armoede is almal se probleem
Waar armoede is en toeneem, gaan dit niemand verby 
nie. Daarom, as God sy kerk roep en stuur, moet die 
kerk gehoorsaam wees om hierdie roeping om verligting 
van armoede na te kom. Die kerk bedien barmhartig-
heid en hoop: barmhartigheid in Christus en ’n hoop 
wat sonder Hom nie te vind is nie. Om hierdie roeping 
gestruktureerd uit die te voer, sal dit ook wys wees as 
die kerk maniere vind om saam te werk met strukture 
en netwerke waar ge lo wiges reeds prosesse het om ar-
moede effektief te beveg. 

Die kerk het haar strukture en unieke wyse waarop 
ar moede hanteer en verlig word. Dit is goed en reg. 
Voorts word hier nou gehandel oor samewerking in 
armoedeverligting.

Solidariteit Helpende Hand
Solidariteit Helpende Hand (SHH) is ’n welsyns or ga-
nisasies wat met gemeenskapsontwikkeling werk. Die 
be doe ling van SHH is die verligting, verbreking en 

Helpende Hand en  
Helpende Kerke
Hannes Noëth1
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voor koming van Afrikaner-armoede. SHH glo baie sterk 
in gestruktureerde bekamping van armoede. In 1949 
is SHH amptelik binne die Mynwerkersunie geloods 
en in 2002 het dit ’n eie regsidentiteit geword. Vandag 
werk SHH oor 9 streke van Suid-Afrika met 160 takke, 
10 streeksverteenwoordigers, ongeveer 40 000 on der-
steuners en 16 maatskaplike werkers. In Junie 2019 het 
SHH ’n spesifieke veldtog van stapel gestuur, naamlik 
HELPENDE KERKE, om te kyk hoe SHH gemeentes 
in die uitvoering van hulle roeping kan ondersteun. 
SHH wil nie die terrein van die gemeente betree of haar 
werksaamhede verander nie. Inteendeel, SHH moedig 
kerke aan om hulle Goddelike roeping rondom die armes 
uit te leef. As welsynsorganisasie is daar wel geleenthede 
van samewerking waar gemeentes en SHH mekaar tot 
hulp kan wees. 

Met die Helpende Kerke-projek, bied ons ruimte vir 
ge meentes om wyer as net gemeentegrense by armoede 
be trok ke te wees en om aan alle mense die barmhartig-
heid van Christus te bedien. 

Enkele voorbeelde van hoe SHH deur middel van Hel-
pende Kerke met gemeentes hande kan vat: 

Stophonger/Kosblikkie/Helpjag
SHH versorg tans daagliks ongeveer 8 000 kleuters by 
kleuterskole. Om hierin te slaag, moet ongeveer 1,5 mil-
joen etes elke jaar gelewer word. Die Stophonger-projek 
help om die kosblikkies van kinders vol te hou. Helpjag 
se doel is om te verseker dat proteïene deel van ’n be-
hoeft ige kind se daaglikse maaltyd vorm. 

Gemeentes kan betrokke wees deur nie-bederfare 
pro dukte vir ons kosblikkie-projek te versamel. SHH 
voor sien STOPhonger-plakkers wat op houers in die 
kerk geplak kan word. Gemeentes kan verder betrokke 
wees deur die Helpjag-projek aan die gemeente bekend  
te stel. 

Frouevonds/HelpHetta
Die Frouevonds-veldtog spel Frouevonds doelbewus 
ver keerd. Dit is ’n fonds wat omsien na meisies en 
vroue vir wie dinge in die lewe soms verkeerd loop. Die 
Froue vonds se leuse is: want dinge loop nie altyd reg nie. 
Soms is ’n bruggie in die lewe nodig. Die vrouefonds van 
SHH bied hierdie bruggie deur middel van opleiding 
en ondersteuning. Verder bied die fonds ondersteuning 
aan die HelpHetta-projek wat maandeliks sowat 3 000 
mei sies van die nodige sanitêre ware voorsien. Hier kan 

meewerkende gemeentes ons help om in vrouekleed-
kamers ook houers te plaas, waarvoor ons die plakkers 
verskaf, waarin sanitêre produkte geplaas kan word. 
Dit kan ’n baie mooi projek van die vroueaksie wees. 

Bejaardes en gestremdes
SHH het verskeie projekte wat gerig is op ons bejaardes 
en gestremdes. Eensaamheid is een van die grootste 
uit daging wat bejaardes beleef. Gemeentes kan ’n groot 
rol speel deur nie net na hul eie bejaardes om te sien 
nie, maar ook as deel van ’n gemeenteprojek na ander 
een same bejaardes uit te reik. 

SHH het ook ’n spesifieke projek vir bejaardes wat ge-
hoor gestremd is. In samewerking met spesialiste, pas 
ons gebruikte gehoorapparate aan vir bejaardes wat nie 
nuwe apparate kan bekostig nie. Soms lê daar by van 
ons lidmate twee of meer stelletjies ou gehoorapparate. 
Skenk dit gerus aan SHH sodat ander die vreugde van 
gehoor kan ervaar. 

Ons Winkels
SHH het tans ongeveer 60 welsynswinkels landswyd. Die 
opbrengs van hierdie winkels word gebruik vir Helpende 
Hand se projekte en ook in besonder vir stu diefondse 
en die instandhouding van ons versorgingsentrums. 
Wan neer lidmate huis skoonmaak, kan hulle oortollige 
items by ons winkels afgee. Die voorraad word verkoop, 
maar dit word gestruktureerd gedoen en daar is streng 
beheermaatreëls. Ons winkels kan ook geskakel word 
om hierdie skenkings te kom oplaai. 

Breinaald-projek
Die breinaald-projek moedig bejaardes aan om te help 
met die brei van mussies, komberse en so meer, wat weer 
versprei word onder behoeftige gesinne en kinders. Ge-
meen tes kan help deur senior lidmate aan te moedig om 
te help brei. Daar kan selfs ’n groot aksie van gemaak 
word of wol kan aan bejaardes in tehuise geskenk word. 
Gemeentes kan self die produkte versprei of SHH kan 
’n mooi veldtog daarvan maak en dit saam met die 
gemeente versprei. 

Skooltassieprojek
Die skooltassieprojek is een van SHH se oudste projekte 
en vir 13 jaar reeds voorsien SHH aan behoeftige graad 
1’s skooltassies met al die produkte in wat ’n graad 1 
be no dig. Tans word ongeveer 5 000 tassies per jaar uit-
ge deel. Deur kreatiewe jeugprojekte kan gemeentes die 
tassieprojek ondersteun. Gemeentes kan ook vra vir ’n 
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tassie van hoofkantoor wat ons by die gemeente afl aai 
en deur die jaar maak die gemeente die tassie soos ’n 
spaar bussie vol. Ons lewer graag terugvoer oor hoe ge-
meentes se bydraes aangewend is. 

Studiefondssentrum
SHH se grootste voorkoming van armoede is die stu die-
fondssentrum waar jaarliks rentevrye studielenings aan 
studente toegeken word. In 2019 is R43 miljoen se stu-
die lenings aan behoeftige studente toegeken. Gemeentes 
kan help deur eie studiefondse te stig en daartoe by te 
dra of gemeentes kan die Kerkestudiefonds onder steun. 
Daar is soveel ruimte vir samewerking tussen gemeen-
tes en SHH in hierdie verband, dat kerke dit gerus ter 
tafel kan neem. 

Bemagtig ’n kind
Bemagtig ’n kind is deel van die maatskaplike afdeling 
in SHH waar kinders van bruggies tydens moeilike 

om standighede voorsien word. Dit kan beteken om 
hulle vir ’n tydperk in die koshuis te versorg of ’n by-
drae te maak tot ’n spesifieke saak rondom kinders. So 
is daar byvoorbeeld talle kinders in 2019 in koshuise 
in die droogtegeteisterde Noord-Kaap versorg. Hierdie 
projek heet gepas die JD Kestell-fonds. SHH voorsien 
graag spaarblikkies aan gemeentes wat die kinders vir 
die JD Kestell-fonds kan vol maak. Op so ’n wyse leer 
ons kinders om na die be hoeft es van ander kinders om 
te sien. 

Bogenoemde is enkele voorbeelde hoe Solidariteit Hel- 
pende Hand en gemeentes in Helpende Kerke kan saam -
werk tot die verligting, verbreking en voorkoming van 
ar moede. Vir enige navrae oor bogenoemde kan net ’n 
e-pos gestuur word na diens@helpendekerke.co.za
_______________________________________________________________

1 Uitvoerende hoof, Solidariteit Helpende Hand

2 Vgl. die artikel Bybelse maniere om armoede te bestry deur ds. Martin 
Jordaan op bl. 8.

LIG IN DUISTERNIS

Suksesresep
Die omstandighede van 2020 is heeltemal anders as in 
1933. Die belangrikste positiewe verskil is dat die Afri-
ka ner vandag ekonomies gemoderniseer is, maar die 
ne ga tiewe verskil is dat ons onder ’n Sosialistiese regering 
is wat ons as tweedeklas burgers behandel.

Ten spyte daarvan, is die suksesresep van die opstaan na 
die Depressie van die dertigerjare nog steeds van toe-
pas sing. Die vryemarkstelsel en ondernemerskap, sterk 
ge meenskapsorganisasies, goeie onderwys en opleiding, 
Afrikaans, gemeenskapsmedia, kapitaalmobilisering, ’n 
sterk gemeenskapsgevoel, Westerse kultuur en ekono-
miese groei, is steeds onontbeerlik.

Dit alleen is egter nie meer goed genoeg nie. Die toene-
men de mislukking van staatsbestuur is ’n werklikheid wat 
Afrikaners sal moet verreken. Ons kan dit nie verander 
nie, omdat Suid-Afrika ’n demografiese demokrasie is 
waar daar nie maklike politieke oplossings is nie. Daarom 
bly selfbestuur die enigste antwoord op die mislukking 
van staatsbestuur. Afrikaners sal nie volhoubaar kan 
voortbestaan onder ’n ANC wat nie die land kan regeer 
nie, wat ons nie as eersteklasburgers sien of behandel 
nie en wat altyd teen ons sal bly regeer. Daarom is die 

voorwaarde vir voortbestaan dat ons self ’n toekoms 
sal moet skep met sterk gemeenskapsorganisasies. Dit 
beteken eerstens kulturele selfestuur wat soos ’n staat 
binne ’n staat sal werk. Tweedens behels dit dat ons die 
grondwetlike ruimtes vir selfeskikking sal moet gebruik 
om ’n geografiese gebied te ontwikkel waar Afrikaners op 
die mediumtermyn ’n meerderheid kan word en wat as 
’n kulturele kragstasie kan dien wat landswyd kan help. 
Die harde werklikheid is dat dit nie oornag sal gebeur nie, 
maar ’n proses van groeiende selfestuur sal wees. Ons 
kan nie staatmaak op regverdige en bekwame heersers 
nie. Vryheid is ’n voorwaarde vir die opstaan uit die 
kri sis, maar veral vir ons voortbestaan, ons veiligheid 
en ons voorspoed.

Die belangrikste is dat Afrikaners weer hul historiese 
erfenis van ons Bybelsgefundeerde waardestelsel en 
roepingsbewustheid moet herontdek en laat herleef. 
Dit moet die anker wees van ons staatkundige strewes, 
kulturele herlewing, en ekonomiese opstaan uit hierdie 
krisis. Daarom is my bede vir vryheid, nie vry van God 
nie, maar vry om Hom blywend in veilgheid en voor-
spoed te mag dien.

Die opstaan ná 1933

_______________________________________________________________

1 Voorsitter van die Solidariteit Beweging.

LIG IN DUISTERNIS

Vervolg vanaf bl. 11

14  DIE BOODSKAPPER



Die Afrikaanse Protestantse kerk Dendron beplan ’n toer saam met die Independent Church of Francistown deur 
Botswana. Die wins wat deur die toer gemaak word sal ten bate van die Botswana Bedieningsfonds aangewend 
word. Die toer word beplan vir 18 tot 24 September 2020*. Die koste beloop R10 000 per voertuig vir twee persone. 
Botswana se wild en natuur kan beleef word soos wat min mense die geleentheid het om te doen. Die toer sal soos 
volg daar uitsien:

Beplanning
• 18 September: Die plek van samekoms is by Richardt Strauss se huis, 10 km uit die dorp aan die oewer van die 

Tatirivier. 
• 19 September: Besoek die ruïnes waar die Kama stamhoofde in die 1800’s gewoon het. Daar sal op die oop pan 

gekamp word. 
• 20 September: Besoek Kokonje en kamp op die eiland. 
• 21 September: Besoek die soutwerke by Soa en kamp op die Natarivier. 
• 22 September: Kyk na die olifante by Eliphant Sands en kamp by Nkwe Lodge. 

