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VOLKSVEROOTMOEDIGINGSAKSIE 
 

 

 
 
INLEIDING TOT DIE VIER DOKUMENTE 

Die Verootmoedigingsboodskap word in vier dokumente aangebied, 
waarvan hierdie dokument die derde is. Sodoende word die 
stapelboubeginsel in die opeenvolgende dokumente beliggaam en die leser 
trapsgewys aan die logika van die boodskap blootgestel. Kortliks sien die 
samestelling soos volg daar uit; 

Dokument 1 – Die ,OPROEP!’  

Die aandag word kort en kragtig gevestig op die dwaling wat in 
volksgeledere voorkom en ‘n dringende oproep word gemaak om terug te 
keer na God almagtig  

Dokument 2 - ,Volksverootmoedigingsaksie’   
               
Die verootmoedigingsaksie word bekendgestel met die fokus op die 
ontstaan en doel van die aksie. 

Dokument 3 – ,Volk in nood – Verootmoedig!’  
 
Die doel met die oproep om verootmoediging voor God almagtig asook die 
nood waarin ons volk verkeer, word meer breedvoerig toegelig. 
 
Dokument 4 - ,Verootmoedig voor God Almagtig’ 
 
Die klem val op die enigste uitweg vir ons volk, wat die weg van 
volksverootmoediging is waardeur die verhouding met God almagtig herstel 
kan word. 

 

2 



VOLKSVEROOTMOEDIGINGSAKSIE 
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VOLKSVEROOTMOEDIGING 
 

INHOUDSOPGAWE 
 

1. Die doel met dié oproep 
2. Die voorwoord 
3. Die nood van ons volk 

 
DIE DOEL MET DIÉ OPROEP 
 
Volksverootmoediging word meestal net met die lippe gedoen sonder dat daar enigsins 
’n  hartsverandering  plaasvind.  Hierdie  verootmoedigingsdaad  moet  nie  van  bo  af 
afgeforseer word nie, maar moet spontaan van onder af, vanuit  die 
verbondsgesin voltrek word. Die doel met die dokumentjie is dus om baie ernstig tot 
elke individu en gesin te appelleer om na vore te tree as die leiers in elke gemeenskap. 
Daar moet besef word dat niemand anders vir u en vir my die kastaiings uit die vuur 
gaan krap nie. U moet as individu en gesin die inisiatief neem en in u gemeenskap 
die boodskap van verootmoediging uitdra. 

 
Daar moet ook daarna gestrewe word om onsself en ons volksgenote bewus te maak 
van toestande in ons land en hoedanig ons as ’n volk daaraan blootgestel is. Daar is 
mense wat so vas aan die slaap gesus word deur die propagandamedia dat hulle nie ’n 
idee het van wat aan die gebeur is nie. 

 
As ons iets wil doen moet ons nie wag tot dit te laat is nie, maar betyds hand aan die 
ploeg slaan. Die doel is dus om op ’n eerlike manier die waarheid aan die lig te laat tree 
deur inligting te verstrek wat die propaganda en die leuens sal ontmasker. Mense glo dit 
nie, maar die vervolging van die ware Christene word al feller in die “New Age” bestel.(1)

 

 
Die doel is verder om ons volk se verbondsverpligtinge weer ernstig onder die aandag van 
ons mense te bring. Ons het ons roeping as volk versaak. Sodra ons weer ons roeping 
verstaan sal ons weer insig kry, moed kry, weer eendragtig saambou en saamwerk aan 
ons volksideale. 

 
Die laaste doel is om weer aan ons verslae volksgenote, veral ons jongmense, hoop te 
gee. Alles is nie verlore nie mits ons na God Drie-enig en na Sy Woord wil luister en Sy 
wil doen. Die grootste diens wat aan die anti-christelike magte bewys kan word, is om 
niks te doen nie, want dit kom neer op gelate aanvaarding van dit wat plaasvind. 

 
Almal wat uit innerlike oortuiging bymekaar behoort moet saamgevoeg word en daarvoor 
moet u en ek ons met groot erns beywer. 

 
U moet as gesin, familie en vriendekring die inisiatief neem en in u gemeenskap die 
boodskap van verootmoediging uitdra. 

