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VOORWOORD 
 

Die “Leiersgids” en “Werkboek” wat hiermee gratis beskikbaar gestel word deur die 

finansiële en ander ondersteuning van ‘n verskeidenheid van organisasies en instellinge 

soos voorin die “Werkboek” genoem, het geen ander doel as om net die Kerk en 

Koninkryk in Suidelike-Afrika te dien nie. Dit wil primêr die nadenke oor, die gesprek 

rondom en die voorbidding vir alle kerke van Jesus Christus en vir alle mense in hierdie 

moeilike en uitdagende tye rondom Covid-19 bevorder.  

Hierdie “Werkboek” het natuurlik ‘n besondere en addisionele relevansie en betekenis 

gekry sedert die ingrypend nuwe werklikheid van Covid-19 wat ons hele wêreld getref 

het, en nou selfs met ‘n tweede en dalk derde golf ons wêreld nog verder gaan affekteer. 

En te midde van skynbaar voortdurende nuwe golwe van hierdie pandemie wêreldwyd 

kan hierdie materiaal moontlik ‘n besondere bydrae lewer tot al die uitdagings wat 

hierdie pandemie aan die mensdom stel. En alhoewel entstowwe geleidelik beskikbaar 

gaan wees, sal ons nie gou aan die direkte en indirekte gevolge van Covid-19 kan 

ontkom nie.  

Ons hoop dat hierdie “Werkboek” ‘n waardevolle aanwins vir die kerk van Jesus 

Christus in Suidelike Afrika in die algemeen, maar ook vir baie verskillende gemeentes 

sal wees. Ons vertrou dat dit Christene in hierdie subkontinent sal help en toerus om 

‘n onseker toekoms as gevolg van Covid-19 maar ook baie ander faktore, tegemoet te 

tree. 

 

 

 

 

Prof JW(Hoffie) Hofmeyr (Hoofredakteur) 

Emeritus, Kerkgeskiedenis (Universiteit van Pretoria),  

Emeritus, Historiese Teologie (Leuven)(België)  

en afgetrede Rektor (Nkhoma Universiteit, Malawi)   
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PRAKTIESE WERKBOEK: “DIE KERK, COVID EN 

DIE TOEKOMS” 
 

 

WEEK 1 

Die kerke, verlede en hede  

Prof Johan van der Merwe  

en Dr Frikkie Labuschagne  

1. Verwelkoming 

Deel die volgende met mekaar: Aan watter groot krisisse uit die kerk se geskiedenis  

kan jy dink wat ons kan help moed skep nou vir die hede, maar ook vir die toekoms? 

Steek moontlik ook ‘n kers aan vir die duur van die gesprek om die lig en die hoop 

waarna ons soek en strewe te simboliseer. 

2. Agtergrond 

Die geskiedenis en die hede wys dat die kerk al talle krisisse oorleef het: 

Om terug te kyk na die verlede help ons dikwels om sin te maak uit die hede en om hoop 

en rigting te ontvang vir die toekoms. Dit is die wonder van die geskiedenis. Daarom is 

die uitdaging om juis nou  tydens die Covid-19 pandemie  terug te kyk in die geskiedenis 

van die (Afrikaanse) kerke sodat gebeure in die verlede ons kan help glo dat die kerk 

waarvoor ons lief is ook hierdie krisis gaan oorleef en boonop ‘n positiewe bydrae kan 

maak tot die heropbou van ons mooi land. 

Die geskiedenis van die kerke is deurspek met voorbeelde van soortgelyke krisisse. Dink 

vir ‘n oomblik aan die verskroeide aarde-beleid tydens die Anglo-Boere oorlog van 1899 

-1902 en die konsentrasie kampe, die Groot Griep van 1918, die armoede-vraagstuk en 

depressie van die 1930s en die slegte gevolge van apartheid. Dit was veral die beleid 

van apartheid en die opstand daarteen wat Suid-Afrika in die laat tagtiger jare van die 
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vorige eeu tot op die rand van 

die spreekwoordelike afgrond 

gestoot het. Dit was onder 

andere leiers en lidmate uit ook 

die Afrikaanse kerke wat reeds 

vanaf 1990 gehelp het om 

gemoedere te kalmeer sodat die 

1994 verkiesing vreedsaam kon 

verloop.  Terwyl groepe van 

regs en links in die dae voor 27 

April 1994 gedreig het om die 

verkiesing omver te gooi, het 

kerkleiers gesê: “Ons gaan 

bloed keer.” Aan die ander kant 

het ‘n bekende uit regse kringe 

dae voor die verkiesing gedreig “Ons gaan die honde loslaat”. Die wyse waarop 

gelowiges gekalmeer was, was om lidmate in gemeentes op te roep tot verootmoediging 

en gebed. Lidmate het in hulle duisende by die huis en in kerkgeboue gehoor gegee aan 

die oproep en in die week voor die 27 April 1994 ernstig gebid vir ‘n vreedsame 

verkiesing.  Daarom was die afloop van 27 April 1994 nie die werk van mense nie, maar 

die Here wat kragtig ingegryp het en wat deur sy kerk ‘n wonderwerk in Suid- Afrika 

bewerk het. Boonop is die hele wêreld aangegryp deur wat hier gebeur het. In die 

woorde van ‘n invloedryke leier: “Een van die grootste wonderwerke wat nog ooit in 

Afrika plaasgevind het.”  

Te midde van die Covid-19 pandemie is die huidige uitdaging aan elke lidmaat in elke 

gemeente van die kerke om ‘n sagte hart te hê vir hulle wat op een of ander wyse 

swaarkry as gevolg van die pandemie. Dan sal die Afrikaanse kerke ook hierdie krisis 

oorleef en sal dit boonop ‘n geleentheid word om die groot hart van die kerk aan die 

wêreld te wys. 

Die angstige, ontwrigtende en onsekere tyd waarin ons ons tans bevind, is ’n tyd wat 

so baie geleenthede bied om nuut en kreatief oor die verkondiging van die evangelie 

van Jesus Christus na te dink. Die wyse waarop dienswerk in verskillende werksruimtes 

gebeur, sal na alle waarskynlikheid post-Covid-19 nooit weer dieselfde wees nie! 

Terwyl lidmate oraloor deur onsekerheid en vrees oorval word, boesem die leier 

vertroue en sekerheid in deur ’n veilige omgewing vir mense te skep. Dr John Gosling 

(psigiater) meld in Beeld van 20 Maart 2020 dat naas die korona-pandemie, ’n 

pandemie van vrees by ons mense ontwikkel het. Vrees verlam mense. Vrees en angs 

inhibeer ons vermoë om kreatief met ons roeping besig te wees. Ontwrigting en dis-

harmonie is egter die habitat waarin ware leiers floreer. Die uitdaging is hoe kan 

lidmate en gemeentes van die Kerk die nodige aanpassings maak wat in hierdie tyd so 

dringend nodig is. 

 

DC Boonzaaier se spotprent wat in ‘De Burger’ van 16 Oktober 

1918 verskyn het 
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3. Die Bybel aan die woord  

Lees Psalm 146 en Hand 27:13-16 en 22-38 

• Op wie moet gelowiges te midde ook van stormagtige tye  nie vertrou nie? Waarom 

nie? 

• Op wie moet gelowiges wel vertrou?  

• Wat is die gevolge van hierdie vertroue? 

• Ander literatuur: Theory U. Leading from the Future as it Emerges (C Otto 

Scharmer, 2009) 

4. Video-gesprek  

Kyk die gesprek deur Dr Frikkie Labuschagne, Prof Johan van der Merwe en Ds Anandie 

Greyling: Die kerke, verlede en hede. (Data-projektor en skootrekenaar) – laai af by:  

https://vimeo.com/499547169/37a584d36a  

5. Groepsgesprek 

• Covid-19: ‘n Ingrypende en stormagtige tyd! Ingrypende tye vra vir ingrypende 

leierskap. Wat is die aanpassings wat ons as geloofsgemeenskap moes oorweeg en 

uiteindelik geïmplementeer het?       

