
Nuusgebeure van die afgelope week (14 Maart 2019): 

 

1. Ramaphosa in Zimbabwe om binasionale kommissie te lei 

Suid-Afrika se president, Cyril Ramaphosa was in Zimbabwe vir ’n binasionale kommissie vergadering tussen 

die twee buurlande. Die binasionale kommissie het reeds in April 2015 tot stand gekom met 45 ooreenkomste 

tussen dié twee lande. Daar is sterk handelsbande tussen hulle met ’n groot aantal Suid-Afrikaanse beleggers 

teenwoordig in Zimbabwe. Suid-Afrika is Zimbabwe se grootste handelsvennoot en Suid-Afrikaanse banke 

speel ’n belangrike rol in die ondersteuning van ‘produktiewe sektor’ maatskappye in Zimbabwe. Daar bestaan 

egter kommer dat Zimbabwe nie hul beleggers beskerm nie. Daar word ’n beroep op Zimbabwe se president, 

Emmerson Mnangagwa gedoen om beleidsekerheid te verseker, om sodoende nuwe befondsing te lok en 

huidige beleggings te beveilig. 

Uit ʼn Christelike perspektief demonstreer Ramaphosa Suid-Afrika se steun vir sy buurland in hul tyd van nood. 

Hy bou voort op die verhouding terwyl hy hoop aan Zimbabwiërs bied gedurende krities moeilike tye. 

Ramaphosa het ook op internasionale vlak sy stem laat hoor om beleggings in Zimbabwe aan te moedig. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir die leiers van beide lande wanneer hulle praktiese maniere bespreek hoe om Zimbabwe by te staan; 

• vir ’n deurbraak in Zimbabwe se verlammende ekonomiese toestand; en 

• dat die Suid-Afrikaanse Kerk die ondersteuning en bemoediging wat die Kerk in Zimbabwe in hierdie 

tyd benodig, sal bied. 

 

 

2. Vrees-gedrewe video’s doen die rondte op Suid-Afrikaanse sosiale media 

Daar is tans ’n video, oorlaai met ongegronde aantygings dat die ANC vir oorlog voorberei, wat die rondte op 

Suid-Afrikaanse sosiale media doen. Die YouTube-kanaal, Loving Life, se woordvoerder, Scott Balson, waarsku 

die Suid-Afrikaanse publiek om voorsorg te tref en ekstra voorrade op te bou, aangesien die land ’n potensiële 

noodtoestand in die gesig staar.  Die video is ʼn klassieke voorbeeld van die gebruik van vrees-gedrewe taktiek 

om ’n agenda te dryf, wat in die aanloop tot ’n verkiesing, ten doel het om die kwesbaarheid van die stemmers 

uit te buit en te misbruik. Video’s van hierdie aard maak grootliks staat op ongegronde inligting wat op 

aannames gebasseer is en wat onvermeidelik tot sekere gevolgtrekkings lei. Dan word kykers aangemoedig om 

tot hulle eie slotsom te kom, wat gewoonlik die ergste moontlike uitkomste voorspel. 

Uit ʼn Christelike perspektief kom die frase “wees nie bevrees nie” minstens 130 keer in die Bybel voor. God 

beveel Sy volgelinge dus om op Hom te vertrou ten spyte van die omstandighede. Die rede is 



voordiehandliggend: genesing, vertroue, versoening, vrede en voorspoed kan nooit uit vrees gebore word nie. 

Vrees het ʼn verlammende effek en het ongehoorsaamheid tot gevolg. ’n Sekere struikelblok vir die versoening 

van ’n gebroke nasie is wanneer Christene voortgaan om hierdie tipe boodskappe aan te stuur.  

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat gelowiges oordeelkundig sal optree met betrekking tot die boodskappe wat hulle ontvang en 

aanstuur na ander; 

• dat Christene hulle goddelike roeping om verteenwoordigers van versoening te wees, sal vervul; en 

• dat gelowiges nie sal toegee aan ’n gees van vrees nie.   

 

 

3. Leier van amptelike Chinese Protestante beweer die Weste gebruik Christenskap om die regering 

omver te werp 

Die president van die Nasionale Kommissie van die ‘Three-Self’ Patriotiese Beweging, het by ’n politieke 

konsultatiewe konferensie gesê dat Westerse magte probeer om Christenskap te gebruik om China se 

samelewing te beïnvloed en selfs die regering omver te werp. Hy het Chinese Chistene verder gemaan om ’n 

Chinese model van dié godsdiens te volg. China se grondwet verseker godsdiensvryheid, maar sedert President 

Xi Jinping ses jaar gelede aan bewind gekom het, het die regering strenger beperkings op godsdiens, wat as ’n 

bedreiging vir die regerende kommunistiese party beskou word, begin toepas.  Die regering plaas druk op beide 

Protestantse en Katolieke ondergrondse kerke, sowel as Moslems.   

