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BOEKBEKENDSTELLING

Protesstem

Jaap se boek lees soos ’n avontuurverhaal

D

ie koerant Kerkbode wat
ons uitgee, is twee weke
lank nuus. Die tydskrif LiG
dalk ’n maand lank. Sommige van
ons boeke verkoop goed vir ’n
jaar, dan is hulle leeftyd verby.
Soms, net soms, gee ons boeke
uit wat deel is van die geskie
denis. Professor Jaap Durand se
Protesstem is so ’n boek.”
Aan die woord is dr Nico
Simpson, hoof van Publikasies en
e-Media by Bybel-Media. Dit was
op Dinsdagaand, 10 Mei by die
Universiteit Wes-Kaap (UWK),
tydens die bekendstelling van
“Protesstem”, die aangrypende
werk van professor Jaap Durand
oor die profetiese getuienis van
sy lewe teenoor die apartheid-
regime van destyds.
In sy rede het professor Du
rand vertel dat die opskryf van sy
ervarings as sendeling in Cala in
die Transkei en Kwazakhele in
Port Elizabeth, asook as vise
rektor aan die UWK, reeds 25 jaar
vantevore begin het “toe die
gebeure nog vars in my geheue
was”.
Volgens Durand is die UWK se
storie van die jare sewentig en
tagtig, toe hy viserektor was, die
storie van een van apartheid se
sterkste teenstanders. Hy het dié
verhaal geskryf omdat die
gebeure van die “struggle”-jare
nie vergeet mag word nie.
“Maar die verset van die UWK
is nie die storie van een mens
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nie,” sê Durand. “Dit is die storie
van baie mense, té veel om op te
noem, mense soos Dick van der
Ross, Jakes Gerwel, Stan Ridge,
Rhoda Khadalie, Pieter le Roux,
Daan Cloete en baie ander.”
Durand het glimlaggend vertel
dat die dak van die ouditorium
waarin die boekbekendstelling
gehou is, ’n opening het
waardeur op 16 Junie, die dag
wat die geleentheid in 1976
gedenk toe die jong mense van
die land die koers van Suid-Afrika
vir goed verander het, die son
deurskyn, soortgelyk aan die
Voortrekker-monument op
16 Desember.
Prof Stan Ridge, voormalige
Engels-professor aan die UWK, het
Durand geloof vir die fundamen
tele rol wat hy in die geskiedenis

van die UWK gespeel het. Hy het
mense wat baie kwaad vir die
regering en die bestel van destyds
was, gehelp om só op te tree dat
hulle nie die min wat hulle reeds
gehad het, heeltemal vernietig
nie.”
Dr Pieter Fourie, Bybel-Media
se uitvoerende hoof, skryf oor
Durand se boek: “Prof Jaap
Durand se boek lees soos ’n
avontuurverhaal – ek glo veral vir
diegene wat die veelbewoë tyd
waarbinne dit afspeel eerstehands
meegemaak het. Selfs vir diegene
wat ver van die vuur af was,
behoort dit ’n boeiende open
baring te wees van hóé veelbewoë
dié tyd regtig was. Dit gee nogal
perspektief op baie dinge wat ons
vandag steeds in Suid-Afrika beleef,
en dink dat dit erg is! Boweal is dit
duidelik: Profeet-wees was nog
nooit vir sissies nie!”
Prof Jaap Durand aan die woord
by die bekendstelling van sy boek
Protesstem.
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Water en lewe

D

ie aarde is ’n plat skyf
wat bo-op water lê.
Gevaarlike water,
want diep daar onder skuil
die doderyk …. en vaar jy té
diep die oseaan in, dreig die
moontlikheid om af te val.
Die hemelkoepel bo is soos
’n tentdoek oor die hele aarde
gespan en hou die groot, blou,
goeie (hemelse) watermassa teë.
Tot voordeel van lewe is daar
sluise in die koepel met God as
die Groot Waterfiskaal.
Dit was die antieke wêreld
beeld. Ons lees onder andere in
die Ou Testament se slotboek
daarvan: “Toets My of Ek nie die
vensters van die hemel vir julle
sal oopmaak en vir julle reën sal
uitgiet, meer as wat julle kan
gebruik nie” (Mal 3 vers 10).
Dit is asof God met die
skepping God se twee almagtige
hande plat teen mekaar gedruk
het, hulle in oerchaos-waters in
gesteek het, hande bol gemaak
het terwyl vingerpunte en hand
palms nog teen mekaar bly om
die lewensruimte tussen die
waters daar bo en die waters
hier onder oop te druk ...
Die keuse vir ’n embleem van
die Water Lewe-konferensie
(11 tot 13 April 2016, Gariep
dam) roep hierdie ou, Bybelse
wêreldbeeld respekvol in herin
nering. Uit die blou hemelkoepel
val ’n druppel reënwater wat
groenigheid laat voortspruit.
Die lyne is sag, omdat water
vloeibaar is en lewe broos.
Die drievlakkige skepping
(onderwêreld, aarde en hemel)

Barnard Steyn is PSD vir gemeentes
by die Sinode van Vrystaat en
koördineerder van die Water-Lewe
projek.

is lankal ontmitologiseer. In die
plek daarvan word die bewese
natuurwetenskaplike kennis
omhels. Tog erken ons die
misterieuse en soek ons taal en
beelde om die feitelike aan te vul.
• Kan geloof- en wetenskaplike

taal sáám gehoor word?
• Behoort teologie en ander vakkundige dissiplines om dieselfde
tafel?
• Hoe praat die kerk oor regte
(heilige) water?
• Behoort die kerk se betrokkenheid by water nie méér as biddae
vir reën in te hou nie?
• Hoe reageer gelowiges op ’n
knellende droogte?
Dit is uit vrae soos hierdie dat die
Water Lewe-inisiatief gebore is.
KRUISGEWYS Julie 2016

In hierdie uitgawe van
Kruisgewys word water veel
kantig bedink:
• Die web van water as bron vir
genesing (Cas Wepener)
• Die blou planeet? (Ernst
Conradie)
• Volheid van lewe en water 		
vloei saam (Daniël P Veldsman)
• Water in SA is min (Chris Jones)
• Water-kerklike uitdagings
(Kobus van der Walt)
• NG Kerk steek hand uit en gee
droogtehulp (Leon Venter)
• Die Winburg-watergebeurtenis wys God in aksie (Bertus
Celliers)
• Kyk met pastorale bril na water
(Johan Nel)
Op die webtuiste by gemeentes.
co.za kan ook die volgende
ekstra artikels gelees word:
• Benut Suid-Afrika se goeie		
waterwet (Floris Avenant)
• Waar water is, is lewe (André
Bartlett)
• ’n Blou teologie? (Nadia
Mara is)
• Vroue sien die waternood 		
(Anso Steyn)
Neem gerus deel aan die Water
Lewe-fotokompetisie in die
kategorieë Wonder van Water,
Dors na Water en Woeker met
Water:
• Inligting by http://www.		
gemeentes.co.za/
• Inskrywings by http://www.
ngkvrystaat.co.za/select_		
event.php
• Ingeskrewe foto’s by http://
www.saisi-learning.co.za/		
ngkvrystaat.co.za/fotos.php
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Die web van water as
bron vir genesing –
water en erediens
I

n “Twee kleuters in die Vondelpark”
skryf Elisabeth Eybers onder andere:
“Maar sy sien webbe onderwater
roer.”
Ná bykans twee dekades se navorsing
oor liturgie, wil ek sê dat wanneer dit by
die gebruik van water in eredienste in
Suid-Afrika kom, ek ook webbe sien roer,
ten spyte van my geslag.
Ja, in en onder die water wat in
eredienste gebruik word, is daar webbe,
alhoewel ons ’n klein bietjie moeite
moet doen indien ons hulle wil raaksien.
Dit is presies wat ek in hierdie by
drae wil doen. Ek wil twee uiteen
lopende liturgiese tradisies beskryf
en hoe hulle water in die erediens
gebruik. So wil ek aantoon dat daar
inderdaad webbe in die water is.
Die webbe wat ek wil blootlê, is
méér as slegs die gewebde pote
van ’n swaan. Daar is webbe soos ’n
spinnekop s’n; of ’n ragfyn netwerk
van koppelings wat juis in en deur die
water gemaak word.
Wat sal dit nou help om dit te wil
doen? Omrede ek glo dat indien ons
hierdie netwerk van verbande kan
blootlê, ons ook die netwerk kan
verbeter, en dat ’n verbeterde netwerk
genesing dien. Maar ek sal dit straks
beter verduidelik. Ek begin met kort
beskrywings van die gebruik van water
in twee tradisies.

Gereformeerde tradisie

Daar is twee geleenthede in die liturgie
in die gereformeerde tradisie wêreld
wyd waartydens water simbolies
gebruik word. Ek sluit hier spesifiek
allerlei nuwe ontwikkelinge wat (nog)
nie wyer ingang gevind het nie uit.
Die eerste een is by die doop. “Ek
doop jou in die naam van die Vader, die
Seun en die Heilige Gees. (Jy behoort
nou aan God en ons eien vanoggend al
God se beloftes vir jou toe.)”
Die doop verseël wat in die ver
bond beloof is. Jou heil hang dus nie
4

Afrika- onafhanklike
kerktradisie
In navorsing wat ek saam met ’n
span navorsers in ’n Onafhanklike
Kerk in Suid-Afrika gedoen het, het
ek nie minder nie as sewe groepe
waterrituele gevind.

Cas Wepener is mede-professor in
die Departement Praktiese Teologie,
aan die Universiteit Pretoria.
van jou doop af nie. Daarom is die
gereformeerde tradisie ook nie so lief
vir iets soos nooddoop nie.
Gekoppel aan die water van
die doop, is daar ’n hele repertoire
ouer en nuwere gebruike wat ons
ook in die gereformeerde liturgiese
tradisie aantref, soos verbondsvernu
wingsdienste, doopherinnerings en
die herinnering aan die doopbeloftes
tydens die aflegging van die belydenis
van geloof.
Die tweede voorbeeld is minder
bekend, maar is ook deel van ons
tradisie indien ons verder as slegs
Suid-Afrika kyk (Wepener, 2014; White,
2000), alhoewel baie liturge dit ook
reeds in Suid-Afrika doen. Dit is die
gebruik van water met die dood.
Tydens die aanvang van die dank
diens of begrafnisdiens, is die heel
eerste handeling wat die liturg uitvoer
om na die vont toe te loop, haar hande
in die water te druk, dit te laat drup en
te sê: “Jare gelede is NN op XX gedoop.
Hy het daardie dag alreeds met
Christus gesterf sodat hy vir ewig met
Hom sal lewe.”
Dit is geen nuwigheidjie nie. Le
sers sal dit in menige werke oor die
geskiedenis van die liturgie teëkom.
Die koppeling van doop en dood
kom natuurlik alreeds in die Bybel
voor waar die doop met die sterf met
Christus vergelyk word.
KRUISGEWYS Julie 2016

