
 

 

  Nuusgebeure van die afgelope week (11 Julie 2019): 

       1. Skoolvakke gefokus op tegnologie geniet voorrang in Suid-Afrika  

Op Vrydag 5 Julie het Suid Afrika se president, Cyril Ramaphosa, gesê dat die regering tot ’n 

“vaardigheidsrevolusie” en tot die jong bevolking se voorbereiding vir ’n digitale ekonomie, verbind is. Die 

president het by die Digitale Ekonomie se stigtingsberaad in Johannesburg, gepraat. Hy het gemeen dat as 

deel van die inisiatief, meer as een miljoen jongmense in Datawetenskap en verwante vaardighede teen 2030, 

opgelei sal wees. Skoolvakke wat meer fokus op tegnologie plaas, word ook reeds in Suid Afrika se 

skoolkurrikulum en leerplanne ingestel en duisende onderwysers word tans in kodering opgelei. ’n Duisend 

skole poog om kodering in die jaar 2020 deel te laat vorm van ’n loodsprojek, met Robotika en Ingenieurswese 

wat daarop sal volg. 

Uit ’n Christelike perspektief, is dit belangrik dat sendingorganisasies ook met tegnologiese ontwikkeling, tred 

sal hou. Sekere bedieninge, wat nuwe tegnologieë as die nuwe manier om die Evangelie te versprei, omarm 

en aanneem, het baie voordeel daaruit getrek; veral in lande waar Christen-aktiwiteite ingeperk word. 

Voorbeelde hiervan is Christen satelliet T.V.-programme, wat in die Midde-Ooste tot binne-in tente uitgesaai 

word en ’n wye gehoor lok. Soos die wêreld verander, moet sendingorganisasies hul programme en aktiwiteite 

aanpas, om sodoende doelmatigheid te handhaaf. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat die toespits op tegnologie, Suid-Afrika se ekonomie ’n hupstoot sal gee ten voordeel van die bevolking; 

• dat sendingorganisasies wysheid, met die gebruik van tegnologie, aan die dag sal lê; en 

• dat jong Christene, wat oor tegnologiese vaardighede beskik, ook die moontlikhede wat die sendingsveld 

bied, sal kan raaksien. 

 

        2. Egipte se presidensiële komitee verklaar 127 kerke wettig 

Op Maandag 1 Julie het ’n presidensiële komitee in Egipte, 127 kerke en diensgeboue, wat sonder permitte 

bedryf is, wettig verklaar. Dít bring die totaal op meer as ’n duisend kerke wat sedert 2016 regstatus ontvang 

het. Duisende ander kerke in Egipte wag steeds op ’n soortgelyke goedkeuring, maar dit word beskou as ’n 

positiewe tree vorentoe in ’n land wat vir uitdagings rakende kerk konstruksie, berug is. Volgens ’n onlangse 

verslag deur die Pew Foundation, het 81 persent van lande met ’n Moslem-meerderheid, tans beduidende 

sosiale vyandelikhede en regeringsbeperkings, wat poog om Christen-aktiwiteite in te perk. Die president van 

Egipte het egter by talle geleenthede dit laat blyk dat hy wel saam met Egipte se Christene werk en hul 

ondersteun. 



 

 

Uit ’n Christelike perspektief staan Egipte as ’n “deurgangspoort” vir sending-aktiwiteite in die Arabiese 

wêreld, bekend. Byna 50 persent van die Arabiese wêreld se Christene is in Egipte te vinde. Dit is dus 

noodsaaklik dat gelowiges regoor die wêreld hulle ondersteun en versterk, sodat hulle ook na hul Arabiese 

medeburgers kan uitreik. Die wettiging van kerke bied nuwe hoop en ’n nuwe gevoel van regmatigheid in 

Egipte aan, wat ook ander gelowiges in die breër streek, kan bemoedig. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Dat Christene in Egipte, deur die wettiging van die kerke, bemoedig sal word en moed sal skep; 

• vir ’n toename in guns van Christene in Egipte, sodat hulle ’n sterker stem en invloed in hul gemeenskappe 

kan hê; en 

• dat Christene in Egipte gemobiliseer word om uit te reik na hul Arabiese medeburgers.  

   

       3. Griekeland se verkiesing van nuwe eerste minister dui op verskuiwing weg van populistiese politiek 

Op Sondag 7 Julie is Kyriakos Mitsotakis as die nuwe eerste minister van Griekeland, verkies. Mitsotakis lei ’n 

party wat as middelmatig, bestempel word. Sy verkiesing stel ʼn duidelike verskuiwing vanaf die populistiese 

politiek, wat Griekeland en ander dele van Europa in die afgelope jare oorheers het, voor. Griekeland sukkel 

met ʼn ernstige ekonomiese krisis en ʼn ingewikkelde verhouding met die E.U., wat die opkoms van radikale 

links- en regse partye, insluitend die neo-Nazi-party “Golden Dawn,” vergemaklik het. In hiérdié verkiesing is 

Golden Dawn geheel en al uit die Griekse parlement gesluit en ontleders meen dat Griekeland na sogenaamde 

normaliteit, terugkeer. 