• Geloofsgemeenskappe oraloor is ontwrig en bevind hulself onafwendbaar in ‘n 

oorgangsfase.  As gemeentes van die Here het ons altyd weer nodig om ons roeping 

te ontdek en te herontdek. Oorgangsfases en tussen-in spasies is van die mees 

vrugbare tye in die lewe van ‘n geloofsgemeenskap. Wat het ons as gemeente van 

Foto: https://heartlines.org.za/two-sets-

of-covid-19-posters-in-all-official-

languages/  

 

https://vimeo.com/499547169/37a584d36a
https://heartlines.org.za/two-sets-of-covid-19-posters-in-all-official-languages/
https://heartlines.org.za/two-sets-of-covid-19-posters-in-all-official-languages/
https://heartlines.org.za/two-sets-of-covid-19-posters-in-all-official-languages/
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Jesus Christus in hierdie tyd geleer? Wat is die een pêrel wat ons in hierdie chaos 

ontdek het?    

• Wat is nou besig om met ons almal te gebeur? Die U-Teorie van Otto Scharmer leer 

ons om ‘n ommekeer te maak en dieper vrae te vra en op verantwoordelike wyse 

met eksistensiële kwessies te handel. Die volgende dieper vrae is nou nodig: Hoe 

gaan dit met jou geloofslewe? Wat is die doel en waarde van die lewe? 

6. Wat kan ons prakties hieraan doen? 

• Hoe het die Covid-19 pandemie ons lewens prakties kom verander? 

• Hoe help die onlangse verlede van die kerke ons prakties om nuwe uitdagings te 

aanvaar? 

7. Gebedsgeleentheid 

Kom ons bid om vanuit die hoop wat ons koester erns te maak met baie uitdagings en 

om gedurig vir Gods leiding te vra om hierdie baie ingrypende en stormagtige tye aan 

te pak    

 

 

WEEK 2 

Die moontlike, waarskynlike en verkieslike toekoms  

Dr Barry Tolmay 

  

1. Verwelkoming  

Praat met mekaar oor hoe julle voel oor die toekoms in die lig van Staatskaping en 

Covid-19? Steek moontlik ook ‘n kers aan vir die duur van die gesprek om die lig en die 

hoop waarna ons soek en strewe te simboliseer. 

2. Agtergrond 

Volgens die Toekomskunde is daar verskillende opsies vir die toekoms:  

Ons almal beplan vir die toekoms. Wat ons tyd so traumaties maak, is dat meeste van 

die sake waarvoor ons beplan het, gesneuwel het as gevolg van grendeltyd. Dit het ons 

almal in verskillende vlakke van uitputting laat beland. Hierdie uitputting neem ‘n 

verskeidenheid vorme aan:  

• Fisies: ons is toegesluit en veral ekstroverte kry swaar.  

• Emosioneel: ons het deur verskillende vlakke van onsekerheid gegaan en dit het ‘n 

groot emosionele impak. Mense vrees ook dat hul kan siek word en dood gaan.  
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• Kognitief: ons kort dikwels meer stimulasie as wat ons op zoom, webinare en 

sosiale media kan kry.  

• Spiritueel: ons vra vrae oor ‘n God wat Covid-19 toelaat en mense deur hierdie 

lyding laat gaan.  

Al hierdie onsekerhede put ons so uit dat ons eintlik nie wil beplan vir die toekoms 

totdat daar nie ‘n entstof vir Covid-19 beskikbaar is nie. As ons oor die toekoms nadink, 

is daar enkele sake waaroor ons vanuit die Toekomskunde moet kyk: ‘n kort beskrywing 

van eerstens ‘n waarskynlike toekoms, vervolgens ‘n kort beskrywing van ‘n moontlike 

toekoms en dan ’n beskrywing van die verkieslike toekoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat sal ons verkies moet in die toekoms gebeur? Die verkieslike toekoms is direk 

gekoppel aan die Here. Die vraag is wat verkies die Here binne die konteks van die 

gebroke werklikheid en hoe sien Hy die toekoms? Wat is byvoorbeeld sy plan vir ons 

gemeente vir ‘n post-Covid-19 fase? 

3. Die Bybel aan die woord 

Lees 1 Petrus  1:3-9 en 1 Petrus 5:5-7 

• Watter enkele vers of sinsnede tref jou uit hierdie gedeelte en waarom? 

• Wat het hoop met die toekoms te doen? 

Wat beteken dit vir jou in jou praktiese omstandighede?  

4. Videogesprek  

Dr Barry Tolmay: Kerkkrimping en missionale kerkwees (Data-projektor en  

skootrekenaar). Laai af by: https://vimeo.com/498259690/3d7cfa4635  

https://unsplash.com/photos/3FHp2yOPDxU 

https://vimeo.com/498259690/3d7cfa4635
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5. Groepsbespreking 

• Wat is moontlikhede vir ons toekoms binne die konteks wat ons tot nou toe gehoor 

het?   

• Wat sou ons in die toekoms verkies? 

• Hoe help die lens van 1 Petrus 1 & 5 ons om hieroor te dink? 

• Skryf enkele aksie-stappe vir jouself, vir die groep en die gemeente neer. 

7. Gebedsgeleentheid  

Kom ons vra die Here om ons verstand oop te maak oor sy toekoms wat Hy vir ons 

beplan en om hoop aan andere te bring te midde van al die negatiewe om ons. 

 

 

WEEK 3 

Kerkkrimping en missionale kerkwees 

Prof Rikus Fick 

 

1. Verwelkoming  

Steek moontlik ‘n kers aan vir die duur van die gesprek om die lig en die hoop waarna 

ons soek en strewe te simboliseer. 

Deel dan met mekaar:  

• Watter aspekte van die kerk is daar wat jou bekommerd maak?  

• Is jy bekommerd oor jou gemeente se voortbestaan? 

• Wat bedreig jou gemeente se voortbestaan? 

2. Agtergrond: Dalende lidmaatgetalle en missionale kerkwees 

Daar word op talle fronte debat gevoer oor die dramatiese afname in lidmaatgetalle van 

die Afrikaanspekende gereformeerde kerke. Baie redes word hiervoor aangevoer. Van 

die hoofredes is demografiese faktore, die in-vloed van emigrasie na ander lande as 

gevolg van politieke kwessies binne Suid-Afrika self, tussen-kerklike migrasies, die 

suigkrag van die charismatiese stroom en kerkloosheid of kerklosheid.     

Daar word selfs beweer dat die kerke in ‘n oorlewingstryd is. Hierdie tendens word 

natuurlik ook beleef in die reformatoriese kerke in Europa, Australië en die VSA. Daar 

is algemene instemming dat daar besin sal moet word oor bedieningsmodelle; ‘n 

kerklike praktyk waarin die amp van gelowige ‘n groter rol te vervul het; die opleiding 

en toerusting van lidmate; samesmelting van gemeentes in ’n bepaalde omgewing, 
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ensovoort. Een van die belangrikste sake wat die kerk egter aandag aan sal moet gee, 

is ’n omvattende missionale bedieningsmodel. 

Die missionale mag egter 

nie vasgevang word in 

sinodes se agenda’s en 

bloot in interkerklike ge-

sprekke nie. Om missio-

naal te wees, beteken in 

wese om met woord en 

daad getuigend te wees. ’n 

Missionale gemeente moet 

ook na buite, in die ge-

meenskap, die omgewing 

en die wyer wêreld ‘n 

verskil maak. Dit moet 

natuurlik alles voortvloei 

vanuit ‘n lewende ver-

houding met God wat sy Seun na hierdie gebroke wêreld gestuur het. Dit is daarom iets 

wat deel is van die karakter van ‘n gemeente, ‘n gemeente wat ‘n begrip het van wat 

die koninkryk van God werklik beteken. 

Daar is redelike instemming dat voortdurende vernuwing en reformasie van die 

Afrikaanse gereformeerde of reformatoriese kerke in Suid-Afrika absoluut dringend 

noodsaaklik is. Die rol van die Skrif en die gereformeerde belydenis sal egter ‘n vaste 

punt moet bly. Die merktekens van die ware gelowige en die ware kerk sal altyd helder 

in die oog moet bly. 

3. Die Bybel aan die woord 

Matteus 16:13-18 

Matteus 28:16-20 

4. Video-gesprek:  

Prof Rikus Fick: Kerkkrimping en missionale kerkwees (Data-projektor en  

skootrekenaar). Laai af by: https://vimeo.com/499978938/3e0dc0c353  

5. Groepsgesprek 

• Wat is die oorsake vir die feit dat ons eie gemeente se lidmaatgetalle daal? 

