Wêreldbiddag vir Vroue

6 Maart 2020

Die 90ste viering van die Wêreldbiddag in Suid-Afrika

AGTERGRONDINLIGTING oor zimbabwe
(Die lees van hierdie inligting tydens die erediens is opsioneel.
U word aangemoedig om dit in u vrye tyd te lees)
Zimbabwe beteken “House of Stones” (Huis van klippe) en is in Suider-Afrika
geleë. Zimbabwe lê tussen die Limpoporivier in die suide en die magtige
Zambezi-rivier in die noorde. Dit grens aan Suid-Afrika in die suide, Botswana
in die weste en suidweste, Zambië in die noordweste, en Mosambiek in die
ooste en noordooste. Die Zambezi-rivier is die langste rivier in die land. Die
magtige Victoria-waterval is108 m hoog en stort oor die rand tot onder in die
smal Batoka-kloof. Dit word beskou as een van die Sewe Wonders van die
wêreld. Die Hwange Nasionale Park is ’n wildbewaringsgebied (wildtuin) waar
seekoeie, renosters, olifante en ’n wye verskeidenheid voëllewe voorkom. ’n
Verdere belangrike toeriste-aantreklikheid is die Groot Zimbabwe-ruïnes, waar
die land sy naam vandaan kry. Die hoofstad is Harare.
      Zimbabwe het in 1980 onafhanklikheid vanaf Brittanje verkry. Die huidige
vlag is toe as nasionale vlag aanvaar. Die groen in die vlag verteenwoordig
plantegroei, die geel verteenwoordig minerale, die swart verteenwoordig
die swart meerderheid van die bevolking, die rooi verteenwoordig die bloed
wat tydens die bevrydingstryd (Chimurenga-oorlog) gestort is en die wit
verteenwoordig vrede.
Zimbabwe het 16 amptelike tale, en het een van die hoogste geletterdheidsyfers in Afrika (91%). In 1980 het die
regering van Zimbabwe toegang tot onderwys as ’n basiese mensereg verklaar. Dit het gelei tot die oprigting van laer- en
hoërskole, tegniese kolleges, beroepsopleidingsentrums en universiteite in al die provinsies. Onderwys is nie gratis nie.
In 2000 het die ekonomie van Zimbabwe geweldig gedaal en dit het tot wydverspreide armoede en ’n werkloosheidsyfer
van 95% gelei. In 2008 het Zimbabwe se inflasie ’n hoogtepunt van 3231 miljoen % bereik.
Zimbabwe het ’n geskatte bevolking van ongeveer 12 miljoen mense. Vroue vorm 51% van die bevolking en speel ’n
baie belangrike rol in die sosio-ekonomie van Zimbabwe. Vroue hanteer baie van die huishoudings in landelike gebiede
op hulle eie en sukkel om hulle gesinne behoorlik te voed. Die mans het ter wille van beter werksgeleenthede na dorpe en
myne getrek, terwyl die jong vroue en mans na ander lande migreer het.
Zimbabwe se grondwet van 2013 erken geslagsgelykheid as een van die grondbeginsels van die land. Alhoewel 39%
van die setels in die parlement deur vroue beklee word, is daar nog baie wat gedoen moet word om die huidige wette,
wat die regte van vroue moet beskerm, te verander. Praktyke soos gedwonge toetsing van maagdelikheid en huwelike wat
voltrek word na vroue ontvoer is, veroorsaak dat vroue steeds ’n minderwaardige posisie in die samelewing beklee.
Arm vroue, wat in landelike gebiede woon en van laer sosiale stand is, word in die samelewing benadeel en daar word
steeds teen hulle gediskrimimeer. Ongelykheid tussen geslagte manifesteer in geweld teen vroue en meisies. Een uit elke
drie meisies, word voor hulle 18 jaar oud is, aan seksuele geweld blootgestel. Zimbabwe het van die hoogste persentasie
kinderhuwelike ter wêreld. Vroue word blootgestel aan gewettigde diskriminasie en swak kraam- en gesondheidsdienste.
Vroue versorg gestremde kinders en kinders met spesiale behoeftes sonder veel ondersteuning van mans of familielede.
Meeste vroue word geaffekteer deur MIV en Vigs, sowel as serviks- en borskanker. Baie vroue en kinders sterf as gevolg
van tifus en cholera.
Baie kinders staan aan die hoof van huishoudings na hulle ouers agv MIV en Vigs gesterf het. Sommige bly by hul grootouers
wat nie eers basiese lewenskoste kan dra nie.
Sendelinge het net voor die koloniale bewind die Christendom in Zimbabwe kom vestig. Die Britte het die Bybel en
kennis van God in die land ingedra. Hulle het skole, hospitale, nywerhede, kerke en infrastruktuur gebou wat vandag nog
gebruik word. In 1962 is die eerste tussenkerklike gebedskomitee deur eerwaarde Kachidza van die Methodiste Kerk en
majoor Nhari van die Salvation Army Church gevorm.
Die meeste Zimbabwiese Christene is Protestante. Die grootste Protestantse kerke is die Anglikaanse -, SewendedagAdventiste en Metodistekerk. Daar is ongeveer een miljoen Katolieke in die land.
Die Anglikaanse kerk, Methodiste kerk, United Methodist Church, Rooms Katolieke kerk, Nederduitse Gereformeerde
kerk, Salvation Army, Church of Christ, AIMC Church, CCAP en Independent African Church is huidig deel van die
WWDP.
In Zimbabwe het die Wêreldbiddag vanaf kerke na skole, na universiteite, en na vroue-organisasies uitgebrei. Dit is
met diepe dankbaarheid dat ons die groeiende krag van die Wêreldbiddag en die Mibatanidzwa gebeds-byeenkomste sien
en erken. Die Wêreldbiddag-komitee en Mibatanidzwa yeMadzimai bid vandag steeds, soos ons tradisie is, vir behoeftiges
in ons gemeenskappe en gee hulp aan behoeftiges in verskillende provinsies, soos deur die plaaslike vroue geïdentifiseer.
Ons bedank elke Zimbabwiese vrou en meisie wat steeds toegewy is aan God se werk.
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Aanbiddingsprogram
Voorberei deur die Wêreldbiddag-komitee van
Zimbabwe
Tema: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop.”