Wat behels die toer? 
Hierdie is ’n begeleide toer vir vier selfsorg 4x4-voertuie. Die meeste aande is boskamp sonder enige fasiliteite. Die 
aand van 22 September sal daar vier chalets beskikbaar wees. Die res kamp by dieselfde lodge.

Wat bring ek saam? 
4x4-voertuig in goeie toestand met laebestekratkas • Brandstofkapasiteit vir 800 km • 100-liter water • Kampwa 
of -tent en beddegoed – Oktober/September kan koud word • Eetgerei, yskas of koelhouer • Braaibenodigdhede. 

Addisionele koste? 
• Vervoerpermit by die grens: P152-00
• Koste na Francistown en terug huis toe. Francistown is 270 km vanaf die Groblersbrug-grenspos. 
• Vuurmaakhout, kos en drinkgoed vir 5 dae. 

Vir meer inligting skakel gerus vir: Johan van Wyk by 083 251 7071 of Lohan Steyn by 082 940 3367.

Dit is ons hoop dat die toer sommer ’n baie groot sukses sal wees. Indien dinge vir hierdie jaar goed verloop, is dit 
ons voorneme om die toer ’n jaarlikse instelling te maak. Daar kan selfs moontlik twee toere in ’n jaar deur Bot-
swana gedoen word. Bid saam met ons dat hierdie onderneming suksesvol sal wees. 

Die Botswana Bedieningsfonds is besig om droog te loop. Die toer deur Botswana is ’n inisiatief wat geneem word 
om die fonds te help om die einde van die jaar te haal. Ons wil graag hê dat die bediening in Botswana moet voort-
gaan. Daar is natuurlik ook ander maniere om te help: 

• AP kerke kan projekte aanpak en die winste vir die Bedieningsfonds bewillig. 
• Deurkollektes ten bate van die Bedieningsfonds kan opgeneem word. 
• Individue wat graag sending en evangelisasie onder ons eie Afrikanermense wil ondersteun, kan ook betrokke raak. 

Botswana Rekening: APK Dendron Berg & Bos • Nedbank Dendron • Rekeningnommer: 1467 036 242 • Takkode: 
146748 • Verwysing: Gemeente se naam of persoon se naam.
_______________________________________________________________________________

*Onderhewig aan die verslapping van COVID-19 regulasies en die oopstel van grensposte.

Omseil die Suapan Botswana-toer! – Ds. Adriaan Botes
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Wanneer en met watter 
doel is u organisasie gestig?

Volkshulp 2000: Ons organisasie 
het op 21 Julie 1991 tot stand 
gekom om onder meer voedsel, 
klere, bruikbare huishoudelike 
goedere en ander lewensmiddele 
te versamel om onder minder-
bevoorregtes en hulpbehoewende 
volksgenote te versprei. 

Volkshulp 2000 se hoofdoelstelling 
is om volksgenote te help sodat 
hulle finansieel weer onafhanklik 
en selfversorgend kan word deur 
die voorsiening van lewensmiddele 
asook werkverskaffing en 
werkskepping. As geregistreerde 
nie-winsgewende organisasie 
is ons is al vir feitlik 30 jaar by 
hulpverlening betrokke. 

Hulpbehoewende volksgenote 
se getalle neem daagliks toe. 
Gesinne, kinders en bejaardes is 
die slagoffers van omstandighede 
buite hulle beheer en poste vir 
volksgenote word al hoe skaarser. 
Ons fokus daarom ook op 
werkskepping en het tans meer 
as 30 voorheen werklose mense 
in diens. Daarbenewens poog 
ons ook om, waar moontlik, 
werklose volksgenote deur ons 
ondersteunersnetwerk, met 
werksplasings en bemagtiging te 
help om weer die arbeidsmark te 

betree. Die sortering, administrasie 
en verkope van surplus-items, gee 
aan Volkshulp 2000 die geleentheid 
om aan sy werkskeppingsmandaat 
te voldoen. Die wins uit hierdie 
verkope speel ook ’n broodnodige 
rol in die finansiering van salarisse 
en hulpverlening.

Oranje Selfhelp: Ons is ’n 
geregistreerde, nie-winsge-
wen de welsynsorganisasie in 
Bloemfontein wat in ± 2005 
onder leiding van ds. Bertie de 
Lange (toe leraar van AP Kerk 
Bainsvlei) tot stand gekom het. 
Ons is gestig in die lig van die 
eskalerende armoede onder 
dele van die Afrikanervolk en 
met gepaardgaande gevolge van 
materiële sowel as geestelike 
agteruitgang, het die leuse 
ontspruit: “ONS EIE EERSTE”. 

Op watter gemeenskappe 
en gebiede fokus u in die 
besonder?

Volkshulp 2000: Dit is 
ongelukkig so dat hulp deur 
staatsinstellings voorwaardes op 
grond van ras-kriteria stel. Dit 
veroorsaak dat die nood onder 
ons volk daagliks toeneem. Ons 
uitgangspunt is dat ons eerstens 
wil omsien na mede-gelowiges 
in Christus en daarna aan mede-
volksgenote. Volkshulp 2000 

se fokus is daarom, soos die 
naam aandui, uitsluitlik gevestig 
op hulpverlening aan ons eie 
volksgenote. 

Ons funksioneer hoofsaaklik in die 
Pretoria-area, maar kry versoeke 
vir hulp van oral oor Gauteng. Ons 
het ’n klein, maar getroue groep 
ondersteuners van regoor die land 
wat ons met finansiële, voedsel- en 
goedereskenkings bystaan.

Ons was ook bevoorreg om ’n 
groot verskil aan verskeie kinders 
en jongmense se lewens te maak 
deur te kon bydra tot hulle skool- 
en klasgeld. Daarvoor ons dank 
aan die De Wit Meintjies-trust vir 
’n skenking van R39 000, sowel 
as individuele donateurs wat 
meer as R20 000 spesifiek tot ons 
beursfonds bygedra het. Anders 
as ander organisasies wat slegs 
hulp aan studente en skoliere bied 
deur rentevrye studielenings, glo 
ons dat ons ’n groter verskil kan 
maak deur volledige beurse uit 
te gee waar ons slegs akademiese 
prestasie as terugbetaling verwag.

Oranje Selfhelp: Die arm 
Afrikanergemeenskap van 
Bloem fontein is weens praktiese 
omstandighede die grootste fokus 
van Oranje Selfhelp, alhoewel hulp 
in die vorm van voedsel en klere 
ook oor jare reeds aan behoeftige 

Volkshulp 2000 en Oranje Selfhelp
ONS GESELS MET ...

Volkshulp 2000 en Oranje Selfhelp
Beide hierdie organisasies se fokus is op armoedeverligting onder lede van die Afrikanervolk, maar min mense 
is bewus van wat hulle doen. Deur hierdie onderhoud wil ons graag hierdie twee organisasies aan u bekendstel. 
Kyk gerus ook na hul advertensies op op die binnekant van die agterblad.

1.

2.
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volksgenote van omliggende 
dorpe verleen word. Buiten 
die werksaamhede van Oranje 
Selfhelp in die organisasie self, 
word samewerking ook verleen 
aan organisasies in Bloemfontein 
wat ooreenstemmende doelwitte 
najaag. 

Wat is die omvang en 
aard van die werk wat u 
organisasie doen?

Volkshulp 2000: In die 
afgelope jaar alleen kon ons 
met die ondersteuning van ons 
donateurs duisende kos- en klere-
items uitdeel om meer as 7 000 
volksgenote se lewens makliker te 
maak. Ongeveer 4 000 kospakkies, 
sowel as goedere (klere en 
huisraad) met ’n beraamde totale 
waarde van meer as R500 000, 
is uitgedeel.
 
Aangesien die meeste van hierdie 
items skenkings was, is dit moeilik 
om ’n presiese bedrag daaraan te 
koppel, maar indien ons al hierdie 
items nuut sou moes aankoop, 
sou die totale waarde daarvan 
waarskynlik veel meer gewees het. 
Ons is daarom opreg dankbaar 
teenoor elkeen van ons lede 
en donateurs.

Verskeie uitreik-geleenthede is 
ook onderneem om hulp aan 
volksgenote in ’n aantal blanke 
plakkerskampe rondom Pretoria te 
verskaf. Ons kon ook hulp verleen 
aan die Louis Botha Kinderhuis 
met kosskenkings. Tydens hierdie 
uitreik-aksies is die inwoners 
ondersteun met uitreiking van 
kos, klere, meubels en ander 
huishoudelike items.

Oranje Selfhelp: Dit dek ’n wye 
veld: 

a) Waar moontlik die voorsiening 
van huisvesting (die aanvraag 
oorheers die beskikbaarheid). 
Hiervoor is ’n eiendom 
bekom wat uit nege kamers 
met geriewe bestaan, twee 
woonstelle, ’n gemeenskaplike 
kombuis en sitkamer. Twee 
woonwaens op die eiendom 
dien ook as huisvesting.

b) Werkverskaffing, soos 
sporadies deur werkgewers 
aangebied.

c) Verskaffing van voedsel is ’n 
groot prioriteit, maar raak al 
skaarser.

d) Klere, beddegoed, meubels 
en enige huisware wat gereeld 
deur ondersteuners van Oranje 
Selfhelp uit Bloemfontein 
en ook al van dorpe sover 
as Upington en Carnavon 
en ander plattelandse dorpe 
ontvang is en steeds geskenk 
word.

e) Geestelike bystand aan en 
bearbeiding van lede van die 
organisasie tydens weeklikse 
byeenkomste. Ook ’n weeklikse 
Bybelstudiegroep is al tot stand 
gebring.

f) Die versorging van kinders van 
die organisasie geniet aandag. 

g) Twee of drie lede met die 
praktiese vermoëns, verrig 
take soos byvoorbeeld 
loodgieterswerk teen 
vergoeding wanneer daar soms 
aanvraag vanuit die publiek is. 

Wat is u organisasie se 
grootste uitdagings?

Volkshulp 2000: Aangesien 
ons nie voldoen aan die regering 
se regstellende hulp-kriteria vir 
maatskaplike organisasies nie, 
kan ons geen hulp of subsidie 
ontvang nie. Reeds sonder die 
nuwe uitdagings wat deur die 

Koronavirus-inperkings gestel is, 
het die nood onder volksgenote 
so toegeneem dat ons beswaarlik 
kon byhou. Met hierdie huidige 
inperkings en gepaardgaande 
werksverliese, is die nood nog 
soveel groter. Terselfdertyd het 
ons een van ons primêre bronne 
van inkomste – die verkope 
van surplus-items – tydens die 
inperking moes staak. Weens die 
nood in ons gemeenskappe kon 
ons egter nie ons hulpverlening 
inperk nie, inteendeel, daar 
is ’n baie groter hulpkreet in 
hierdie tyd!

Oranje Selfhelp: ’n Sekere 
groep Afrikaners is in armoede 
en vervallenheid gebore en 
getoë. Ander het weer weens 
omstandighede buite hul beheer 
in onbenydenswaardige situasies 
beland. Moedeloosheid, moraal, 
eiewaarde, die terugwen van ’n 
positiewe selfeeld, ensovoorts is 
van die groot uitdagings waarmee 
ons te kampe het.

Voedsel en nogmaals voedsel! 
Voedsel waarvan datums 
verval het, is aanvanklik deur 
sakeondernemings verskaf. Dit 
het egter baie afgeneem en is 
grotendeels gekanselleer. Die 
behoefte word al hoe groter en 
die voorsiening al hoe minder. 
Voedsel en skenkings vanuit die 
publiek word gereeld ontvang 
en baie waardeer. Huisvesting 
aan individue en gesinne sonder 
heenkome, bly ’n probleem.

Hoe kan mense (kerke) 
betrokke raak by u 
organisasie?

Volkshulp 2000: Indien u kos, 
klere of enige huishoudelike ware 
het om te skenk, kontak ons gerus 

3.

4.

5.
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om dit te kom oplaai, of bring 
dit self en kom loer in en maak 
kennis by ons hoofkantoor in 
Queenswood, Pretoria.
 
Indien u as vrywilliger ’n 
verskil wil maak, kontak 
ons gerus. Ons het hande 
en vaardighede by verskeie 
projekte van hulpverlening, 
vaardigheidsontwikkeling en 
werkskepping nodig. 

Namate Volkshulp 2000 se 
werksaamhede uitbrei, word die 
bystand-vereistes wat aan die 
beweging gestel word, al hoe 
groter en duurder en daarom 
het Volkshulp 2000 steeds meer 
geld nodig om sy taak mee uit 
te voer. Kontantskenkings kan 
in Volkshulp 2000 se Absa-
bankrekening inbetaal word: 
001 017 6514, takkode: 632 005. 
Kontantskenkers kan op aanvraag 
belastingafslagsertifikate vir 
sodanige skenkings kry. 

Vergun my ook die versoek: Bid 
vir ons. Ons het dit baie nodig, 

want ook hier is die aanslag van 
die vyand van hierdie volk hewig 
en fel.

