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DIE SOSIAAL-MAATSKAPLIKE POSISIE VAN ONS LIDMATE. 

 

In die benadering van die VAM kommissie van die Algemene Sinode, en die hele 

uitbeweeg van die Ned. Geref. Kerk om ŉ nuwe staanplek in die gemeenskap te kry, 

word daar gewerk met ŉ bepaalde maatskaplike beeld van die Ned. Geref. lidmate 

teenoor die swartgemeenskappe waarheen die kerk probeer uitreik. 

 

Ons lidmate word veronderstel as die bevoorregtes wat die minderbevoorregtes moet 

laat deel in hulle voorregte. Die hele VAM visie en uitbeweeg van die Ned. Geref. 

Kerk veronderstel mense wat tyd, geld en geleentheid het om mense wat nie tyd, geld 

en geleentheid het nie, op te hef. 

 

Hierdie beeld word staangemaak deur terme soos die “armstes van die armes” en 

statistieke waarin die swartgemeenskappe se gemiddelde inkomste afgespeel word 

teenoor ons lidmate se inkomstes.  

 

Hierdie veronderstelling van ons eie lidmate se sosiaal- maatskaplike posisie is egter 

uit voeling met die werklike druk waarbinne ons lidmate hulle bevind. 

 

Die term “bevoorreg” kan nie net gemeet word aan inkomste deur verdienste in ŉ 

staat met sosialistiese aksies nie. 

 

Binne die sosiale visie van die owerheid word ons lidmate uitgesluit uit die 

bevoorregting van die groep wat hulle as die “voorheen verontregtes” sien. Dit het 

ingrypende finansiële implikasies vir ons lidmate wat doelbewus uitgesluit word in 

terme van bevoorregting deur die owerheid met staatsfondse en staatsbeleid. Dit 

beteken dat die gemeenskap wat die kerk nou wil sien as “minderbevoorreg” deur die 

owerheid bevoorreg word. 

 

Dit sluit sake in soos werksgeleenthede op grond van ras, studiebeurse en beskerming 

in werksposte ten spyte van onderprestasie. Ter selfde tyd word daar op ons lidmate 

druk geplaas om poste te ontruim, mense in diens opleiding te gee terwyl hulle nog 

hulle eie pos se werk ook moet doen of meer werk as hulle poste moet doen – met die 

wete dat as hulle dit nie aanvaar nie hulle hul eie poste kan verloor. 

 

Die sosiale visie van die owerheid bring nuwe belastings mee juis om die groep wat 

hulle as “voorheen verontreg” sien, te bevoordeel met die produksie van ons lidmate. 

Dit het al ŉ patroon gevestig dat ons lidmate belas word om dienste te verskaf waarin 

hul self nie die voordeel trek nie. 

 

Die ineenstorting van die dienste van die owerheid soos gesondheid en polisie het al ŉ 

ekonomie geskep waar ons lidmate deur belasting die dienste van die owerheid 

onderhou en ook privaat dienste naas die staatsdiens moet oprig en onderhou – vir 

veiligheid, beskerming en gesondheid. 

 

Ingrypende sosialistiese wette soos met die mediese fondse maak dat die groep wat 

ons lidmate verteenwoordig – die middelklas – verdring word. 

 

Die gemiddelde gesin in ons gemeentes is tans besig om familie-lede wat werk 

verloor het, pakkette moes vat en met pogings om ŉ nuwe heenkome te skep verloor 
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het en ouers wat nie meer deur ouetehuise opgeneem word nie, uit hulle inkomste te 

finansier. Daarby kom die eise van al hoër skoolgelde om goeie onderwys te behou. 

 

U is oor baie meer sake ingelig om hierdie beeld uit te bou. In Levubu ontvang elke 

swart gesin sy eie grond om ŉ huis op te bou, wat gewoonlik ’n hektaar groot is, 

verniet. Dit is hierdie vrye grond beleid wat maak dat ons eie lidmate hul plase moet 

opgee.  

 

Die beeld wat uit kommissies soos die VAM kommissie voorgehou word van ons 

lidmate as die bevoorregtes wat met ŉ oorvloed van tyd, geld en geleentheid die swart 

gemeenskap kan ophef,  is uit voeling met die staatkundige posisie van ons lidmate en 

die groep wat as “minderbevoorreg” gesien word.  

 

Hierdie visie is besig om ŉ diep vervreemding te veroorsaak. 

 

Die sosiale drome van die NG Kerk as die een wat met sy oorvloed van middele na 

die swart gemeenskappe uitreik vervreem die gemiddelde lidmaat van die kerk wat 

voel dat hy sonder die begrip van sy kerk sy eie pad moet loop en van die sosiale 

drome van die kerk doodeenvoudig uitgesluit is. 

 

Indien daar nie ŉ ander beeld en hantering van ons lidmate oor hulle sosiaal en 

ekonomiese posisie in ŉ sosialistiese gemeenskap vanuit die kerk gaan kom nie, sal 

die kerk met oorhoofse ideale en besluite werk waarvoor hy nie lidmate se deelname 

sal kry nie.  

 

Dit is reeds die feitlike gebeure met die VAM pogings. 

 

Binne die dreigende sekularisasie wat ons in die gesig staar met lidmate wat hulle van 

die kerk se geestelike waardes wil vervreem, is dit nie slim om met sosiale visies te 

werk wat ons lidmate vervreem van die kerk nie. 

 

Dit is dringend nodig dat die sosiale, maatskaplike en ekonomiese posisie van ons 

lidmate binne die nuwe sosiale kragte van die land verreken sal word. Om met die 

uitgediende beeld van ons lidmate as die “bevoorregtes” teenoor die swartge-

meenskappe as die “minderbevoorregtes” te werk is binne die huidige staatsbedeling 

onverantwoordelik. 
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