VOORBEREIDING

Berei ’n tafel voor met materiaal wat die kleure van die Zimbabwiese vlag vertoon
(groen, geel, rooi, swart en wit). Drapeer die lappe oor die tafel sodat dit aan die vloer
raak – om eenheid te simboliseer. Plaas ’n vlamlelie, die nasionale blom van Zimbabwe,
op die tafel en enige van die prente of voorwerpe wat hieronder genoem word. Vlamlelie
beteken “vol glorie”. Maak kaartjies in die vorm van klein matjies waarop hulle tydens
die refleksies kan neerskryf hoe hulle eenheid in gemeenskappe gaan bewerkstellig.
U kan ’n paar van die volgende items op die tafel byvoeg:
 Zimbabwese vlag en kaart;
 musiekinstrumente – handratels, tromme, marimba, mira, tamboeryn, saksofoon;
 handwerk - riet- of sisalmatjies, kleipotte, krale, rietmandjies, duri (skutpot,
waarin graan fyngemaal word), guyo (maalklip);
 inheemse voedsel – mielies (stapelvoedsel), sorghum, mufushwa (droë groente),
okra, madora (mopanie-wurms), grondboontjies, patats, wilde vrugte, rys,
sampioene, koring en bone;
 Kunswerke uit Zimbabwe.

VERWELKOMING
WELKOM: Gee aan almal met hulle aankoms ’n glas water uit ’n kleipot om te drink. In
Zimbabwe is die aanbied van ’n glas water in die meeste kulture ’n gebaar van verwelkoming.
Water word in landelike gebiede in kleipotte gegooi om dit koel te hou.
OPENING: Kies drie leiers om saam met die drie meisies aan die prosessie deel te neem.
Die drie jong meisies moet die kleure (soos hieronder genoem) dra om liefde,
vrede en versoening voor te stel. Elkeen kan ’n plakkaat dra met die betekenis
van die kleur wat sy dra. Plaas drie kerse op die tafel wat ooreenstem met die
kleure van elke meisie se rok: rooi (verteenwoordig liefde), wit (verteenwoordig
vrede) en geel (verteenwoordig versoening).
			
