
 

 

Nuusgebeure van die afgelope week (18 Julie 2019): 

 

1. S.A.-weermag ontplooi na bendegeteisterde gebiede in Kaapstad-metro 

Daar is onlangs aangekondig dat weermagpersoneel van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag na sekere 

gebiede van Kaapstad se munisipaliteit, ontplooi sal word om oorweldigde polisiebeamptes, in hul pogings om 

toenemende bendegeweld te beveg, by te staan. Hoewel dít ’n gemengde reaksie ontlok het, is daar egter ’n 

duidelike behoefte aan drastiese ingryping. Tydens die naweek, is 43 lewens reeds op Vrydag 12 Julie in die 

metro, geëis; waarvan 25 sterftes weens skietvoorvalle was. Die plan behels dat die SANW vir drie maande in 

10 verskillende gebiede, wat veral deur gewelddadige bendebedrywighede geraak word, ontplooi sal word. 

Daar word berig dat baie van hierdie troepe as vredebewaarders in Soedan en die Demokratiese Republiek 

van die Kongo, opgetree het. 

Uit ’n Christelike perspektief vra ’n paar kerkleiers waar die kerk te midde hierdie verwikkelinge is. Hoewel die 

weermag vir ’n onmiddellike reaksie noodsaaklik mag wees, sal hul betrokkenheid nie harte kan verander en 

aanraak nie, omdat dit slegs iets is wat die Here kan doen. Daar is talle getuienisse van bendelede wat ’n 

ontmoeting met Christus het en hul lewens omdraai, maar die Kerk moet binne hierdie gebiede wees, sodat 

die Here deur Sy mense kan werk. Dit is verseker makliker gesê as gedaan, aangesien daar risiko’s om 

persoonlike veiligheid is. Die Kerk in Kaapstad kan egter nie doelbewus ’n blinde-oog op hierdie gebiede, waar 

daar ’n geweldige behoefte is, draai nie. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir wysheid vir nasionale en plaaslike leiers, terwyl hulle die uitdaging van bendebedrywighede, aanspreek; 

• dat die Here gelowiges in bende-geteisterde gebiede, op magtige maniere sal gebruik; en 

• dat die Kerk in Kaapstad geïnspireer en aangemoedig sal word om betrokke te raak waar daar behoefte is. 

 

 

2. Die nuwe Noord-Koreanse grondwet benoem Kim as staatshoof, beskou as stap in V.S.A. 

vredesverdrag 

Op Donderdag 11 Julie is Kim Jong Oen, onder ’n nuwe grondwet, formeel as staatshoof van Noord-Korea en 

opperbevelhebber van die weermag, aangewys. Volgens ontleders, fokus hierdie skuif op sy diplomatieke rol 

en is moontlik ’n skuif na ’n meer ‘internasionale’ styl van bewind. Waarnemers meen dat die verwikkeling 

moontlik  gemik is op voorbereidings vir ’n vredesooreenkoms met Amerika. Dit word verder beskou as nóg ’n 



 

 

tree weg van die beleid van ‘militêre mag eerste,’ wat al dekades lank geïmplimenteer word. Verlede jaar het 

Kim sy fokus tot die ekonomie verskuif, kernkonferensies met Amerika aan die gang gesit en gewerk  om sy 

beeld as ’n wêreldleier, deur middel van spitsberade met Suid-Korea, China en Rusland, op te knap. 