Oranje Selfhelp: Sommige 
AP kerke is reeds in ’n mindere 
of meerdere mate betrokke deur 
middel van kollektes en ook deur 
lidmate se praktiese betrokkenheid, 
skenkings en bydraes. Bloem fon-
tein Moedergemeente voorsien 
byvoorbeeld al jare lank ’n tafel op 
hulle basaars waartydens Oranje 
Selfhelp enige gebruikte items 
(wit olifant) kan verkoop vir eie 
fondse. Bloemfontein-lidmate dien 
met groot ywer en opofferings 
op die bestuur. Dit is nie vir alle 
belangstellendes moontlik om 
fisies betrokke te raak nie, maar 
finansiële bydraes deur middel 
van debietorders, asook skenkings 
vanuit die breër publiek maak 
ons hande ligter. Mieliemeel, 
groente, blikkieskos en droë 
bestanddele, asook enige ander 
lewensmiddele is onontbeerlik. 
Die Ring van Bloemfontein 
stel ten doel om in die toekoms 
die verantwoordelikheid van 

hierdie organisasie te aanvaar 
en te bestuur. Mag dit spoedig ’n 
werklikheid word. 

Vanaf die stigting is Oranje 
Selfhelp deur ds. Bertie de Lange 
as voorsitter behartig, saam met 
’n bestuur waarvan van die lede 
soms gewissel het. Sonder enige 
finansiële voordeel aan enige 
persoon, is hierdie moeilike 
en veeleisende taak tot dusver 
behartig. Dit is nie moontlik 
sonder volkome afhanklikheid en 
seën van die drie-enige God nie. 
Hy voorsien en dra sy arbeiders. 
Die voorbidding van gemeentes en 
lidmate is egter ook onontbeerlik. 
Dit word daagliks nie net benodig 
nie, maar ook ondervind met 
groot dankbaarheid teenoor hulle 
wat reeds intree, nie net vir die 
hulpbehoewende nie, maar ook vir 
hulle wat hul lewens aan hierdie 
opdrag van hul Here wy. 

Laat ons dan, terwyl ons geleent
heid het, aan almal goed doen, 
maar die meeste aan die huisgenote 
van die geloof (Galásiërs 10:6).

BESTELLINGS:  
T: 012 362 1390 / boekwinkel@apk.co.za

DIE WIT ROKKIE  
Annemarie du Toit; Illustrasie deur Riana Brink

Die wonderlike boodskap wat hierdie boekie bring saam 
met sy fraai illustrasies, smeek om voorgelees te word. 

Die prenteboek van 28 bladsye, wat ook 4 inkleurbladsye 
insluit, word aanbeveel vir kinders 3-9 jaar.

Prys: 
R75,00

BESTEL AANLYN:  
www.apk.co.za/boekwinkel
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WOORDSOEK: SPREUKE-WYSHEID OOR ARMOEDE

A. Hoe werk dit?
Gegee: (1) ’n Rooster met 22 woorde wat versteek is tussen lukraak-gerangskikte letters. (2) Die woorde wat gesoek moet 

word, word aangetoon in die ondergegewe, onderstreepte teksaanhalings uit Spreuke.
Gevra: (1) Soek en omkring elkeen van die gemerkte woorde. (2) Woorde is in alle rigtings gerangskik.

B. Teksleidrade uit Spreuke:
(i) Wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie; maar hy wat sy oë toemaak, word swaar vervloek (Spr. 28:27).
(ii) Die regverdige ken die reg van die armes, maar die goddelose verkry geen kennis nie (Spr. 29:7).
(iii) ’n Koning wat getrou aan die armes reg verskaf, sy troon sal vir altyd bevestig wees (Spr. 29:14).
(iv) Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie: Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my 

nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword 
het, U verloën nie, en sê: Wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God 
vergryp nie (Spr. 30:7-9).

Opsteller: Daleen Pienaar 2020 • Bonus est Dominus universis – Ps. 145:9 (a)

Onreg en geweld vier hoogty onder die diktatorskap van goddelose heersers. Maar daar is vrede en vooruitgang as die koning 
hom laat lei deur die waarheid dat God sy son oor goeies en slegtes laat skyn en daarom aan die armes ook reg laat geskied.
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Die kerk kan in die COVID-19-krisistyd in geestelike 
ryk dom verdiep of irrelevant raak. Die kerk kan die 
maat skap like impak van die virus op gesinne en ge-
meen skappe onderskat, of hulle kan die rykdom van 
barm har tig heidsdiens in die kerk herontdek en her ves-
tig. Deur dit alles weet ons as gelowiges dat God nie sal 
toelaat dat Hy irrelevant raak of onderskat word nie. 

Na beraming deur Solidariteit gaan 10% van Afrika-
ner-gesinne hul volle salaris behou en ongeveer 10% sal 
hul werk verloor. Die uitdaging is egter ook dat mense 
slegs ’n gedeelte van hul salarisse ontvang en nog steeds 
dieselfde vaste uitgawes het. Die veerkragtigheid van die 
Afrikaner moet egter nie onderskat word nie. ’n Baie 
wyse predikant het al in die 1900’s vir die Afrikaner baie 
goeie riglyne gegee oor hoe om mense in krisistye by te 
staan. Dr. JD Kestell het die volgende beginsels neergelê 
wat veral vandag vir ons van toepassing is:

As ons mekaar nie help nie, dan gaan ons volk ten 
gron de. ’n Gees van Helpmekaar moet bestaan. Die 
doel moet nie wees om slegs verligting aan te bring 
nie, maar om te genees, want aalmoes uit delery is 
slegs lapwerk en de mo raliseer die ar mes verder. 
Die reddingswerk moet deur die kerk gedoen word. 

Dan maan hy verder: Ons mense verstaan nog 
nie goed wat dit is om me kaar by te staan nie. 
Ons moet aanhou om hul le dit duidelik te maak 
tot dat hulle dit vat. Daar is weer ander wat goed 
weet wat hul plig is, maar hul le doen dit nie. Ons 
moet aanhou om oor hierdie saak te spreek, totdat 
ook hulle ont waak tot die doen wat God van hulle 
verwag ... Die oplossing ... drie woorde: Saam werk, 
Helpmekaar en Redmekaar.

Geloof en ’n vaste vertroue op die Here is in hierdie tyd 
nodig, maar die Here skenk ook mense om sy taak tot 
uitvoering te bring. Die kerk se rol in hierdie dae is om 
die vaste spyse vir mense te gee, maar dit sluit nie uit 
dat medegelowiges in die kerk vir mekaar fisiese brood 
moet gee om op hierdie wyse God se liefde aan mekaar 
te bewys nie.

Solidariteit Helpende Hand bied die volgende riglyn 
wat deur gelowiges gebruik kan word om mekaar te 
ondersteun. Kerkrade en mede-gelowiges kan op hier die 
wyses vinniger van nood in die gemeente bewus word, 
sodat daar vinniger oplossings gevind en die nodige 
on der steuning gebied kan word.

Om welvaart te verloor,  
maar om rykdom te vind
Dr. Elsha Hermann1

Die COVID-19-krisis gaan nie die kerk verby nie en elke gelowige word tans beproef. Die uitdaging wat die 
ge lowige in hierdie tyd in die oë staar, is om welvaart te verloor, maar om in rykdom te verdiep. Die virus ver-
oor saak dat die meeste van ons fisies armer gaan wees, maar gaan hierdie selfde virus dit regkry dat ons gees-
telik ryker gaan wees?

_______________________________________________________________
1 Senior maatskaplike werker by Solidariteit Helpende Hand
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Min na geen krisis Matige krisis Hoë krisis

Finansieel

• Min na geen finansiële uitdaging.
• Ontvang nog ’n salaris.
• Het oor ’n lang tydperk reeds ’n 

finansiële buffer opgebou. 

• Finansiële uitdagings word al hoe 
groter.

• Ontvang slegs ’n gedeelte van ’n salaris.
• Onseker oor werksekuriteit.
• Min na geen finansiële buffer is 

opgebou.
• Onder finansiële druk.
• Kontantvloei onder druk.

• Is in ’n finansiële krisis.
• Ontvang geen inkomste.
• Geen vooruitsigte vir vinnige 

finansiële herstel.
• Geen finansiële buffer.
• Skuldlas is groot.
• Geen familie wat die gesin finansieel 

kan ondersteun nie. 

Emosioneel

• Gemoedstoestand in die gesin is 
goed.

• Daar bestaan oop kommunikasie en 
konflik word goed hanteer. 

• Ervaar gemoedskommelings, maar 
hanteer dit goed. 

• Vind maniere om veranderinge 
goed te hanteer.

• Onsekerheid en spanning neem toe.
• Angstigheid neem toe.
• Bang vir wat die toekoms inhou en 

dit skep verdere spanning.
• Sukkel om verandering te hanteer. 
• Voel oor die algemeen baie negatief.
• Sukkel om beheer uit te oefen, bv. 

oordrewe dringendheid om nuus te 
lees/luister, voedsel te versamel, ens.

• Baie onsekerheid en spanning heers.
• Totale onrealistiese denke a.g.v. 

angs, wat gepaard gaan met 
obsessiewe opgaar van kos, 
medikasie en ander lewensmiddels. 

• Depressiewe en/of aggressiewe 
gevoelens kom toenemend voor.

• Dra aggressiewe en angstige 
gevoelens oor na ander.

• Onderskeidingsvermoë is baie laag 
– glo alle nuus en stories.

Geestelik

• Leef uit dankbaarheid en sien God 
se hand in die elke dag se gebeure.

• Leef uit die beloftes van die Here. 
• Weet dat God die rots is.
• Geestelike lewe voel versterk.
• Gebed en Bybelstudie vorm deel van 

daaglikse lewe. 

• Geestelike lewe gaan agteruit.
• Stel nie belang om te bid of 

Bybelstudie te doen nie. 
• Voel in ’n geestelike stryd gewikkel.
• Wonder of God in beheer is. 

• Geestelike welstand is totaal 
ongebalanseerd. 

• Raak radikaal of totaal afgestomp 
van die geestelike. 

• Vertrou eerder mense se sienings/
vertellings rondom sake, as die 
Woord. 

• Radikale denke rondom die Woord 
ontstaan. 

• Gebed en Bybelstudie word 
oordrewe of glad nie gedoen nie.

Taak van die gelowige

• Toon empatie aan myself, gesin en 
ander.

• Gebruik talente, gawes en 
vaardighede om ander in nood by te 
staan.

• Dink hoe jy ander gelowiges kan 
bystaan en ondersteun, hetsy 
finansieel of fisies. 

• Indien moontlik, bied vir ’n mede-
gelowige wat geen inkomste verdien 
nie, ’n werk aan. 

• Staan die diakonie by waar hulle 
barmhartigheidswerk toeneem. 

• Stel voor om bejaardes in die 
gemeente te ondersteun deur 
oproepe, inkopies, ens.

• Bid vir jou gemeente en mede-
gelowiges wat onder groot druk 
verkeer. 

• Gee erkenning aan jou onsekerhede, 
spanning en angs. 

• Deel jou onsekere gevoelens met 
mede-gelowiges wat jou kan 
versterk. 

• Gebruik die lys vir onderlinge 
ondersteuning om onsekerhede 
op te klaar deur byvoorbeeld ’n 
finansiële kenner of sielkundige in 
die gemeente te kontak.

• Kontak jou predikant of ouderling.
• Hou aan God se beloftes vas.
• Bid dat die Here vir jou berusting 

sal bring. 

• Erken dat jy in ’n finansiële, 
emosionele of geestelike dilemma 
verkeer. 

• Weet dat jy die ondersteuning van 
ander in hierdie tyd nodig het en nie 
alleen deur die krisis kan beweeg 
nie. 

• Weet dat jou gedrag ook jou gesin 
en familie negatief raak en kry 
daarom die nodige hulp.

• Kontak jou predikant vir die nodige 
ondersteuning. 

• Weet dat genesing ’n lang proses is, 
maar dat daar mede-gelowiges is 
wat jou daarin kan ondersteun. 

• Weet dat God se krag en die Heilige 
Gees in jou is, al voel jy alleen.

• Bid en hou aan God se beloftes vas. 
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Min na geen krisis Matige krisis Hoë krisis

Rol van die kerk en mede-gelowiges in hierdie fase

• Wees dankbaar dat die Here 
gelowiges in die gemeente gee met 
verskillende gawes, wat in hierdie 
tyd aangewend kan word, hetsy 
finansiële, emosionele of geestelike 
gawes.

• Moedig die gelowige aan om sy 
talente, gawes en vaardighede in die 
kerk aan te wend tot opbou van die 
kerk.

• Vra vir die gelowige om bystand te 
bied, waar die nood groot is. 

• Stel ’n lys in die gemeente saam vir 
onderlinge ondersteuning en waar 
leemtes bestaan, besluit hoe dit 
aangevul kan word. 

