
Nuusgebeure van die afgelope week (9 Mei 2019): 

 

1. Time Magazine lig ongelykhede in Suid-Afrika uit 

Time Magazine se nuutste omslag beeld ’n foto, wat in Johannesburg geneem is, met ’n ryk voorstad en ’n 

informele nedersetting reg langsmekaar, aan weerskante van ’n pad, uit. Die hoofartikel fokus op die 

ekonomiese ongelykhede in Suid-Afrika, 25 jaar ná die eerste demokratiese verkiesing. In 2018, het die 

Wêreldbank gesê dat Suid-Afrika die wêreld se mees ongelyke samelewing is, waar die helfte van die bevolking 

met minder as vyf dollar per dag moet klaarkom. Daar is verder berig dat die top 10 persent van die bevolking 

in 2015, 70 persent van die land se bates besit het. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se ekonomiese 

ongelykhede openlik erken en gesê dat die ekonomie se struktuur gebrekkig aan verandering, verbetering en 

transformasie is. Daar is ’n nuwe, swart middelklas wat stadigaan besig is om te ontwikkel, maar hierdie is 

diepgewortelde kwessies wat lank vat om te verander.  

Uit ’n Christelike perspektief is dit goed vir bevoorregte Suid-Afrikaners om herinner te word aan die 

hoeveelheid werk wat daar nog gedoen moet word om die nasie op te bou. Die meerderheid Christene in Suid-

Afrika bevind hulself onder die top 10 persent van die bevolking en daar rus ’n Bybelse verantwoordelikheid 

op hul skouers om ongelykheid en ongeregtigheid teë te werk. Vir baie sal dit ’n keuse om opofferings te maak 

en uit hul gemaksone te beweeg, vereis. Die Suid-Afrikaanse Kerk moet egter op die voorpunt wees om hoop 

vir die miljoene wat steeds sukkel, te bring. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die verkiesingsuitslae verder die weg vir beduidende ekonomiese verandering sal baan; 

• dat korrupsie onder diegene wat Suid-Afrika se ekonomie vorm, uitgeroei sal word; en 

• dat Christene in Suid-Afrika aktief daarby betrokke sal raak om ekonomiese ongelykheid te verminder. 

 

 

2. Gevegte tussen Israel en Hamas vlam weer op  

Ná twee dae van intense gevegte, het ’n skietstilstand, tussen Israel en Hamas, Maandag in werking getree. 

Dit het ’n einde aan die lansering van missiele en bombarderings, wat die lewens van 23 Palestyne en 4 Israeli's 

geëis het, gebring. Dit word beskou as die dodelikste gevegte tussen dié twee kante, sedert 2014. Skole in 

Israel is gesluit en baie Israeli-burgers het in bomskuilings gaan skuil. Sedert die Palestynse militante groep, 

Hamas, in 2007 beheer oor die Gasastrook geneem het, was daar 3 oorloë en talle kleiner gevegte. Die jongste 

vlaag geweld het, volgens berigte, Vrydag tydens ’n protesoptrede teen Israel se blokkade van Gasa, opgevlam. 



Uit ’n Christelike perspektief blyk dit dat Israel en Palestina in ’n sikliese patroon van aggressie en 

skietstilstande, vasgevang is. Vir baie Christene, is dit vanselfsprekend om Israel onwrikbaar te ondersteun, 

maar vir Koninkryksgesinde Christene, moet ’n reaksie op die voortgesette geweld in die streek verder strek 

as nét dit. Die Bybel beveel ons om vir die “vrede van Jerusalem” te bid en gebed is moontlik die enigste hoop 

op vrede en redding wat die siklus kan breek. Gebed moet egter ook op Palestina, en die miljoene mense daar, 

wat nie Jesus as Here ken nie, gerig word.  

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die skietstilstand tussen Israel en Hamas sal hou; 

• dat die evangelie, aan albei kante, reddende transformasie, sal bring; en 

• dat die Here aan Sy volgelinge leiding sal gee oor hoe om vir Israel en Palestina te bid. 

 

 

3. Amerika ontplooi oorlogskepe en bomwerpers na die Midde-Ooste in reaksie op ‘Irannese 

bedreiging’  

Volgens die Amerikaanse veiligheidsadviseur, John Bolton, sal Amerika oorlogskepe en bomwerpers na die 

Midde-Ooste, in reaksie op die Irannese bedreiging, ontplooi. Dit is nie vreemd vir Amerika om oorlogskepe in 

die Midde-Ooste te hê nie, maar Bolton het dit duidelik gemaak dat hierdie skuif spesifiek verband hou met 

verhoogde spanning met Iran. Hy het gesê dat die besluit bedoel was om ’n “duidelike en onmiskenbare 

boodskap” van Amerika se voorneme om op te tree, te stuur. Hy het verder ook gesê dat alhoewel Amerika 

nie daarop uit is om oorlog te soek nie, hulle bereid is om te reageer. In April het Amerika Iran se elite 

Revolusionêre Wag-korps amptelik geswartlys en die groep as ’n buitelandse terroriste-organisasie bestempel. 