• Watter ouderdomsgroep is meer geneig om elders ‘n kerklike heenkome te soek? 

• Wat word van die lidmate wat uit ons gemeente “verdwyn”? 

• Watter troos hou die woorde van die Here Jesus in Matteus 16:18 vir die kerk in? 

• Beteken dit dat geen enkele plaaslike gemeente sal verdwyn nie? 

https://news.gallup.com/poll/259964/confidence-organized-religion-remains-

low.aspx 

https://vimeo.com/499978938/3e0dc0c353
https://news.gallup.com/poll/259964/confidence-organized-religion-remains-low.aspx
https://news.gallup.com/poll/259964/confidence-organized-religion-remains-low.aspx
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• Wie se probleem is dalende lidmaatgetalle? Die kerkraad s’n of myne? 

• Hoe waak ‘n mens daarteen om te verander bloot ter wille van verandering? 

6.  Wat kan ons prakties hieromtrent doen? 

• As verandering die oplossing is, wat hou dit in vir die vorm van die erediens en die 

kerkraad se rol? 

• As verandering die oplossing is, hoe kan ons steeds gereformeerd bly? 

• Kan ons as gemeente ‘n groter verskil maak in die omgewing waar ons is? 

• Hoe kan ons prakties missionale gemeente wees in die lig van die Here Jesus se 

opdrag in Matteus 28:19 en 20? 

• Hoe kan ons lidmate in ons gemeente oplei om missionaal te dink en op te tree? 

7. Gebedsgeleentheid 

Kom ons bid dat ons bemoeienis sal maak met diegene wat om welke rede ook al 

vervreemd raak van die kerk, en dat ons werklike erns sal maak om opnuut met andere 

oor die wesenlike van die geloof te praat maar ook dit in praktyk onder andere deur die 

missionale waar te maak.   

 

 

WEEK 4 

Eenheid en versoening 

 Prof Nico Botha 

1. Verwelkoming 

Op ‘n positiewe noot: Deel met mekaar besonder positiewe ervaringe ten tye van Covid-

19 wat jou nuwe moed en hoop gee in die strewe en soeke na eenheid en versoening. 

Steek moontlik ook ‘n kers aan vir die duur van die gesprek om die lig en die hoop 

waarna ons soek en strewe te simboliseer 

2. Agtergrond: Eenheid en versoening 

Met die oorgang na ‘n demokrasie in 1994 tot nou toe het daar ‘n hele aantal 

gonswoorde kop uitgesteek. Twee sulke woorde is eenheid en versoening. Omdat die 

toneel so totaal deur die politici oorheers word, is dit verstaanbaar dat  Suid-Afrikaners 

amper begin dink het dat die woorde eenheid en versoening slegs ‘n wêreldlike 

betekenis het. Eenheid en versoening is egter twee baie ernstige Bybelse woorde. Vir 

die VGKSA is dit sulke belangrike woorde dat dit selfs in die Belydenis van Belhar 

ingeskryf staan. Of die VGKSA wel die Bybelse opdrag tot eenheid en versoening 

konsekwent uitleef, is egter ‘n vraag. Nou, en spesifiek in die tyd na Covid-19, moet alle 

gereformeerde kerke in Suid-Afrika opnuut weer die Bybelse woord van eenheid en 
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versoening hoor en gehoorsaam. Dis natuurlik makliker gesê as gedaan. Daar bestaan 

‘n aantal uiters tergende werklikhede in die land wat eenheid en versoening baie 

moeilik maak. Die triade van ongelykheid, werkloosheid en armoede maak dit baie 

moeilik vir diegene wat aan die kortste end trek om hulle één te voel met ander selfs al 

is hulle en die ander Christene. Die situasie word natuurlik verder bemoeilik deur ten 

minste nog twee ander faktore. Eerstens is daar die nuwe maniere waarop diegene met 

politieke mag mense op ‘n etniese en rassegrondslag verdeel en fragmenteer. Die ander 

kwessie is die verskriklikste vorme van korrupsie wat in die land voorkom. Veral nou 

met Covid-19 moes Suid-Afrikaners met afgryse sien hoe laag mense kan daal deur die 

skrikwekkendste vorme van korrupsie wat deur die Wêreld-Gesondheidsorganisasie as 

moord beskryf word en mense laat wonder of die land nie in ‘n rowerspelonk verander 

het nie.  

In ons nadenke oor eenheid en versoening moet daar op ‘n Bybelse grondslag enkele 

belangrike aspekte in gedagte gehou word. As mense wat aan God behoort weet ons 

watter prys betaal moes word om eenheid en versoening te bewerkstellig. Jesus moes 

sy liggaam aan die kruis laat breek ten einde die middelmuur van skeiding af te breek. 

Prof Hannes Adonis het ‘n proefskrif geskryf oor die sendingbeleid van die NG Kerk met 

die titel Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou. ’n Mens wonder baiemaal of daar 

nie nou weer op nuwe maniere skeidsmure opgerig word nie.  

Die gestalte van die missionale kerk post-Covid-19 is dié van ‘n plek en ‘n beweging 

waar die tweedeling tussen die verkondiging van die evangelie en sosiale betrokkenheid 

radikaal oorkom is. Daarby kom ook nog dat die missionale kerk al hoe meer die vorm 

sal moet aanneem van ‘n kerk “met” die armes, as dit dan moeilik is om ‘n kerk “van” 

die armes te wees. Die gapende ongelykhede in ons samelewing wat nie op grond van 

haar-tekstuur en velkleur gedefinieer kan word nie, is flagrant blootgelê. 

Die profetiese getuienis van die kerk behoort te gaan oor ‘n eenheid en versoening met 

geregtigheid. En op voetspoor van die Belydenis van Belhar is daar dalk selfs ‘n vierde 

element, naamlik gehoorsaamheid.  

Daar is ook nog die uitdaging om in die soeke na eenheid nie aan die verskeidenheid 

verby te gaan nie. Die 

missionale kerk word ook 

geroep om die verskeidenheid 

onder mense te “bestuur”. Dit 

behels onder andere dat daar 

nie ‘n verskraling van hoe 

verskeidenheid verstaan word, 

plaasvind nie. Die geneigdheid 

om verskeidenheid net in terme 

van etnisiteit, ras, geslag, taal 

en kultuur te verstaan, moet 

oorwin word. Daar moet nou 
https://www.christianity.com/church/3-reasons-why-racial-

reconciliation-should-be-a-church-priority.html 
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ruimte gemaak word vir verskeidenhede wat met gawe, talent, spiritualiteit, leefstyl-

keuses, ideologie, enso-meer te doen het.  Baiemaal ly die opbou van die eenheid skade 

en word wrewel en selfs argwaan in die hand gewerk deurdat die kerk nie plek maak 

vir sulke verskeidenhede nie.  

3. Die Bybel aan die woord  

Lees Efesiërs 2:11-22 

4. Video-gesprek: 

Prof Nico Botha: Eenheid en versoening. (Data-projektor en skootrekenaar). Laai af by  

https://vimeo.com/499980867/9ce8c2359e  

5. Groepsgesprek  

• Was daar met Covid-19 onverwagse en verrassende momente wat ons laat besef 

het hoe belangrik eenheid en versoening is?  

• Is dit moontlik of wenslik om eenheid, versoening en ook vrede (waarna 

herhaaldelik in Efesiërs 2 verwys word) na te jaag sonder om ook vir geregtigheid 

te werk?  

• Hoe help Efesiërs 2:11-22 ons om die defekte, verskuiwingslyne of verkeerdhede 

wat Covid-19 aan die kaak gestel het, te oorkom? 

6.  Wat kan ons prakties doen om eenheid en versoening te bevorder? 

• Wat kan die missionale kerk/ons eie gemeente doen? 

• Hoe kan die verskillende kerke saamwerk om eenheid en versoening met 

geregtigheid te bevorder? 

• Watter praktiese en konkrete dinge kan ons doen om `n bydrae te maak? 

7.  Gebedsgeleentheid 

Kom ons soek biddend na God se leiding oor hoe ons oor eenheid en versoening in teorie 

kan dink maar ook in praktyk waar kan maak, beide in ons mikro- maar ook in ons 

makro-kontekste  

 

WEEK 5 

Die kerk in die platteland, te midde ook van Covid-19 

Ds Nati Stander 

1.  Verwelkoming  

Laat almal welkom en tuis voel deur te vra hoe belangrik die kerk in die platteland is. 