Uit ʼn Christelike perspektief is die verskuiwing weg van populistiese politiek bemoedigend; veral ten opsigte 

van vlugtelinge in Griekeland. Baie populistiese leiers vestig hul aandag op ʼn anti-immigrant beleid, asook een 

wat slegs die behoeftes van hul eie land, beklemtoon en ophef. Dít veroorsaak dat vlugtelinge geïsoleer en 

verwerp word. Griekeland bly steeds ʼn gewilde bestemming vir vlugtelinge en migrante wat uit Turkye en 

Noord-Afrika kom en daar is huidiglik meer as 67 000 in Griekeland. Daar word gehoop dat Griekse burgers, 

met die nuwe regering en die stelselmatige verbetering van die ekonomie, meer toeganklik en minder vyandig 

teenoor diegene wat na hoop en ʼn toekoms streef, sal wees. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir wysheid vir die nuwe eerste minister en sy regering; 

• vir ʼn meer verdraagsame houding teenoor vlugtelinge en migrante in Griekeland; en 

• dat Griekse gelowiges aktief betrokke sal wees om na die verstotelinge in hul gemeenskappe, uit te reik. 



 

 

 

       4. Soedan bereik magsdeling ooreenkoms, maar kommer duur voort 

Op Vrydag 5 Julie het Soedan se militêre en burgerlike leiers aangekondig dat hulle ʼn ooreenkoms bereik het 

om magte te deel tot die verkiesingstydperk aanbreek. Dít het ʼn einde gebring aan die magsvertoon wat die 

Afrika-land, sedert president Omar al-Basjir in April ontsetel is, van krag ontneem het. Beide kante het 

ingestem om ʼn soewereine raad te vorm en gesag vir drie jaar te roteer. Militêre leiers poog om die raad 21 

maande lank te bestuur en daarna sal burgerlike leiers vir 18 maande oorneem. Die raad sal bestaan uit vyf 

militêre leiers en ses burgerlike verteenwoordigers. Die twee partye het verder ingestem dat ʼn onafhanklike 

ondersoek na die geweld wat op 3 Junie begin het, ná aanslagte deur militêre magte wat minstens 128 lewens 

geëis het, geloods sal word. Skare mense het fees gevier oor die onverwagse ooreenkoms, maar baie betogers 

het ʼn voortgesette wantroue teenoor die weermag, uitgespreek. 

Uit ʼn Christelike perspektief kan die prominente rol wat kerkleiers en gelowiges in die voortdurende 

protesaksies aangeneem het, tot meer amptelike betrokkenheid by die toekomstige leierskap van Soedan, lei. 

Dit kan op sy beurt, lei tot ʼn seisoen van ontvanklikheid vir die groei en ontwikkeling van die Kerk. Daar is 

egter baie onsekerhede en voortgesette voorbidding is broodnodig, tydens hierdie belangrike 

oorgangsperiode. 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir ʼn vreedsame en konstruktiewe oorgangsproses; 

• dat die Here geleenthede vir Sy kinders sal skep om betrokke by die opbou van ̓ n meer oop en vrye Soedan, 

te wees; en 

• dat gelowiges in Soedan met braafheid die rede vir die hoop wat hulle in Christus het, sal deel. 

 

        5. Pous Francis bid vir migrante tydens spesiale misdiens 

Op Maandag 8 Julie het Pous Francis tydens ʼn spesiale misdiens vir migrante gebid en gesê dat hulle nie slégs 

’n sosiale probleem is nie, maar wel ook mense is. Die misdiens het verder die sesde herdenking van die pous 

se besoek aan die eiland, Lampedusa in Italië, gemarkeer; een van die belangrikste Europese toegangspunte 

vir migrante en vlugtelinge wat die Middellandse See probeer oorsteek. Sy gebed het gevolg kort na 

lugaanvalle wat ’n sentrum vir die aanhouding van migrante in Tripoli, tydens die voortdurende konflik in Libië, 

getref het en 53 mense se lewens geëis het. 

Uit ’n Christelike perspektief beskryf die Bybel hoe immigrante behandel moet word. Dit is duidelik dat die 

Here se kinders tydens die proses, ’n rol het om te speel. Alhoewel die Bybel nie ’n volledige stel riglyne vir 



 

 

immigrasie bied nie, is daar sekere gebooie wat God se mening oor immigrasie en migrante, oordra. Een 

sleutelskrif is Levitikus 19: 33-34, wat sê: “Wanneer daar ’n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle 

hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos ’n medeburger behandel en hom liefhê soos julleself. Julle was 

immers self ook vreemdelinge in Egipte.” Christene het ’n geweldige geleentheid om Christus aan migrante, 

vlugtelinge en asielsoekers voor te stel deur hulle as gelyke burgers te behandel en aan hulle Christus se liefde, 

vriendelikheid en medelye te bewys, waar ander hulle moontlik mag mishandel. 

 

Bid saam met ons vir die volgende: 

• Vir die miljoene migrante ter wêreld, wat op baie fronte opposisie en uitdagings, in die gesig staar; 

• vir medelydende en wyse oplossings vir die migrante-krisis in verskillende dele van die wêreld; en 

• dat Christene met dapperheid die liefde van Christus met migrante en vlugtelinge in hul gemeenskappe, 

sal deel. 

 

 