Nie lank daarna nie het Iran gesê dat hulle alle Amerikaanse militêre personeel in die Midde-Ooste as terroriste 

beskou. 

Uit ’n Christelike perspektief is spanning tussen Iran en Amerika niks nuuts nie. Toenemende konflik tussen 

hierdie twee wêreldmagte sal dit egter vir Christene, veral buitelanders, moeiliker maak om in die streek te 

werk. As Amerikaanse militêre magte as terroriste bestempel word, kan ander buitelanders ook geteiken 

word. Dit is dus noodsaaklik om die Here te vra om so lank as moontlik die deure vir sending in die streek oop 

te hou. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die spanning tussen Iran en Amerika nie tot oorlog sal lei nie; 

• vir baie wysheid vir Christene in leierskapsposisies, in hul onderskeie nasies, gedurende hierdie tyd; en 

• dat die Here die deure vir sending in die Midde-Ooste sal oophou.  



 

 

4. V.N. kry toegang tot bederfbare voedselhulpbronne vir Jemen  

Op Sondag 5 Mei het amptenare van die Verenigde Nasies toegang tot graanstore, wat die risiko loop om te 

verrot, in die hawestad Hodeidah (hoo-DEI-dih), verkry. Hulle is nou besig om die graan te verwerk sodat dit 

by die bevolking wat op die randjie van hongersnood staan, kan uitkom. Volgens die Wêreldvoedselprogram 

is die 51,000 ton koring al 8 maande lank in Hodeidah. Die oorlog in Jemen tussen Saoedi-gesteunde 

regeringsmagte en die rebelle wat deur Iran gesteun word, is al meer as 4 jaar aan die gang. Hodeidah is ’n 

belangrike toegangspoort vir die meeste humanitêre hulp vir Jemen en was in ’n konfliktoestand tot Desember 

verlede jaar. Miljoene Jemeniete staar hongersnood in die gesig as gevolg van die oorlog. 

Uit ’n Christelike perspektief is deurbrake in hulplenigingsprogramme altyd ’n rede om bly te wees. Dit is 

maklik om vasgevang te word in die blaamspeletjie – om vas te stel wie verantwoordelik is vir die 

voedselvoorrade wat nie by die mense uitkom nie. Dit is nou egter éérder noodsaaklik om ’n daadwerklike 

poging aan te wend om seker te maak dat die graan nie verlore gaan nie. Baie Christene is betrokke by 

humanitêre projekte as ’n manier om Christus se liefde op tasbare wyse ten toon te stel en die Kerk kan bid 

dat gelowige noodlenigingswerkers in Jemen die kans sal hê om oor Jesus, as die Brood van die Lewe, te praat. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die voedselvoorrade diegene in nood sal bereik; 

• dat die oorlog in Jemen tot ’n einde sal kom; en 

• dat Christen-noodlenigingswerkers in die land die geleentheid sal hê om hul geloof te deel. 

 

 

5. Moslems wêreldwyd onderhou Ramadan 

Op die aand van Maandag 6 Mei is die nuwemaan, wat die begin van die Islamitiese maand Ramadan aandui, 

gesien. Moslems regoor die wêreld vas vir 30 dae van kos en drank tussen sonop en sonsondergang. Dit is een 

van die fundamentele praktyke van Islam. Ramadan is ook ’n tyd van verhoogde geestelike toewyding om ’n 

groter bewustheid van God te kry. Vir Islamitiese ekstremiste kan dit soms ’n tydperk van meer geweld 

beteken. Dit kan egter ook ’n tyd wees waarin Moslems drome of visioene van Jesus kry, wat hulle tot ’n 

reddende geloof lei. 

Uit ’n Christelike perspektief is Ramadan ’n uitstekende geleentheid om na Moslem-vriende, -kollegas en  



-bure uit te reik. Daar word groot klem op die sosiale aspek, naamlik die aandete wat die vas breek, geplaas 

en Moslems is dikwels bereid om hierdie ete saam met nie-Moslems te eet. Daar is ook ’n groter openheid vir 

geestelike gesprekke. Baie sending- en gebedsorganisasies gebruik hierdie tyd om gebedsaksies wat op die 

Moslem-wêreld fokus, te loods. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat Moslems wat meer van God soek, Jesus Christus sal ontmoet; 

• dat Christene gedurende hierdie tyd aktief na Moslems in hul gemeenskap sal uitreik; en  

• dat enige gewelddadige planne van Moslem-ekstremiste gekniehalter sal word. 

 


