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Maak saam God se koninkryk sigbaar 
Liewe betrokkene (Pandemie aksie) 

In hierdie bediening is daar soveel 

“abnormale” omstandighede tye, maar nou 

het die abnormaliteit net meer geword. Aan 

die een kant het ons ‘n baie goeie tyd as gesin 

en groei ons in ons liefde vir God en vir 

mekaar. Ek leer baie deur insette deur veral die 

internet. Wat die betrokkenheid met 

Mosambiek betref is daar ‘n frustrasie dat ek 

nie daar kan wees nie. Ek moes nou daar 

gewees het.  Aan die een kant leer ek om my 

identiteit te vind nie in wat ek doen nie, maar 

in die Gees wat in my woon.  

Aan die ander kant is daar ‘n pyn en ‘n traan in 

my hart oor Mosambiek met al sy mense. 

 

Hoekom is dit moeilik vir Mosambiek?  

Sonder om te prioretiseer, baie van julle weet 

van die Isis terrorisme in Cabo Delgado 

provinsie. As ek reg is, is daar al so 1400 mense 

dood en sommige geweldadig. Die manier hoe 

vrees ingepalm word maak dat honderde 

duisende mense daardeur geaffekteer word. 

Omdat dit ‘n ektrimistiese M*sl$m groep is,  

word die werklike gevaar vir Christene ook al 

hoe groter. Daar word in feitlik elke nuusberig 

ook genoem van korrupsie en magsmisbruik 

van die regering polisie en weermag. Die 

gewone man op straat kan niemand vertrou 

nie. Soms is die eksrimiste die betroubaarste. 

Verder is die Covid pandemie besig om in 

Mosambiek ook spoed op te tel. Die 

omstandighede waarin mense bly maak dat dit 

werklik groot skade dood en pyn kan 

veroorsaak. https://covidmoz.netlify.app/  

 

Wat die Geref Kerk betref (kan net sowel ander 

denominasies ook noem), is daar ‘n 

verwardheid. Baie sukkel nou met geloof, en 

ook die leiers kan nie die Pandemie 

wetenskaplik reg verstaan nie. Met regering en 

politiek wat nie vertrou word nie, word daar 

gedurig vanuit tradisionele wortels gewonder 

waaroor dit werklik gaan. Van die dominees 

Herinnering aan ons 

familie in Mosambiek 

https://covidmoz.netlify.app/


 

Hoe nou gemaak? 

Denkwyses word gewoonlik binne verhoudings 

verander. Die pandemie maak dat ek nie nou 

daar kan wees nie. Dit is die vyand van intieme 

kontak tussen mense.  

  

Ek kan nie op die stadium gelowige mense 

bymekaar kry om met mekaar te deel nie.  Dit 

is volgens my baie belangrik dat dissipels in 

dink dat die regering hulle indoen en word 

geloof nou die vyand van die inperkings 

maatreels. Die Here sal tog nie toelaat dat die 

byeenkomste gestop word nie. As daar dan ‘n 

pandemie is, ons is mos nie bang om dood te 

gaan nie. Die oortuigings lê baie diep en dit is 

regtig moeilik om ‘n gesonde verstaan te help 

bou. Ons kan nie die westerse verstaan oordra 

nie, maar moet help om wetenskaplik gelowig 

meer geloofwaardige inligting op die tafel te sit 

sodat daarop ‘n eie verstaan gebou kan word. 

Dan eers kan die leiers beter lidmate help om 

te weet wat die Here van ons as gelowiges 

verwag in die tyd.

  

As die leiers sukkel, dan gaan dit nog slegter 

met die lidmate. Die verwarring is gevaarlik vir 

geloof. Dink aan al die tradisionele denke wat 

by meeste nog baie sterk die basis van besluite 

is. Verder is dit ook clans wat besluite neem, 

nie jy as enkel gelowige nie.  Kyk na die foto 

van die “medisyne” om die man wat die 

sekretaris van ‘n wyksgemeentetjie is, se seer 

voet.



Onthou die dissipels soos Maninja:

 
Onthou die sendelinge soos Frits en Nickey:

 
Veral ook Andre en Annemarie wat op die 

stadium in die gevaarlike areas werk. So ook 

Johan en Enna Dames. 

Onthou die lidmate wat nie bymekaar kan kom 

en mekaar versterk nie en ook nie internet het 

om boodskappe te luister nie.

 
Bid ook vir die proses om leiers te help om 

lidmate te wys op hoe hulle steeds mekaar kan  

Mosambiek nou die dissipelskap werk moet 

doen. Die bewys van die werk is as dit gebeur.  

Nou is ek besig om met Whatsapp en 

videotjies te luister en te reageer en is mens 

baie sterk onder die indruk daarvan dat die 

Gees van God self daarin moet wees, anders 

doen dit meer skade as goed. Bid asb saam vir 

die tyd ook vir die proses.  Dat God se Gees 

mense sal oortuig van die waarheid.  Dat 

vetroue weer herstel sal word waar nodig ten 

minste met die Here.  

Onthou die mense van Mosambiek 

Ek kan nie nou by julle uitkom om te kom 

vertel nie.  Soos hier by Garies. 

 
Bid vir dissipels van Jesus in Mosambiek ten 

spyte van ons eie groot aanpassings en stryd.  

Laat ons ook hier mekaar help. Bel as ek kan 

help.  

Onthou die leiers wat soms verward is:

 



versorg, mekaar kan leer, kan evangeliseer in 

die tyd, mekaar kan korrigeer en op die pad 

hou, en kan uitreik na ander gebiede. Niks van 

die belangrike prosesse hoef stil te staan nie.  

(ook nie hier by ons nie). Bid ook vir my wat 

direk met my verhoudings en taal dit ook so 

met elektroniese media moet oordra. Bid ook 

dat die grens weer oop sal maak dat die werk 

meer persoonlik sal kan gebeur. 

 
 

 
 

 

Indien u nie meer die nuusbriewe wil ontvang 

nie, laat my net weet. 

Mosambiek nommers is  

+258 86 925 6991  

RSA nommer: 082 721 3809 (Whatsapp is 

aktief ook in Mosambiek) 

 

 

 

Bedienings rekening:  

Naam: NG Protea Handevat      

Bank: Absa spaar 

Rekening no: 9242453187 

Takkode: 632005 

Baie liefde 

Danie en gesin  

Handevat Proteahoogte 

TEL: 0827213809 