 
(1)  “New Age” of Nuwe Era en Nuwe Wêreldorde hang in baie opsigte saam. ’n Nuwe tyd, die sg. 
Akwariustyd, het nou aangebreek waar die Antichris sterk op die voorgrond sal tree. 
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VOORWOORD 
 

Die wêreld wil so graag hê dat ons net losstaande idividue moet wees  wat  
maklik beïnvloed en op sleeptou geneem kan word. Die Here weet egter van beter, 
daarom het hy gesinne en volke verordineer. Die gesin is soos ’n hawe waar daar 
skuiling teen storms gebied word. In die godvrugtige gesin word die gesinslede die 
geleentheid gebied om oor hulle gevoelens, bekommernisse, probleme en selfs 
hartsgeheime te praat. In die gesin kan hulle hulp kry, bemoediging ondervind, 
gesteun word om die koers in die lewe te behou. 

 
Daar kan verskillende soorte gesinne onderskei word soos o.a. die oppervlakkige gesin 
waar die vergadertyd min is en die gesprekke baie oppervlakkig. Dit gaan hoofsaaklik 
oor korttermynvrae soos: waar is my tas?, hoe laat ry ons?, wie neem my na die rugby 
toe? ens. Die rustigheid rondom die etenstafel bestaan nie, want daar word baie min 
rustig saam geëet. Die televisie is altyd aangeskakel en dié vorm eintlik die derde maar 
ook die belangrikste ouer. 

 
Daar bestaan in die tweede plek die formele gesin.  Die gesprekke is van ’n bietjie hoër 
gehalte, maar daar is nie juis kans om oor persoonlike sake te gesels nie. Daar word oor 
die weer gepraat, die belangrikste nuus by die skool of die werk word meegedeel, daar 
word oor sport en sportuitslae gepraat, melding word miskien gemaak van ’n moeilike 
of onregverdige onderwyser, maar veel verder kom die gesprekke nie. Die formele 
verhouding in die gesin laat nie toe dat oor die gesinslede se gevoelens gepraat word 
nie. 

 
In die derde plek is daar die godvrugtige gesin wat ruimte en tyd maak vir vrugbare 
gesinskommunikasie. In die gesin bestaan daar vertroue tussen die gesinslede en kan 
hulle vertroulike gesprekke voer sonder enige vrees vir kritiek. Die gesinsatmosfeer is soos 
’n rustige oase in ’n verraderlike wêreld. Daar bestaan tyd en daar word ruimte gemaak 
om oor alles te praat en die geloofsaspek word beklemtoon. Geloofskommunikasie bind 
die gesin saam op ’n wyse wat nie in die ander gesinstipes moontlik is nie. 

 
Ons wil pleit dat alle gesinne godvrugtige gesinne moet word. Ons wil pleit  dat 
die vader saam met sy gesin Die Bybel as die Woord van God sal bestudeer, dat die 
hele aangeleentheid  van  verootmoediging  oordink  en  dat  ’n  vasberade  besluit  
geneem sal word om die gesinsaksie en die volksverootmoedigingspoging uit te dra 
na ander gesinne. 

 
Daar word so dikwels die versugting uitgespreek na leiers en nou word elke gesinshoof 
saam met sy gesin die leiers. Hulle bewerk saam ’n kragtige daad van verootmoediging 
en voer dan die gedagte vrugbaar verder in die gemeenskap. Op die manier word die 
verbondsgesin steen vir steen ingemessel in die volksgebou. 

 
Hierdie bouwerk op dié Rots is onverganklik, hierdie bouwerk op dié Rots  het 
ook ewigheidsbetekenis. Ons moet oorgaan tot die daad en nie langer net praat en met 
slap hande na die nood van ons volk kyk nie. Ons moet soos Josua van ouds sê: “Maar 
ek en my huis, ons sal die Here dien”. (Jos. 24:15). 

 
 

5 



DIE NOOD VAN ONS VOLK 
 

Daar is uiteenlopende opvattings oor ’n aangeleentheid soos hierdie. Sommige van ons 
volksgenote is vaagweg bewus van die probleme wat ons ondervind, maar weet nie 
mooi wat aan die wortel daarvan lê nie. 