Leier 1: Stap met ’n Bybel na die tafel en laat die Bybel oop op Johannes 5:
2–9.
			
Leier 2: Neem die riet- of sisalmatjie en lê dit op tafel neer.
			
Leier 3: Lei die meisies om die drie kerse aan te steek wat liefde, vrede en
versoening verteenwoordig. Die leier hou die plakkate vas terwyl elke meisie
’n kers aansteek.
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Prosessie
LEIER 1:

Terwyl die prosessie inloop staan almal

op en sing: Vader, Seun, Heil’ge
Gees (LB 450)

VERWELKOMING EN GROET
LEIER 1:

Die vroue van die Wêreldbiddag van Zimbabwe nooi jou uit om hierdie dag
saam met ons te vier. Die Wêreldbiddag word in Zimbabwe deur Christelike
kerke, skole, universiteite en organisasies gevier. Die vroue van Zimbabwe
verwelkom jou graag. Zimbabwe beteken “Huis van klippe”. Ons groet jou in
die taal van die Shona-mense – Kwaziwai! (kwuz-WHY), en in die taal van
die Ndebele-volk – Salibonani! (SAH-li-bo-NA-nee). In Engels sê ons almal
“hello”. Kom ons groet mekaar. (Gee ’n kort tydjie vir almal om mekaar te
groet.)

LIED:

Loof, heel die skepping, loof die Heer (LB 456)

OPROEP TOT LOFPRYSING
LEIER 1:

God van vrede en vryheid, ons verwelkom U in ons midde!

LEIER 2:

Ons prys U vir U liefde wat ons begrip ver oortref.

LEIER 3:

Ons prys U Ewige, Vader.

ALMAL:

U is ’n Wonderbare God.

LEIER 1:

Skepper Heer, ons loof U vir die pragtige natuurlike hulpbronne soos die
plantegroei, minerale, diere, watervalle en woude in Zimbabwe. U roep elkeen
van ons om die planeet te bewaar.

ALMAL:

U is ’n genadige God.

LEIER 2:

Jesus, ons loof U vir gawes soos respek, lewe, liefde vir mekaar en die
vriendelikheid van hardwerkende Zimbabwiese mense.

ALMAL:

U is die Brood van die lewe.

LEIER 3:

Heilige Gees, ons prys U vir die voorreg om U vandag, saam met Zimbabwe
en die res van die wêreld, te aanbid.

ALMAL:

U is die Gees van Waarheid wat ons saamsnoer in gebed en aksie.

LIED:

Heilig Heilig, Heilig (LB 169:1 & 3)

4

BELYDENIS EN VERGIFNIS
LEIER 2:

Genadige God, ons staan voor U en erken dat ons moet verander.

LEIER 3:

Ons besef ons het gesondig deur nalatige woorde en optrede teenoor U en ons
medemens.

LEIER 1:

Ons was ongehoorsaam en het dinge gedoen wat nie reg was nie.

ALMAL:
		
LEIER 2:

Here vergewe ons en gee ons die moed om te verander. Hoor ons gebed.

ALMAL:

Wek U liefde en omgee in ons harte dat ons mense wat swaarkry sal help.

LEIER 1:

Ons sukkel soms om met integriteit te leef. God gee ook vir ons die opdrag
om mense wat deur kultuur, taal- of politieke sienings verdeeld is, lief te hê
en bymekaar te bring.

ALMAL:

Vergewe ons en vernuwe ons denke en genees ons harte.

LEIER 3:

Jesus vra ook vir jou: “Wil jy gesond word?”

ALMAL:

Ons gebruik verskonings om nie betrokke te raak nie. Laat ons deur U
oë na mense kyk. Hoor ons en skenk ons U genade.