• Bid dat God die gelowiges en kerk 
sal lei om mekaar op die regte wyse 
te ondersteun. 

• Ondersteun en staan die gelowige 
by in sy onsekerheid, sonder om sy 
gevoelens te minimaliseer.

• Luister, eerder as om oplossings te 
probeer vind. 

• Gee aan die gelowige perspektief 
deur hom/haar bewus te maak 
van sy/haar gawes, talente en 
vaardighede wat aangewend kan 
word. Moedig die gelowige aan 
om van die ondersteuning van die 
gemeente gebruik te maak. 

• Gesels met die gelowige oor sy/haar 
geestelike stryd en vrae sonder dat 
hy/sy verdoem of oorweldig voel. 

• Erken dat die mede-gelowige in ’n 
finansiële, emosionele of geestelike 
krisis verkeer.

• Ondersteun en staan die gelowige 
en sy gesin in die krisistyd by, maar 
besef dat die pad na herstel nie 
korttermyn is nie. 

• Meld dit so gou as moontlik by die 
kerkraad aan, sodat daar spoedige 
hulpverlening en ondersteuning 
gebied kan word. 

• Hierdie persoon/gesin gaan baie 
ondersteuning nodig hê, dus moet 
die kerkraad ook besin wie se gawe 
in die kerk aangewend kan word 
om hierdie gesin langtermyn te 
ondersteun – dit is nie noodwendig 
net die ouderling se taak nie, maar 
die toesig is wel.

• Weet dat daar eksterne hulp verkry 
moet word. 

• Mede-gelowiges moet vir die 
persoon/gesin bid en die gesin in 
die alledaagse uitdagings probeer 
bystaan. 

Solidariteit Helpende Hand se wens vir elke gelowige is om te volhard in die verdrukking.
Ons gebed is dat die Heilige Gees ons sal lei om in alles toegewyd te bly. LIG IN DUISTERNIS

BESTELLINGS:  
boekwinkel@apk.co.za of  

www.apk.co.za/boekwinkel

Prys: 
R160,00

Prys: R80,00

Prys: R100,00

SPESIALE AANBOD!
Koop deel 1, 2 en 3 vir  

slegs R295,00

*Hierdie aanbod is slegs geldig tot 30 Junie 2020.
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Solidariteit Helpende Hand het in 2013 ’n 
omvattende verslag saamgestel oor blanke 
armoede. So lyk die statistiek vir die geraamde 
4,47 miljoen blanke Suid-Afrikaners:

• Volgens die Buro vir Marknavorsing het ’n 
totaal van 1,8 miljoen blankes van 16 jaar en 
ouer, in 2008 tussen R0 en R48 000 per jaar 
verdien. Dus, minder as R4 000 pm. Dié syfer 
sluit ook studerende jongmense, huisvroue 
en pensioenarisse in, maar dui steeds op ’n 
groot groep brandarm blankes.

• Volgens demograwe is daar 600 000 
Afrikaners wat tans as arm geklassifiseer 
kan word.

• 46% van blanke huishoudings kan nie ’n huis 
van meer as R200 000 bekostig nie.

• Net in Pretoria is daar tans 77 blanke 
plakkerskampe en meer as 430 landswyd.

• Tussen 1994 en 2005 het Afrikaner-armoede 
met 150% toegeneem.

• Daar is tans 131 000 blanke huishoudings 
wat nie voldoende behuising het nie.

• Die behoefte aan voldoende huisvesting gaan 
na verwagting met ongeveer 7 500 huise per 
jaar toeneem.

• Om die agterstand van behuising onder arm 
blankes oor die volgende tien jaar uit te wis, 
moet ’n gemiddeld van 14 000 HOP-huise per 
jaar vir arm blankes gebou word.

• Navorsing toon dat die grootste behoefte na 
behuising onder blankes tans in Gauteng en 
die Wes-Kaap is.

• Vir die eerste keer sedert die dertigerjare 
van die vorige eeu is daar groeiende getalle 
armblankes en is daar ’n nuwe verskynsel 
van blanke plakkersgebiede wat rondom 
veral groter stede soos Pretoria vorm.

• Navorsing deur Helpende Hand toon dat 
63% van die inwoners van die 77 blanke 
informele nedersettings in Pretoria, 60 jaar 
en ouer is.

S M E LT O O N D
•  Junie 2020  •

Insiggewende statistiek oor Afrikaner-armoede1

_______________________________________________________________________
1 Statistiek bekom uit navorsing gedoen deur Solidariteit 

Helpende Hand. Grafieke gegrond op 2018-navorsing.

Ouderdomsverspreiding van hulpbehoewendes

Instansies waar bejaardes hulp kry 

Gesinstruktuur van behoeftiges Ondersteuningsnetwerk van 
hulpbehoewendes
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Die woorde van ons Here Jesus in die slotge deelte van 
die profetiese rede is deur sy volgelinge ter harte ge neem. 
Hulle het dit gedoen al was hulle in verstrooiing. Julia-
nus die Afvallige noem in ’n brief dat hy bekommerd is 
oor die aansien wat Christene in die gemeenskap het, 
juis oor die manier waarop barmhartigheidsdiens ver-
rig word. In sy brief wat uit die 4de eeu n.C. dateer, wys 
hy die heidendom se priesters daarop dat hulle eerder 
soos die Christene moet optree in die versorging van 
men se in nood.2

Die ongelukkige werklikheid is dat die diakonale werk 
van die kerk van ons Here Jesus vandag nie meer ge sien 
word as die model waarop barmhartigheidsdiens in die 
breër samelewing gebou behoort te word nie. 

Die verwagting is dat Suid-Afrika se ekonomie aan-
sien lik gaan krimp as gevolg van die grendelstaat, 
ver oor saak deur die COVID-19-virus-uitbraak en die 
af gra deer van ons land se ekonomie na rommelstatus. 
Daarmee word verwag dat die getal mense in nood by 
die dag gaan toeneem soos wat ons samelewing onder 
die pandemie en rommelstatus-ekonomie steier. Met die 
aankondig van ’n noodtoestand wat miljoene mense se 
lewens on der houd in die weegskaal plaas, is die kerk oor 
die gan se vrye wêreld “toegemaak”. Vir die owerheid het 
die diakonale werk van die kerk geen plek en bydrae te 
le wer in mense se lewens nie. Daar word lankal nie meer 
na die kerk gekyk as die voorbeeld waarvolgens mense 
in nood versorg moet word nie en gevolglik word die 
kerk dus as “nie-noodsaaklik” geklassifiseer.

Ook anders as in die Romeinse samelewing van die vroeë 
kerk, is daar nie ’n gebrek aan instansies wat mense se 
nood verlig nie. In die hedendaagse omgewing word die 

kerk eintlik maar net nog ’n instelling waar behoeftiges 
gehelp kan word.

Teen hierdie agtergrond behels diakonale werk meer 
as net die versorging van lidmate met ’n maandelikse 
kospakkie. Die uitdeel van kospakkies en klere onder-
skei nie diakonale werk van wat ander organisasies ook 
doen nie.

Lewegewende water (vgl. Eség. 47:1-12) vloei uit die 
kerk van ons Here na ’n wêreld in nood deur onder meer 
die lewering van barmhartigheidsdiens. Daarmee word 
be doel dat die nood nie materieel van aard is nie, maar 
word verwys na die nood van mense wat nie wederge-
bore (vgl. Joh. 3:5-8) is nie. Of mense skatryk is of in 
ar moe de verkeer, indien hulle nie wedergebore is nie, 
ver keer hulle in die grootste nood denkbaar.

Hierdie begrip van mense se grootste nood maak die 
barmhartigheidsdiens wat deur die kerk gedoen behoort 
te word anders as die vele noodlenigingsinstansies. Die 
Bybel is heel duidelik daaroor dat die uitleef van ons 
geloof meer is as net mooi woorde sonder enige daad-
werklik optrede (vgl. Jak. 2:15-17).

Die oogmerk kan nie wees om bloot maar te sorg vir 
’n bord kos en warm klere nie. Die materiële nood van 
mense verleen wel die kontak met mense en maak dit 
moontlik om ook die Brood van die Lewe uit te deel.

Kinders van die Lig3 is ’n voorbeeld van ’n organisasie 
waar só te werk ge gaan word. Daar word uitgereik na 
kin ders in nood, kin ders wat uit swak sosio-ekonomiese 
om standighede kom en dikwels ook uit gebroke huise. 
Kampe en op volg-geleenthede word gehou waar na hulle 

Dinamiese diakonieë
Vindingryke barmhartigheidsdiens
Ds. Henri Scherman

In die vroeë kerk was Christene se versorging van men se in nood ’n nuwe en vars verskynsel in die Ro mein se 
samelewing – ’n samelewing en kultuur wat arm aan liefde en deernis met mense in nood was. Christene het 
welwillendheid uitgeleef teenoor hulle medemens en daarmee die goeie gesindheid van die gemeenskap gewen.1
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fisiese behoeftes omgesien word. Wanneer die honger 
gestil is en die lyf warm is, word die Brood van die Lewe 
gedeel deur mid del van Bybelstudie op ’n vlak wat vir 
die kinders ver staan baar is.

In Bloemfontein is Oranje Selfhelp ’n gevestigde barm-
hartigheidsdiens inisiatief wat deur ds. Bertie de Lange 
begin is. Hier kry mense in nood ’n kospakkie vir die 
week en word bedien met Woordverkondiging wanneer 
kos en klere gegee word. Dit is wat hierdie aksie onder-
skei van talle ander wat bloot maar net kos gee en dit in 
die media adverteer.

Talle bejaarde lidmate is vereensaam aangesien dit, van-
weë gesondheidsredes, nie meer vir hulle moont lik is 
om eredienste by te woon nie. Dikwels is hulle grootste 
nood die behoefte na geselskap. Praktiese hulpverle ning 
met dinge soos mediese fondse, banksake en munisi pa le 
aangeleenthede en om in kontak te bly met hulle plaas-
like gemeente al kan hulle nie meer self daar uitkom 
nie, is verdere behoeftes. Hierdie dinge is vir ons ouer 
lid mate berge wat oor hulle pad kom. Dit verg baie tyd 
en persoonlike betrokkenheid. Dit is noodsaaklik dat 
die diakonie weet wie hierdie lidmate is en dat hulle in 
hul nood ondersteun word. 

Die meeste AP kerke hou basaar en het ’n vleistafel. 
Gewoonlik is dit ’n uitdaging om van die bene ontslae 
te raak wanneer die vleis verwerk is. Eintlik is die bene-
vleis ’n goeie bron van voedsel. Daar moet wel besef word 
dat die bene nie maar net vir mense gegee kan word nie. 
Om bene af te kook, is eintlik duur aangesien heelwat 
elektrisiteit of gas gebruik word. Hier kan lidmate vir 
wie dit moontlik is, gevra word om bene af te kook sodat 
die diakonie dit kan uitdeel wanneer kospakkies vir ali-
mentasie opgemaak word. U sal verbaas wees hoe veel 
vleis kom van ’n beeskarkas af!

Gewoonlik bly daar ná afloop van die basaar gaar kos 
oor wat vir iemand ’n kopseer raak. Daar word dan die 
uitsondering gemaak dat dit op ’n Sondag verkoop kan 
word, al word dit in die reël nie so gedoen by ons ge-
meen tes nie. Hoekom moet gemeentes elke sent neem 
wat hulle kan? Hier word die gedagte geopper of dit wat 
ná afloop van die basaar oorbly, nie eerder gesien moet 
word soos die koringgerf wat op die land vergeet is nie. 
Daardie are mag nie deur die boer opgetel word nie, maar 
moes agtergelaat word vir behoeftiges om op te tel en 
so hulle nood te verlig (vgl. Deut. 24:17-22). So kan die 
bederfare kos wat ná die basaar oorbly, gesien word. 

Die oes is op die dag van die basaar ingesamel, nou bly 
daar oor om mee te deel aan die wat in nood verkeer.

Geen van hierdie dinge gebeur egter spontaan nie. Nie 
eers die Christene in die 4de eeu het sommer maar net 
alles uit hulleself gedoen nie. Hulle is diep in die hart 
getref deur die reddende genade van hulle Verlosser en 
Saligmaker wat tot hulle gekom het. Deur barmhar tig-
heid bewys hulle genade aan mense in nood omdat daar 
aan hulle genade bewys is. Die genade wat tot ons gekom 
het, moet ons aanspoor om genade/barmhartigheid te 
toon aan mense in nood – lidmate en vreemdelinge – 
son der onderskeid.