Reinigingsrituele buite die erediens
Hierdie gebeur buite die kerkgebou.
Die priester seën die water en sprinkel
dit oor jou gesig en lyf, ook agter, en
dan op jou hande. Hierdie ritueel is
onder andere nodig vir iemand wat ’n
begrafnis bygewoon het en weer in die
kerkgebou wil kom; enigeen wat in ’n
hof was, in ’n tronk of ’n seun wat vanaf
inisiasie terugkeer as ’n man.
Reinigingsrituele in die erediens
Soms is dit nodig, veral wanneer
iemand deur ’n kwaadwillige gees
beheer word, dat water oor so ’n per
soon gesprinkel word as deel van ’n
liturgiese ritueel tydens die diens. Die
waterritueel het altyd met reiniging
(“cleansing”) te make.
Voetewassing
Tydens elke Goeie Vrydag-liturgie
word in baie kerke elke lidmaat se
voete gewas. Hulle teksverwysing is
Johannes 13 : “... nie net my voete nie
Here!”
By die onthulling van grafstene
Dit word dikwels verduidelik as ’n
beskerming van die oorledene en om
die oorledene op ’n sekere stadium na
sy of haar dodehuis toe te neem en as
voorouer weer aan die oorledenes en
lewendes te koppel.
Hier is dit nodig om die geestes
wêreld van Afrika te verstaan en
te weet dat Afrika-mense nie die
dualistiese Westerse denke in hulle

teologie inbring nie, maar dat die
empiriese en meta-empiriese as een
geheel geneem word. Dit gebeur juis in
en deur die idee van ’n geesteswêreld.
Self is ek oortuig dat ons hierdie
benadering tot die werklikheid baie
ernstig in ons konteks moet neem
en ’n pneumapraxis nodig het vir die
toekoms (vgl Wepener, 2015).
Genesing
Siekte is die gevolg van die afwesig
heid van totale harmonie in mense
se lewe. Die afwesigheid van die
lewenskrag, amandla, is wat kort. Water
word elke Sondag as deel van die
liturgie in ’n genesingsritueel gebruik.
Die kern daarvan is om die balans
van die lewe te herstel en mense aan
mekaar te koppel (vgl Mbiti, 1999).
Met Nuwejaar
Elke Nuwejaar spring die hele gemeen
te as deel van ’n erediens in die naby
geleë rivier. Ek vra hulle tydens ’n
besoek waarom
hulle dit doen.
Die antwoord?
Dáár in die
rivier los ons
2015 en al sy
bekommernisse
en ons gaan 2016
skoon tegemoet.

In die gereformeerde tradisie bete
ken die verbond onder meer inlywing
in God se genade. Die doop is die
teken en seël van daardie werklikheid.
Die verbinding is verder tussen die
dopeling en die liggaam van Christus,
maar ook tussen die dopeling en God,
tussen die gemeente en God en die
gemeente onderling.
As liturgiewetenskaplike sal ek ’n
laaste klem ook wil lê, naamlik die
onderlinge verband tussen liturgie en
lewe; die doop het etiese implikasies.
Dit beteken dat die doop die
dopeling op ’n spesifieke wyse ook aan
hierdie lewe en hierdie aarde van ons
vasknoop. Daar is dus ’n netwerk van
koppelings ingebed in die doop.
My vraag is of ons as liturge met
elke viering van die doop en dood
bewustelik met die hierdie web werk
en dit in ons liturgiese voorbereiding
ag neem.
In die Afrika- onafhanklike tradisie is
dieselfde koppelinge daar, maar daar
is ook veel méér. Die bekende ritueel-

Doop
Dan is daar
natuurlik die doop. Dit gaan my egter
’n hele uitgawe van Kruisgewys neem
om dit te beskryf en verduidelik.
Levitikus speel ’n kernrol in die
ontwerp van hierdie dienste.
Die natuur word sover moontlik
geïntegreer, te wete die see, riviere of
’n naby geleë waterval.

Verbindings en verbande

Ek wil nou hierdie beskrywings gebruik
en kyk hoe die gebruik van water in
liturgiese rituele en sakramente in die
onderskeie tradisies verbindings maak
en bande smee.
Wat die gereformeerde tradisie
aanbetref, beteken doop verskeie ver
bindings wat gelê word, dalk méér as
wat ons dikwels besef. Deur hieroor
na te dink, sien ons iets van die web of
netwerk van koppelings wat daaragter lê.

kenner, Ronald Grimes (2000), skryf in
sy pragtige boek oor oorgangsrituele
getiteld Deeply into the bone: “To be
cured is to be fixed, to be healed is to
be reconnected.” Hier is myns insiens ’n
sleutel.
Ook John Mbiti (1999) skryf oor die
rol van rituele in Afrika wat daarop
gemik is om die ekwilibrium van die
lewe te handhaaf en te herstel. Telkens
wanneer iets in die lewe die status
quo ontwrig, word rituele gebruik om
dit weer in balans te kry. Iemand wat
sterf, breek byvoorbeeld die bestaande
netwerk. Net so brei geboorte dit uit
en maak dit anders. Rituele is ’n reaksie
wat help om oorgange te maak en sake
weer te stabiliseer.
Die waterrituele in die Afrika- onaf
hanklike kerke funksioneer voort
durend om konneksies te maak.
Daardie konneksies is “genesing”.
KRUISGEWYS Julie 2016

Mense word voortdurend aan mekaar
gekonnekteer, aan die gemeente,
aan God en aan die geesteswêreld.
Ook word die geesteswêreld weer
teruggekoppel aan die mense en die
gemeente.
Deur waterrituele in hierdie kerke
te beskryf, is soos in ons eie tradisie
soortgelyk daaraan om ’n onsigbare
net uit die water uit op te trek, en ewe
skielik word die hele ragfyn netwerk
van verbande en konneksies sigbaar.
Ja, om gedoop te word koppel jou aan
God, maar om gedoop of begrawe te
word, koppel jou ook aan die aarde
en aan die wolk van getuies. Dit het
implikasies vir lewe.
Die water in albei tradisies help om
die verbande te sien. Maar die water
help ook om die verbande te smee
(alhoewel elke tradisie dit op sy eie
wyse doen).
Aan die een kant wil dit my voorkom
asof God ’n God van konneksies is. God
se Gees bind in en knoop vas, juis ook
met die eerste en laaste oorgang in
hierdie lewe.
Aan die ander
kant word dit dui
delik dat liturgiese
rituele, waarvan
sakramente deel
uitmaak, dinge
doen. Rituele kan
onder andere
oorgange bewerk,
veral deur te “(re)
connect”. In ons
konteks in Afrika is dit genesing.
Rituele is instrumente van genesing,
van weer-koppeling, met die doel om
verbande te herstel en te sorg dat
ekwilibrium weer bereik word.
In die lig van voorafgaande beskry
wing en met my hoedjie op as prak
tiese-teoloog, kom ek onvermydelik
ook by die pragmatiese taak (vgl Osmer,
2008) en vra ek: Goed, so wat sal ons
doen? Ek stel enkele stappe voor wat ek
sommer ’n liturgiese oudit noem.
Stap 1:
Kom ons identifiseer eers watter
koppelings almal dalk deel is van die
netwerk van koppelings en verbande
wat deur water gelê word?
1. God
2. Die individu
Na bl 22
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Die blou planeet?
O

m te praat van die “blou
planeet” is een manier om na
die wêreld rondom ons te kyk.
Dit sinspeel natuurlik op die oor
vloed van water rondom die opper
vlakte van die aarde (die hidrosfeer),
die aarde as een van die planete wat
wentel om die son, ’n middelmatige
ster aan die buitewyke van die
melkwegstelsel, een van ongeveer
100 biljoen sterrestelsels. Dit dui
egter ook op iets moois, kosbaars en
geheimenisvol.

’n Manier van kyk

Die manier waarop ’n mens na dinge
kyk, maak saak. Baie! Net so maak die
manier waarop iets beskryf word, baie
saak. Dink aan die verskil tussen die
woord “vryheidsvegter” of “terroris” om
’n gewapende man te beskryf.
Of dink aan die verskil wat dit maak
om, in navolging van Desmond Tutu,
aan die boemelaar wat aan jou deur
klop as jou eie broer te dink, aan die
prostituut as jou eie suster, aan die
verkragter as jou eie neef en aan die
smokkelaar as jou eie oom. Inderdaad,
God se familie is
groter as ons s’n!
Dit blyk ook
uit hierdie vier
maniere waarop
’n mens na die
“wêreld” rondom
ons kan kyk.
l Jy kan eerstens,
met behulp van
Charles Darwin,
daarna kyk as ’n stryd om oorlewing
waarin net die sterkstes dit maak.
Enige vorm van lewe moet kos vind
om te kan oorleef en voort te plant.
Jy moet eet, of jy word geëet. Ja, daar
is ook samewerking nodig om te kan
eet en voort te plant, maar dit neem
niks weg van die drang om te oorleef
nie. Hierdie manier van kyk het baie
harde sosiale, politieke en ekonomiese
implikasies.
l Jy kan tweedens, met behulp van
romantiese digters, na die natuur
kyk as iets “O, so mooi”. Jy kan dit
bewonder en bewaar.
Die wildernis is egter glad nie so
idillies nie. Daar was ook slange in
6

Ernst Conradie is senior professor in
die Departement Godsdiens en Teologie
aan die Universiteit van Wes-Kaapland.
Eden! Boonop is dit ’n vraag waar daar
vir mense in die wildernis plek is.
Dit is ook ’n vraag wátter mense,
want dikwels is die “ongerepte” natuur
net vir welvarendes toeganklik,
sodat hierdie manier van kyk dikwels
rassistiese ondertone het.
l Jy kan derdens, met behulp van
Adam Smith, na die wêreld in terme
van natuurlike hulpbronne kyk wat
daar is om bewoon, bewerk, gebruik
en bestuur te word. Dit is niks anders
as “real estate” nie. Die wêreld is daar

om één spesie se belange te dien. Jy
moet daarom hard werk, en sal dan
ryklik beloon word.
l Jy kan vierdens, dalk met verwysing
na die “New Age”, aan die wêreld as
iets byna goddeliks dink. Die natuur is
so ontsagwekkend dat jy letterlik die
grond waarop jy loop kan aanbid. Dit is
kosbaar, want dit is al wat daar is. Maar
waar kom die kwaad in die wêreld dan
vandaan? Hoe moet jy daarmee in die
reine kom?
Eintlik is nie een van hierdie manie
re om na die wêreld te kyk, baie aan
treklik nie. Dit maak ’n mens ten minste
daarvan bewus dat jy nie anders kan
nie as om ’n bepaalde invalshoek
KRUISGEWYS Julie 2016

te gebruik, en dat dit jou denke en
gedrag sal bepaal.
Dié punt kan wel oordryf word asof
jou manier van kyk alles bepaal. Dan
kyk jy later net na jou manier van kyk,
sonder om na die wêreld self te kyk.
Hier is die beskrywing van die aarde
as “blou planeet” beter, omdat dit ten
minste op betroubare wetenskaplike
kennis berus. Maar is dit regtig beter?

Die blou planeet, ons blou
planeet of ’n blou planeet?