LEIER 2:

Kom ons gee ’n paar oomblikke vir stilgebed en belydenis. (Gee ’n paar minute
vir stilgebed.)

LEIER 2:

“Loof die Here, want Hy is goed, aan Sy liefde is daar geen einde nie! Dit gaan
goed met mense wat die reg handhaaf, wat by elke geleentheid geregtigheid
doen.” (Psalm 106: 1, 3).

LIED:		

Here, Redder, groot en magtig (LB 280 v 1 &2)

Ons sien vroue en kinders rondom ons wat swaarkry as gevolg van armoede,
honger en geweld.

SKRIFLESING: 2 Konings 5: 1-14
LIED:

Laat U Lewende water oor my siel vloei / of refrein of eie keuse

SKRIFLESING: Johannes 5: 2–9a.
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BOODSKAP (Gebruik die Bybelstudies as riglyn vir die Boodskap)
Refleksie (Nadenke) LEIER 3
Dink na oor die volgende vrae en bespreek dit hierna met die persoon langs jou:
1. Hoe lyk jou gemeenskap in die lig van die boodskap? Hoekom het die gemeenskap
Jesus se belangrike vraag wat lewens kan verander – “Wil jy gesond word” –
nodig?
2. Wat is die struikelblokke of verskonings waarom verandering nie plaasvind nie?
3. Wat beteken “Staan op! Neem jou slaapmat en loop” in jou lewe?
Skryf op die kaartjie wat jy ontvang het neer wat jy in jou gemeenskap gaan doen
om liefde, vrede en versoening te bewerkstellig.
SPONTANE GEBEDE
LEIER 3:

Draai na die persoon langs jou en bid saam. Fokus op liefde, vrede en
versoening.

LIED:

Helder skyn ons lig vir die nasies (LB 488 v 1& 4)

LEIER 2:

Kom ons ervaar iets van die energie wat Jesus in die siek man losgemaak het.
Ek nooi u uit om u kop en skouers te laat hang.

LEIER 1:

Jesus vra ons: “Wil jy gesond word?”

ALMAL:

Ja! Ja!

LEIER 2:

Jesus sê nou: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop!” (Almal wat hiermee
saamstem, staan op
 en neem ’n tree vorentoe.)

MEISIE 1: (wat rooi dra): God is liefde. Kom ons staan op met harte vol liefde!
MEISIE 2

(wat wit dra): Jesus is dié Vredevors. Laat ons ons matte optel en opstaan vir
vrede tussen mense!

MEISIE 3

(wat geel dra): God het ons nuut gemaak. In Christus is ons verhouding met God
herstel! Laat ons strewe na versoening tussen mense! Aanvaar die uitdaging en
lei nou ’n nuwe lewe – ’n lewe van toewyding en versoening met die mense
om ons.

ALMAL:

Amen! Halleluja!

LEIER 3:

Ons het Jesus se belangrike vraag gehoor en die uitdaging aanvaar: “Staan
op! Neem jou slaapmat en loop.” Ons nooi jou nou uit om in jou omgewing
Jesus se liefde, vrede en versoening te gaan uitleef.
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KOLLEKTE
LEIER 1:

Hemelse Vader, dankie vir die kollekte wat ons vandag ontvang het. Gee dat
ons dit sal gebruik vir die uitbreiding en voortsetting van die werk van die
Wêreldbiddag vir Vroue.

LIED:

Neem my lewe en laat dit Heer (LB 308: 1,2 5)

DANKSEGGING EN VOORBIDDING
LESER 1:

Kom ons dank God saam met die vroue van Zimbabwe en die hele wêreld.
Laat ons “opstaan” en
 in Jesus se onvoorwaardelike liefde “loop.”

ALMAL:

Ons staan in hiérdie uithoek van die wêreld op en kies ook om saam te
loop.

LESER 2:

Vader, beskerm ons en seën ons met nuwe lewe, goeie reëns en vrugbare grond
wat ons mense kan voed.

ALMAL:

Ons sal na U skepping omsien en die planeet bewaar.