Hierdie werk kan ook nie oorgelaat word om maar 
terloops te gebeur nie. Die diaken is in die amp wat tot 
stand gekom het sodat niemand oor die hoof gesien 
word nie (vgl. Hand. 6:1-7). Ons belydenis leer dat deel 
van die werke wat op die eerste dag van die week gedoen 
behoort te word, behels om aan die armes Christelike 
liefdegawes te bring (HK So. 38 v/a 103). Dit is ’n ern-
sti ge saak en taak wat deur die kerk verrig moet word. 
Juis daarom word dit in ons kerkorde onder artikel 48 
hanteer. Diakonieë en gemeentes moet daartoe verbind 
wees, omdat die Here God lankal reeds die sonde-toe-
stand van sy skepsels bedek het (vgl. Gén. 3:21). Eindelik 
is barmhartigheidsdiens nie iets wat ons aan behoeft i ge 
mense doen nie, dit is diens aan die Here Jesus self.

Matthéüs 25:35, 36 en 40

Want Ek het honger gehad, en julle het My te 
ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te 
drin ke gegee; Ek was ’n vreemdeling, en julle het 
My her berg gegee; Ek was naak, en julle het My 
ge klee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die 
gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.

En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voor-
waar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het 
aan een van die geringstes van hierdie broeders 
van My, het julle dit aan My gedoen.

_______________________________________________________________

1 Richardson, KC. Early Christian Care for the Poor: An Alternative Subsis
tence Strategy under Roman Imperial Rule (Matrix: The Bible in Mediter-
ranean Context Book 11). Cascade Books, an Imprint of Wipf and Stock 
Publishers. Kindle Edition.

2 https://bit.ly/3foXdfM 

3 http://www.kindersvandielig.co.za/

LIG IN DUISTERNIS
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Kom ons kyk eers na die toepassing van ons geloof 
en basiese beginsels in finansiële beplanning.

Hebreërs 11:1: Die geloof dan is ’n vaste 
ver troue op die dinge wat ons hoop, ’n be wys 
van die dinge wat ons nie sien nie. 

In die tye wat nou ervaar word, kyk ons met nuwe 
oë na die definisie van ekonomie wat handel oor 
skaars middele en toenemende behoeftes.

Voeg hierby Jeremia 29:11: Want Ék weet 
watter gedagtes Ek aangaande julle koester, 
spreek die Here, gedagtes van vrede en nie 
on heil nie, om julle ’n hoopvolle toekoms 
te gee.

Hierdie gewisse kennis bepaal my persoonlike 
ingesteldheid in die hantering van enige finansiële 
situasie. Sien ek die lewe as plig en verantwoor-
delikheid, of as ’n voorreg en genade?

Inkomste moet uitgawes lei en nié skuld nie
Vir ’n redelike lang tydperk het die land se inkomste 
re de lik stabiel gebly met die neiging van groei en is ’n 
uit ga we-basis hierop geskoei. Tydens oorloë en wê reld-
pan demies word beperkinge in die inkomstegenere-
ring ervaar, wat noodwendig uitgawes beïnvloed. Die 
dilem ma is tydsberekening en gewoonlik is daar met 
pande mies nie voorbereidingstyd nie. Dit skep die on-
se kere omstandighede waarin ’n land se inwoners hul 
bevind. ’n Owerheid word aangestel om ook vanuit die 
kollektiewe posisie leiding te gee om so ’n krisis met die 
minste ontwrigting te bowe te kom. 

Spreuke 10:16: Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe; 
die inkomste van die goddelose is tot sonde.

Spreuke 11:6: Die geregtigheid van die opregtes red hulle, 
maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues 
gevang.

Die regverdiges kan moed skep, want dít is wat die Here 
in sy Woord sê.

COVID-19 is ’n probleem en ’n geleentheid ...
Die gemeente verkeer in die prima fase, wat beteken dat 
die gemeente se sukses teen die gevare van “oud-word 
en tot-niet-gaan”, gemeet word in hoe ’n mate daarin 
geslaag word om die oorsake daarvan te bowe te kom.

• Kyk hoe die verwantskap tussen veranderlikheid en 
beheer hanteer word in die gemeente wanneer ge-
leenthede en uitdagings ontstaan. Hoe word die doel of 
roeping van die gemeente sigbaar in die sa me lewing?

• Moet nie vaskyk teen die gemiddelde ouderdom van 
lidmate nie.

In 2 Korinthiërs 8:12 staan: Want as die bereidwilligheid 
daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie 
vol gens wat hy nie besit nie.

Wat is die strop?
Die praktyk van ’n ekonomie het ná die sondeval in 
wer king getree en terselfdertyd het die klassifisering 
van behoeftes (keuses) ontstaan.

Materieel gesproke kan skaars middele as DIE STROP 
beskou word. Toenemende behoeftes en keuses van 
bevrediging (nut) skuif die lus van die strop wyer of 
nouer.

Trek die strop nouer
Finansiële beplanning binne die gemeente 
in die lig van die huidige COVID19krisis
Gys Janse van Rensburg

Met soveel advies in die sosiale media en soekenjins wat net ’n muisklik ver is, wonder ’n mens wat is nou nog 
oor om oor die onderwerp te sê?
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Bestaan daar iets soos ’n geestelike strop? Die hebsug 
van die mens speel sedert die sondeval sy rol in die drie 
ekonomiese faktore hierbo genoem – middele, behoeftes 
en keuses. 

Die (wêreldwye) politieke besluit om as gevolg van die 
COVID-19-virus ekonomiese aktiwiteite aan bande 
te lê, het ekonomiese implikasies wat onmiddellik en 
in die afsienbare toekoms hanteer sal moet word – die 
strop trek nouer. 

Hoe gaan ons dit in die gemeente hanteer? 

Eienaarskap
• Calvyn merk op dat die apostoliese en pastorale ampte 

noodsaaklik is vir die voortbestaan van die kerk. Dit 
is God se opdrag. 

• Ons moet saamstem en saamgebind word deur die 
kern van die kerk se roeping. Dit is God se opdrag.

In Jakobus 1:27 lees ons: Reine en onbesmette godsdiens 
voor God en die Vader is dit: om wese en weduwees in 
hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar 
van die wêreld.

Uit die formuliere en kerkordelike bepalings vir die 
ampte word tersaaklike leiding gegee in die hantering 
van die geleentheid wat COVID-19 skep:

As ouderling (formulier en Kerkorde 2018 art. 21):
• Opsiener en rentmeester vir die huishouding van God.
• Werk met ywer en oorgawe aan die uitbreiding van 

die koninkryk.
• Doen gereelde en behoorlike huisbesoek.

As diaken (formulier en Kerkorde 2018 art. 22):
• Getrouheid en ywer in die versameling en bewaring 

van die bydraes en goedere wat gegee word.
• Uitdeling moet met onderskeiding en versigtigheid 

nagekom word.
• Die insameling en besteding van die middele wat vir 

diakonale werk nodig is.
• Werk voorkomend om potensiële krisisse af te weer.

As leraar (formulier en Kerkorde 2018 art.15):
• Die behartiging van die herderlike sorg van die 

ge meente.

Eienaarskap impliseer dat ek die voorregte wat ek besit en 
die genade wat ek ontvang het, met verantwoordelikheid 

moet uitlééf! Elke gemeentelid het as lid van die liggaam 
van Christus (dus binne die amp van die gelowige) ook 
die verantwoordelikheid om te help met:

• Die uitbreiding van die koninkryk op aarde.
• Die versorging van mede-lidmate.

Leefstyl
Met die loop van tyd het ons gewoond geraak aan be-
sluit neming vanuit ’n bepaalde leefwyse en leefstyl. 
In die verlede is besluite geneem ter bevrediging van 
be hoeftes met middele op daardie stadium beskikbaar. 
Die nodigheid om jaarliks oor die besluite te besin, het 
agterweë gebly omrede daar moontlik nie finansiële druk 
was nie. As daar nie ’n beëindigingsklousule bestaan 
het wat die finansiële implikasie van ’n relatiewe klein 
uit gawe spontaan beëindig het nie, het dit voortgegaan.
 
Hierdie COVID-19-toestand, hoe ongerieflik ook al, 
skep die geleentheid om bewus te raak van en te besin 
oor uitgawes wat werklik noodsaaklik is vir ons bestaan. 
Gaan lys dus fisies elke item waarheen geld vloei.

Op die oog af is sekere uitgawes klein en kry dit nor-
maal weg nie reg om die nodige aandag te trek nie. Tel 
dié uitgawes egter bymekaar en kyk watter effek dit 
oor ’n tydperk het. Moontlik sal die somtotaal van dié 
uitgawes u tot ander insigte bring. Dit is gewoonlik die 
groter uitgawe-items waarheen geld vloei wat meestal 
die aandag en tyd in beslag neem.
 
Gaan ondersoek en besin oor elke brondokument wat 
aanleiding gee tot uitgawes. Voorbeelde is bankkoste; 
items en verbruikshoeveelhede op munisipale rekeninge; 
fotostaatmasjiengebruik en –ooreenkomste; mediese 
plankeuses; sinvolheid van byvoordele om u in staat te 
stel om u werk te verrig, versekeringspolisse ensovoorts. 

Kommissies 
Kommissies kan ’n belangrike rol speel deurdat dit die 
geleentheid skep vir die behoorlike funksionering van 
gawes binne die gemeente en deurdat dit lidmate betrek. 
Kommissies moet dus nie te klein wees nie, maar lidmate 
op ad hoc-basis betrek sodat hulle idees ontgin kan word 
en hulle by die werk betrek kan word.

Kommissies skep ook die geleentheid om die leierspoel 
binne die gemeente te ontwikkel en groter te maak. 
Noue skakeling tussen die kommissie en die kerkraad is 
belangrik sodat organisatoriese kontinuïteit behou word.
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As u nie weet watter kommissies om in u gemeente te 
vorm nie, gebruik gerus die Sinodale Kommissies met 
hulle lasgewing soos in die kerkorde uiteengesit, as ’n 
riglyn. Gemeentes het dalk nie ’n behoefte aan al hierdie 
kommissies nie.

By elke gemeente kom wel van die volgende sake ter 
sprake, om enkeles te noem: 
• uitreik na persone wat belangstel om lid van die ge-

meen te te word,
• die begeerte om nuwe lidmate wat by die gemeente 

aangesluit het, welkom te laat voel,
• om belangrike inligting aan nuwe lidmate deur te 

gee.

Wat barmhartigheid betref, is die volgende vrae belang- 
rik:
• Is daar ’n erkende kanaal waardeur bewus geraak kan 

word of waardeur barmhartigheidsnood aangemeld 
word?

• Is daar ’n vasgestelde proses om barmhartigheidsdiens 
te hanteer?

• Hoe word gevalle van siekte hanteer en opgevolg?
• Word sake oor leer en aktuele sake in die gemeente 

be handel tot selfverryking en geloofshandhawing in 
die openbaar?

• Ken almal in die gemeente mekaar en is almal bewus 
van mekaar se daaglikse nood?

• Word lidmate op hoogte gehou oor die finansiële 
stand van die gemeente en hoe daar met die middele 
omgegaan word?

Geestelike warmte en meelewing word deur bogenoem-
de interaksies gestraal en is nodig vanaf elke lidmaat 
ten einde ’n gemeente staande en lewensvatbaar te hou. 
Daarom, as die werking van prosesse in die kerk aan 
lidmate bekend is en toegepas word, raak die roeping 
van die kerk elke lidmaat.