Steek moontlik ook ‘n kers aan vir die duur van die gesprek om die lig en die hoop 

waarna ons soek en strewe te simboliseer 

https://vimeo.com/499980867/9ce8c2359e
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2.  Agtergrond: Die kerk veral ook in die platteland 

Covid-19 en ander faktore wat ‘n rol speel op pad na die toekoms affekteer nie net die 

hele wêreld nie, maar ook almal van ons in Suider-Afrika in die stad en die platteland. 

Ons is dikwels geneig om net aan die stedelike mens en sy situasie te dink terwyl die 

platteland ook sy eie aantreklikhede maar ook probleme en uitdagings het. 

Die ontvolking van die platteland en die suigkrag van die stad is ‘n baie groot 

werklikheid. Daar word dikwels na die stad gekyk asof dit die utopie sou wees terwyl 

al die uitdaginge van ‘n stedelike lewe nie genoegsaam onder oë geneem word nie. Die 

stad het geweldige uitdaginge 

rondom werksgeleenthede, behuis-

ing, verslaafdheid aan drank en 

verdowingsmiddels, en baie ander 

sosiale probleme en die proses van 

verstedeliking is dus meeste van die 

tyd nie ‘n uitkoms en hoegenaamd 

nie ‘n utopie nie. 

Die kerk in die platteland is 

blootgestel aan verskillende reali-

teite. Getalle-krimping, die finan-

siële uitdaginge daaraan gekoppel, 

die oorlewing van alleenstaande 

gemeentes wat ver verwyderd is van ander gemeentes, die bekostigbaarheid as gevolg 

van sosio-ekonomiese redes van ‘n voltydse predikant, ensomeer is alles probleme 

waarmee baie konkreet geworstel word. Die plattelandse gemeente word hoofsaaklik 

in landbou-of verwante omgewings, of andersins in industriële en ander 

ontwikkelingsgebiede aangetref. Elk van hierdie tipe omgewings stel ook weer sy eie 

uitdagings. In ‘n landbou-gemeenskap het ‘n mens te doen met mense wat nie altyd 

naby aan die kerk woon nie, of lidmate wat as gevolg van sekuriteitsoorwegings nie in 

die aande geleenthede of vergaderings kan bywoon nie. Aan die ander kant is die 

landbougemeenskap ‘n besonder stabiele gemeenskap wat dikwels die ruggraat van ‘n 

gemeente uitmaak. Met betrekking tot plattelandse gemeentes wat in industriële 

ontwikkelingsgebiede geleë is, het ‘n mens weer met ander sosio-maatskaplike 

uitdagings te doen. Beroepstabiliteit en kleiner inkomstes maak dit soms moeilik vir 

mense om positief maar ook finansieel ‘n belangrike bydrae tot die oorlewing van 

sodanige gemeentes te lewer. Lidmate wat in sulke gemeentes woonagtig is het verder 

dikwels ook te doen met beide die invloede van die platteland maar ook dié van die stad 

en is soms selfs ‘n bietjie ontredderd in sulke omstandighede. 
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Dat die platteland te midde van Covid-19 maar ook te midde van verskeie ander faktore 

wat die toekoms van die kerke in die platteland gaan beïnvloed, met baie uitdagings te 

doen gaan kry is duidelik. Ten spyte van baie uitdagings op pad na die toekoms, het God 

egter ook vir jou ‘n taak in die platteland, wat en waar dit ook al mag wees. Te midde 

van dinge soos onder andere boere se onsekerhede oor grondonteiening, droogte, 

plaasmoorde asook die armoede in en ontvolking van die platteland roep God ons om 

te alle tye en op alle plekke ‘n getuie vir Hom te wees. 

3. Die Bybel aan die woord 

Jeremia 1:1-17 en Handelinge 6:1-7 

4.  Video-gesprek:  

Ds Nati Stander: Die kerk in die platteland, te midde ook van Covid-19 (Data-projektor 

en skootrekenaar). Laai af by https://vimeo.com/499554967/2576abde5b  

5. Groepsgesprek 

• Wat is uniek in die omstandighede waarin ons ons hier op die platteland bevind? 

• Waartoe roep die Here ons in hierdie tyd? 

6.   Wat gaan ons prakties hieromtrent doen 

• Wat is daar in my onmiddellike omgewing waaraan ek met my gawes iets kan doen? 

• Hoe kan ek met liefdesdiens betrokke raak by mense in nood? 

• Hoe kan ek saam met my medegelowiges ware liggaam van Christus wees hier op 

die platteland? 

7. Gebedsgeleentheid:  

Kom ons dink in die besonder aan die uitdagings wat aan ons mense in die platteland 

gestel word. Kom ons dink aan ons boere en aan ons plaasarbeiders met betrekking tot 

hul veiligheid, ook aan die kwessie van armoede en sosio-ekonomiese agteruitgang van 

die platteland, maar ook aan die instandhouding van ons ekologie en die beskerming 

van ons pragtige natuur.  

 

 

WEEK 6: 

Covid-19 en die toekoms  

Prof Hoffie Hofmeyr 

1. Verwelkoming  

As julle nou deur die 40 dae-reeks gewerk het, voel julle iets minder of iets meer 

hoopvol oor die toekoms en waarom? Steek moontlik ook ‘n kers aan vir die duur van 

die gesprek om die lig en die hoop waarna ons soek en strewe te simboliseer 

https://vimeo.com/499554967/2576abde5b
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2. Agtergrond  

Dat die wêreld van ons tyd besonder uitdagend geword het, is hoegenaamd nie te 

betwyfel nie. Natuurlik is alle tye uitdagend, maar kom ons wees eerlik dat ons veral 

ook nou met die tweede vlaag van Covid-19 besonder oorspoel voel. Dat die uitdaginge 

en geleenthede vir die gereformeerde kerke, maar ook vir alle kerke in Suid-Afrika 

asook die wêreld  oor, op pad na die toekoms baie groot is, kan niemand ontken nie. By 

baie kerke op baie plekke in die wêreld word daar oor temas soos kerkvernuwing, 

singewing deur die kerke, nuwe rituele en ander temas gepraat. Van die jongste 

literatuur wêreldwyd, wat slegs enkele weke oud is, praat ook daarvan dat die kerke 

versigtig sal moet wees om nie net elektroniese kerke(e-kerke) te wees nie, maar selfs 

ook veral nie private kerke(p-kerke) te word nie. Dit gebeur wanneer ons nie meer die 

eenheid en gemeenskap van gelowiges, veral ook rondom die sakramente van God se 

teenwoordigheid in die tekens van water, wyn en brood, gaan nastreef en beleef nie. 

Daar is  tans ook baie ander en positiewe uitdaginge wat vir die kerk wink. Allereers 

kan die kerke in hierdie tyd juis baie wen aan geloofwaardigheid. Die feit dat die kerk 

in ons tyd tog weer meer volledig kerk geword het en ook groot opbouwerk met 

betrekking tot die gemeenskap verrig het, is beslis baie positief. Gemeenskapsdiens het 

sterk op die voorgrond getree. Die feit dat ook die gereformeerde kerke opnuut eerste 

dinge weer eerste gestel het, en middelmatige sake tot minder belangrike sake 

afgeskaal is, is beslis positief. Baie van ons menslike planne het in hierdie tye dikwels 

geblyk ‘n gejaag na wind te wees. Hierdie moeilike en selfs ook lewensbedreigende tye 

waarin ons ook dierbares aan die dood afgestaan het, dwing ons nou opnuut daartoe 

om weer ons prioriteite reg te kry. Die verdere feit dat ook hierdie kerke, saam met 

baie ander kerke wat nie deel van die onderduimse geldmaak-besigheid is nie, in hierdie 

tye steeds poog om sterker waardes uit te bou, is beslis positief. Onder andere ook op 

die terrein van die ekologie staan ons voor geweldige uitdagings om beter waardes te 

realiseer. Ons het gedink dat ons die gawes van die natuur onbeperk kan benut en 

uitput, maar juis so het daar wanbalanse in die natuur ingetree. Dit kan onder andere 

die weg na pandemies help voorberei deurdat sogenaamde soönotiese virusse soos 

byvoorbeeld Covid-19 al hoe meer van dier na mens oorgedra kan word. Vervolgens het 

ook die gereformeerde kerke in Suid-Afrika beslis nader aan mekaar beweeg. Baie van 

die tradisionele struikelblokke het minder belangrik geword en ‘n gees van 

samewerking rondom ‘n gemeenskaplike belydenis en getuienis het beslis gegroei. Dit 

blyk op baie terreine die geval te wees. Verder was die kerke in hierdie tyd en sal die 

kerke steeds van die grootste en belangrikste instellinge in die samelewing wees wat 

die boodskap van hoop te midde van baie wanhoop nie net in woord uitdra nie, maar 

selfs ook konkreet waarmaak. En as die Covid-19 pandemie vorentoe ‘n mindere faktor 

gaan word, en ons aan die positiewe van dit wat die kerke in hierdie tyd bereik het kan 

voortwerk, kan dit inderdaad nuwe hoop en ook ‘n beter toekoms skep. Soos Emeritus 

