
Nuusgebeure van die afgelope week (6 Maart 2019): 

1. ‘Voorspoedsteologie-predikers’ maak opslae in Suid-Afrika om verkeerde redes 

Pastoor Alph Lukau van die “Alleluia International Ministries” kerk in Sandton, Johannesburg, is een van die 

predikante wat ’n dagvaarding deur die KGT-regtekommissie (kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe) in 

die gesig staar. Die dagvaarding is uitgereik ná ’n video wat wys hoe hy iemand uit die dood opwek, voor sy 

gemeente, soos ‘n veldbrand versprei het. Die KGT-regtekommissie is ’n kampvegter daarvoor om ’n 

regulerende raamwerk op die been te bring waarvolgens godsdienstige entiteite aanspreeklik gehou moet 

word. Hulle hou vol dat misbruik gemaak word van gemeentelede binne ʼn ongereguleerde bedryf.  

Uit ʼn Christelike perspektief is groot gedeeltes van Afrika suid van die Sahara reeds vir dekades lank deurspek 

met die ‘voorspoedsteologie’. Die invloed van hierdie lering is omvangryk. Wanneer dit egter in die lig van die 

Skrif ondersoek word, is die ‘voorspoedsteologie’ fundamenteel gebrekkig. Indien dit waar was, sou genade 

oorbodig wees, God irrelevant wees en die mens sy eie meester wees. Paulus waarsku ons in 2 Timoteus 4:3-

4, “daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor 

gestreel wil wees, vir hulle ̓ n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer 

van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.” Dissipelskap is van kardinale belang om valse leerstellings, wat 

oorvloedig is, te bestry.  

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir wyse en goddelike oordeel vir diegene in die regering wanneer hulle godsdiensregulering oorweeg; 

• dat Christen-leiers predikers wat dwaal, ernstig sal aanspreek en betrek; en 

• dat Christene ’n gees van onderskeiding sal hê en alles sal toets wat hulle geleer word in oorleg met 

hulle eie studie van die Skrif.  

 

 

2. Amerika stel sanksies op Zimbabwe in as gevolg van menseregte-kwessies 

Op 4 Maart, het Amerika se President Donald Trump vir ʼn verdere jaar sanksies teen Zimbabwe ingestel. Die 

hernuwing kom ten spyte van versoeke deur Afrika-leiers, insluitend Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa, 

dat sanksies gelig moet word sodat dié land ʼn kans gegun word om van hul ekonomiese krisis te herstel. 

Amptenare van die Trump-administrasie het gesê dat sanksies nie opgehef sal word, totdat President 

Emmerson Mnangagwa Zimbabwe se wette wat persvryheid beperk en protesaksie nie toelaat nie, verander 

word.  



Uit ̓ n Christelike perspektief, het die gekombineerde Raad van Kerke in Zimbabwe ̓ n massa gebedsbyeenkoms 

aangekondig en ʼn petisie geloods om alle ekonomiese sanksies wat deur Engeland, Amerika en die Europese 

Unie op Zimbabwe ingestel is, op te hef. Hulle het die sanksies as onwettig en immoreel beskryf. ʼn 

Woordvoerder van die gekombineerder Raad van Kerke van Zimbabwe het verder gesê dat hierdie sanksies 

die politiek in Zimbabwe tot so ʼn mate versuur het, dat dit die regering van die land nie net moeilik maak nie, 

maar ook gevaarlik onbestendig. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir Zimbabwe se regering wat probeer om ’n einde te bring aan die verlammende ekonomiese krisis; 

• dat Kerkleiers met vrymoedigheid en op ʼn effektiewe wyse hul gemeentes sal lei om ’n verskil in hul 

gemeenskappe te maak; en 

• dat gelowiges voortdurend ʼn rede vir hul hoop sal bied te midde van die krisis. 

 

 

3. Algeriërs betoog teen sieklike president se voorneme om vir ʼn vyfde termyn te staan 

Op Sondag 3 Maart het Algerië se veteraan-president Abdelaziz Bouteflika betogers misken deur te bevestig 

dat hy vir nog ’n termyn sal staan – maar hy het wel gesê dat hy nie ’n volle termyn sal dien nie. Sy besluit om 

vir ’n vyfde termyn in die amp te staan, het aanleiding gegee tot landwye betogings. Die 82-jarige president 

word selde in die openbaar gesien sedert sy beroerte in 2013 en sy kritici hou vol dat sy swak gesondheid 

beteken dat hy nie sy pligte as president kan uitvoer nie. Openbare vertonings van ontevredenheid in Algerië 

is skaars, en hierdie protesoptrede was die grootste sedert Bouteflika 20 jaar gelede aan bewind gekom het. 

Maar ten spyte van die ontevredenheid, word Bouteflika wyd steeds beskou as die gunsteling om vanjaar se 

verkiesing te wen, aangesien die opposisie diep verdeeld is en daar geen besliste opvolger is nie. 