Die term “blou planeet” is ontleen
aan die beroemde foto’s wat ruimte
vaarders in die 1960’s die eerste keer
van die aarde geneem het.
Hierdie foto’s het dadelik gemoe
dere gaande gemaak. Mense het
gereken dat as die aarde ’n bal van
ongeveer een kilometer in deursnee
was, dit as iets só kosbaar beskou sou
word dat niemand toegelaat sou word
om enige skade daaraan te berokken
nie. Dit sou bewonder en bewaar word.
Dit het ’n wyd verspreide ekologiese
boodskap uitgestuur.
Later het mense egter begin wonder
of die foto’s self nie
simbolies is van
die onderliggende
probleem nie. Die
foto’s was immers
slegs moontlik
op grond van
ruimtevaarte – en
dié was deel van
die koue-oorlog.
Boonop verg dit
heelwat afstand
om só na die
aarde te kan kyk. Dit is vir min mense
beskore.
Hier lê dan ook die vraag: Moet ons
nie eerder daarop fokus dat ons binne
ekosisteme ingewortel is om hulle te
verstaan en help versorg nie? Is daar
nie iets kouds en afstandeliks in hierdie
mooi foto’s nie? Lê die oplossing by ’n
kliniese, wetenskaplike objektiwiteit,
by die drang om te kan voorspel en
beheers, of is dit juis waar die lollery
vandaan kom?
Ander praat daarom eerder van
“ons blou planeet”. Hulle wil daarmee
sê dat die aarde ons enigste woonplek
is. Ons kan nêrens anders tuiskom nie.
Ons is nie toeriste nie. Ons eintlike

woonplek is nie iewers in die hemel
nie, maar op die aarde. Eintlik letterlik
in die aarde, want ons vorm deel van
die biosfeer.
Hierdie manier van kyk skep egter
’n ander probleem, naamlik dat jy nog
stééds van die aarde praat asof dit
iets is wat aan mense behoort, praat
asof dit ons s’n is. Hoekom sou die
hele geskiedenis van die heelal en van
lewe op aarde draai om één spesie
wat skaars 200 000 jaar gelede na vore
gekom het? Dit is dalk ’n besonder
intelligente spesie, maar moontlik
nie so wys soos wat die naam homo
sapiens (wyse mens) aandui nie. Verder
is die vraag natuurlik ook hoeveel
“onse” in hierdie pond is. Wie is dit wat
die wêreld in besit neem?
Nog ander praat eerder van “’n blou
planeet”. Dit is ’n baie onlangse manier
van kyk en spruit uit die eietydse
soektogte na ander planete in die
melkwegstelsel. Die onderliggende
vraag is of daar dalk vorme van lewe
op sulke planete is, mits hulle van die
regte grootte is en die regte afstand
vanaf hulle ster handhaaf.
Die sleutel tot lewe is sekerlik water,
sodat enige blou planeet (of wit in
die vorm van wolke of ys) sal dui op
die moontlikheid, selfs die waar
skynlikheid, van lewe. Miskien nie
intelligente vorme van lewe nie, maar

nietemin. Ons weet tot dusver egter
slegs van een blou planeet. Dit is dus
voortydig om te praat van “’n blou
planeet”.

God se blou planeet?

Die vier maniere van hier bo om na
die wêreld te kyk, is gelukkig nie die
enigste moontlikhede nie. Daar is ook
nie net één manier waarop die Bybel
oor die wêreld waarin ons woon praat
nie.
Die woord “skepping” kan ten
beste as ’n herbeskrywing van die
woord “wêreld” verstaan word – wat
dan daarop dui dat die oorsprong,
geskiedenis, hede en toekoms van die
wêreld in God se hande rus. Dit is ’n
geloofsbelydenis, en op elkeen van die
punte allesbehalwe vanselfsprekend.
Elders praat die Bybel van die
wêreld as God se beminde (Joh 3:16),
maar ook as iets boos waaruit ’n mens
verlos moet word (Joh 16).
Paulus gebruik meermale die
metafoor van die hele huishouding
van God – wat sekerlik nie net mense
insluit nie, maar ook geboue, tuine,
miere, swaeltjies, bosse, troeteldiere,
plaas- en wilde diere.
Kan ons daarom in hierdie tyd praat
van God se blou planeet? Sekerlik.
Maar daar is tog iets vreemds aan. Is
blou dan God se geliefde kleur? Of dalk
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eerder groen? Of dalk ’n kerklike pers?
Of dalk ’n sosialistiese rooi met die oog
op meer gelykheid in die samelewing?
As God lig is, miskien eerder wit? En
is swart dan nie vir God ewe mooi nie
(soos in “black is beautiful”)? Of moet
ons maar liewer hou by die God van
die reënboog?
Die probleem lê natuurlik heelwat
dieper: Waar is hierdie God nou
eintlik? Sekerlik nie iewers in die blou
lug of in die swart nag nie. Die eerste
ruimtevaarder, Yuri Gagarin, het op
12 April 1961 tereg verslag gedoen dat
God nie in die blou hemel bokant die
aarde te vinde is nie.
Die foto’s van één blou planeet stel
daarom tegelykertyd die Godsvraag
aan die orde. Dalk is God se woonplek
eerder op (of liewer in) die aarde, by die
mense soos Openbaring 21:3 dit het.
Maar waar op dees aarde vind mens
God?
Volgens die Christelike getuienis ten
minste op een hoogs onwaarskynlike
plek, naamlik op Golgota.
Maar darem nie nét daar nie. Ook
in die Gees wat lewend maak, die Duif
wat oor die water sweef, in die Fontein
met die Water van die lewe. Hierdie
water lyk net van ver af blou. Van naby
is dit soos ’n veelkleurige prisma, ’n
venster op die ewige lewe. Van binne
hou dit die geheim van nuwe lewe.

7

Volheid van lewe en water
vloei saam
S
onder water kan niks en nie
mand (oor)lewe nie. Dit is ’n
lewensgegewe. Daarom die
woordkeuse in die titel oor die onaf
skeidbaarheid van lewensvolheid en
water.
Water is egter nie net ’n bron van
lewe nie. Dood kan terselfdertyd daarin
verskuil lê. Dit is die situasie waarin ons
ons vandag wêreldwyd bevind.
Hierdie situasie wil ek in die frase
“om stroom-af te lewe” vasvang. Dit
beklemtoon ons afhanklikheid van
water, sowel as ons verantwoor
delikheid daarteenoor.
Waterskaarste, besoedeling en
onvoldoende sanitasie, maak die van
selfsprekende betekenis en beskik
baarheid van water as bron van lewe
onvanselfsprekend.
Water is nie net in die alledaagse
lewe baie belangrik nie. Nee, in feitlik
alle godsdienste van die wêreld is
dit belangrik, veral op grond van die
simboliese betekenis daarvan ook in
die Christelike geloof.
Die vraag is: Watter teologiese
implikasies hou dit vir ons in wanneer
ons as Christene enersyds God as
Skepper en Gewer van lewe bely,
en hierdie lewe andersyds deur
allerlei menslike bedrywighede
(industrialisasie), of ’n gebrek daaraan
(ontbrekende sanitasie), bedreig
word? Kortom is dit die vraag na die
eksistensieel-teologiese betekenis van
water.
Anders gestel is dit die vraag na
lewensvolheid, soos deur water bepaal.
Om dié vraag te antwoord, gaan op
die wêreldwye eietydse toespitsing
op die belangrikheid van water gewys
word, op die geloofsbeklemtoning
daarvan, en wat dit beteken om
stroom-af te lewe.

Water is lewe en dood

Water is lewe, sê Christiana Peppard in
haar studie Just Water: Theology, Ethics,
and the Global Water Crisis (2014) oor
varswater en Rooms-Katolieke sosiale
denke. Sy noem water die “lifeblood
for ecological systems and embodied
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creatures” en die “vital matrix of crea
tion”.
Water is noodsaaklik en uniek. Waar
skoon water ontbreek of skaars is, hou
dit ’n bedreiging of dood vir alle lewe in.
Ten spyte van ernstige pogings
wêreldwyd om veilige drinkwater vir
meer mense te verseker, is daar vandag
nog ongeveer een miljard mense wat
nie toegang daartoe het nie.
Terselfdertyd het ongeveer 2,6 mil
jard mense nie toegang tot voldoende
sanitasie nie.
Wêreldwyd is daar ’n direkte
korrelasie tussen toegang tot veilige
drinkwater en mense se ekonomiese
status en vermoëns. Water speel op
allerlei wyses ’n beduidende rol in die
wêreldekonomie. Ongeveer 70 persent
van die varswater wat die mens
verbruik, is in die landbousektor.
Daar word beweer dat teen 2025
méér as die helfte van die wêreld se
bevolking waarskynlik watergebrek in
die gesig gaan staar.
Sáám met dié dreigende waterge
brek, kom die verskriklike toedrag van
sake dat waterbesoedeling en gebrek
aan sanitasie jaarliks amper twee
miljoen kinders se dood veroorsaak.
Op hierdie wyse word die huidige
patroon van armoede wêreldwyd
voorgesit en versterk.
In 2030 sal in enkele ontwikkelende
streke die aanvraag na water die
aanbod met 50 persent oorskry. Dit
maak dus sonder teenspraak van
water die belangrikste natuurlike bron
waarna die mens met groot verant
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woordelikheid sal moet omsien.
Ook in Suid-Afrika as waterarm land
sal die aanvraag na water die aanbod
teen 2025 oorskry.
Die aanbod van water word onder
tussen egter verder onder enorme druk
geplaas deur die vraag na die kwaliteit
daarvan (vars, drinkbare water).
Dit is as gevolg van die toename in
besoedeling en die vernietiging van
opvangsgebiede (deur verstedeliking,
opdam van riviere en vernietiging van
vleilande, om slegs ’n paar te noem).
Volgens Marius Claassen (akwatiese
ekoloog van die WNNR) is die groot
probleem ons ou en onbetroubare
infrastruktuur. Met agt persent van
die land wat 50 persent van die
water voorsien, sal ons intelligent en
strategies na ons waterprobleem moet
kyk. Dié “kyk” sal multidissiplinêr en
holisties moet wees.
Reeds in 2009 het die Suid-Afri
kaanse sistematiese teoloog, Steve De
Gruchy (wat enkele jare daarná tragies
gesterf het), in sy voordrag “Water and
Spirit” treffend gewys op die dubbele
gevaar wat water inhou, nie net van
weë skaarste nie, maar ook vanweë
siektes soos cholera wat dit kan oordra.
Daarom moet ons weer oor water en
spiritualiteit (“gees”) besin, want water
het nou ’n betekenis gekry wat dit nie
vroeër gehad het nie: dood.
Water is in alle godsdienste van die
wêreld van sentrale belang. By almal
is dit ’n geestelike simbool van lewe
sowel as dood. Godsdienstig gesproke
word water byvoorbeeld met reiniging
en geestelike krag geïdentifiseer. In die
beskrywing “stroom-af lewe” word die
konkrete en die geestelike belang van
water saamgevoeg.