So moet ons ook, deur die toepaslike verdeling van pligte 
verseker dat ons die gemeente as liggaam van Christus, 
gesond hou en laat groei, selfs in onsekere tye soos wat 
ons tans beleef. Gesamentlik en afsonderlik kan ons die 
uitdagings van COVID-19 te bowe kom. Soli Deo Gloria. LIG IN DUISTERNIS

BESOEKERS WELKOM! 
AP KERK WARMBAD: Eredienste 9:00, AP kerk gebou, h.v. Katjiepiering- en Huilboslaan. 
Navrae: Wilma Smith, 014 161 0676 of 079 703 4304; Oudl. Willie Conradie, 082 923 5935
AP KERK KNYSNA: Eredienstye is 10:00 te Cearn Hall, Hallstraat, Leisure eiland, Knysna. 
Navrae: Oudl. Christo Matthee, 083 769 9313 of 044 382 1510 (na-ure)
AP KERK BRAKRIVIER: Besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers hartlik welkom by ons erediens Sondag oggend 
om 09:30 in ons kerkgebou te Seesterlaan 2A, Reebokhoogte. Leraar: Vakant, preekreëling met prof. R Marè. 
Voorsitter van Kerkraad: Oudl. Doep du Plessis, 082 789 4918; Saakgelastigde: Steve Olivier, 083 564 4709
AP KERK SUIDKUS: Eredienste 09:00. AP kerkgebou, Alexander weg 58, Gayridge, Margate (padkaart op bl. 31). 
Navrae: Kobie Jacobs, 039 313 5181 of 082 896 3236
AP KERK RIVERSDAL: Alle vakansiegangers en nuwe intrekkers is hartlik welkom by ons eredienste wat elke Sondag 
om 10:00 in ons AP kerkgebou, Heidestraat, Riversdal gehou word. Stilbaai nog geen tye beskikbaar.
Saakgelastigde en Kassier: Annalize Horn, 072 637 0380 of e-pos: apkriversdal@gmail.com
AP KERK GANSBAAI: Die AP Kerk Gansbaai (vroeër Onrusrivier) nooi alle besoekers, vakansiegangers en be lang-
stellendes om ons dienste die tweede en die vierde Sondag van die maand op Gansbaai by Birkenhead Bootklub, 
Gansbaaihawe om 10:00 by te woon. 
Kontakpersone: Oudl. Brakel Beukes (sr.), 071 060 6093 of Annatjie Otto, 028 381 9940
AP KERK GROTER DURBAN: Alle besoekers, nuwe intrekkers en vakansiegangers (kom gerus in jul va kan sie  klere) van 
Scottburgh tot Stanger word uitgenooi na ons erediens op Sondae om 09:00. Adres: Titrenweg 240, Seaview, Durban. 
GPS-koördinate: -29,900517, 30,965079. Navrae: Elsabé Roodt, 082 444 0860
AP KERK MOSSELBAAI: Alle vakansiegangers hartlik welkom by ons eredienste Sondagoggend om 09:00 in ons 
kerkgebou te Soetdoringstraat, Heiderand, Mosselbaai. Persone van elders wat in die hospitaal is, kan ons ook 
kontak. Kerkkantoor: Maandag – Vrydag: 09:00 – 13:00. 
Leraar: Ds. Dawie Pretorius, tel.: 082 771 7011 of tel.- en faksnr.: 044 693 4674
AP KERK NAMAKWALAND: Die AP Kerk Namakwaland (Springbok) nooi alle besoekers, nuwe intrekkers, 
vakansiegangers en belangstellendes om Sondagoggende die erediens om 09:00 by te woon. Die straatadres is 
Kowie Cloetestraat, Springbok. Navrae: Oudl. M Dixon, tel.: 027 744 1197 of sel: 082 628 0044
AP KERK GEORGE: Besoekers en nuwe intrekkers hartlik welkom by die gemeente se eredienste elke Sondag oggend 
in die kerkgebou op die hoek van St. Pauls- en Johnstraat, Denneoord, George. Eredienste: Die eredienstye verander 
vanaf 7 April 2019 van 10:30 na 09:30. Saakgelastigde: Dawie Claassen, tel.: 044 805 7186
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A P  K E R K D A S S EA P  K E R K D A S S E

BLOEMFONTEIN HOSPITAALPARK
OPPIE HOEK: 2 LUUKSE SELFSORG WOONSTELLE

Onder: 4 persone. Bo (trappe): 7 persone.  
Veilige parkering, onderdak braaigeriewe, 

Wi-Fi, troeteldiervriendelik!

Skakel Gertrud by 083 708 4044

PLAAS WINDHOEK by BLOEMFONTEIN
Dagbesoek/Groepe, Akkomodasie, Kampeer, Troues/
Funksies. 230 ha vrye natuur: stap in veld, rantjies 
klim, swem in klipdam, windbuks skiet, speelparkie, 

braai- en kombuisgeriewe, MARKIESTENT!

Skakel Gertrud by 083 708 4044  
www.farmwindhoek.co.za

OORNAG TE BLOEMFONTEIN
Selfsorg oornagkamers elk met:

minikombuis en –badkamer, lugreëling, TV, braai- en 
vriesgeriewe, veilige onderdak parkering

Slaap 1–4 en 1-5. Naby N1

Skakel Piet of Belie by 051 433 2635 of 072 342 7530

DOONSIDE (2 km van Toti)
Shangrila: Seefront, 2 + 3 slaapkamers; sommige DSTV.  

Onderdak parkering. Braaiplek, winkel, wassery. 
Superwaarde.

082 821 2601 / 012 943 4102 
www.shangrilaholidayflats.co.za

WOW!! Vakansiewoonstel te huur!!
Luukse selfsorg, ruim, vakansiewoonstel (Doonside naby 

Winkelspruit) teen strand (70 m). Pragtige see-uitsig. 
3 Slaapkamers, 2¼ badkamers, veilige sekuriteitsbeheerde 
parkering onder die gebou. Naby groot winkelsentrums. 

Billike tariewe, ook buite seisoen.

Kontak: Petro 082 412 0999 / 082 550 3385

TEN VOLLE GEMEUBILEERDE 
VAKANSIEHUIS TE HUUR: HARTENBOS

4 Slaapkamer. +/- 500m Vanaf hoofstrand.  
+/- 300m Vanaf winkels en stalletjies.  

Baie naby aan die amfi-teater.
Skakel Liezel Niemann  

vir meer besonderhede: 072 597 0543

Hartenbos Woonstel
Puik selfsorg woonstel. Stap na strand
Skottel TV. Onderdak braai op patio

Slaap 1-6. Baie gewild. Beste tarief heel jaar

Kontak: 044 695 0219 / 082 641 4092

Selfsorg akkommodasie met: 

Saal, herberg, kothuise en 
kamp staanplekke. 

NUUT: 4x4 baan, bergfiets/wandelroetes. 

Ideaal geleë op die N11, 3 ure vanaf  Pretoria.

Skakel Theuns Snyman by 079 274 7978
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Hartenbos  
vakansie-akkomodasie

Marjohandie Woonstel: 3 slaapkamer, 2 badkamer, 
oopplan kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, 

wasmasjien, skottelgoedwasser, tuimeldroeër, onderdak 
ingeboude braai. Loopafstand van die see.

Die Huisie: 3 slaapkamer, 2 badkamers, oopplan 
kombuis en leefarea. Slaap 6 persone. DSTV, wasmasjien, 

verskuifbare braaier. Loopafstand van die see. 

Bring eie bad- en swemhanddoeke.  
Geen troeteldiere of bediendes nie. 

Kontak Cornelle 082 377 4896

2023  
DV – VOLGENDE 
STUDIETOER NA 
EGIPTE/ISRAEL

Hou 2023 in gedagte. By die AP Akademie 
word alreeds beplan vir die volgende 

studietoer. Studente, predikante, lidmate, 
vriende en familie is almal welkom.

Toerleier: Prof. Gerrit Smit  
(gerrit.smit@apa.ac.za)

MIDWAY VERSORGINGENTRUM
Kwaliteit sorg vir Alzeimers en Demensie-pasiënte

Kontak: Sharon Jansen van Rensburg 
082 441 6840 • midwaycare@mweb.co.za

www.midwaycare.co.za • Faks: 086 689 8892
Posbus 11467, TIEGERPOORT, 0056

Natal Suidkus – Southport
Lekker, gerieflike selfsorg tuinwoonstelle te huur 

vir vakansie. Ten volle toegerus. Loopafstand  
van die see, braaigeriewe, see uitsig, DSTV ens.  

Kom ontspan in n rustige stil omgewing! 

Kontak Hendrie: 072 932 1070

SUIDKUS MARGATE
Loopafstand van hoofstrand.  

2 Slaapkamer – 6 persone. See- en brander-uitsig 
van balkon. 2 x onderdak parkering

Skakel Liezl vir tariewe 082 788 9304 of  
skakel of sms Thys: 082 921 1922

Wili-werk-ni
Ten volle toegeruste vakansiewoning op die 

grens van Margate en Uvongo. Loopafstand na 
die strand. Pragtige see-uitsig. Billike tariewe

Skakel Willie of Poppie Brits: Tel. 039 317 2076, Sel: 082 746 4852
Queenstraat 18, Uvongo

Voornemende en huidige  
KOVSIES 2020

Vind u geestelike tuiste en  
skakel in by ons bedrywighede.

AP Kerk Bainsvlei –  
Kontak ons by 082 614 5867

Wil u in Die Boodskapper adverteer? Stuur ’n e-pos na boodskapper@apk.co.za
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ANTWOORDE: MEI 2020, BL. 15KINDERS

JEUG: KLASSIEKE LITERATUUR boekwinkel@apk.co.za • 012 362 1390 • www.apk.co.za/boekwinkel

Vakansie-geleentheid vir predikante
Die AP Kerk Suidkus bied die volgende:
• Gratis verblyf vir 10 dae per gesin (reiskoste heen en weer uitgesluit). 
• Skoolvakansie 50% van verblyfkoste.
• Pligte: Preke op Sondae en feesdae wat in daardie tyd val.
• Indien nodig, hospitaalbesoek of ernstige siekte tuis.  

Begrafnis (addisionele vergoeding). 
• Reistoelae: Slegs vir ritte binne die gemeente vir bogenoemde 

besoeke.

Skriba: Kobie Jacobs 082 896 3236/039 313 5181

PRYS: R75,00

PRYS: R75,00

PRYS: R165,00

PRYS: R160,00

PRYS: R65,00

Hierdie boeke vorm deel van reekse 
wat beskikbaar is by Die Boekwinkel. 

apk.co.za/boekwinkel

PRYS: 
R60,00 elk

4 boekies  
in hierdie 

reeks

PRYS: 
R100,00 elk

6 boekies  
in hierdie 

reeks

Besoek die omvattende webtuiste www.potchefstroomintertv.co.za. Kyk dan die skakel 
“Kerke” – AP Kerk se nuus. Gemeentes is welkom om nuus te stuur na chrisclgreyling@gmail.com 
Rekenaar en webtuiste is pas opgegradeer. Sien ook elke dag se weervoorspelling.

OMVATTENDE 
WEBTUISTE
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met Pieter & Pieter met Pieter & Pieter 

Jeugdag 16 Junie en 1976 se opstande
– Dr. Pieter Mulder

Jeugdag val op 16 Junie en word aan die 1976 Soweto-opstande verbind. In die proses van 
hierdie jaarlikse herdenking het baie mites ontstaan. 

Hoe ontstaan ŉ mite? Jy skep ’n mite deur jóú weer-
gawe van ’n geskiedkundige gebeurtenis as die pre-

siese en enigste waarheid oor te dra. Jy gebruik die feite 
wat jou pas om die huidige geslag te mobiliseer of te laat 
skul dig voel oor die verlede. Wat die verlede betref, is 
ons uitdaging om te kan onderskei tussen feit en mite.

Op 16 Junie 1976 het sewe Soweto skole aan ’n 
on wet tige protesoptog na die Orlando-stadion deelge-
neem. Hulle het geprotesteer omdat hulle in Engels en 
nie in Afrikaans onderrig wou word nie. Die leerlinge se 
plakkate het bewoordings soos “Away with Afrikaans” 
en “Afrikaans will spoil our future” op gehad.

Naby Oralando-Wes het die sowat 10 000 kinders 
polisielede teëgekom. Die leerlinge het die polisie met 
klippe en bakstene gegooi en die polisie het ’n traangas-
bom onder hulle ingegooi. ’n Polisiehond is deur die skare 
doodgemaak. Naderhand het die polisie geskiet. Verskeie 
leerlinge, waaronder Hector Petersen, is tragies dood.

Die leerlinge het motors omgekeer en aan die brand 
gesteek. Biersale, winkels en drankwinkels is geplunder 
en afgebrand. Kinders het uitgeroep: “Kill the whites!” 
en twee wittes is doodgeslaan. Een van hulle was dr. 
Melville Edelstein (55) wat sy lewe aan welsynswerk 
in Soweto gewy het. Hy is uit sy kantoor gesleep en met 
grawe doodgeslaan.

In 1990 is ’n Hector Pietersen-monument in Soweto 
opgerig om die gebeure van 1976 te herdenk. In 2002 
is ’n museum, wat die gebeure illustreer, daar naby 
opgerig en ook na Hector Pietersen vernoem. Hieruit 
lei ’n mens af dat Hector Pietersen die held van die dag 
en waarskynlik een van die leiers van die leerlinge was.

Die feite is dat Hector Pietersen, as twaalfjarige seun, 
glad nie aan die optog deelgeneem het nie. Hy het net 
kom kyk wat aangaan toe hy deur ’n dwaalkoeël getref 
is. Hy was ook nie die eerste slagoffer van die dag nie. 
Hastings Ndhlovu, een van die leiers van die optog, was 
die eerste slagoffer.

Waarom draai alles dan rondom Hector Pietersen? 
Dit hou verband met die bekende foto waar ’n vriend 
met Hector in sy arms in die straat af hardloop. Ook 
die feit dat Hector net twaalf jaar oud was en doodge-
skiet is. ’n Jonger kind wat leed aangedoen word, maak 
mense kwaad.

Daar is ook geslaag om die idee te vestig dat die op tog 
net oor Afrikaans as onderrigtaal gegaan het. Afri kaans 
het ’n rol gespeel, maar dit was ’n oorvereenvou di ging 
van die situasie. In ses van die sewe skole wat betoog 
het, was geen vak in Afrikaans aangebied nie – alles in 
Engels. In die sewende skool is Afrikaans vir net een 
vak gebruik.