Uit ʼn Christelike perspektief, ten spyte van ʼn lang nalatenskap wat dateer uit die Romeinse tyd en Sint 

Augustinus van Hippo se dae, maak Christene slegs ongeveer 0,28% van die bevolking uit. Die oorgrote 

meerderheid, sowat 97%, beskou hulself as Moslems. Alhoewel godsdiensvryheid deur die grondwet 

gewaarborg word, word burgers wat afstand doen van Islam, oor die algemeen deur hul gesinne verstoot en 

deur hul gemeenskappe verwerp. Daar word die afgelope paar jare meer druk op Christelike aktiwiteite 

toegepas. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir ʼn vreedsame oplossing vir die krisis; 

• dat Algerië se leierskap op ʼn konstruktiewe wyse op kritiek sal reageer; en 



• dat die Kerk in hierdie onseker tye, vrede en hoop sal bied. 

 

 

4. Amerika-Noord-Korea spitsberaad – nie ʼn mislukking nie 

Die tweede spitsberaad tussen Amerika se President Donald Trump en sy Noord-Koreaanse eweknie, Kim Jong-

Un het in Hanoi, Viëtnam op 27-28 Februarie, plaasgevind. Ten spyte van ʼn stortvloed van kritiek en dat die 

spitsberaad sonder ̓ n getekende ooreenkoms, voortydig geëindig het, is vordering wel gemaak. Die twee leiers 

hou kommunikasielyne tussen hulle oop. Kim het met die media gepraat – wat ongekend is vir hom. Van 

belang is dat militêre-eskalasie op die Koreaanse skiereiland, binne die huidige klimaat, onwaarskynlik is. 

Noord-Korea het nie ʼn missiel getoets sedert die einde van 2017 nie en die gesamentlike militêre oefeninge 

tussen Amerika en Suid-Korea het ook dramaties afgeskaal sedert verlede jaar. ʼn Struikelblok in die 

onderhandelinge met betrekking tot die afskaffing van kernwapens op die Koreaanse skiereiland, is dat 

Amerika en Noord-Korea verskillende begrippe het van wat dit behels om die kernprogram te laat vaar.   

Uit ʼn Christelike perspektief, herinner Hebreërs 12:14 ons, ‘Beywer julle vir vrede met alle mense.’ Die 

grootste dreigement vir vrede is dikwels as gevolg van agterdog, spekulasie en selfverklaarde proklamasie. 

Christene moet bedag wees daarop om nie mense-groepe of individue te beoordeel as boos en bedreigend 

ten koste van Bybelse beginsels nie. Beide Trump en Kim behoort op die skouer geklop te word omdat hulle 

hulself te midde van chaotiese tye, “beywer vir vrede met alle mense.” 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir voortgesette vredespogings tussen Amerika en Noord-Korea; 

• vir toenemende samewerking tussen Noord- en Suid-Korea; en 

• vir krag vir die Noord-Koreaanse Kerk om getrou te bly te midde van onstuimige tye. 

 

 

5. Spanning tussen Indië en Pakistan neem blykbaar af 

Die militêre eskalasie tussen Indië en Pakistan blyk om vir eers af te neem. Op Vrydag 1 Maart, het Pakistan 

die Indiese loods, wie se vliegtuig hulle twee dae tevore afgeskiet het, vrygelaat. Indië het sy verbintenis tot 

“die handhawing van vrede en stabiliteit binne die streek,” bevestig en aangedui dat hulle geen verdere 

lugaanvalle diep binne Pakistanse gebiede beplan nie. Intussen, het kruisvuur langs die verdelingslyn wat 

Indies- van Pakistan- geadministreerder Kasjmir verdeel, ook afgeneem.  



Uit ʼn Christelike perspektief, is die voortgesette konflik in Kasjmir ʼn aardse herinnering aan die geestelike 

oorlog, wat in dié streek, om siele woed. Indië wat ‘n land is met ‘n meerderheid Hindoes, met sy meer as 

2,000 etniese groepe wat as ‘onbereik’ deur die Evangelie van Christus, beskou word; en Pakistan wat ‘n land 

is met ‘n meerderheid Moslems waar meer as 400 etniese groepe ook as ‘onbereik’ beskou word. Beide lande 

het ʼn aansienlike Christen-bevolking. Hoewel beide nasies voorsiening maak vir godsdiensvryheid in hul 

grondwette, staar Christene in beide lande geweldige teenstand in die gesig wanneer hulle hul geloof met 

ander wil deel en ervaar verskeie vorme van diskriminasie.  

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir Indië en Pakistan se leiers; 

• vir die Kerk in Indië en die Kerk in Pakistan wat geweldige uitdagings in die gesig staar; en 

• dat die Here sal voortgaan om Sy Koninkryk in hierdie streek te bou.  

 

 

 

 