Aartsbiskop Desmond Tutu ook telkens gesê het, ons is immers gevangenes van hoop 

en ons het eintlik geen ander keuse het as om hoop verder uit te dra nie. Daarom moet 
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ons groter draers van hoop word en meer hoop in die wêreld indra want ons is verbind 

aan die grootste HOOP van alle tye want ons is sy kinders en ons is Christene!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skrifgedeelte  

Genesis 22:1-14 (God sal voorsien) 

4.  Video-gesprek:  

Prof Hoffie Hofmeyr en dr Coetzee Bester: Covid-19 en die toekoms. (Data-projektor en 

skootrekenaar). Laai af by  https://vimeo.com/500013880/31cc295b08   

5. Groepsgesprek 

• Is dit slegs God wat die toekoms bepaal en sal voorsien? Wat is die mens se aandeel 

aan die toekoms? 

• Hoe verduidelik jy as gelowige dit dat daar ook slegte dinge in die wêreld gebeur? 

• Dink jy regtig dat daar hoop is vir ons wêreld? Praat en kommunikeer die kerke 

genoeg oor die dieper betekenis van hoop, oor waardes en ook ander aktuele temas 

van ons tyd? Word daar genoeg gemaak van leierskap-vorming by veral die jeug.    

• Hoe sien jy die tydperk van verdrukking vir die kerk en die gelowige waarvan 

Openbaring praat  

6. Wat kan ons prakties hieromtrent doen 

• Wat kan ons in ons eie gemeente doen om aan die toekoms te werk en te bou? 

• Wat kan ons in die breër kerk doen om aan die toekoms te werk en te bou?  

Foto: Morné van Rooyen - Eie werk, Erkenning,  

https://af.wikipedia.org/w/index.php?curid=131470 

 

https://vimeo.com/500013880/31cc295b08


19 
 

• Wat kan ons in ons omgewing en in ons land doen om aan die toekoms te werk en 

te bou? 

7.  Gebedsgeleentheid 

Kom ons buig in diepe afhanklikheid voor God oor verlede, hede maar veral ook die 

toekoms: kom ons plaas by hernuwing ons vertroue in God wat naas ook ons eie 

verantwoordelikheid steeds sal bly voorsien. 
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3 

LEIERSGIDS: “KERK, COVID EN DIE TOEKOMS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleidend  

Die “Leiersgids” en “Werkboek” wat hiermee gratis aan jou beskikbaar gestel word deur 

die finansiële en ander ondersteuning van ‘n verskeidenheid van organisasies en 

instellinge soos voorin die “Werkboek” genoem, het geen ander doel as om net Kerk en 

Koninkryk in Suidelike-Afrika te dien nie. Dit wil primêr die nadenke oor, die gesprek 

rondom en die voorbidding vir alle kerke van Jesus Christus en vir alle mense in hierdie 

moeilike en uitdagende tye rondom Covid-19 bevorder.       

2. Doel van die “Werkboek”  

Die “Werkboek” wat jy nou elektronies in jou hande het en selfs ook baie breed elders 

in Suidelike-Afrika versprei gaan word, is ‘n direkte uitvloeisel uit ‘n baie omvattende 

navorsingsprojek deur ‘n “Studiegroep van huidige Suid-Afrikaanse kerkhistorici” wat 

primêr gefokus het op die onlangse verlede en die nabye toekoms van die Vier (grootste) 

gereformeerde kerke in Suider-Afrika (1990-2020). Hierdie navorsingsprojek is deur die 

Foto: Melyna Valle  

https://unsplash.com/photos/zOYih3tQ

WSI 
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Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geborg. [Vir meer inligting oor 

hierdie “Moederboek” kyk hieronder by Pt 2(d)].  

Die hoofdoel van hierdie “Werkboek” wat ook deur hierdie “Studiegroep” geïnisieer is, 

is om as ‘n hulpmiddel te dien vir gemeentes, strategiese werksgroepe en verskillende 

ander kleingroepe om in gesprek te tree en na te dink oor die toekoms van alle, maar 

ook in die besonder die gereformeerde kerke in Suidelike-Afrika op pad na 2030 en 

2040. Hierdie “Werkboek” het natuurlik ‘n besondere en addisionele relevansie en 

betekenis gekry sedert die ingrypend nuwe werklikheid van Covid-19 wat ons hele 

wêreld getref het, en nou selfs met ‘n tweede en dalk derde golf ons wêreld nog verder 

gaan affekteer. En te midde van skynbaar voortdurende nuwe golwe van hierdie 

pandemie wêreldwyd, kan hierdie materiaal moontlik ‘n besondere bydrae lewer tot al 

die uitdagings wat hierdie pandemie aan die mensdom stel. En alhoewel entstowwe 

geleidelik beskikbaar gaan wees, sal ons nie gou aan die direkte en indirekte gevolge 

van Covid-19 kan ontkom nie.   

3. Onderdele van die Gereedskapskis tot u beskikking(“Toolkit”) 

 

Die gereedskapskis (“Toolkit”) wat in Afrikaans en Engels aan julle as leiers, en indien 

jy so verkies, ook aan groeplede beskikbaar gestel kan word, bestaan uit 4 hulpmiddels, 

naamlik hierdie Leiersgids, die “Werkboek”, ‘n paar Video’s (slegs in Afrikaans) en dan 

enkele Preeksketse. Die feit dat al hierdie gereedskap-stukke virtueel beskikbaar is, 

maak hierdie gereedskapskis dermate meer waardevol in hierdie onsekere Covid-tye 

terwyl ons nie fisiese byeenkomste kan hou nie. Indien van ons senior burgers en 

andere miskien nie toegang het tot elektroniese hulpmiddele nie, kan plaaslike 

gemeentes hierdie materiaal vir hulle uitdruk en fisies by hulle aflewer. Hierdie 

gereedskapskis word GRATIS beskikbaar gestel en wel deur die goedgunstige 

ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die 

Christelike Lektuurfonds (CLF) wat ook breër in Afrika bekend is, die Nederduitsch  

Hervormde Kerk van Afrika, die gemeenskapsradiostasie Pretoria FM, die visuele media 

organisasie GLOmedia.tv, asook enkele persoonlike donateurs. Al wat jy dus self in 

hierdie proses moet doen is om die “Werkboek” tesame met die Leiersgids, die 

Preeksketse en die Video’s van die webwerf af te laai. Waar nodig kan jy vir jou 

gespreksgroep-leiers en moontlik ook vir kleingroeplede die verskillende stukke 

uitdruk. Vervolgens dan enkele praktiese riglyne oor hierdie gereedskapskis: 

a) Werkboek: Die “Werkboek” is eintlik grootliks vanselfsprekend. Dit bevat 6 

verskillende temas wat oor ‘n periode van 40 dae of 6 weke in gemeentes hanteer kan 

word. Indien die reeks nie spesifiek aan die begin van Februarie aangebied word nie, 

kan dit ook op enige ander stadium in die jaar gedoen word. Die bedoeling soos met die 

hele projek, is nie dat hierdie “Werkboek” die laaste woord oor die toekoms van die 

kerke of oor Covid-19 bevat nie: dit wil bloot die gesprek stimuleer en juis verskillende 

gemeentes met hul eie plaaslike belange help om na eiesoortige oplossings en 

rigtingaanduiders vir hul eie omstandighede te soek.  
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 b) Video’s: Gebruik die 6 video’s op ‘n oorhoofse projektor of andersins in ‘n kleiner 

groepgesprek op ‘n skootrekenaar. Daar is ‘n video (slegs in Afrikaans) vir elk van die 

6 weke, en dit bevat ‘n inleidende gesprek met die persoon(e) wat die betrokke 

“Werkboek”-week hanteer het.  

c) Preeksketse: Vir elk van die 6 weke van die “Werkboek” is daar ‘n Preekskets 

wat aansluit by die betrokke weektema van die “Werkboek”. Die Preeksketse verskyn 

aan die einde van hierdie Leiersgids. Die Preeksketse met die Bybel as hoof-

uitgangspunt, word baie kort en bondig uiteengesit sodat dit nie te voorskriftelik is nie. 