Om stroom-af te lewe

Die verantwoordelikheid vir varswater
en sanitasie is nie alleen regerings en
munisipaliteite s’n nie. Hierdie krisis
plaas die ganse aarde en menslike
voortbestaan op die spel. Teologiese
nadenke in die 21ste eeu moet
van dié krisis ’n gespesialiseerde
gespreksgenoot word, veral by die

interdissiplinêre diskoers hieroor
Wat en waar sou ’n sinvolle, werklik
heidsbetrokke teologiese invalshoek
tot hierdie uiters dringende gesprek
wees?
De Gruchy help ons. Hy sê ons
moet ekonomiese en ekologiese
werklikhede saambedink en in ons
teologiese modelle integreer. Hy
noem sy teologies-integrerende visie
die Jordaan-perspektief. Daarin word
verantwoordelikheid vir die mens en
die aarde sáám met die ekonomie en
ekologie gehandhaaf. Dit gee konkrete
inhoud aan die vroeëre Entebbeverklaring (2007) in Uganda waarin
gestel word:
“As churches and faith-based
organisations, we affirm water
as the cradle and source of life,
an expression of God’s grace
in perpetuity for the whole of
creation. We are called to exercise
responsible stewardship for this
unique trust, and to preserve and
share it for the benefit of humanity
and all creation.
Further we share the following
convictions that access to water
is a fundamental
human right, that the
protection and control
of water resources
is a central public
responsibility, and that
water must not be
treated as a commodity,
but as an essential social
good for the present and future
generations. We recognise water as
a sacred gift of God.”
Hoe verwoord ons interdissiplinêr en
holisties hierdie “sacred gift of God”?
God as gewer van lewe het in die
21 ste eeu vanuit hermeneutieskontekstuele insigte by wyse van
spreke ’n halwe waarheid geword.
Sonder water, is daardie lewe net nie
meer moontlik nie.
Die fonteine wat volgens Nuwe
Testamentiese-perspektiewe (vgl
Jak 3:11-12) nie uit dieselfde oog
vars- en brakwater laat opborrel nie,
het inderdaad by wyse van meta
foriese spreke die sosiaal-ekonomiese
en politieke fonteine van lewe (vars)
en dood (brak) geword. Water se
uniekheid en beskikbaarheid het by
uitnemendheid die antropologiese
dimensies van menswaardigheid,
sosiale geregtigheid en die integriteit
van die skepping opnuut as menslike

verantwoordelikheid na vore gebring.
Daarom sal ons vandag die aangry
pende teks van Matteus 25:35 “Ek was
dors, en julle het My iets gegee om
te drink” ánders, nuut en met sosiaaletiese en kontekstuele oë lees.

Water vir almal

Lewe as gawe van God soos deur
Christene bely, en die noodsaaklikheid
van water om juis hierdie lewe tot sy
reg te laat kom, maak van die beskik
baarheid en toegang tot varswater ’n
menslike reg.
Water is beslis nie deel van
ons lewe net om deur ’n paar
bevoorregte lande, regerings, of
instansies misbruik of uitgebuit te
word nie. Daarom sal grootskaalse
kommodifisering van water vanuit
Christelike sosiaal-etiese oorwegings
teengestaan moet word.
Dit beteken eenvoudig dat diegene
wat dit die minste kan bekostig (armes),
nie uitgebuit mag word om ten duurste
daarvoor te moet betaal nie.
Dit geld ook vir industrialisering wat
nie ongestoord toegelaat kan word
sonder dat die omgewingsimplikasies

daarvan noukeurig nagegaan word
nie. Die moontlike besoedeling van
omgewingswater mag nie toegelaat
word nie.
Bowenal moet die menslike omge
wing sowel as alle ander lewende
wesens (flora en fauna) hulle regmatige
ekosistemiese plek behou, sonder
grootskaalse versteurings. Op hierdie
wyse sal menslike voortbestaan nie
ten koste van hulle leefomgewings
bevorder word nie. In geloofsterme
gestel: Die boek van die natuur – naas
die boek van die skriftuur soos in die
belydenisskrifte gestel – moet opnuut
weer sy regmatige skeppingsplek
inneem en sy stem laat hoor.
Terselfdertyd moet die mens
sy opdrag tot versorging van en
omgee vir die skepping as verant
woordelikheid holisties ernstig
neem. Dit wil sê, die integrering en
verdiskontering van alle moontlike
sosiaal-ekonomiese, politieke en teo
logiese dimensies is kardinaal. Op
hierdie wyse is benewens toegang
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tot varswater as ’n reg, voldoende
sanitasie en die spesifieke voorkoming
van moontlike siektetoestande, óók ’n
onvermydelike vereiste vir die hand
hawing van menswaardigheid.
Kortweg, in die lig van die vooraf
gaande: Die dors na God, die dors na
water, die gee van iets om te drink
en sanitasie moet kontekstueeleksistensieel sáám gelees en be
dink word. Dit begin by die lewens
belangrike implikasies van die stelling
“Ons lewe stroom-af” (Tara Lohan).

Net een stroom water

Deur evolusie het alle lewe uit water
ontstaan. Daar is net een stroom water.
Net een!
Van hierdie een stroom is alle lewe
afhanklik. Dit bepaal die volheid van
lewe. In hierdie opsig lewe ons almal
saam stroom-af. Alle lewe is “stroom-aflewe”.
Water vloei deur ons menslike
liggame. Dieselfde water vloei deur die
diere, insekte en plante van die aarde.
Dit vloei deur ons riviere. Dit verdamp
die lug in, word wolke, kondenseer en
voed deur reënwater alle lewe.
Dieselfde water vloei
ook deur ons netwerke van
sanitasie. Daar is geen lewe
buite-om hierdie watersiklus
moontlik nie.
Net so is teologiese
nadenke ’n getuie en (uit)draer
van die geestelike stroom
van godsdienstigheid. Daar
sonder kan die mensdom nie sy volle
betekenis ontgin of sy waarde van
menswees voor God ontsluit nie.
Vanuit hierdie perspektief gesien,
moet ons wat dus stroom-af lewe,
bewustelik stroom-op dink. Só sal
die invloedryke markmeganismes
van ekonomiese sisteme en politieke
magsbelange wat mense wil uitbuit en
van hulle menswaardigheid ontneem,
blywend krities ontmasker word.
Ons moet stroom-op dink ter wille
van die Een wat ons as die Gewer
van alle lewe bely, en ter wille van
die weerloses en magteloses wat nie
toegang tot varswater ontneem mag
word nie.
Op hierdie metafories-kontekstuele
wyse vloei die dors na God, die toe
gang tot varswater, na voldoende
sanitasie en geregtigheid, alles ineen.
Waar dit ’n werklikheid gemaak word,
is dit soos lentereën wat die grond
verkwik (vgl Hosea 6:3) en volle lewe
laat voortspruit en onderhou.
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Water in Suid-Afrika is min
D
ie Wêreld-Ekonomiese Forum
reken dat die wêreld se
waterkrisis een van die drie
grootste risikofaktore is wat mense
en ekonomieë in die volgende deka
de kan skaad, tesame met klimaats
verandering en massa-migrasie.
Veral ’n land soos Suid-Afrika kan
swaar getref word.
Met ’n gemiddelde reënval
van 492 mm per jaar (teenoor die
wêreldgemiddeld van 985 mm), is ons
die 30ste droogste land ter wêreld. Die
Suid-Afrikaanse Weerburo het onlangs
aangekondig dat 2015 ons droogste
jaar nóg was.
Ons land is onder geweldige
druk wat varswater betref. Volgens
’n onlangse regeringsverslag sal op
korttermyn R300 miljard spandeer
moet word om ’n volskaalse waterkrisis
af te weer. Die 2030 Water Resources
Group beweer dat die aanvraag na
water in Suid-Afrika teen 2030 die
aanbod met 17 persent sal oorskry.
Hoewel net een uit elke vier drup
pels water wat hier val vir gebruik
beskikbaar is, speel ons Russiese
roulette met water. Ons dink dat veral
varswater ’n onuitputlike bron is. Ons
vergeet té maklik dat water lewe is en
dat niks daarsonder kan oorleef nie.
Gevolglik word water in baie gebiede
vermors en selfs wanbestuur.
Sowat 37 persent van ons drinkbare
water gaan verlore, hoofsaaklik as
gevolg van lekkende pype, slor
dige vakmanskap, onkunde en
diefstal. Dit is gelyk aan ongeveer
4,3 miljoen swembaddens se water
per jaar – genoeg om ’n derde van die
Gariepdam, die grootste dam in SA, te
vul! Hierdie onnodige waterverlies kos
nagenoeg R7,2 miljard ’n jaar.
’n Gemiddelde Suid-Afrikaanse huis
houding gebruik daagliks ongeveer
150 liter water per persoon – by wyse
van die toilet, stort of bad, kombuis en
wasmasjien. ’n Huishouding van vier
persone met ’n klein tuin, kan ongeveer
300 000 liter water per jaar gebruik.
Hoewel die regering se installering
van spoeltoilette vir soveel as moontlik
huishoudings prysenswaardig is,
gaan daar ongelukkig juis hierdeur
ontsaglik baie water verlore. Saam met
die pogings om hierdie noodsaaklike
diens te voorsien, móét water-slim
opvoeding gaan.
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Dit is egter nie net huishoudings
wat water vermors nie. Op die land
se meer as 500 gholfbane wissel die
gemiddelde waterverbruik per baan
van 1,2 tot 3 miljoen liter water per
dag – dieselfde hoeveelheid water as
wat daagliks deur 24 miljoen mense
gebruik word. Gelukkig gebruik ál meer
gholfbane grys water en stel hulle ook
ander omgewingsvriendelike planne in
werking.
Indringerplante langs talle riviere lei
ook tot baie waterverlies. Die Werk vir
Water-projek het gelukkig oor die jare
heen hierdie probleem aangepak en
verbeter, en in die proses werk vir arm
mense geskep.

Vaaldam bedreig

Een van die land se belangrikste
opgaardamme, die Vaaldam, word deur
besoedeling bedreig (veral ontlasting)
uit sy voederriviere, die Vaal en die
Wilge. Op ’n stadium moes 20 ton
dooie vis uit die Vaalrivier verwyder
word. Rand Water het ook al gewaarsku
dat mense die Vaalrivier se water moet
vermy weens die gevaar van ernstige
infeksies.
Ons sal beter met die beskikbare
waterhulpbronne moet omgaan.
Dit is kernbelangrik vir volhoubare
ontwikkeling, die vermindering van
armoede en die bevordering van
ekonomiese groei en omgewings
volhoubaarheid.
Water dra 60 persent tot landbou
en besproeiing in SA by. In sub-Sahara
Afrika is 70 persent van die bevolking
– direk of indirek – afhanklik van
landbou. Hierdie landbou is weer tot
95 persent van reënwater afhanklik.
In gebiede waar water skaars is, is
voedsel- en voedingsekerheid, menslike
gesondheid en welstand onder druk.
Die vraag na varswater is wêreld
KRUISGEWYS Julie 2016