Uit ʼn Christelike perspektief is dit teleurstellend dat ʼn senior verteenwoordiger van die amptelike ‘Kerk’ van 

China die Chinese regering se pogings om Christene te forseer om aan te pas by ʼn staatsbeheerde vorm van 

godsdiens, ondersteun. Dit herinner ons aan die woorde van die Here in Markus 13 wanneer Hy praat oor ’n 

tyd wanneer: “...die een broer die ander [sal] oorlewer...”  Chinese gelowiges wat in ongeregistreerde kerke en 

kerke wat nie deur die regering aanvaar word nie, bymekaar kom, staar toenemende druk in die gesig. 

Owerhede maak gereeld van gevorderde gesigherkenningstegnologie gebruik om kerkgangers se bewegings 

noukeurig dop te hou. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir die voortdurende groei en versterking van die Chinese Kerk; 

• vir beskerming van gelowiges wat in die geheim ontmoet; en 

• vir diegene in die tronk as gevolg van hulle geloof. 

 



4. Brasilië loods hoë-risiko ekspedisie om geïsoleerde stam te beskerm 

Brasilië se agentskap vir inheemse mensegroepe het ʼn seldsame en hoë-risiko ekspedisie geloods met die 

hoop om kontak te maak met ʼn klein, geïsoleerde mensegroep in die Amasone. Die doel hiervan is eerstens 

om hulle te herenig met familielede – die stam het uitmekaar gespat nadat vissermanne van buite, wat hulle 

as ’n bedreiging geskou, hulle gebied binnegekom het. Dit het tot gevolg gehad dat hierdie nomadiese stam, 

te naby beweeg het aan ’n ander, ook afgesonderde stam, se gebied. Indien die agentskap nie ingryp nie, kan 

dit bloedvergieting tussen hierdie twee stamme, beteken. Die ekspedisie het vertrek na die reservaat in die 

verre Weste van Brasilië – ’n gebied groter as Oostenryk en die tuiste van die wêreld se grootste konsentrasie 

onbereikte stamme. Brasilië se wet bepaal dat daar slegs kontak gemaak mag word met geïsoleerde stamme 

as ’n laaste uitweg en alleenlik in geval van lewe en dood. 

Uit ̓ n Christelike perspektief word ons opnuut herinner dat daar steeds mense is wat nog nie deur die Evangelie 

bereik is nie. Daar is egter ook etiese uitdagings verbonde aan sulke pogings. Hierdie onbereikte stamme word 

beskerm as gevolg van hul kwesbaarheid vir siektes en die risiko wat buitestanders vir hulle inhou. Vroeër 

vanjaar het Brasiliaanse owerhede ʼn sendeling ondersoek wat in aanraking met so ’n stam gekom het. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir ’n suksesvolle ekspedisie sodat konflik vermy kan word; 

• dat sendelinge met wysheid sal optree wanneer hulle sulke afgesonderder mensegroepe benader; en 

• dat die Here in die harte van hierdie onbereikte stamme sal werk, ter voorbereiding sodat hulle  

ontvanklik sal wees vir die Evangelie. 

 

 

5. Honderd gee oor met Islamitiese Staat se nederlaag wat op hande is 

Die Islamitiese Staat het op 12 Maart ʼn dreigende nederlaag in die gesig gestaar in sy finale enklawe, toe 

honderde jihadi-vegters en hul families oorgegee het. Die Amerikaans gesteunde Siries Demokratiese Magte 

het gesê die stryd is so tesê verby. Die beleërde Baghouz-enklawe is die laaste stukkie grondgebied onder 

beheer van die jihadiste wat sistematies verdryf is uit rofweg ʼn derde van Irak en Sirië – wat vir amper vier 

jaar lank die volle omvang van hul self-verklaarde kalifaat uitgemaak het. 

Uit ʼn Christelike perspektief, het die Islamitiese Staat die brutale gesig van Islam tot so ’n mate vertoon, dat 

dit baie gedring het om hulle geloof te bevraagteken en uiteindelik te versaak. ʼn Midde-Oosterse Christen 

meen die Islamitiese Staat was so ʼn effektiewe evangelisasie-instrument dat die Kerk nie hoef te 

geëvangeliseer het nie, hulle moes eenvoudig net die gretige bekeerlinge ontvang en doop. Aangesien hierdie 



onkonvensionele evangelisasie-instrument amper verslaan is, moet die Kerk in die Midde-Ooste toegerus en 

ondersteun word om voort te gaan om die talle soekendes met die Evangelie te bereik. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir baie mense wat wreed behandel is deur hierdie ekstremiste, dat hulle genesing en verlossing in 

Christus sal vind; 

• vir die Kerk in die Midde-Ooste, terwyl hulle die reuse taak aanpak om al die nuwe bekeerlinge toe te 

rus en dissipels te maak; en 

• vir baie van die verplaasde Christene in die Midde-Ooste wat terugkeer na hul huise en dat hul 

gemeenskappe hervestig sal word. 

 