 

Aangeleenthede wat die nood van ons volk aandui 
 

i. Daar word gepraat van regstellende aksie en die ingeboude diskriminasie teen 
blankes sodat baie duisende die land moet verlaat om elders ’n heenkome te vind. 

 
ii. Die Afrikaner is so verdeeld dat hy geen faktor in die alledaagse politiek is nie, en die 

toestand word steeds ingewikkelder. 
 

iii. Baie Afrikaners is oortuig daarvan dat transformasie noodsaaklik is, al weet hulle nie 
mooi wat dit beteken nie. Buitendien is daar, volgens hulle, nie die leiers wat hulle uit 
die onsekerheid kan help nie. 

 
iv. Daar is die grondherverdelingsprogram van die regering wat gepaard gaan met in- 

timidasie, wetgewing wat afskrik, plaasaanvalle en plaasmoorde. 
 

v. Daar word vaagweg gepraat van korrupsie, wanbesteding en selfverryking, maar 
aan die ander kant is die ekonomie florerend en word mense ryk soos nog selde 
in die verlede. Daar word gemaklikheidshalwe verby die verarming van Afrikaners 
gekyk en die wat broodsgebrek het moet self sien om klaar te kom. 

 
vi. Die veiligheidstelsel het so goed as in duie gestort, want misdaad, verkragting, aan- 

randings, roof en moord het met rasseskrede toegeneem sodat die R.S.A. met 60 
moorde per dag die misdaadmekka in die wêreld geword het. Elkeen moet maar net 
toesien dat dit nie vir hom of haar tref nie al het 250,000 mense sedert 1994 geweld- 
dadig in die R.S.A. gesterf (soos op datum van die skrywe hiervan). 

 
vii. Op onderwysgebied is die posisie onrusbarend al dink die meeste  ouers dat 

die toestand nie so erg is nie. Afrikaansmediumskole het van nagenoeg 3400 in 
1994 afgeneem tot ’n skrale 800 in 2006. 

 
Die stelsel bekend as Uitkomsgebaseerde Onderwys het ten doel om die Afrikanerkind 
se  Christelike  waardes  te  ondergrawe,  om  die  Afrikaanse  taal  te  ondermyn,  om 
godsdiensgelykheid (sinkretisme) af te forseer, om  sedelike verval te 
bewerkstellig (lewensoriëntering) en nog baie meer. 

 
Op hierdie trant kan nog veelvoudig aangegaan word, maar die bedoeling is nie om vrees 
te wek nie. Daar sal selfs diegene wees wat beweer dat die toestand nie so noodhebbend 
is as wat voorgegee word nie. ’n Derglike houding het die destydse Admiraal Nelson met 
sy Britse vloot ook ingeneem toe hy die verkyker op sy blinde oog gesit het en beweer 
het dat hy geen gevaar sien nie. Daar is niemand so doof soos hy wat nie wil hoor en 
niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie. 
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’n Duidelike insig in die ware toedrag van sake 
 

Daar is egter ook diegene van ons volksgenote wat dieper dink, meer  weet  en 
reg verstaan waarom dinge so gebeur soos wat hierbo geskets is. Wat nie ’n 
skuldgevoel ontwikkel het omdat ons op die behoudende geloofspad gebly het nie. 
Hierdie gelowige Afrikaners is opreg bekommerd oor die koers wat vandag ingeslaan 
word op pad na ’n “New Age” bedeling, ’n Nuwe Wêreldorde, waarin alle grense 
tussen God Drie-enig en die afgode, tussen waarheid en leuen, tussen geloof en 
ongeloof, tussen sedelik en onsedelik uitgewis word. 
Hierdie geloofsgenote verstaan wat met die leer van rasvermenging beoog en bereik 
word, maar as gevolg van die geweldige mediamag, die helse krag van propaganda, 
kan hulle oënskynlik nie die volkswa in die regte rigting krink nie. Om hierdie rede 
besin hulle baie ernstig oor dié toedrag van sake. Hulle sien en ondervind alhoemeer 
die felle aanslae van die anti-christelike magte wat daarop bedag is om ons as 
verbondsvolk te vernietig. Hierdie planetariese aanslag word egter nie net teen ons 
volk geloods nie, maar teenoor alle ware Christene. “Through most of church history, 
persecution has been part of the normal Christian life. … When nations turn from truth to 
myth, persecution of nonconformists naturally replaces justice. The whole world is under 
the control of the evil one.” (Berit Kjos: Brave new schools, p.199) 
Sonder om enigsins te oordryf, moet ons erken dat die oomblik van waarheid vir die ware 
gelowige aangebreek het. 