wyd aan die groei. Dit word gepro
jekteer dat teen 2050 die globale
wateraanvraag met 55 persent sal
verhoog, hoofsaaklik as gevolg
van groeiende eise vanweë
vervaardiging, bevolkingsgroei,
huishoudelike verbruik en termiese
elektrisiteitsgenerering. Die globa
le aanvraag na water deur die ver
vaardigingsindustrie sal na verwagting
tussen die jare 2000 en 2050 met
400 persent toeneem.
Tensy die balans tussen die vraag
en beperkte voorraad herstel word,
sal die wêreld ’n toenemend ernstige
watertekort in die gesig staar.
Om ’n ernstige watertekort te ver
hoed moet ons, in aansluiting by die
post-2015 ontwikkelingsagenda van
die Verenigde Nasies, meer na óns
watervoetspoor kyk. Ons moet water
versigtig en spaarsamig gebruik,
eerder as om dit te vermors.
As jy in ’n huis woon met ’n dak
oppervlak van 150 vierkante meter in
’n reënvalgebied van 500 mm per jaar,
kan jy (teoreties) ongeveer 67 500 liter
dakwater opvang – ’n derde van wat
jy benodig. Ons moet ook iets doen
aan waterbesoedeling, druppende
krane, lekkende pype of enige ander
waterprobleme om sodoende water en
die omgewing te bewaar. Dit sal ook
help as ons vir waterdienste betaal.
Dít alles behoort sosio-ekonomiese
voordele soos die verbetering van
mense se gesondheid en opvoeding,
asook die bevordering van landbou
en voedsel- en voedingsekuriteit in
te hou. Hierdie voordele sal gemeen
skappe se veerkragtigheid en uithou
vermoë in ’n waterskaars land soos
Suid-Afrika heelwat verbeter.
Bronne:
Gadfly, A & Smacker, P. 2010. Tincture.
Passing the buck and bucking the system.
Mabhaudhi, T, Chibarabada, T & Modi. A
2016. Water-Food-Nutrition-Health Nexus:
Linking
Water to Improving Food, Nutrition and
Health in Sub-Saharan Africa. International
Journal of Environmental Research and
Public Health.
RW GolfCourses – Rand Water
UN’s Human Development Report (2015)
Water Wise – Rand Water
Hierdie is ’n verkorte weergawe van ’n artikel
wat in Die Burger verskyn het [http://www.
netwerk24.com/Stemme/Aktueel/dit-is-alwat-ons-het-20160321]
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Water – kerklike uitdagings
D
ie aarde is die enigste bekende
plek in die heelal wat lewe
soos ons dit ken kan onderhou.
Ons as mense het daarom geen
alternatief nie – as ons die aarde se
lewensonderhoudstelsels oorlaai of
vernietig, vernietig ons in die proses
ook onsself.
Daar is groot druk op die aarde,
hoofsaaklik vanweë die mens se
oormatige bevolkingsgroei. So ook
as gevolg van die materialistiese
gierigheid en gulsigheid wat deel van
die sondige natuur van elke mens is.
Hierdie faktore gee aanleiding tot
veral twee omgewingsbedreigings:
die verlies aan biodiversiteit en kli
maatsverandering.
Die vernaamste dryfkragte vir
hierdie bedreigings is ekonomiese
groei, die altyd-toenemende vraag
na energie, die stygende vraag na
voedsel en water asook die berge afval
wat deur menslike aktiwiteit op aarde
gegenereer word.
In die 2014 “Living Planet Report”
van die WWF is bevind dat daar sedert
1970 ’n afname van 52 persent in die
“Living Planet Index” was. Dié indeks
monitor die welsyn van meer as 10 000
verteenwoordigende soogdiere, voëls,
reptiele, amfibieë en visspesies.

Aardverwarming

Die uitwerking van aardverwarming
en klimaatsverandering wat reeds
duidelik waarneembaar is, versnel
hierdie gevaarlike beskadiging van die
ekosisteem. Daarsonder sal mense op
aarde nie kan lewe nie.
Benewens ontbossing van die
tropiese reënwoude, is koraalriwwe in
die see besig om te sterf en visspesies
word tot op die randjie van uitwissing
gedryf.
Die werklikheid van klimaatsveran
dering is dat daar daagliks reeds
110 miljoen ton kweekhuisgas in
die atmosfeer ingepomp word (wat
vergelykenderwys maar so dik soos die
skil van ’n appel is). Die hoeveelheid
sonenergie wat as gevolg daarvan
deur die atmosfeer geabsorbeer word,
is gelykstaande aan die energie van
40 000 Hiroshima-grootte kernbomme
wat elke dag ontplof.
Die meeste van hierdie reusagtige
klomp energie word deur die see
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geabsorbeer, maar dit het ook ’n baie
duidelike uitwerking op die tempe
ratuur van die atmosfeer. Veertien van
die vyftien warmste jare op rekord
het sedert 2001 voorgekom. Die
warmste jaar nog was 2015. Huidige
aanduidings is dat 2016 opnuut nuwe
rekords gaan
behaal.
Die uitwerking
van hierdie ver
warming is
duidelik sigbaar
in tekens soos
afnemende
ysvolumes op
die Noordpool
en in Groenland,
berggletsers wat
regoor die wêreld
besig is om te
smelt, ’n stygende seevlak, asook ’n
groter aantal intenser natuurrampe
soos hittegolwe, droogtes, veldbrande,
vloede en modderstortings. Benewens
stygende lugtemperature, neem we
tenskaplikes ook ’n styging in die
gemiddelde lugvogtigheid op aarde
waar. Dit bring ’n gepaardgaande
styging mee in die intensiteit en die
hoeveelheid superstorms wat op
aarde voorkom – iets wat wêreldwyd
deur natuurrampeise wat by die
versekeringsindustrie ingedien word
bevestig word.
As ons kyk na water, is dit ironies
dat daar waterprobleme kan wees
op ’n planeet waarvan die oppervlak
grootliks uit water bestaan.
Die probleem is natuurlik dat
seewater eers gesuiwer moet word
voordat dit vir menslike gebruik of
vir voedselverbouing geskik is, en
ontsouting is duur en energie-intensief.
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Sover dit afval aangaan, is dit veral
ook die see wat deurloop. Daar kan
vyf baie goed gedefinieerde “garbage
patches” in verskillende dele van die
wêreld onderskei word waarin daar in
die seewater méér plastiek as lewende
organismes is.
Suid-Afrika is slegter af as die
meeste ander lande op aarde wanneer
dit by water kom. Ons gemiddelde
jaarlikse reënval is maar sowat die
helfte van die wêreld-gemiddelde,
en die volume water wat per persoon
beskikbaar is, is vergelykbaar met ’n
land soos Saoedi-Arabië.
Data van die Departement
Water en Sanitasie dui daarop dat
meer as 60 persent van ons land se
waterhulpbronne onder druk verkeer.
Droogtes, watertekort en -beperkings
raak ’n al hoe groter deel van ons

daaglikse bestaan. Die feit dat etlike
honderde rioolaanlegte in Suid-Afrika
totaal disfunksioneel is, vererger die
land se waterprobleem dramaties.
Dit is baie duidelik dat die aarde
in die moeilikheid is. Die mens sal
vinnig iets aan sy oormatige invloed
op die aarde moet doen om te oorleef.
Hoewel hierdie situasie Christene
oproep tot gebed en vertroue in die
almagtige God, kan en mag dit nie
slegs daarby bly nie.
Die Here het vir ons wetenskaplike
kennis en tegnologiese vermoëns gegee
waarmee ons op aarde moet woeker. In
hierdie verband is daar opwindende en
innoverende tegniese oplossings wat
groot potensiaal toon om sommige van
die probleme op te los.

Menslike denke

Die grootste probleem lê egter in
die denke van elke mens. Voordat

individue nie hulle verantwoordelik
heid teenoor die skepping van God
besef en uitleef nie, sal wetenskaplike
en tegnologiese oplossings slegs
gedeeltelik iets aan die probleem kan
doen.
Vir Christene is die Bybel die ken
bron van ons verhouding met God, ons
naaste en die omgewing.
Die Bybel maak baie duidelike
uitsprake oor ons verhouding met
die omgewing, soos byvoorbeeld dat
die skepping vir die Here ontsaglik
belangrik is.
Dit blyk duidelik uit die feit dat
die almagtige God per geleentheid
’n verbond met diere gesluit het:
“Verder het God vir Noag en sy seuns
gesê: ‘Kyk, Ek sluit ’n verbond met
julle en julle nageslag en met al die
lewende wesens by julle: die voëls,
die mak diere en die wilde diere by
julle, naamlik met al die wilde diere
wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my
verbond met julle hou: mens en dier
sal nie weer deur vloedwaters uitgewis
word nie’” (Gen 9:9).
Verder leer die Bybel “Die Here God
het die mens in die tuin laat woon om
dit te bewerk en op te pas” (Gen 1:15).
Daar is duidelike voorskrifte om
oorbenutting van die omgewing te
voorkom, soos die verpligte Sabbatsrus
vir mense, diere en aarde (2 Kron 36)
asook “Ter ere van God moet die aarde
rus» (Lev 25:2).
Daar is ’n duidelike waarskuwing
teen ongehoorsaamheid: “Wanneer
die land dan verlate lê en julle in julle
vyande se gebied is, sal die grond
uiteindelik sy verdiende rusjare kry”
(Lev 26:27 tot 35).
Vanuit die sekulêre natuurweten
skap is daar veral drie denkraamwerke
oor die mens-omgewing-verhouding:

•

•

•

’n biosentriese benadering
waar alle komponente van die
omgewing met dieselfde reg
om te bestaan (of dan dieselfde waarde) beklee word;
’n ekosentriese benadering
waar die waarde van komponente van die omgewing
bepaal word deur die fundamentele interafhanklikheid
van alle biotiese en abiotiese
entiteite en die essensiële
diversiteit wat nodig is om
stabiliteit te verseker;
en ’n antroposentriese benadering waar die waarde van
omgewingskomponente slegs
geleë is in die bruikbaarheid
of nuttigheidswaarde wat dit
vir die mens inhou.

Bogenoemde benaderings is sub
jektivisties. Dit beteken iets wat ver
onderstel is om ‘n subjek te wees
(onderhorig aan God se wet), word
tot die wet self verhoog. Dit staan
teenoor ’n normatiewe benadering
(dit wat gedoen behoort te word in
gehoorsaamheid aan die wil van God).
Die gevolg hiervan is dat die
soeke na antwoorde op etie
se omgewingsvraagstukke in die
natuurwetenskappe in ’n groot
mate deur humanistiese oorwe
gings beïnvloed word. Die omge
wingsbewaringsmotief in die he
dendaagse strategiese denkstrome
oor volhoubaarheid is daarom ’n
vergestalting van ’n sekulêre be
skouing. Dit is ’n beskouing van die
skepping waarin daar min of geen
erkenning is aan ’n almagtige God wat
geskape het en voortdurend deur sy
Woord en Seun in die skepping aktief
is nie.
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Die denke van Christene oor hulle
verhouding met die omgewing be
hoort te getuig van ‘n normatiewe
wetsgehoorsaamheid waar die inhe
rente waarde van alle komponente
van die omgewing gerespekteer word
omdat God dit geskep het en aan
wette onderwerp het. Alles funksioneer
in ‘n staat van fundamentele interaf
hanklikheid wat die mens moet respek
teer en in gehoorsaamheid aan God
onderhou.
Omgewingsvolhoubaarheid is
daarom onlosmaaklik aan die formu
lering en nakoming van spesifieke
norme oor die verhouding tussen
die mens en omgewing gekoppel.
Hierdie norme behoort gestaltes
van die sentrale liefdesgebod te
wees (byvoorbeeld sorg). Dit is ons
opdrag tot rentmeesterskap oor die
omgewing.
Dié opdrag behoort nie slegs
vir Christene te geld nie, maar vir
alle mense. Die selfvernietigende
materialistiese eienskappe van die
mens kan slegs deur ’n eksterne
beheerkern getemper word, en dit is
om in ooreenstemming met die wil van
God te lewe. ’n Christelik-normatiewe
vertrekpunt is ’n voorwaarde vir
geldige antwoorde op die groeiende
aantal komplekse omgewings-etiese
vraagstukke.
Die rol van die kerk is om hierdie
waarheid opnuut te verkondig.
Roep alle mense op om terug te
keer na God se besondere open
baring in sy Woord en om in die
lig daarvan voortdurend oor alle
omgewingskwessies te besin. Die
kerk moet daarom ook in die lig van
die Woord nie huiwer om ingeligte
uitsprake oor aktuele omgewings
onderwerpe te maak nie.
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NG Kerk steek hand uit en
gee droogtehulp