Verder kan daar natuurlik aanpassings aan die Preeksketse gemaak word deur onder 

andere miskien ‘n preekmaak-groep in u gemeente se insette. Andersins hoef dit 

natuurlik ook glad nie gebruik te word nie.   

d) Die “Moeder”-navorsingsboek: Soos hierbo 

genoem is hierdie “Werkboek” en die samehangende 

gereedskapskis ‘n uitvloeisel uit die aanvanklike 

Navorsingsprojek oor die “Vier grootste 

gereformeerde kerke in Suid-Afrika”. Hoewel 

hierdie boek met sy 440 pp grootliks op die Suid-

Afrikaanse gereformeerde kerke fokus, is daar vir 

die Engelssprekende lesers by elke artikel ‘n Engelse 

opsomming bygevoeg. Die boek fokus op kwessies 

soos hermeneutiek, kerkbegrip, 

aanbiddingspraktyke, ervaringe en rol van vroue-

predikante, rasse-verhoudinge en ander aktuele 

kwessies soos ekologie, armoede en ekumeniese 

verhoudinge. Verder is ook hierdie boek GRATIS 

beskikbaar op die webwerf van Stellenbosch 

Teologiese Joernaal(STJ) se “open access”-sisteem, 

kyk by Vol. 6 No. 3 (2020): Stellenbosch Theological 

Journal, https://ojs.reformedjournals.co.za/stj 

Veral die laaste 2 hoofstukke in hierdie boek fokus op die toekoms van die kerke. In 

hierdie 2 hoofstukke word baie aspekte rakende die teorie en praktyk van Toekoms-

Studies belig en dit sou baie waardevolle leesstof kon wees vir die groepleier met die 

oog op die begeleiding van die groepsgesprekke. ‘n Ander baie waardevolle 

verwysingsbron is die blogs van die Kanadees Carey Nieuwhof. In baie praktiese en 

aktuele terme en stukke bespreek hy gereeld verskillende kwessies rakende die 

toekoms van kerke, ook ná Covid-19. 

4. Kleingroep-gesprekke  

Omdat kleingroep- of groeigroep-gesprekke in baie kerke en gemeentes geen vreemde 

werklikheid is nie, is daar ook reeds baie variasies daarvoor. Elke gemeente en 

kleingroep kan dus ook hierdie materiaal op so ‘n manier hanteer dat dit in die plaaslike 

omstandighede sal inpas en bruikbaar sal wees. Die belangrike is hoofsaaklik om na Die 

https://ojs.reformedjournals.co.za/stj
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Bybel as riglyn vir gesprekke te kyk, om ander literatuur soos byvoorbeeld die 

bogenoemde “Moederboek” en verwysingsmateriaal daarin te raadpleeg, en om 

verskillende gespreksvrae aan die orde te stel. Daar kan verder moontlik tydens 

kleingroep-gesprekke ook met vrug gebruik gemaak word van ‘n ritueel soos die 

aansteek van ‘n kers of dalk iets soortgelyks om die lig waarna ons soek te simboliseer.   

4. Strategiese gesprekke in gemeentebestuur-verband  

Die moontlikheid bestaan ook dat strategiese beplannings-gesprekke binne gemeente-

verband kan plaasvind, en wel uitgaande van die kerkraad of die gemeentebestuur. Die 

bedoeling van hierdie “Werkboek” is egter nie om op sigself ‘n handleiding vir 

strategiese bestuur te wees nie: dit wil hoofsaaklik net die gesprek binne strategiese 

bestuursverband stimuleer. Baie aspekte met betrekking tot die toekomsbeplanning 

van gemeentes rondom Covid-19 en ander toekomsfaktore sal in hierdie tyd 

waarskynlik op die tafel kom. Selfs ook die vraag oor hoe gemeentelede begelei moet 

word te midde van al hul vrae en onsekerhede oor die kerk en oor kerkbywoning en 

ander kerklike aktiwiteite, asook stres-faktore oor onsekerhede, oor beroepsverlies, die 

verlies van dierbares en finansiële inperkings wat hulle besig hou, sal deur 

gemeentebesture en deur kerkrade aangespreek moet word. 

5. Ander tipe groepsgesprekke  

Hierdie “Werkboek” met sy omvangryke gereedskapskis kan ook in enige ander 

gespreksgroep in die samelewing gebruik word, hetsy dit ‘n groep van afgetredenes is, 

in ‘n leeskring, in ‘n jeuggroep of selfs in een of ander professionele groep. Daar is 

hoegenaamd geen kopiereg-voorskrifte nie. 

5. Moontlike einddoel van hierdie gesprekke en langtermyn aksies  

Die kanse dat daar verskillende gesprekke uit hierdie groepgesprekke kan ontwikkel is 

seker ‘n moontlikheid. Die hoop word uitgespreek dat hierdie “Werkboek” minstens ‘n 

klein bydrae daartoe sal lewer om na te dink oor al die aspekte van ons tyd wat die 

toekoms mede sal bepaal, tesame ook met die Covid-19 realiteit. Dat die kerke een van 

die min instansies is wat tog ‘n mate van geloofwaardigheid behou het en selfs in 

hierdie Covid-tye gegroei het in geloofwaardigheid omdat hulle na baie mense in nood 

uitgereik het, is duidelik. Die kerk van Christus is een van die min instellinge wat 

waardes formuleer en ook wil en probeer uitbou. Dat daar ook later aan webinare en 

soortgelyke ander stimulerende gesprekke of aan ander kleiner drukstukke gedink kan 

word, is seker ook ‘n moontlikheid. 

6. Ten slotte  

Ons hoop daarom dat hierdie Leiersgids by hierdie “Werkboek” ‘n handige gids sal wees 

vir gesprekke in verskillende gemeentes van verskillende kerke in Suider-Afrika. Die 

doel van hierdie hele projek is aan die einde van die dag niks anders nie as om net die 

kerk van Jesus Christus en God se Koninkryk in hierdie uitdagende tye te dien en uit te 

bou.        
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PREEKSKETSE: “KERK, COVID EN DIE 

TOEKOMS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK 1 

Werkboek en Video-tema: “Die kerk, die verlede 

en die hede”  
Prof Johan van der Merwe, 

Dr Frikkie Labuschagne, 

en Ds Anandie Greyling 

 

Lees: Handelinge 27:13-16 en 22-38 (Die storm op see) en Psalm 146: 1-6  

 

Teksvers: Handelinge 27:25 

Foto: Aaron Burden by Unsplash 

https://unsplash.com/@aaronburden?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Tema: Die Here bewaar sy kerk - in watter storms ons ons ook al bevind 

 

Voorgestelde sub-temas 

• Geen storm op aarde kan die loop van die evangelie keer nie. 

• Geen storm op aarde kan my verhouding met God of my medemens verbreek nie. 

• Storms op aarde leer ons om te vertrou op Hom aan Wie ons behoort en in Wie se 

diens ons staan.  

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

• Paulus is die draer van die evangelie, die fondament waarop die kerk gebou moet 

word. Die evangelie moet intussen nog in Rome verkondig gaan word. 

• Let op die baie woorde in hierdie gedeelte wat dui op gevaar, risiko, teenspoed, 

moeite, wanhoop, angs, stormgeweld, verlies, skipbreuk, ens. 

• Daarteenoor: bemoediging deur ‘n engel deur God self gestuur, uitvoering van God 

se belofte aan Paulus dat hy vir die Here gaan getuig in Rome (Hand 23:11), 

vertroue op God, ensomeer.  