In sy verslag oor die onluste in Soweto het regter 
PM Cillié bevind dat die Black Peoples Convention 
besluit het dat die South African Students Movement 
Afrikaans moes gebruik om die leerlinge, en so die 
swart gemeenskap, tot verset te beweeg. Onkgopotse 
Abram Tiro het aan hierdie organisasies behoort en is 
as ’n studenteleier uit die Universiteit van die Noorde 
geskors. Hy was ’n gewilde onderwyser aan die Morris 
Isaacson-hoërskool in Soweto waar die opstand in 1976 
begin het. Wit studente van Universiteit Witwatersrand 
(Wits) was ook betrokke en het terselfdertyd betogings 
gehou met plakkate wat gelui het “Don’t start the re vo-
lution without us”.

Dat Afrikaans as taal ’n ondergeskikte rede was, 
blyk uit die feit dat byvoorbeeld die studentesentrum 
by Universiteit van die Noorde, waar Engels die enigste 
taalmedium is, ook aan die brand gesteek is. Afrikaans 
was ŉ slim, maar terloopse rede. Ander griewe, soos 
teen die Administrasierade, teen die biersale waar hulle 
ouers dronk word en die Nasionale Party regering se 
algemene beleid teenoor swart mense, het alles ŉ rol 
gespeel.

Elke tydperk en regering bring sy eie mites oor die 
verlede na vore. Dit vertel ons meer van huidige leiers en 
hulle doelwitte, as van die tydperk in die verlede toe dit 
gebeur het. Die jaarlikse viering van Jeugdag illustreer 
dit verder. Amper as ’n verpligte item op die program, 
word ’n striemende aanval op Afrikaners en hulle taal 
gedoen. Dit maak geen bydrae tot goeie verhoudinge nie. 

Die Afrikaner is nie anders as enige ander volk wat 
sy geskiedenis betref nie. Ons het foute in die verlede 
gemaak, maar ons het ook baie om op trots te wees, 
maar geskiedenis sonder konteks word propaganda. 
George Orwell het in sy boek 1984 geskryf: Hy wat die 
hede beheer, beheer die verlede sodat dit by sy huidige 
doelwitte kan pas. 

IN DIE SPORE VAN GISTER

LIG IN DUISTERNIS
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voorsitter: Ds. LLE de Lange
adres: Wynand Mouton 50, Universitas, Bloemfontein 9301
sel: 078 942 2504   huis: 051-5227836   e-pos: lochlisa.delange@gmail.com

Hulpbehoewende volksgenote se getalle neem daagliks 
toe. Gesinne, kinders en bejaardes is die slagoffers van 

omstandighede buite hulle beheer. 

Indien u ’n verskil wil maak, kontak ons gerus. Ons het 
hande en vaardighede nodig by verskeie projekte, van 

hulpverlening, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping. 

Donasies welkom: 

Rek. naam: Volkshulp 2000 • Bank: Absa
Rek. nr.: 001 017 6514 • Takkode: 632 005 

Belastingafslag sertifikate beskikbaar.

Ons eie eerste ...Ons eie eerste ...

Oranje Selfhelp is ’n geregistreerede,  
nie-winsgewende welsynsorganisasie,  

werksaam onder ons eie mense in  
Bloemfontein en omgewing.

Reg. no.: 126-377 NPO

BANKBESONDERHEDEBANKBESONDERHEDE
rek. naam: Oranje Selfhelp

bank: Standard Bank
rek. no.: 143 439 774

tak: Brandwag
rekening: Spaarrekening

St
ea

dl
aa

n 246 Queenswood Pretoria 0186 • 012 755 8202 • administrasie@volkshulp.org.za • www.volkshulp.org.za

                     Met u ondersteuning kon ons die afgelope jaar ’n verskil maak:   Meer as 7 000 volksgenote is bygestaan en meer as 4 000 kospakkies is uitgedeel.



ONDERSTEUNERS

1

FINANSIËLE KUNDIGHEID & EFFEKTIEWE ENTREPRENEURSKAP
2

BEJAARDES & GESTREMDES
3

#HELPJAG
4

SKOOLTASSIEPROJEK
5

#HELPHETTA
6

FROUEVONDS

7

ONS WINKELS

8

STUDIEFONDS
9

INTERNASIONALE SKAKELING
10

#STOPHONGER & KOSBLIKKIE

11

BEMAGTIG ‘N KIND

12

Wie is SOLIDARITEIT HELPENDE HAND?

Hoe en waar kan jy HAND bysit?

SKENK1

SKENKINGSWINKELS2

VRYWILLIGERS BY TAKKE3

012 111 8360  |  diens@helpendehand.co.za  |  www.helpendehand.co.za

Word deel van die span van minstens 1 200 
vrywilligers wat op plaaslike vlak werk. Skakel 
012 111 8360 of diens@helpendehand.co.za 
om na jou naaste tak verwys te word.

Helpende Hand se skenkingswinkels is die 
middelpunt vir die insameling en verspreiding 
van lewensmiddele. Daar word daagliks klere, 
komberse, meubels, toerusting, boeke en 
ander lewensmiddele daarvandaan versprei. 
Die begunstigdes is tehuise vir bejaardes, 
kleuterskole en individue wat hulp benodig. 
Ons takke ontvang ook skenkings en versprei 
dit deur hulle netwerke na behoeftige 
gemeenskappe.

Besoek www.helpendehand.co.za vir jou 
naaste winkel!

Ons het meer as 40 000 ondersteuners 
landwyd, wat maandeliks finansieel bydra en 
ons in staat stel om armoede te voorkom, te 
verlig en te verbreek. Jy kan ook deur ‘n 
debietorder ’n maandelikse bydrae van 
minstens R50 maak.

SMS die woord “hand” na 45763 (SMS’e kos 
R2) en ons sal jou kontak. Jy kan ook ‘n 
eenmalige bedrag aan Helpende Hand skenk.

Ons bankbesonderhede is soos volg:
Rekeningnaam: Solidariteit Helpende Hand

Bank: FNB  |  Takkode: 250 655
Rekeningnommer: 623 314 45503
Verwysing: Die projek wat jy kies

om te ondersteun 

Helpende Hand het tans 150 takke in 10 streke wat daarop gefokus is 
om die funksionering van ons aktiwiteite so doelgerig en vaartbelyn as 
moontlik te maak. Ons het ongeveer 40 000 ondersteuners wat 
saamwerk aan ons doel en strewe. Hierdie takke en streke maak 
nasionale streek- en takprojekte ‘n moontlikheid en ‘n werklikheid.

Die Frouevonds fokus op opleiding en die hantering van armoede in 
die lewens van jong meisies en vroue. Die naam is doelbewus verkeerd 
gespel om aan te dui dat alles nie altyd regloop nie en daar soms ’n 
brug na sukses nodig is. Die Frouevonds dien hierdie doel.

In 2015 het Helpende Hand 14 winkels gehad. Vandag kan ons met 
dankbaarheid sê dat ons in 2019 reeds ons 50ste winkel oopgemaak 
het. Die winkels dra by tot ‘n verskeidenheid projekte; ons sentrums, 
ons studielenings en skep werk vir ons kontrakteurs. Die inisiatief vorm 
daarby ‘n wonderlike netwerk binne Helpende Hand.

In 2015 is R25 miljoen tussen behoewende studente verdeel en in 2019 
is die beskikbare bedrag al ongeveer R41 miljoen per jaar. Sedert 2015 
is ‘n bedrag van R145,1 miljoen aan studente uitbetaal.

Internasionale skakeling is ’n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand 
wat daarop gemik is om fondse uit die buiteland te genereer in die 
stryd teen Afrikaner-armoede.

Daar is tans meer as 8 000 kleuters wat deel uitmaak van Solidariteit 
Helpende Hand se voedingsprojek. Die projek fokus daarop om 
behoeftige kleuterskole te ondersteun met koopbewyse om kos aan te 
koop. Om te verseker dat hierdie kleuters genoeg voedsel ontvang, 
moet Helpende Hand 1,5 miljoen etes hierdie jaar voorsien.

Bemagtig ‘n kind is ‘n inisiatief om geleenthede vir behoeftige kinders 
moontlik te maak; om kinders uit armoede en uitdagende maatskaplike 
omstandighede op te hef, sodat hulle hul volle vermoë kan 
verwesenlik. Hierdie fonds voorsien in behoeftes soos: Koshuis gelde, 
Vervoer na skool, remediërende onderrig, terapie ens.

Finansiële kennis, opvoeding rondom finansies, begrotingsadvies, 
asook entrepreneur-bevordering. Die ontwikkeling van idees, die 
implementering en ondersteuning daarvan. Die bedoeling van 
Helpende Hand met hierdie twee veldtogte is soos volg: Leer werk met 
wat jy het en bou voort op wat aan jou toevertrou is.

Bejaardes lê Helpende Hand na aan die hart en deur middel van 
verskeie inisiatiewe fokus Helpende Hand om persone ouer as 60 jaar 
te ondersteun, te bederf en te vereer. Deur katarakchirurgie en 
gehoorapparate maak ons ondersteuners ‘n groot verskil in die 
bejaardes se lewens.

Die #HelpJag-veldtog se doel is om wildsvleis aan te wend en te 
verseker dat proteïene deel van ’n behoeftige kind se daaglikse 
maaltyd uitmaak, dat hulle gesond en gelukkig grootword. Die 
#HelpJag-veldtog het 6 550 behoeftige kleuters in 2018 van ‘n 
gebalanseerde maaltyd voorsien.

Die skooltassie-projek waar tassies met skryfbehoeftes aan Gr 1’s 
voorsien word, gaan elke jaar onverpoosd voort. In 2019 is 5 000 
tassies uitgedeel. Hierdie tassie-projek is ’n vlagskipprojek wat wyd 
bekend is en ‘n reuseverskil in die lewe van kinders maak.

HelpHetta is die veldtog waarin ons poog om die lewe van meisie-wees 
te vergemaklik deur in die behoefte aan sanitêre ware te voorsien, 
waar dit nie bekostig kan word nie. In 2019 het ons 3 000 meisies per 
maand van sanitêre ware voorsien en die impak daarvan op die 
verbreking van armoede is noemenswaardig.

VAN HART
TOT HAND
NA ANDER

Vanuit die gemeenskap, vir die gemeenskap



Die punt wat ek graag met die strokiesprent wil maak, is dat dit wat jy as 
vanselfsprekend aanvaar iemand anders se grootste wens is. Dit is iets om 
oor na te dink. Wat julle ook in die strokiesprent kan sien, is dat mense 
oor die algemeen nie tevrede is nie – ons soek altyd meer en beter.

Die Bybel leer ons egter om vergenoegd te wees. Dit is ’n groot woord 
wat beteken dat jy rustig en tevrede is met wat jy het. Wanneer jy baie 
graag iets wil hê, raak ’n mens desperaat om dit te kry. Dán is hierdie ’n 
moeilike ding om te hoor – ek weet.

Ek wil graag drie verse vir jou wys wat ons vertel hoekom ’n Christen 
vergenoegd kan en moet wees – selfs as dit swaar gaan.

NO. 145 • JUNIE 2020

(012) 362 1390 • boodskapper@apk.co.za

Om tevrede  Om tevrede  
te wees ...te wees ...
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Gebruik die skakel en sluit gerus by ons WhatsApp-kletsgroep aan 
om onder meer vrae te vra wat ons hier kan probeer antwoord. 
Maak asseblief seker dat jy die groepie se reëls volg.

... Wees tevrede met wat julle het, want Hy 
het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit 
verlaat nie (Hebr. 13:5).

Maar soek eers die koninkryk van God en sy 
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 
bygevoeg word (Mt. 6:33).

Die twee verse sê dat ons nie sondige begeertes in ons harte moet 
toelaat nie, maar dat ons die Here moet vertrou om dit wat ons nodig 
het, vir ons te gee – onthou dat Hy regtig lief is vir sy kinders. Ons werk 
is om Hom getrou te dien in alles – Hy sal sorg dat ons elke dag het wat 
ons benodig. Hy gee nie altyd dit wat ons môre nodig het, vandag al nie. 
Daarom, selfs al gaan dinge swaar, kan ek nog steeds vergenoegd wees – 
Hy sorg vir my.

Wanneer God nie iets vir sy kinders gee nie, is dit nie omdat Hy nie luister 
nie. Néé, dit is juis omdat Hy baie beter as ons weet wat ons regtig nodig 
het. Sy doel is nie “’n lekker tyd” op aarde nie. Sy doelwit vir ons is ewige 
heerlikheid. As ons in gedagte hou dat God ons in hierdie lewe voorberei 
vir die ewige lewe, is dit makliker om swarigheid met ’n tevrede hart 
te aanvaar. 

Dit is hoekom Paulus selfs in die tronk kan sê: 

… want ek het geleer om vergenoeg te wees met 
die omstandighede waarin ek is (Filip. 4:11).