LESER 3:

Ons is hartseer oor soveel mense wat na ander lande moes migreer. Ons vra
dat U hulle sal beskerm en goeie gesondheid sal gee.

ALMAL:

Help ons om mekaar lief te hê.

LESER 4:

Ons wil intree vir die vroue en gesinne regoor die wêreld wat elke dag
blootgestel word aan geweld in hulle huise of omgewing.

ALMAL:

Gee ons wysheid en genade om vredemakers te wees.

LESER 5:

Die Wêreldbiddag vir Vroue in Suid Afrika vier vanjaar ons 90ste bestaansjaar.
Dankie vir die getroue en ywerige baanbrekervroue in die Wêreldbiddag wat
volgehou het om mense te leer bid, lief te hê en mekaar te vergewe.

ALMAL:

Gee dat ons hulle voorbeeld sal navolg en voortgaan met die werk.

LESER 6:

Kom ons demonstreer ons eenheid in Christus deur die Onse Vader saam te
bid.

ALMAL:

Onse Vader wat in die hemel is ...

SEëNGROET
LEIER 1:

“Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”
(Matteus 5: 9).

LEIER 2:

Gaan in vrede en dien die wêreld in die naam van die Vader, die Seun en die
Heilige Gees.

LEIER 3:

“Staan op! Neem jou slaapmat en loop! ”

ALMAL:

Amen.

SLOTLIED: Die dag wat U, o Heer gegee het (LB 567 – Amptelike lied van die WDP)
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bybelstudies

Die verhaal uit die Evangelie van Johannes leer ons om uit ’n ander hoek na ons omstandighede te
kyk en te besef ons kan met die hulp van God, aktief iets doen om ons omstandighede te verander.
STAP EEN: LEES DIE BYBELVERHAAL
Lees Johannes 5: 2-9 op u eie en dan saam in die groep. U kan selfs verskillende vertalings van die
Bybel gebruik om dit beter te verstaan.
STAP TWEE: VERSTAAN DIE VERHAAL
1.
2.
3.
4.
5.

Wanneer het die gebeurtenis plaasgevind? (vers 1)
Waar het dit gebeur? (vers 2)
Wie was betrokke by die verhaal? (verse 3,5,6)
Hoe het dit gebeur? (verse 6-9a)
Wat het gebeur? (Laat die groep in hulle eie woorde die vertaal vertel)