D

ie ergste droogte in
menseheugenis.
Koerantopskrifte, video’s
en foto’s van die droogte
het mense oral in die land aan die hart
gegryp. Boere, plattelanders, rykes,
armes, self stedelinge wat nooit oor
water dink nie en dit onnadenkend
as alledaags en vanselfsprekend
veronderstel, is geraak. Die droogte
wat Suid-Afrika in sy El Nino-wurg
greep het, het dié keer die hele land
geruk.
Wat gebeur met ’n mens as jy die
kraan oopmaak en daar kom geen
water uit nie? Wat gebeur met ’n
boer wat daagliks sien hoe sy diere
verhonger en sterf, hoe die grond en
weiding agteruitgaan?
Wat gebeur met ’n mens as jy
biduur hou saam met ander gelowiges
en elke dag opstaan en na die lug
kyk? Hoe versoen jy jou gebede en
verwagting van God as jy daarmee
saam ook twee, drie keer per dag na
die weervoorspelling op die nuus
luister en op die internet kyk, en elke
keer kom die voorspelling, selfs 10 dae
vooruit, dat geen reën op pad is nie,
net versengende hitte?
Wat doen dit aan jou as dit reën,
maar net langs jou plaas op die
buurman se grond — “jaloersreën”
soos die boere dit noem?
Wat doen jy met die teleurgestelde
verwagting ná jy die hele dag die
wolke biddend en verlangend
dopgehou het, en niks gebeur nie?
Gedurende dié droogte het NG kerklidmate dwarsoor die land in beweeg
gekom. Mense het oraloor dinge begin
doen om betrokke te raak.
’n Boer van Senekal, lidmaat van
die NG Kerk wat die Sondag toe die
dorp se krane onaangekondig droog
was, ná die erediens sy trekker neem,
die watertenk volmaak met sy plaas se
boorgatwater en dorp toe ry sodat die
hele dorp kan water kry.
Stedelinge, mans, vrouens en
kinders begin waterbottels volmaak en
organiseer om water by die dorpe en
plekke te kry waar die krane eenvoudig
droog geraak het.
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Leon Venter se grootste
belangstelling is die verskuiwende
aard en rol van geestelike leierskap
in die 21ste eeu.
Mense begin spontaan in groepe
organiseer, maak telefoonoproepe oor
en weer, sakeondernemings betaal
kontantbedrae in, vervoermaatskappye
en kruideniersgroepe bied hulle hulp
en logistieke vermoë van vervoer gratis
aan.
Gemeentes raak betrokke en stel
hulle eiendomme en organisasie
vermoë tot beskikking van die hele
gemeenskap.
Dominees begin leiersrolle in hulle
gemeenskap speel en organiseer en
werk saam met die munisipaliteite en
ondernemings om ’n daadwerklike
verskil te maak.

Omvang besef

Die gemeentes Hartenbos en die
Riversdal-Wes besef die omvang en
reikwydte en impak van die droogte.
Spontaan begin hulle organiseer.
Riversdal-Wes se boere het voer
om te gee, maar het geld nodig om
die vervoer te betaal. Geld begin
invloei – ’n herhaling van die brood-envissiesverhaal.
Uiteindelik is daar nie meer voer
in die distrik oor wat gestuur kan
word nie. Toe betaal die gemeente
onder leiding van ds Deon Beyers in
Mei hulle laaste R25 000 vervoergeld
oor aan Kroonstad om te help om
by ’n aftreeoord in dié droogtegeteisterde Vrystaatse dorp boorgate
te bekostig.
In Hartenbos vind daar op Kersdag
’n insameling plaas met die doel om
dit vir Agri-SA se droogtefonds te
gee. R52 400 word op een oggend
ingesamel.
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Ds Dawid de Wet, voorsitter van die
Diensgroep Armoede en Sorg, versoek
die Wes-Kaap Sinode om ’n bydrae uit
die sinodale rampfonds te maak. So
word ’n NG Droogtehulpfonds begin
wat met Agri SA saamwerk. Die WesKaap Sinode self dra R200 000 by. ’n
Mikpunt van twee miljoen rand word
gestel.
Die moderator, Nelis Janse van
Rensburg, het die daaropvolgende
Sondag die fonds op RSG se Sondag
joernaal bekend gestel. Binne drie
dae is boonop ’n webtuiste www.
ngdroogtehulp.co.za geregistreer om
gereed te wees die Sondagoggend toe
die bekendstelling uitgesaai word.
Die algemene sekretaris van
die Algemene Sinode, dr Gustav
Claassen, het verhoudings met AgriSA begin ontwikkel om die NG Kerk
se ondersteuning en hulp aan te bied.
Die nuus van die stigting van die
droogtefonds word per e-pos aan alle
gemeentes en dominees in die WesKaap bekendgestel en later aan alle
dominees en kerkrade landwyd. Binne
40 dae word die twee miljoen rand-kerf
bereik, en ’n nuwe mikpunt van drie
miljoen rand gemaak. Sedert Januarie
2016 tot Mei 2016 groei die fonds tot
R3 564 000.
Tot op hede is reeds R1 760 019
vanuit die NG Droogtehulpfonds
aan 23 gemeentes uitbetaal. Dit is
vir hulp aan boere met veevoer, die
sink van boorgate by gemeentes,
aftreeoorde en ’n kinderhuis en die
oprigting van watertenks en pompe
om gemeenskappe te help.
Versoeke om droogtehulp het
aanvanklik traag begin. Dominees
was onseker of dit regtig waar is dat
hulle kan aansoek doen vir geld om
te spandeer in hulle gemeenskap om
droogtehulp te verleen.
Die hantering van die fondse word
gedoen volgens die riglyn dat ons
gemeentes in staat wil stel om hulle
gemeenskap te dien. Geld word nie
aan buite-instansies of individue
betaal nie. Dit help om ‘n ouditspoor
op die aanwending van die geld te
behou.
Na bl 18

Die Winburg-watergebeurtenis
wys God in aksie

O

ns het gebid vir reën. Weke
lank. En toe stuur die Here vir
ons water in bottels en in tenks.
Baie meer as twee miljoen liter.
Van oral in ons land het dit gekom,
spontaan. Dit was ’n watergebeure
– nie ’n aksie of ’n projek nie. Dit het
spontaan gebeur.
’n Man van buite die Vrystaat wat
gehelp het om vir Senekal water te
organiseer, het gehoor dat ons dam
en krane leeg is. Hy het hiernatoe
gery en in ’n kafee met ’n dame van
Rietfontein-gemeente begin gesels. So
word Santie Bothma, administratiewe
beampte by die plaaslike hospitaal,
die spil waarom alles draai. Sonder dat
ons gevra of gesoek het, het die sosiale
media begin gons en die water het
begin opgedaag.
Winburg-gemeente het reeds in
November ’n tenk opgesit waarin hulle
uit hulle sterk boorgat water geberg en
beskikbaar gestel het.
’n Boer en lidmaat van die AP Kerk
het ’n tenk by Rietfontein-gemeente
opgesit en sy pomp geleen.
Georganiseerde landbou het ’n
25 000-liter-tenk gereël, die plaaslike
koöperasie het een geleen en een is by
die munisipaliteit gebedel. Die water is
dag en nag vrylik beskikbaar gestel vir
enigeen in die breë gemeenskap.
Rietfontein se kerksaal was die
eerste paar weke lank as ’n versamelen verspreidingspunt vir al die bottels
water gebruik. Dit het intussen geskuif
na ’n doelmatige leë gebou wat die
eienaar gratis beskikbaar stel.
Net die vyf-liters was in die omge
wing van 200 000 bottels. Die plek was
soms byna te min, en dan ’n dag later
weer byna leeg. Mense-engele het op
hulle eie inisiatief en kostes water van
Bellville, George, Port Elizabeth, oral in
die Vrystaat, Balitobaai, Vaaldriehoek,
Johannesburg, Pretoria en baie ander
plekke gestuur en gebring. Skole en
kerke van ander plekke het betrokke
geraak. Van hulle het naderhand soos
familie gevoel.
Die watergebeure was van die begin
af ’n suiwer gemeenskapsaksie. Mense
uit al die sfere van die gemeenskap en

Bertus Celliers is predikant
in Winburg.
kerke het spontaan en vrywillig kom
help om water te pomp, waterbottels
af te laai en uit te deel. Mense met
waterkarre en kleiner tenks op hulle
voertuie het water versprei aan die
gene wat nie self vervoer het of kan
loop nie.
By van die skole, die koshuis, ’n
sentrum vir gestremdes, die kinderhuis,
die aftreeoord en die tronk is tenks
sover moontlik volgehou en is duisen
de bottels water afgelaai, ook in dele
van die swart woonbuurt waar daar
geen tenks is nie of min of geen water
beskikbaar gestel is nie.

WhatsApp-groep

’n WhatsApp-groep het almal op
hoogte gehou, en ons soms in die
middel van die nag opgeroep om te
kom water aflaai. Saterdag, Sondag,
maak nie saak nie.
Ná goeie reëns was die ergste krisis
op ’n stadium verby, maar ons het
lank nog water ontvang en versprei,
aangesien die munisipaliteit sukkel
om die beskikbare water in ons dam
effektief en skoon in ons krane te
kry. Baie dele van die plaaslike swart
woonbuurt het onlangs eers meer
deurlopend water begin kry. Tans
stuur ons dit wat ons ontvang na
omliggende dorpe met groter krisisse.
Natuurlik het ons foute gemaak.
Die eerste fase van die waterge
beure was meeste van die tyd
georganiseerde chaos, en soms on
georganiseerde chaos. Water het
eenvoudig skielik van oral af gekom,
by tye selfs in die middel van die nag.
En toe mense hoor hier is water, is ons
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toegestroom.
Soms was daar “too many chiefs,
and too little indians”. Mense wat water
kon kry, het nie altyd gekry nie. Daar
was diegene wat net hulle eie belange
gedien het. Blykbaar is selfs van die
water verkoop. Daar is op tone getrap.
Ons het gou geleer dat daar dinge
is wat ’n mens kan beheer, en ander
dinge wat jy nie kan beheer nie. En
dat ’n mens jou nie moet steur aan dit
waaroor jy geen beheer het nie. Wat
met die water gebeur nádat dit hier
weg is, is een van dié dinge.
Ons het die hoeveelheid bottels
wat mense op ’n slag kon kry, beperk.
Eerder ’n bietjie water vir almal, as wat
sommige wat kom haal niks kry nie.
Ons het ook gou besef dat ons
waterbottels net op sekere tye moet
uitgee. Ons korps van vrywilligers kon
eenvoudig nie aanhoudend aan diens
wees nie. Die water in die tenks is
meestal onder toesig uitgetap, maar 
24 uur-beheer is onmoontlik.
Ons het ook nie slotte aan die krane
probeer sit nie. Dit sou net afgebreek
word, soos wat Winburg-gemeente
gou geleer het.
Die munisipaliteit het wel in sekere
dele van die swart woonbuurt tenks
opgesit en water van buurdorpe af
aangery. Dit is egter net in die swart
woonbuurt versprei, en boonop net
in sekere dele daarvan. Dit is veral die
informele nedersettings rondom wat
die slegste af was.
Ons lewe nie in ’n volmaakte en
ideale wêreld nie. Ons het egter ’n
getroue God wat nie verby die nood
van mense kyk nie. Op die ou end is
ons net dankbaar dat almal wat water
in hierdie tyd nodig gehad het, elke
dag minstens drinkwater kon kry.
Dankie Here! Dankie Suid-Afrika!
Hierdie krisis het mens laat besef
hoe afhanklik ons regtig van water
is. Jy kan nog planne maak met krag,
maar as die water op is, is dit op.
Een belangrik aspek van water
waaroor ons byna nie dink nie, is water
vir ons spoeltoilette. Jy kan nog water
koop om te drink, jouself met ’n nat
Na bl 18
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NG Kerk steek hand uit en gee droogtehulp

Wat het ons in die proses
geleer?