• Die groot vraag: was hierdie storm, gesien vanuit die Here se groot plan, werklik 

‘n ramp? Was Paulus-hulle ooit buite die wil van God? Het die storm God se plan 

gekeer? Kan ons dieselfde sê in hierdie Covid-storm waarin ons onsself bevind? 

• Watter besondere betekenis het dit dat Paulus na homself verwys as iemand wat 

aan God behoort en Hom dien? 

• “Dit is so bestem” is ‘n uitspraak wat troos en bemoediging inhou. 

• As ons Psalm 146 hiermee saamlees, word ons opgeroep ook in die Covid-storm 

waarin ons leef, om op God alleen te vertrou. Gelowiges moet dus nie op mense of 

prinse vertrou nie. 

• Die vraag ontstaan oor wat Psalm 146 ten slotte vir ons sê om onder andere ook 

die uitdagings van Covid-19 te hanteer  

 

 

WEEK 2   

Werkboek en Video-tema: “Verskillende toekoms-

opsies vir die kerke” 
Dr Barry Tolmay 

 

Lees : 1 Petrus  1:3- 9 en 1 Petrus 5:5 -7 

 

Teksvers: 1 Petrus 1:3 en 4 

 

Tema: Die kerk leef en beplan in die hoop wat gebore is uit die opstanding van Christus 
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Voorgestelde sub-temas 

 

• Die kerk se hoop is gebore uit ‘n lewende hoop, die werklike opstanding van Jesus 

Christus. 

• Lewende hoop staan gegrond in God se beloftes. 

• Lewende hoop spoor ons aan tot aksie, uitgestrek na die toekoms terwyl ons steeds 

planmatig te werk gaan. 

 

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

 

• Kan ‘n Christen sonder hoop leef? Nee, want hoop is ‘n tipiese kenmerk van ‘n ware 

Christen. Ons het ‘n lewende hoop omdat ons ‘n Verlosser het wat die dood oorwin 

het. 

• Iemand het baie gepas gesê: “’n Lewende hoop is die skakel tussen die teenwoordige 

tyd (wedergeboorte) en die toekoms (ewige heerlikheid)” en: “hoop is geloof in die 

toekomstige tyd (‘future tense’)”. 

• Hoop laat ‘n mens die hemel deur die digste wolke sien – Petrus skryf juis vir mense 

in baie moeilike omstandighede. Hoop gee ons die versekering dat God vir ons goed 

sal doen in die toekoms. 

• Ons hoop is op ‘n erfenis weggelê in die hemel waar mot en roes nie kan verniel en 

diewe nie inbreek en steel nie. 

• Tyd laat baie mense se hoop vervaag, maar ‘n Christen se hoop word al hoe sterker 

met tyd. Hoop laat ons met die toekoms werk – ‘n blye toekoms. 

• Ons het hoop vir die toekoms op grond van wat Christus in die verlede gedoen het 

en nou nog doen. 

• As ons hoop het, dink ons nie dat die toekoms onoorkomelike uitdagings het nie. 

Hoop laat ons nie aangaan sodat ons aan die einde kan kyk of ons dit gemaak het 

nie, want ons het sekerheid oor wat die uiteinde sal wees. Daarom vrees ons nie die 

toekoms nie. 

• Hoop laat die kerk in aktiewe afwagting leef, en nooit in passiewe afwagting nie. 

Daarom dan ook die vraag: Hoe moet die kerk die toekoms aanpak in die lig van die 

lewende hoop? 
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WEEK 3 

Werkboek en Video-tema: “Kerkkrimping en hoe om 

missionale kerk te wees” 

Prof Rikus Fick 

 

Lees: Matteus 28:16 – 20 

 

Teksvers: Matteus 28:18-20 

 

Tema: Die Here laat sy kerk groei deur die maak van dissipels. 

 

Voorgestelde subtemas 

•   Die kerk groei deur die krag van die Sender 

•   Die kerk groei deur die krag van Skrifgetroue onderrig  

•   Die kerk groei deur die krag van volgehoue dissipelskap  

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

• “Gaan”: beteken om iets te doen op die weg wat jy ingeslaan het. Hierdie opdrag 

van Jesus is om iets te doen as deel van jou lewe as dissipel. In jou gang deur die 

lewe, waar jy ook al gaan, waar jy jou ookal bevind, daar moet dissipels gemaak 

word. Dit geld vir elke enkele gelowige, nie net vir die kerkraad of ‘n kommissie 

nie. 

• “Maak dissipels”: Dit is ‘n ernstige opdrag waaraan daar dadelik aandag aan gegee 

moet word. Nie “maak bekeerlinge” nie. Wedergeboorte en bekering is maar die 

begin. ‘n Gelowige moet ‘n dissipel word. Om dissipel te wees is ‘n lewenslange 

proses waarin jy al hoe minder word en Christus al hoe meer in jou. Die nuwe lewe 

moet ‘n lewenswyse word; al hoe meer word wat jy reeds is. Gelowiges is volgelinge 

van Christus. Dit is ‘n (re)produktiewe lewe: elke dissipel maak dissipels. 

• “Doop hulle”: dit gaan hier oor die verantwoordelikheid van die kerk teenoor die 

wat tot die geloof kom. Hulle doen openbare belydenis van geloof en hulle word in 

die kerk ingelyf. Hulle word deel van die familie van God. “In die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees”: die leer van die kerk het die Drie-Eenheid 

as kern. Jy kan nie wat jy is en wat jy glo uit mekaar haal nie. 

• “Leer hulle”: Die waarheid van die Skrif moet oorgedra word (iemand moet die 

onderrigwerk doen) sodat dit uitgeleef word. Nie “preek” nie, maar sistematiese 

onderrig om ‘n persoon van een punt na ‘n ander te neem (groei). 

• “Ek is met julle”: die belangrike werk van dissipel-maak hoef nie in eie krag gedoen 

word nie. Christus gee ons die krag daartoe deur sy Heilige Gees. Aan Hom is alle 

mag gegee. Hy stuur en Hy maak bekwaam. 
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WEEK 4 

Werkboek en Video-tema: “Eenheid en versoening in die 

kerke na Covid-19” 

Prof Nico Botha 

 

Lees: Efesiërs 2:11-22 

 

Teksvers: Efesiërs  2:14 

 

Tema: In Christus moet ons eenheid en versoening in die kerk en in hierdie wêreld 

najaag, juis ook te midde van Covid-19. 

 

Voorgestelde sub-temas 

• In Christus is die hoogste simbool vir eenheid en versoening geleë 

• Menslike struikelblokke na eenheid en versoening, ook soos deur die Bybel 

uitgewys. 

• Ons uitdaging ook in hierdie Covid-tye bly steeds om Bybelse eenheid en versoening 

in kerk en wêreld na te jaag. Covid-19 hou onverwagse momente in wat ons laat 

besef  hoe belangrik die uitlewing van eenheid en versoening vir die kerk is.  

 

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

• Wys allereers op die besondere konteks van die prominente Efese-gemeente: 

aspekte soos die feit dat hierdie stad onder beheer van die Romeinse Ryk gestaan 

het; dat die vrugbaarheidsgodin Diana (Artemis) hier baie toegewyd aanbid is, selfs 

ook met tempelprostitusie; dat hier in die nuwe Christelike gemeente Jode, Grieke 

en andere bereik moes word; dat dit alles alleen moontlik kon word deur die 

boodskap van die gekruisigde en opgestane Jesus Christus; dat broers en susters in 

nuwe verhoudings met mekaar begin leef wanneer nie meer keisers, prinse of 

afgode nie maar Jesus Christus die Here is.    

• Die vraag wat vervolgens  beantwoord moet word is of werklike eenheid en 

versoening in Christus goedkoop of duur is om te realiseer. 

• Wat beteken die woord “muur” wat ons in vers 14 raaklees. Watter mensgemaakte 

mure bemoeilik in ons dag steeds die soeke na eenheid en versoening? 

• Watter duidelike implikasies is daar in die teks vir ons onderlinge verhoudinge in 

kerk en wêreld? 

• Dis duidelik dat Covid-19 onverwagse en verrassende momente inhou wat ons laat 

besef  hoe belangrik die boodskap maar ook die uitlewing van eenheid en versoening 

vir kerk en wêreld is. 