Uit ’n Christelike perspektief, blyk die verwikkelinge op die Koreaanse skiereiland ’n positiewe rigting in te 

slaan. Kim se skuif na groter aanvaarding op die internasionale verhoog, asook sy fokus, wat vanaf die 

weermag tot die ekonomie verplaas is, is alles bemoedigende tekens in die vredesproses. Baie gelowiges in 

die streek is dus versigtig optimisties. Daar is ’n diepgegronde besef dat ’n vreedsame en blywende oplossing 

tot die  diep verdeling op die Koreaanse skiereiland, ’n monumentale prestasie sal wees - moontlik selfs 

wonderbaarlik. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die leierskap van Noord-Korea ’n voortgesette toewyding na blywende vrede, sal najaag; 

• dat gelowiges in die streek nie selfvoldaan sal word nie, maar in gebed sal volhard tot daar ’n blywende 

deurbraak bereik word; en 

• dat gelowiges in Noord-Korea bemoedig sal word, terwyl hulle met geduld volhard. 

 

 

3. Hongkong aktiviste daag Beijing uit deur onluste na vasteland te neem 

Nuwe verwikkelinge dui daarop dat betogers van Hongkong hul revolusionêre aktiwiteite na Sjina se vasteland 

wil ‘uitvoer.’ Sjina gaan egter voort met sy pogings om te voorkom dat berigte van Hongkong se grootste 

protesaksies in dekades, na die vasteland deursypel. Een van die hoofprioriteite vir die Sjinese regering is 

interne stabiliteit en hierdie protesaksies word dus as ’n geweldige bedreiging, beskou. Betogers het  onlangs 

’n nuwe strategie geloods, waar inkopie gangers van die vasteland, sowel as toeriste wat Hongkong besoek, 

geteiken word. Op Sondag 14 Julie, het betogers pamflette, wat  Sjinese karakters  bevat het wat op  die 

vasteland mee geskryf word, uitgedeel en slagspreuke in Mandaryns, wat die mees algemene dialek van Sjina 

se vasteland is, uitgeskree. 

Uit ’n Christelike perspektief, kan dit ’n ongekende opskudding veroorsaak, indien die voortdurende 

protesaksies in Hongkong wel momentum op die vasteland, opbou. Enige poging om die regering teë te staan 

sal byna sekerlik lei tot ’n verdere aanslag op die Kerk, wat reeds onder vlakke van vervolging, wat vir jare nie 

op só ’n skaal  beleef is nie, gebuk gaan. ’n Aantal Christen leiers in Sjina het toenemende vervolging verwag 

en sê dat dit nie noodwendig ’n slegte ding vir die Kerk is nie, aangesien die Kerk krag ontvang wanneer dit 



 

 

gesif en gesuiwer word. Hulle sê verder dat uitdagings die Kerk dwing om daarop te fokus om effektief en 

relevant te bly. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat gelowiges in Hongkong, tydens hierdie onstuimige tyd, hul fokus op die Here en Sy wil sal hou; 

• dat Sjinese gelowiges, wat op die vasteland woon, op die toenemende vervolging sal reageer op so ’n wyse 

dat dit groei in die Kerk, sal bevorder; en  

• dat Sjinese gelowiges se lewens as lewende getuienisse vir diegene in hul gemeenskappe, sal dien.  

 

 

4. Nuwe Koerdiese eerste minister poog om betrekkinge met Bagdad te verbeter  

Op Woensdag 10 Julie is Masrour Barzani as die nuwe eerste minister van Koerdistan, wat ’n semi-outonome 

streek en hoofsaaklik in Noord-Irak geleë is, ingesweer. Die Koerde is die grootste kultuurgroep ter wêreld wat 

nie hul eie staat besit nie en baie van hulle smag al lank na onafhanklikheid. Nadat ’n poging om 

onafhanklikheid, te bewerkstellig gelei deur die nuwe eerste minister se pa, twee jaar gelede  gevaal het, het 

Irak op die rand van burgeroorlog gestaan. Die nuwe eerste minister het gesê dat hy daarop sal fokus om 

Koerdistan se verhouding met die Irakse regering te herstel en werk daarvan sal maak om die verdelende 

aangeleenthede, reg te stel. Hiérdié aangeleenthede sluit in olie-uitvoer en inkomste, sekuriteitskwessies en 

gebiedsgeskille.  