OPSOMMING
Jesus het tydens die Joodse fees na Jerusalem gegaan. Naby die Skaapspoort was daar ’n groot bad
wat Bethesda genoem was. (Joh 5:2). Rondom hierdie bad het baie invalides in die portaal rondgelê
– blindes, kreupeles en lammes (5:3) Die vroegste manuskripte van Johannes verduidelik nie waarom
die invalides daar gelê het nie, maar volgens sekere manuskripte het mense geglo dat ’n engel van
die Here die water in die bad sou kom roer, en dat die persoon wat hierna eerste in die bad ingaan,
genees sou word.
Aangesien die man in die verhaal nie self in die bad kon klim nie, kon hy nie insien hoe hy genees
sou word nie. Hy het egter geduldig op sy mat vir die volgende geleentheid gewag. Wat sê hierdie
ontmoeting met Jesus van die man? Hierdie man was ’n eensame persoon: hy het niemand gehad om
hom te help om in die bad te kom nie en dus kon hy nie genees word nie. Hy het baie moedeloos en
magteloos gevoel. Moontlik het dit daartoe gelei dat Jesus hierdie vraag wat sy lewe sou verander
gevra het: “Wil jy gesond word?”
Hoe klink hierdie verhaal deur Jesus se oë? Hierdie mense het hulpeloos gelê en kon hulleself nie
red nie. Hulle kon nie eers self in die bad klim nie maar tog bly hulle vashou aan die bietjie hoop wat
hulle het. Johannes het hierdie wonderwerk beskryf om te beklemtoon dat Jesus gekom het om dié wat
totaal verlore was en hulself nie kan red nie, te kom red.
Wat sê hierdie ontmoeting oor Jesus? Jesus het met deernis, liefde, begrip en omgee opgetree. Jesus
kon in sy mensheid met die mense se swaarkry identifiseer. Jesus het in nederigheid na die man luister
sonder om sy verskonings te veroordeel. Jesus het die man genees en hom ’n tweede kans gegee.
Wat vertel hierdie ontmoeting ons van God? Jesus demonstreer Sy liefde aan die man, wat al 38
jaar siek was, deur drie aksie-woorde: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop. “ Die gesprek tussen
Jesus en die man strek wyer as slegs ’n fisiese genesing. Die aksie-werkwoorde dui daarop dat ons nie
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bang moet wees om te luister as God jou roep nie. Ons moet aksie neem. Deur God op Sy Woord te
neem genees Hy ons persoonlik en geestelik en dit lei tot ’n totale transformasie en ’n nuwe lewe!
STAP DRIE: LUISTER NA WAT GOD VANDAG VIR ONS WIL Sê
Zimbabwe het vir baie jare politieke geweld beleef. Sommige gemeenskappe beleef steeds die nagevolge
van die trauma en spanning. God moet ons eers genees voordat ons in vrede en liefde teenoor mekaar
kan optree. Tydens die nasionale verkiesing in Zimbabwe in 2008 het daar orals in die land geweld
uitgebreek en veral vroue, is geteiken en mishandel. Kerke of gemeenskaps-organisasies het hierna hul
eie vredesbouproses ontwikkel om die slagoffers te help om die trauma te oorkom. Hulle moes ook
die publiek opnuut bewus maak om teen geweld op te tree en opleiding in gemeenskappe aanbied om
volhoubare gemeenskaps-ontwikkeling te bevorder. In die lig hiervan doen die vroue van Zimbabwe
’n beroep op ons om aksie te neem: Staan op! Neem jou slaapmat en loop! ”
Jesus gee ons die geleentheid om deur die werking van die Heilige Gees genees te word. Ons moet
slegs die verandering wat God wil bewerkstellig aanvaar – om op te staan, ons slaapmat te neem (wat
dit ookal vir elkeen in sy/haar konteks beteken) en te loop. Hy bemagtig ons om die keuse te maak om
genees te word, om fisies, geestelik, verstandelik en emosioneel gesond of heel te word. Wanneer ons
self genees is, kan ons in vrede met God, onsself en ons gemeenskap leef.
Jesus stuur ons na die wêreld: “Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou.” Eers as ons genees
is, kan ons waarlik God se liefde en deernis in ons gemeenskappe uitleef. Ons kan slegs vir mense
hoop bring deur kreupeles en siekes na Jesus te lei, sodat hulle genees kan word en met God versoen
kan raak. Slegs dan kan ons mense vergewe en ’n pad van vrede loop. Slegs dan kan ons ander help
om innerlike vrede te vind.
Die uitnodiging van die Here: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop”, is vandag nog net so geldig
en relevant. Wanneer ons aksie neem, God gehoorsaam en op Hom alleen vertrou, wag daar ’n nuwe
opwindende lewe in Jesus Christus op ons. Daarom, “Staan op! Neem jou mat en loop!!”
Vorm klein groepies om na te dink oor die volgende vrae:
1. Hoe lyk die omstandighede in jou gemeenskap? Waarom het ons gemeenskappe ook Jesus se
lewensveranderende vraag – “Wil jy gesond word” nodig? Byvoorbeeld, in die konteks van
geweld en misdaad kan die vraag herformuleer word na “Wil jy in vrede leef? ”
2. Wat is die struikelblokke of verskonings waarom ons nie Jesus se voorbeeld volg of genesing
vra nie? Byvoorbeeld, in die konteks van geweld, en onmin: waarom begin ons nie beter
verhoudings met almal om ons bou wat vrede kan bewerkstellig nie?
3. Gesels in die groep oor wat die woorde: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop,” in jou omgewing
beteken.
		

Watter stappe of aksies moet ons neem om liefde uit te dra, om versoen te raak met familielede,
met kollegas, die gemeenskap, medekerkgangers en ons nasie? Gee praktiese voorbeelde en
laat die groepe dit met mekaar deel.