• Hoe help Ef. 2:11-22 ons om die defekte, verskuiwingslyne of verkeerdhede wat 

Covid-19 aan die kaak gestel het, te oorkom  
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• Is dit moontlik of wenslik om eenheid, versoening en ook vrede (waarna 

herhaaldelik in Efesiërs 2 verwys word) na te jaag sonder om ook vir geregtigheid 

te werk? 

 

 

WEEK 5 

Werkboek en Video-tema: “Kerkwees in die platteland, ook 

te midde van Covid-19”  

Ds Nati Stander 

 

Lees: Jeremia 1:1-10 en Handelinge 6:1-7 

 

Teksvers: Jeremia 1:7:  En na wie Ek jou ook al stuur, moet jy gaan en wat ek jou ook 

al beveel, dit moet jy spreek 

 

Tema: God stuur mense orals heen, ook na die platteland, na die plase en die 

uitgestrekte vlaktes en berge van ons mooi land 

 

Voorgestelde sub-temas 

• God roep vir iemand soos Jeremia om ‘n belangrike taak te verrig 

• Ten spyte van menslike huiwering en teenstribbeling, belowe Hy aan Jeremia sy 

krag, nabyheid en toerusting 

• God roep ook vir jou juis in die platteland en oor die uitgestrekte vlaktes en berge 

om in hierdie Covid-tye vir Hom ‘n wonderlike getuie te wees 

 

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

• God roep orals mense, soos byvoorbeeld die belangrike profete Jeremia, die 

skaapherder en natuurkenner in die platteland van Anatot, asook vir Amos, die 

skaap-en vyeboer in Tekoa in Juda 

• God het vir hulle ‘n taak uitgestippel en die inhoud daarvan met die volk van Israel 

te deel: om uit te ruk, om om te gooi, om te bou en te plant en vir geregtigheid te 

ywer.  

• En al breek dit Jeremia se hart, verkondig hy dat soos ‘n kleipot gebreek word, sal 

die Here die volk wat van God afvallig geraak het breek soos ook die stad Jerusalem.  

Die ballingskap in Babel is hulle straf.  Die Here gaan hulle nie spaar nie en sal hulle 

deur hulle vyande laat wegvoer. 

• Ironies genoeg is hul ballingskap egter ook hulle redding.  As deel van Jeremia se 

roeping om ook op te bou en te vestig, beskryf hy daarom die weggevoerde ballinge 

as ‘n mandjie goeie vye en in ‘n brief verkondig hy die Here se goeie guns aan hulle 

• Te midde van baie uitdagings op pad na die toekoms, het God ook vir jou ‘n taak in 

die platteland, wat en waar dit ook al mag wees 
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• Ten spyte van ons ongehoorsaamheid om die Evangelie van Jesus Christus 

dwarsdeur ons land en op alle plekke uit te dra sal Hy sy beloftes ook aan ons 

waarmaak 

• God sal sy beloftes waarmaak en Hy gee ook vir ons tekens daarvoor 

• Want as Hy byvoorbeeld vir Jeremia die tak van die amandelboom (wakkerboom) 

laat sien, sê Hy ook vir ons dat Hy wakker is oor sy woord om dit alles te volbring, 

want Hy slaap beslis nie, ook nie in die Covid-19 tye nie. 

• Te midde van die unieke aspekte en die ontvolking van die platteland en armoede, 

asook boere se onsekerhede oor grondonteiening, plaasmoorde , is die vraag hoe ek 

saam met my mede-gelowiges liggaam van Christus kan wees op die platteland. Te 

midde van alles roep God ons om te alle tye en op alle plekke ‘n getuie vir Hom te 

wees, om die Evangelie uit te dra en om liefdesdiens te beoefen teenoor almal, 

naamlik oud en jonk, arm en ryk, swak en sterk. 

 

 

 

WEEK 6 

Werkboek en Video-tema: “Die kerke en die toekoms: wat 

nou?” 
Prof Hoffie Hofmeyr 

Lees: Efesiërs 1:15-23 en 3:8-21 

 

Teksvers: Efesiërs 3: 16-19 

 

Tema: Na aanleiding van Paulus se gebed vir Efese, ons gebed vir die toekoms te midde 

van Covid-19 

 

Voorgestelde sub-temas 

• Wesenlike aspekte rondom die konteks van hierdie aangrypende gebed 

• Paulus se spesifieke gebed vir die Efese-gemeente 

• Ons gebed vir ons mense en vir die toekoms te midde van Covid-19: geloof, hoop en 

liefde 

 

Gedagtes en vrae om oor na te dink 

• Die brief aan die merkwaardige en fassinerende gemeente van Efese word dikwels 

‘n boek van gebede genoem 

• Die gebed van Paulus wat hier ter sprake is, is gebou op die patroon van die Joodse 

lofgebed oftewel Baraka-gebed met vier hoofelemente naamlik lofprysing, 

voorbidding, geloofsbelydenis en weer eens lofprysing 

• Allereers kom alle lof en dank aan God toe: hy gee nie net vir ons kanse en 

geleenthede nie, hy skep dit ook vir ons ook te midde van Covid-19 
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• Vervolgens kom die voorbidding vir God se kerk om omvattende diens te lewer 

• Die eerste element van voorbidding is die van GELOOF in God die Almagtige wat 

plan het; die tweede element is die pleitrede om ook in moeilike tye in LIEFDE saam 

te staan en mekaar te dra; die derde element is om in HOOP ‘n dienende, getuigende 

maar ook hoopgewende kerk te wees te midde van ‘n lewensbedreigende virus. 

• Vervolgens moet die belydenis na vore kom naamlik dat God die God van die 

geskiedenis is en dat Hy mense nodig het in sy kerk, nie as struikelblokke of 

kleingelowiges nie,  maar as kanale vir sy Evangelieboodskap 

• Ten slotte dan weer ‘n lofprysing, want aan Hom kom al die eer en heerlikheid toe 

tot in ewigheid. 

• Besef ons genoeg ook in hierdie Covid-tye hoe wyd en ver en hoog en diep sy liefde 

strek. 

• Onder andere ook deur Covid-19 maar ook as gevolg van heelwat ander faktore het 

ons as kerkmense slap knieë en verlamde arms gekry 

• God wil opnuut aan ons ‘n nuwe inspuiting tot toewyding gee: Hy wil ons toerus en 

aktiveer deur iets soos ‘n goddelike  motivering soos met ‘n mediese drup in ons 

lewensare in te drup, en ons daardeur te wil versterk en toerus om opnuut GELOOF, 

HOOP EN LIEFDE prakties en konkreet in hierdie wêreld in te dra en waar te maak 

op pad na die toekoms.  
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5 

Bylaag A 

Video-betrokkenes 
 

Video Week 1: Prof Johan van der Merwe, Dr Frikkie Labuschagne en Ds Anandie 

Greyling 

Video Week 2: Dr Barry Tolmay 

Video Week 3: Prof Rikus Fick 

Video Week 4: Prof Nico Botha 

Video Week 5: Ds Nati Stander 

Video Week 6: Prof Hoffie Hofmeyr en Dr Coetzee Bester 
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Bylaag B 

Naamlys van fasiliteerders of konsultante 
 

Dr Coetzee Bester: Epos: coetzee@pamodzicc.co.za   

Dr Barry Tolmay: Epos: bjt2012@yahoo.co.uk   

Dr Frikkie Labuschagne: Epos: frikkie@nhk.co.za   

Prof Hoffie Hofmeyr: Epos: linhof@mweb.co.za   
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Bylaag C 

Lys van medewerkers aan hierdie Werkboek in 

alfabetiese volgorde 
Dr Coetzee Bester (NGK) 

Prof Nico Botha (VGKSA) 

mailto:coetzee@pamodzicc.co.za
mailto:bjt2012@yahoo.co.uk
mailto:frikkie@nhk.co.za
mailto:linhof@mweb.co.za
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Prof Rikus Fick (GKSA)  

Ds Anandie Greyling (NGK) 

Prof Hoffie Hofmeyr (NGK): 

Dr Frikkie Labuschagne (NHKA): 

Ds Nati Stander (NGK) 

Dr Barry Tolmay (NGK): 

Prof Johan van der Merwe (NGK) 

 