Uit ’n Christelike perspektief, was Koerdistan ’n kritiese, veilige hawe vir Christene in Irak, wat van die 

Islamitiese Staat, toe die ekstremistiese aanslag ’n paar jaar gelede op sy felste was, gevlug het. Daar is steeds 

beduidende getalle Christene binne Koerdistan. Groter eenheid en stabiliteit binne die streek, sowel as areas 

wat verder weg geleë is, kan die moontlikheid van herbou en herstel, ná die jare van onrus, inhou. Een van die 

ministers in die nuwe Koerdistanse regering is ’n Christen en hy het sy eed van die amp op ’n Bybel, wat deur 

die Islamitiese Staat verbrand is, afgelê. Hy het gesê  dit simboliseer dat Christene in die streek sal 

voortbestaan, ten spyte van alles wat hulle in die gesig gestaar het. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die Here beide Koerdistan en Irak se regerings, volgens Sy wil sal stuur; 

• dat die verskillende kultuurgroepe in Irak, aktief te werk sal gaan om vrede, eenheid en stabiliteit, te 

bewerkstellig; en  

• dat Christene in Koerdistan aktiewe getuies in hul gemeenskappe sal wees. 



 

 

5. Dramatiese sportsgebeure herinner Christene aan belangrikheid van uithouvermoë en toewyding 

Op Sondag 14 Julie, het twee sportsgebeure op dramatiese uitkomste, wat ondersteuners en kykers op die 

rand van hul sitplekke gehou het, geëindig. Tydens Engeland se Krieket Wêreldbeker-eindstryd, het die 

gasheer Engeland vir Nieu-Seeland in ’n wedstryd, wat deur ontleders beskryf is as die mees spanningsvolle 

en ongelooflike wedstryd in die geskiedenis, geklop; met een ondersteuner wat dit as “die mees opwindende 

wedstryd ooit,” beskryf het. Hoewel beide Engeland en Nieu-Seeland se telling ná Engeland se 50 boulbeurte, 

sowel as ’n ‘reuse-ses,’ gelykop was, het Engeland egter wel gewen op grond van die aantal grenshoue wat 

geslaan is. Intussen was die Wimbledon-eindstryd vir mans, wat vier ure en 57 minute lank geduur het, die 

langste enkelspeler-eindstryd in die geskiedenis. Dié vyf-stel marathon-wedstryd het geëindig, waar Novak 

Djokovic (DJO-ko-vich) uiteindelik oor Roger Federer, die houer van agt Wimbledon-titels, getriomfeer het. 

Ontleders het opgemerk dat Djokovic se uithouvermoë om die oorwinning te behaal, besonder lofwaardig 

was. 

Vanuit ’n Christelike perspektief mag sportsgeleenthede irrelevant lyk te midde van alles wat regoor die 

wêreld gebeur. Die apostel Paulus het egter meer as een keer sportanalogieë gebruik om die tipe dissipline, 

uithouvermoë en toewyding wat in die harte en lewens van Christene nodig is, uit te beeld. Atlete wat op die 

top vlakke meeding, gaan na die uiterste hoogtes om hul doelwitte te bereik en ’n soortgelyke fokus en 

toewyding  op ’n geestelike vlak word van gelowiges, wat geroep word om op ewige doelwitte te fokus, 

verlang. Net soos atlete iets wat groter is as die opofferings wat hulle kies om te maak, wil bereik, het Christene 

’n roeping wat meer werd is as al die opofferings wat dit vereis om bo uit te kom. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat Christene, wat in lande woon waar die geloof as vanselfsprekend aanvaar word en  die geloofswandel 

gemaklik is, aan ewige doelwitte herinner sal word; 

• dat gelowiges regoor die wêreld mekaar sal inspireer om groter uithouvermoë te beoefen; en 

• dat gelowiges se volharding en toewyding in geslote lande as getuienis vir almal rondom hulle, sal dien. 