SLUIT AF MET GEBED
God van Vrede, ons bid dat die gemeenskap om ons sal besef dat ons mekaar ten spyte van politieke,
godsdienstige en sosiale verskille, moet liefhê, met mekaar versoen moet wees en vrede tussen mekaar
moet hê. Ons bid vir gebroke huise se gesinne, dat vroue in veiligheid sal leef en dat ons gemeenskappe
oop sal wees om in vrede met mekaar te leef. In die naam van die Prins van Vrede – Jesus. Amen
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INLEIDING
Die verhaal van Naäman, die bevelvoerder van die Siriese leër neem die oproep wat Jesus in
Joh 5: 8 tot ons almal rig: “Staan op! Neem jou slaapmat en loop” nog verder. Om die proses
van genesing, versoening en vrede in ons lewens te begin, verg dikwels ’n klein treetjie van
ons kant af. “Staan op, neem jou slaapmat” of “Gaan was jouself net ” is ’n klein treetjie vir
jou, maar ’n reusesprong in jou genesing!
STAP EEN: LEES DIE BYBELVERHAAL
Lees 2 Kon 5: 1-14 twee keer, soos hierbo uiteengesit. Laat die deelnemers die verhaal
oorvertel soos hulle dit verstaan.
STAP TWEE: VERSTAAN DIE VERHAAL
Beantwoord die volgende vrae:
1.
2.
3.
4.
5.

Wanneer het die verhaal gebeur?
Waar het dit gebeur?
Wie was betrokke by die verhaal?
Hoe het dit gebeur?
Wat het gebeur? (Laat die groep die verhaal in hulle eie woorde vertel)

OPSOMMING
Naäman, die bevelvoerder van die Siriese leër, was ’n gerespekteerde man, en ’n belangrike
bevelvoerder en soldaat, maar hy het aan melaatsheid gelei. In daardie tyd kon melaatsheid nie
genees word nie en is die melaatse gewoonlik uit die samelewing verwyder, omdat dit ’n baie
aansteeklike siekte was. Dit was ondenkbaar dat so ’n belangrike man, met so ’n siekte, na ’n
jong slavinnetjie wat gevange geneem was, sou luister. Sy het hom van ’n bekende profeet in
haar land, wat haar meester sou kon genees, vertel. Dit was volgens hom net te eenvoudig!
Alhoewel hy daaraan getwyfel het, het Naäman ’n brief vanaf die koning van Sirië aangevra
wat hy na die koning van Israel geneem het. Daarin het die koning van Sirië die koning van
Israel gevra om sy bevelvoerder gesond te maak. Dit is verstaanbaar dat die koning van
Israel met ontsteltenis gereageer het. Hoe kon hy ’n melaatse genees? En daar was ook nie
eens in Israel bekende of hoogaangeskrewe dokters nie! Die koning van Israel het egter van
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Elisa vergeet. Elisa was nie bekend as ’n groot geneser nie, maar bekend as ’n groot profeet,
’n “man van God”!
Toe Naäman by Elisa se huis aankom het Elisa nie eers die moeite gedoen om die belangrike
Naäman te gaan ontmoet en te verwelkom nie. Elisa wou demonstreer dat die genesing van
die God van Israel, die lewende Here, sou kom. Hy het sy boodskapper uitgestuur om vir
Naäman te sê om homself sewe keer in die Jordaanrivier te gaan was. Naäman het gedink
dit was ’n belaglike opdrag. Waarom sou hy hom in die Jordaanrivier wat baie kleiner as die
riviere in Sirië is, gaan was? Waarom sou so eenvoudige taak hom gesond maak? Sy dienaars
het hom egter gesmeek om dit te gaan doen. Watter skade kon so ’n eenvoudige handeling
maak? Waarom kan u uself nie net gaan was ….. en gesond word nie?
STAP DRIE : LUISTER NA WAT GOD VANDAG VIR ONS WIL Sê
Dieselfde vraag word vandag ook vir ons gevra: “Waarom kan u uself nie net gaan was (’n
eenvoudige aksie neem) en gesond word nie?“
Dikwels vra die Here nie dat ons groot en moeilike dinge moet doen om van allerhande
“siektes” genees te word nie. Dikwels vra Hy ons om eenvoudige dinge te doen soos: gaan
was jouself en word gesond, vergewe jouself en kry vrede, vergewe ander en raak vry, wees
vriendelik teenoor almal en leef met vreugde, moenie rommel strooi nie en moenie jou
omgewing besoedel nie. Bewaar en versorg ons aarde. Genesing gebeur dikwels deur ’n
vriendelike en sagte woord, versoening kom deur vergifnis en vrede kom uit jou eie hart.
Deur die eenvoudige handeling om homself in die Jordaanrivier te gaan was, het Naäman
die God van Israel, die enigste lewende Here, ontmoet. Deur sy eenvoudige aksie is hy van
melaatsheid genees en met sy vyand, die volk Israel, versoen. Hy het ook vrede met die
lewende God gemaak en belowe om Hom te dien. Hy het selfs grond vanaf Israel na sy land
geneem om ’n altaar vir die lewende God van Israel daarop te bou.
Miskien is 2020 die jaar waarin vroue in die wêreld, en veral in Zimbabwe, self genees
moet word en ook genesing vir die wêreld deur klein en eenvoudige aksies kan bring, .......
en natuurlik deur gebed!