Wat het ons in die proses geleer?
Die NG kerk is 360 jaar oud, groot en
uitgestrek, naby alle gemeenskappe in
Suid-Afrika. Dit het ’n reikwydte oor die
hele land.
Mense se harte en hande is oop.
Hulle vermoë om te organiseer en hulp
te verleen, is waarskynlik van die beste
in die land. Sinodes kan saamwerk en
mense mobiliseer as dit oor die regte
sake gaan.
Die vraag is: Hoe neem ons
die momentum van die lesse wat
ons geleer het uit die saamwerk
en welwillendheid verder? Hoe
ontwikkel ons ’n gedeelde droom
en samehangende projekte vir ons
uitdagende land? Hoe kom ons in pas
met God wat reeds in gemeenskappe
werksaam en teenwoordig is?
Hoe kom ons verby ons verdelende
gesprekke en besluite sodat ons een
dragtig sáám kan fokus op die uitdagings
wat ons in Suid-Afrika moet aanpak? Hoe
breek ons deur ’n kultuur van spanning
en konflik, van vrees en onsekerheid, van
wantroue en verdediging?
Hoe skep ons ’n samesnoerende
Van bl 17

identiteit, en hoe ontwikkel ons
projekte wat hierdie kerkidentiteit
bevestig en verder neem? Hoe neem
ons dit verby teologiese begrippe en
sosiale konsepte wat in akademiese
gesprekke genuanseerd kommunikeer,
maar kragteloos is in ons sosiale
konteks waar mense van vlees en bloed,
emosies, vrees en vooroordele is?
Die krisis van die droogte het die
ware gesig van die NG Kerk na vore laat
sien.
Hoe benut ons as leiers die landswye
beweging van sorg en omgee om
betrokke te wees en ’n verskil te
maak? Hoe identifiseer ons verdere
saambindende sosiale projekte wat tot
voordeel van alle mense in Suid-Afrika
is? Hoe laat ons die boodskap van die
welwillendheid en potensiaal vir alle
mense in Suid Afrika bekend word?
Ons kan nie tevrede wees om
teologiese begrippe soos geregtigheid,
gelykheid en menswaardigheid in
toesprake en skrywes te gebruik, wat
nie terselfdertyd omgesit word in
konkrete projekte tot voordeel van die
gemeenskappe waarin NG gemeentes
is nie.
Ons moet leer om kollektief ons

Die Winburg-watergebeurtenis wys God in aksie

waslap afvee en klere ’n paar kere ná
mekaar aantrek en in ’n klein bietjie
water uitspoel. Maar as jy nie jou toilet
kan spoel nie, is daar gou ’n gemors.
Daarvoor het jy minstens 10 liter op ’n
slag nodig.
Waar loop ’n dorpenaar of stedeling
’n draai? In skole en koshuise word

hierdie uitdaging baie gou ’n reuse
krisis. Bowendien, as rioolpype nie
gereeld voldoende water kry nie,
verstop dit gou.
Daarom moet ons land se watersituasie
baie dringend en eerlik onder oë geneem
word. Dapper stappe om méér water op
te gaar, dit méér effektief te gebruik en

Spanwerk om ‘n vrag waterbottels af te laai.
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hand in konkrete projekte te plaas wat
hierdie begrippe lyf gee, projekte wat
dit laat gebeur.
Mense kon dit ondervind met water
wat hulle in kerksale en op kerkpersele
kon gaan haal en uit die watertenks van
gelowige lidmate ontvang – lidmate wat
hulle trekkers aangeskakel en watertenks
aangery het, wat stadig deur die armste
woonbuurtes beweeg en gestop het
sodat vroue en kinders water kon kry om
te drink, kosmaak en lewe.
Konkrete projekte word alreeds op
groot skaal deur maatskaplike dienste
in al die sinodale gebiede gedoen.
Ons moet egter steeds leer om dit
béter te doen, béter te kommunikeer,
verbeeldingryk te wees.
Water is lewe. Water is die simbool
van God se liefde en genade en
aanvaarding. Hierdie droogte het ons
aan ons broosheid en blootgesteldheid
kom herinner, aan ons diepe
afhanklikheid en ons onderlinge
verbondenheid.
Mag die geestelike en lewegewende
water wat uit die fondasie van die kerk
vloei, op al die plekke waar dit kom
lewe bring! Mag die stroom dieper
word en vrug lewer ... !
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méér te spaar, moet eerder gouer as later
geneem word.
Die kerk kan met sy wye invloed
in die gemeenskap ’n groot rol speel
om mense meer waterwys te maak.
Dit gaan immers oor die voortgesette
bewoonbaarheid van ’n aarde wat ons
God vir ons bewoonbaar gemaak het.

’n Pastorale bril op water
Hierdie artikel bevat transkripsies van
spreekkamergesprekke met boere
wat ingestem het dat hulle anoniem
aangehaal mag word.
1. Water, deur ‘n pastorale bril gesien
Soos ‘n hert wat smag na waterstrome,
So smag my siel na U, o God.
Psalm 42 (Die Bybel, 1953-vertaling)
Droogte kom aan die orde. Maar tege
lyk ook ‘n groter, dieper dors. Die dors
na God.
Jesus se aanbod aan die Samari
taanse vrou by die put om vir haar die
lewende water te gee, sluit hierby aan:
Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat
van hierdie water drink, sal weer dors kry;
Maar wie van die water gedrink het wat
Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid
nooit weer dors kry nie. Nee, die water
wat Ek hom sal gee, sal in hom opborrel
en vir hom die ewige lewe gee”.
(Johannes 4:10 – 15).
Antropologies beskou, behels
menswees die volle spektrum van
ervaring, belewing en deurlewing.
Karen Blixen (1988) skryf: I have a farm
in Africa. Hier vind ons ‘n sinspeling
op die moeilike omstandighede
waaronder boere op die kontinent ‘n
bestaan probeer maak.
2. Metafore vir water
Die Afrikaanse liedjieskrywer,
Christopher Torr, eggenoot van die
sangeres Laurika Rauch, is ‘n plaasseun
uit die Karoo by Graaff-Reinet. Sy
liedjie, Stuur groete aan Mannetjies
Roux, sluit by die boerderybestaan aan.
Die tema van water is baie diep in dié
liedteks ingebed.
Stuur groete aan Mannetjies Roux
My oom se motor is ‘n ou masjien
Hy maak dit vol met dieselien
En hy sing in die strate as hy ons kom sien
My oom is oud en ek is skaars dertien
My oom drink koffie en my tannie tee
Ek vra oor die reën en hy sê ja-nee
En hy drink soet koffie met sy een oog toe
En hy praat weer oor die drie van
Mannetjies Roux
Refrein:
O stuur ons net so ‘n bietjie reën
My oom het ‘n tenk vol dieselien
En seën my pa en seën my ma
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Johan Nel is ’n pastorale terapeut
en geregistreerde sielkundige
berader in privaatpraktyk, ook
senior lektor in Praktiese Teologie
aan die Universiteit van die
Vrystaat, en deeltydse predikant in
Bloemfontein-Wes.
En my oom op sy plaas in Afrika
Maar my oom het gesukkel op die plaas
Want die son was te warm en die reën te
skaars
En die man van die bank het net sy kop
geskud
Want my oom, ja my oom was te diep in
die skuld
My oom se motor is ‘n ou masjien
Hy maak dit vol met dieselien
En hy ry na die lande in die oggenddou
Die lande vaal en sy oë grou
En as jy in die oggend in die lande stap
Hoor jy nog sy motor met sy klak-klakklak
Maar my oom, ja my oom se oë’s nou
albei toe
In sy brief stuur hy groete aan Mannetjies
Roux
Woorde en musiek: Christopher Torr

As agtergrond word die legendariese
drie wat Springbokrugbyspeler,
Mannetjies Roux, in 1962 teen die
Britse Leeus gedruk het, aangehaal.
Die herinnering aan dié drie laat
die oom (boer) bly hoop dat die
onmoontlike soms kan gebeur. Ten
spyte van die uitmergelende droogte,
kan dit dalk tog reën! Ek vra oor die
reën en hy sê ja-nee ... (ja, ons hoop
nog dat dit gaan reën, maar nee, die
reën het nog nie gekom nie). Die
refrein vorm die sekuriteit waaraan
vasgehou word: gebed. Stuur ons net
‘n bietjie reën ...
Waarskynlik ervaar die boer
KRUISGEWYS Julie 2016

wisselende emosies, hy drink koffie
met sy een oog toe (een oog kyk en sien
die harde werklikheid, en ander oog is
toe, die droogte is te erg om te aanskou).
Intussen gaan die lewe aan. Terwyl hy
op die reën wag, kom sien hy ons, hy ry
deur die strate.
Maar die tragedie speel uit: Die boer
pleeg selfmoord. Die brief waarna
verwys word, is die selfmoordbrief
(my oom, ja my oom se oë is nou albei
toe, in sy selfmoord-brief stuur hy groete
aan Mannetjies Roux). Sy gebede en
pleidooie by die bankbestuurder het
op dowe ore geval, want my oom was
te diep in die skuld.
Hy het vir oulaas uitgery na sy lande,
en met grou oë op die dor landskap
uitgekyk. Vermoedelik het hy homself
in die lande in sy motor te vergas. En as
jy in die oggend in die lande stap, hoor
jy nog sy motor met sy klak-klak-klak ...
Die dieselien wat gebruik sou word
om die grond mee om te ploeg, word
instrumenteel tot die selfmoord.
Droogte tref almal, oud en jonk. My
oom is oud en ek is skaars dertien.
3. Boere se narratiewe
‘n Boer vertel:
Ná byna twee jaar sonder ’n druppel
reën, met geen vooruitsig, begin ŉ mens
die impak voel. Daar is net 50 persent
van die diere oor, in gehawende
toestand.
Jy word tot in jou gees gekonfronteer.
Want dis wie ek is: Iemand in wie se murg
die veld en die diere kom sit het. Om
aasvoëls op jou lande te sien draai, word
’n algemene, daaglikse belewenis. Nog ’n
vrekte.
Almal loop deur. En dit bring ook
die positiewe in mense na vore. Almal
ondersteun mekaar. En die enigste
manier wat jy dit kan hanteer, is deur jou
geloof.
As jy my sou vra: Watter soort hulp het
boere nodig?
Dan sou ek sê: Reën, natuurlik. Maar
terwyl ons wag, het ons ondersteuning
nodig. Van mekaar, maar ook uit die
gemeenskap, veral van die kerk. In die
meeste gevalle kry jy dit. Dit help, dis
eintlik al wat help.
Jy is teleurgesteld in die regering.
Maar jy is dankbaar teenoor ander. Boere
wat nog voer het, stuur dit op eie koste.