GROETE, 

DS. HENNING

2



D
W

A
RS

:
1. 

M
ak

ee
r 

(D
eu

t.
 1

5:
11

)
5.

 
K

o
sb

aa
rh

ei
d

 
(L

k.
 1

2:
33

)
7.

 
S

ke
nk

 
(D

eu
t.

 1
5:

7)
8

. 
V

er
ni

el
su

g
ti

g
e 

in
se

k 
(L

k.
 1

2:
33

)
9

. 
O

p
d

ra
g

 
(D

eu
t.

 1
5:

11
)

10
. 

V
er

kw
an

se
l 

(L
k.

 1
2:

33
)

13
. 

B
en

o
d

ig
d

he
d

e 
(D

eu
t.

 1
5:

8
)

15
. 

P
le

id
o

o
i 

(J
o

b
 3

1:1
6

)
17

. 
S

ka
d

el
ik

e 
(D

eu
t.

 1
5:

9
)

21
. 

Li
ef

d
eg

aw
es

 
(L

k.
 1

2:
33

)
22

. 
R

o
w

er
 

(L
k.

 1
2:

33
)

23
. V

o
ed

se
ls

o
o

rt
 

(J
o

b
 3

1:1
7)

A
F:

2.
 

O
p

ha
nd

e 
(D

eu
t.

 1
5:

9
)

3.
 

G
el

d
sa

kk
ie

s 
(L

k.
 1

2:
33

)
4

. 
S

ka
p

e 
&

 b
o

kk
ie

 
(D

eu
t.

 1
5:

14
)

5.
 

B
o

-a
rm

 (
Jo

b
 3

1:2
2)

6
. 

B
eh

o
ef

ti
g

e 
(D

eu
t.

 1
5:

7)
11

. 
Li

g
g

aa
m

sb
e -

d
ek

ki
ng

 (
Jo

b
 3

1:1
9

)
12

. 
O

ue
rl

o
se

 
(J

o
b

 3
1:1

7)
14

. 
B

es
w

yk
 (

Jo
b

 3
1:1

9
)

16
. 

D
ie

ns
kn

eg
 

(D
eu

t.
 1

5:
15

)
17

. 
O

nv
ri

en
d

el
ik

 
(D

eu
t.

 1
5:

9
)

18
. 

V
as

g
ek

le
m

 
(D

eu
t.

 1
5:

7)
19

. 
M

aa
k 

d
it

 o
o

p
 

(D
eu

t.
 1

5:
11

)
20

. O
o

rv
lo

ed
ig

 
(D

eu
t.

 1
5:

8
)

S
o

ft
w

ar
e 

©
 2

0
19

  
cr

o
ss

w
o

rd
-c

o
m

p
ile

r.c
o

m

D
IE

 A
R

M
O

E
D

E
K

W
E

SS
IE

Je
su

s 
g

ee
 a

an
 o

ns
 ’n

 k
er

nw
aa

rh
ei

d
 w

an
ne

er
 H

y 
ve

rt
el

: W
an

t 
’n

 m
en

s 
se

 le
w

e 
is

 n
ie

 a
fh

an
kl

ik
 v

an
 

d
ie

 o
o

rv
lo

ed
 v

an
 s

y 
b

es
it

ti
ng

s 
ni

e.
 A

s 
’n

 m
en

s 
g

ie
ri

g
 is

, m
aa

k 
jy

 jo
u 

g
el

uk
 t

o
ta

al
 a

fh
an

kl
ik

 v
an

 
w

at
 jy

 k
an

 k
o

o
p

 e
n 

b
es

it
. M

aa
r 

d
in

k 
hi

er
aa

n:
 

A
ar

d
se

 g
o

ed
 k

an
 jo

u 
ho

o
g

st
en

s 
ty

d
en

s 
jo

u 
aa

rd
se

 
le

w
e 

he
lp

. D
ie

 b
el

an
g

ri
ks

te
 is

 d
us

: K
ry

 jo
u 

p
ri

o
ri

-
te

i t
e 

re
g

 e
n 

vr
a 

G
o

d
 o

m
 jo

u 
te

 h
el

p
 o

m
 v

o
lg

en
s 

sy
 o

p
d

ra
g

 t
e 

le
w

e.
 H

el
p

 m
in

d
er

b
ev

o
o

rr
eg

te
s 

en
 

m
aa

k 
so

 “
sk

at
te

 b
ym

ek
aa

r 
in

 d
ie

 h
em

el
”.

S
aa

m
g

es
te

l d
eu

r 
D

al
ee

n 
P

ie
na

ar

3



GÉNESIS 6-7
Baie jare het verbygegaan. Adam, Eva, Kain en Set het almal doodgegaan. 
Die mense op die aarde het al meer en meer geword totdat hulle baie 
was. Die Here wou nog steeds hê dat hulle Hom moes dien, maar almal 
het gesondig. Niemand het die Here meer gedien nie. 

Ons het gelees dat God op die sewende dag gerus het omdat Hy alles 
goed gemaak het. Nou was alles nie meer goed nie. Hy was baie hartseer 
oor hoe sleg die mense geword het. 

Daar was een man wat nog steeds die Here gedien het. Sy naam was 
Noag. God het met Noag gepraat en gesê dat Hy die wêreld gaan 
oordeel. Hy gaan baie water stuur sodat almal gaan verdrink. God het 
vir Noag gesê dat hy nie bang hoef te wees nie, want Hy gaan hom red. 
Daarom het die Here Noag beveel om ’n ark te bou. Die ark was ’n boot 
wat groot genoeg was om Noag, sy familie en baie diere te vat.
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Noag se drie seuns, Sem, Gam en Jafet 
het hom gehelp. Hulle het baie jare aan 
die ark gebou – dit was harde werk. Die 
ark moes drie vlakke hê en hulle moes 
hom binne- en buitekant met pik verf 
om die water uit te hou.

Die mense het gesien dat Noag die 
ark bou, maar hulle het nie verstaan 
nie. Noag het hulle probeer waarsku 
dat God hulle gaan oordeel, maar hulle 
wou nie luister nie. Hulle het maar net 
aangehou om verkeerde goed te doen.

Toe die ark klaar was, het die Here 
weer met Noag gepraat. Oor sewe dae 
gaan die reën kom en dan gaan almal 
verdrink. Maak seker dat daar genoeg 
kos in die ark vir almal is. Noag was 
gehoorsaam en hy het dit gedoen. Die 
Here wou van die diere ook red. Daarom 
het Hy ’n mannetjie en ’n wyfie van al 
die verskillende diere in die ark laat 
ingaan. Perde en beeste, kameelperde 
en leeus, olifante en apies, sprinkane en 
duisendpote. Daar was baie!

Ná sewe dae het dit vreeslik hard begin 
reën. Die water het so baie geword dat 
die bome en die berge toe was onder 
die water. Noag kon niks behalwe water 
meer sien nie. Al die slegte mense het 
verdrink.

Maar Noag het geweet dat hy nie bang 
hoef te wees nie. Hy en sy vrou en hulle 
drie seuns met hulle vroue was veilig in 
die ark. Die Here het hulle gered. 

5



Nie net kry die boere en hulle vrouens swaar nie, maar ook die kinders. 
Vir hulle is daar nie geld vir noodsaaklikhede nie en ook nie eers vir ’n klein 
bederfie nie. Daarom het ek besluit om met my Bokse van Genade-projek 
te begin. 

Ons het kontak gemaak met Springbok se kerkraadvoorsitter, oom Manie 
Dixon. Hulle was dadelik positief hieroor. Ons gemeente was net so positief. 
’n Lys van noodsaaklikhede is saamgestel, aangekoop en sodoende kon ons 
vasstel wat so ’n boks sou “kos”. Bydraes is in my spaarrekening inbetaal 
en daaruit kon ons die goedere aankoop. Skenkings en donasies is ook 
ontvang. Ons het besluit om die bydraes en donasies wat by ons kerk 
ontvang is, onder die gemeentelede van AP Kerk Springbok uit te deel. 
Dit sou bokse met bederfies vir die kinders en ook vir gesinne wees. Hierdie 
bokse sou ons met ’n geleentheid na Springbok stuur.

Ek is in die Hoërskool Kroonstad (Bloues) en het vir die leerlinge van my 
projek vertel. ’n Dogter het na my toe gekom en vir my gesê dat sy nie 
kan glo daar is nog mense in die wêreld wat vir ander omgee nie en dat sy 
wens daar kan meer sulke mense wees. Met toestemming het ek blikkies by 
die snoepie neergesit waarin die kinders hulle snoepiegeld kon gooi.

Op 22 Oktober 2019 het projek: Bokse van Genade afgeskop. Die belang-
stelling in my projek was so groot, dat my pa, Rudolph, besluit het dat ons 
self die bokse en skenkings Springbok toe sal neem.

PROJEK:
Bokse van genadeBokse van genade

2019 was my finalejaar in die verbonds onderrig 
by AP Kerk Kroonstad. Ek het gevoel dat ons as 
verbondsonderrig dalk kan uitreik na AP kerklidmate 
in Springbok – veral die kinders. As plaaskind 
kon ek myself net indink hoe die kinders in die 
droogtegeteisterde Namakwaland moet voel!

Ruané Cilliers
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Ons het daaraan gedink om aartappels 
vir elke huisgesin te kon saamneem, maar 
deur middel van reëlings en skenkings 
kon ons ook sakke kool, uie, wortels, 
botterskorsie en beet saamneem. Ons 
het ook eiers van een van ons leerlinge 
se ouers ontvang. Vir die kinders, asook 
die bejaardes van die ouetehuis van die 
gemeente, het ons elkeen ’n boks gepak 
met noodsaaklikhede en bederfies. 

Daar is boekgehou van alle inkomste 
en uitgawes en ons het ook besluit om 
elke boks vrolik oor te trek, aangesien 
ons gevoel het dat koerantpapier soveel 
negatiewe nuus dra.

Op Vrydag, 22 November 2019 vertrek 
ons vol afwagting vanaf Kroonstad na 
Springbok. Bakkie en waentjie gelaai 
met 70 Bokse van Genade! Water, 
kruideniersware en groente, op pad na 
hierdie droogtegeteisterde gebied, iets 
waarvan ons nog net gehoor het. 

Saterdagmiddag word ons met ope-
arms in hierdie dorre dorp ontvang. Die 
goedere word afgelaai en ons het ook die 
geleentheid om die aand die afsluiting van 
Boesmanland Boerevereniging by te woon. 
Boere wat, ten spyte van die droogte, nog 
positief bly!

Sondagoggend is ’n dag wat ek altyd 
sal koester. Ons het groeteboodskappe 
oorgedra vanaf ons gemeente na Spring-
bok se gemeente. Ná die erediens is bokse 
en produkte aan dankbare mense, vol 

Vir kilometers aaneen
is daar net sand

Niks groei meer nie, selfs
die bossies is droog

Verbondsonderrigkinders
ontvang hulle bokse

Aan bejaardes is
ook bokse uitgedeel
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waardering vir alles wat ons gebring het, 
uitgedeel. Bokse wat by Blouskool ingesa-
mel is, is aan mnr. Flip Botes, skoolhoof 
van Namakwaland Hoërskool, oorhandig. 
Ander bokse en produkte is aan oumense, 
kinders en volwassenes uitgedeel. 
 
Met harte vol deernis vir hierdie mense, met 
wie nuwe vriendskappe gesluit is, is ons 
terug Kroonstad toe. Springbok se mense 
het diep in ons harte en gebede gekruip.

Dankie aan almal wie geld inbetaal het, 
Blouskoolleerlinge wat hulle snoepiegeld in 
die blikkies gegooi het en almal wat bokse 
gebring en goedere geskenk het. Dankie 
aan ons hemelse Vader wat ons behoed en 
bewaar het oor al die kilometers wat ons 
afgelê het. Dankie aan my ouers – my ma, 
vir al die rondry vir aankope en hulp met 
die pak van die bokse, my pa vir die aflaai 
van die pakkies en ook boetie wat gehelp 
het met die op- en aflaai van die goedere.

Die projek het so baie vir my beteken. 
Nuwe vriende is gemaak en ek sal elke 
oomblik vir altyd onthou en koester. 
Die dankbaarheid en waardering van 
elke persoon was vir my kosbaar. Ek het 
agterna gehoor dat van die persone wat 
skenkings ontvang het, gesê het dat hulle 
nou kan kies wat hulle wil eet.

Ek het ook besluit dat dit slegs die begin 
was en dat ek nog steeds gaan voortgaan 
met Bokse van Genade! Ons is almal ge-
maak om spore te los … dit maak nie saak 
hoe groot of klein, hoe oud of jonk nie.

Skoolhoof en Adjunkhoof 
van Hoërskool Kroonstad 

saam met Ruané

Groente wat geskenk is

Bokse en briefies vanaf 
Verbondsonderrigkinders 
aan Springbokgemeente

Gesinsbokse
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