Hierdie materiaal is deel van die liturgie van die 2020
Wêreldbiddag Internasionale Komitee.
Vir verdere inligting, kontak asseblief die Wêreldbiddag vir Vroue Suid-Afrika,
Pascoelaan 17, Aston Manor / Posbus 11118, Aston Manor 1630.
Tel. 011-975 4598
wwdp@telkomsa.net – www.wwdp.co.za
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Straatadres:
Telefoon:
E-pos:

•

VANUit die kantoor van die
wêreldbiddag vir vroue
Pascoelaan 17,
Posadres:
Kempton Park, 1619		
011-975 4598
Faks:
wwdp@telkomsa.net
Webtuiste:

Die Wêreldbiddag is ’n wêreldwye ekumeniese
beweging van Christenvroue, -mans en
kinders uit baie tradisies, wat elke jaar op die
eerste Vrydag in Maart bymekaarkom om ’n
gemeenskaplike dag van gebed te vier. Die
Wêreldbiddag vir Vroue bring mense van
verskillende rasse, kulture en kerke byeen, om
saam voor God te verenig in gemeenskap met
Hom en groter begrip vir mekaar. In SuidAfrika word die program in agt tale vertaal.

•

Ons is afhanklik van donasies en daarom
is dit belangrik dat die kollektes by WBvVbyeenkomste aan die Nasionale Kantoor gestuur
word. Hierdie opbrengs help met die koste van
diensvoorbereiding en kantooruitgawes sodat
die werk in Suid-Afrika kan voortgaan.

•

Posbus 11118,
Aston Manor, 1630
086 6105 774

www.wwdp.co.za

Skenkings 2019 is betaal aan:
Die Bybelgenootskap van SA

R90 000,00

Die Bybelgenootskap Wes-Kaap

R   2 500,00

Bybelsverspreiding Wes-Kaap

R   2 500,00

Die Heilslëer

R10 000,00

Christelike Maatskaplike Dienste
     KZN

R  5 000,00

Oliver House (Gauteng)

R  5 000,00

Tutela Gesinsorg (Gauteng)

R  5 000,00

TOTAAL

R120 000,00

Maak gereed vir die 90-jarige feesvieringe met ‘n serp of sak. Beskikbaar by die kantoor @ R120-00.

bankbesonderhede:

Wêreldbiddag vir Vroue: ABSA • Menlynpark, Pretoria
Spaarrekening: 380 9899 2038 • Takkode: 520 345

Stuur asb bewys van betaling aan ons kantoor, saam met u naam en kontakbesonderhede.

Leuse van die Wêreldbiddag: “Geïnspireerde Gebed en Biddende Optrede”
V&R Printing Works (012) 333 2462 (7088)
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