Dis goed om dit te beleef. Die gebaar is
net so belangrik soos die voer. Jy weet,
mense wéét van jou.

Nuwe vrae word gevra. Uiteindelik
kan die verhouding met God verder
verdiep.

4. Pastoraal-terapeutiese inset
Die turbulensie in die gemoedere
van mense wat ly, raak elke faset van
menswees. Kognitief en rasioneel weet
ons wat ons glo. Emosioneel voel ons
soms baie naby aan God, en ander kere
weer asof Hy ons verlaat het. Maar ons
belééf weer eredienste. Ons kom agter
dat trane soms verligting bring.

5. Nie ‘n punt nie, maar ‘n pad

‘n Boer: Maar in die eensame ure
wanneer jy alleen is met jou gedagtes,
begin jy twyfel aan dit wat altyd vir jou
vanselfsprekende waarhede was. “God
sal sorg”, begin dun klink. Ons beleef dit
nie nou nie. Uiteindelik ontdek ek: Dis
gesond om soms te twyfel; dis goed om
eerlik te wees daaroor.
Die krag van ‘n narratief is onder
andere daarin geleë dat die brein nuwe
paadjies begin vorm. Wanneer ons
woorde, name gee aan wat ons dink en
hoe ons voel, help dit om uiteindelik
ook oplossings te kry. Krisisse dwing
ŉ mens om te dink, kreatief te raak.

‘

Nog ‘n boer: Iewers tussen die wanhoop
en die hoop kom die besef: My hele lewe
is geskud. Familie, plaaswerkers, almal ly.
Oud en jonk. Ek ontvang deernis, en vind
dat ek ook self ook meer deernis het. Ek
waardeer die ruimte wat mense my gee,
maar ek gee ook ruimte. Ek voel dat ek
gehoor word, daarom luister ek, ek voel
dat ek verstaan word, daarom probeer
ek ook beter verstaan. Ek ervaar dat
niemand op my opgee omdat ek anders
geword het nie, of kwaai of depressief is
nie. En ek is dankbaar daaroor.
Ek kan waag om saam met Job te
sê: “Tot nou toe het ek net gehoor wat
mense van U sê, maar nou het ek U self
gesien” (Job 42:5).
6. Die gang
In 1991 skryf Christopher Torr Die gang,
as opvolg vir Mannetjies Roux.
Dit vertel die verhaal van ‘n
middeljarige vrou (dalk die 13-jarige

As jy my sou vra: Watter
soort hulp het boere
nodig? Dan sou ek sê:
Reën, natuurlik. Maar
terwyl ons wag, het ons
ondersteuning nodig. Van
mekaar, maar ook uit die
gemeenskap, veral van die
kerk. In die meeste gevalle
kry jy dit. Dit help, dis
eintlik al wat help.

’

‘

Jy is teleurgesteld in
die regering. Maar jy is
dankbaar teenoor ander.
Boere wat nog voer het,
stuur dit op eie koste. Dis
goed om dit te beleef. Die
gebaar is net so belangrik
soos die voer. Jy weet,
mense wéét van jou.

Wie is GDN?

GDN is ’n netwerk van verteenwoordigers uit elke sinode van die NG Kerk, die
VBO-forumlede (Communitas, Excelsus, Shepherd, asook Bybel-Media as borg)
en ekumeniese vennote (onder meer uit die Hervormde Kerk en diensleweraars
soos Helplift en TIW).
GDN bedien ’n breër gemeenskap met die webtuiste (gemeentes.co.za)

dogtertjie?) wat pas van haar man
geskei is. Sy gaan kuier (weer) op die
plaas, om weg te kom van die seer van
haar egskeiding. Daar is nie elektrisiteit
op die plaas nie.
Die sinspeling kan vertolk word
as die vonk tussen man en vrou wat
kan verdwyn. Menslike wantroue en
verraad (soos die aarde draai sal ‘n haan
weer kraai) vorm deel van ons lewe en
bestaan.
Die basiese emosie is weer
onsekerheid, en die kwesbaarheid van
die mens word uitgewys: “Die vlam is
delikaat en fyn, en dit kan soos ‘n dief in
die donkernag verdwyn”.
Uiteindelik seëvier die hoop. Op
dié plaas het daar ná die droogte ‘n
tragedie afgespeel, maar die storm wat
woed, bring ook weer reën (en sou kon
vertaal met seën, soos die dogtertjie
gebid het).
Sy maak die ontdekking, hoe
traumaties ook al die gebeure, dit is
noodsaaklik vir groei en vooruitgang. ‘n
Gang lei iewers heen. Dit doel daarvan
is om ‘n deurgang moontlik te maak. ‘n
Gang ook uit droogte. Geanker in wat
deel is van ons bloed: geloof, hoop en
liefde.

’

waar hulpmiddels oor ’n wye spektrum beskikbaar gestel word. Die kwartaal
likse tydskrif Kruisgewys (alle artikels kan afgelaai word by die webtuiste, ook
van Bybel-Media) word aan leraars in die NG Kerk, Afrikaanse gemeentes van
die VG Kerk, Hervormde Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk en Gereformeerde
Kerke gestuur en redaksioneel versorg en geldelik geborg deur Bybel-Media.
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Die web van water as bron vir genesing. Water en erediens
Van bl 5

3. Die gemeente as liggaam van 		
Christus.
4. Ander mense
5. Die wêreld
6. Die aarde. Wat nog?
Stap 2:
Ons maak ’n grafiek of tekening van
die moontlike koppelings. Teken
die web of netwerk saam met die
eredienswerkgroep op ’n blaaibord.
Stap 3:
Ons evalueer eers ons waterrituele en
vra op watter vlakke dien ons rituele
hierdie netwerk? Waar lê die klem?
Kom ons neem as voorbeeld ’n doop
in ’n oggenddiens en ons vat daardie
hele doopdiens as waterritueel. Welke
koppelings word gemaak en noem
ons bewustelik by name, en watter bly
agterweë?
• Die dopeling en God
• God en die hele gemeente
• Die gemeente en die dopeling
• Die gemeente en God
• God en die aarde en die samelewing
• Die dopeling en die aarde en die
samelewing
• Die gemeente en die aarde en die
samelewing
• Daar is nog veel meer moontlikhede
hier ...
Jy sal uit bogenoemde oefening ’n
goeie prentjie kry van die teologiese
onderbou van die waterrituele in jou
gemeente. Ek noem vrae wat gevra kan
word en waarop gemeentes self kan
uitbrei:
Is daar ’n bewustelike koppeling
tussen ons gemeente se liturgie en die
droogte? En met rassisme? En met my
enigste troos in lewe en in sterwe? En
met ...?

Stap 4:
Hier word gevra watter liturgiese
bronne reeds bestaan wat kan help
om hierdie koppelings te dien. By
voorbeeld, die liturgiese kalender
met die Seisoen van Skepping,
Skeppingsondag, Paas- of opstan
dingsondag, wat tradisioneel die
“waterdag” van die kerk was. Watter
ander seisoene kan juis dit dien?
In ’n volgende rondte kan ons vra
wat ons potensieel by ander kerke
kan leer oor hoe hulle dit doen. Dalk
ontdek ons dat doop(-herinnering)
alles te make het met die belydenis van
Belhar en die gay-debat.
Ten slotte glo ek dat ’n bewuste
aksent op water in die erediens ons
nader kan vat aan ’n sakramentele
lewenswyse, ’n lewe waarin die
gewone en alledaagse van water my
voortdurend aan my verbintenis met
God, alle ander mense, die samelewing
en ook die aarde herinner; dat ek
voortdurend my skoene moet uittrek,
soos Wilma Stockenström (1970) in
haar gedig “Almoeder” doen:
Om te weet waar ek trap
onderaardse riviere vlermuisstil
vloei, laat my bedeesder stap.
Wanneer ons só loop, bewandel ons
die aarde op ’n sakramentele wyse.
Ek glo ons waterrituele genees
ons omdat hulle koppelinge maak,
ons konnekteer en herkonnekteer.
Dit sal ons goed doen om as teo
loë voortdurend te sorg dat ons
waterrituele dit optimaal doen.
Om ons in hierdie misterie te
verdiep, is deel van ons opdrag.
Dit is ook opwindend, want daar is
méér in en onder die water(rituele)
as wat ons kan vermoed. Soos Louis
Esterhuyse (2010) sy digbundel tereg

geheimenisvol betitel het: wat die
water onthou.
’n Paar bronne
Esterhuyse, L. 2010. wat die water onthou.
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Kruisgewys bereik byna 3 000 gemeenteleiers

D

IE doelstelling van Kruisgewys is om die jongste
teologiese denke oor kerk- en gemeentewees op
’n bevatlike wyse aan besige gemeenteleiers oor

te dra.
Bybel-Media is die uitgewer van Kruisgewys en
versprei dit minstens vier keer per jaar gratis as ’n diens
aan gemeentes, ooreenkomstig die leuse “Vennoot in
geloof en bediening”. Die tydskrif is ’n gesamentlike
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aksie met die Gemeentedienstenetwerk (GDN).
Chris van Wyk van GDN (links bo) is die artikel
redakteur. Pieter Fourie van Bybel-Media (links onder) is
die eindredakteur.
Kruisgewys word gestuur aan leraars van die Gerefor
meerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch
Hervormde Kerk, die NG Kerk, die Afrikaanse gemeentes
van die VGKSA en die Christelike Gereformeerde Kerk.
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PRAKTIESE HANDLEIDING MET ’N
AANVULLENDE 10-WEKE-BYBELSTUDIE

210

R

00

OOP VIR DIE OOMBLIK

NADER AAN DIE HIER EN NOU MET DIE HERE
– WILLEM NICOL
Oop vir die oomblik laat ontvou die geloofsgewoonte van
teenwoordig-leef en wys watter waardevolle bydrae dit
tot ons daaglikse lewe-met-die-Here kan maak.
Dit is op die oomblik gewild om aandag te gee aan wat
deur die loop van die dag in ons bewussyn gebeur. Ons vra
ons af hoe afwesig of hoe teenwoordig ons vir die hier en
nou is. Ons praat oor “leef in die oomblik”, “leef bewustelik”,
teenwoordigheid, awareness of mindfulness.
In Oop vir die oomblik kom die teorie en praktyk van “leef in
die oomblik” saam om jou te help om in die hier en nou met
die Here te leef en dit deel van jou leefwyse te maak. Daarom
word jy in elke hoofstuk ook genooi om oefeninge te doen.
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OOP VIR DIE
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PROTESSTEM
In Protesstem neem JAAP DURAND ons op
’n reis deur sy oomblikke van herinnering …
Cottesloe, Kwazakhele, Belhar, die strugglejare, Dakar en talle ander onvergeetlike
oomblikke wat vir hom belangrik was en wat
hom diep geraak het.
Uiteraard vertel hy hierdie verhale vanuit
sy perspektief. Tog bly dit herinneringe wat
die leser nie onaangeraak sal laat nie. Om te
onthou is immers deel van ons menswees.
Ons leef vanuit ons herinneringe. Dit vorm
deel van ons identiteit.
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