 

Op soek na die wese van die probleem 
 

Die probleme wat genoem is, kan nog aansienlik vermenigvuldig word, maar dit dien nie 
juis ’n doel nie, omdat dit maar net simptone van dieperliggende siektes is. Dit het geen 
nut om net by die simptome van dié siekte(s) stil te staan nie. Daar moet na die wese van 
die probleem, na die kern van die afwykings deurgedring word, want dis juis daar waar 
die regstelling, die korrektivering moet plaasvind. 
Daar kan veral twee kernoorsake van die noodlottige verval van ons volk  onderskei 
word, naamlik die omkering van die waardes, ook volkswaardes, in die eerste plek en 
die vervreemding van ons volk van sy ware identiteit. Ons gee baie kortliks aandag aan 
albei. 

 

Die omkering van die Christelike waardes 
 

Hierdie   ondermyningshandeling   kan   met   baie   name   genoem   word   soos   o.a. 
waardeverskuiwing,  waardeverplasing,  waardevertroebeling,   waardevernietiging,  of 
waardeverduistering. In Engels word van “values clarification” gepraat. 

 
Wat word daarmee bedoel? 

 
Soos die vis water nodig het om te lewe so het die mens (kind) waardes nodig om as mens 
gereken te word. Nie slegs die velkleur nie, maar die waardes vorm die fundamentele 
verskil tussen volke en verskillende kulture. 

 
* Die verskille tussen behoudende en liberale Afrikaners word o.a. veroorsaak deur die 

verskillende interpretasies van die waardes en norme. 
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* As kinders uit verskillende kulture, volke en geloofsoortuigings in dieselfde klaska- 
mer geplaas word, ontstaan waardebotsings, waardekonflik en waardeverduistering 
en dit kan nooit goeie opvoeding genoem word nie. 

 
* Die mens (kind) vind betekenis, sin (meaning) in die lewe deur aan waardes inhoud 

te gee. Sonder waardes geen sin en sonder sin geen vrugbare lewe. Sonder sin, 
d.w.s. ’n sinlose lewe, gee aanleiding tot neuroses, afwykings, angs, depressie en 
selfs selfmoord. 

 
Dink na oor bekende waardes soos waarheid, geregtigheid, regverdigheid, eerlikheid, 
goedheid, skoonheid, getrouheid, beleefdheid, verantwoordelikheid, oppassendheid. Die 
Christen verstaan onder waarheid die absolute bestaan van God Drie-enig. Die liberalis 
verstaan onder waarheid die relatiewe opvattings en beskouings van mense. Dit is die 
geval met elkeen van die waardes. 

 
Hierby eindig die probleem nie, want daar is ook nog ’n verdere omkering  van 
die waardes soos wat vandag in die globalistiese bestel(2)    gebeur. Waarheid en leuen 
word deurmekaar geklits. Wat vir my waar is, is nie vir jou waar nie; wat vir my sedelik is, 
is nie vir jou sedelik nie, daar kan gepraat word van ’n waarderelativisme 

 
Waardes word ook in die chaosbestel soos vandag op hulle kop gesit: lig word duisternis 
en duisternis word lig (So word Lucifer, die Verligte, die Ligtende Een baie aanvaarbaar 
voorgestel sodat baie agter hom aan loop). Die Bybel waarsku nie verniet teen hierdie 
omkering van die waardes nie: “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die 
duisternis lig maak en die lig duisternis, … (Jesaja 5:20) 

 
Ons moet ten slotte wys op die resultaat van hierdie waarde-omkering, waardevertroebeling 
of waardeverduistering. 

 
* Nou weet niemand meer wat reg en wat verkeerd is nie en juis om hierdie rede wil 

en kan niemand iets DOEN nie. Die passiwiteit en onbetrokkenheid van mense, ook 
van ons volk, moet deels hier gesoek word. 

 
* Nou ontstaan daar ’n onderlinge getwis, tweedrag, onenigheid en botsende belange, 

want die waardes word verskillend geïnterpreteer. 
 

* Die kinders in die openbare skole se Christelike waardes, volkswaardes en sedelike 
waardes word op ’n openlike wyse ondergrawe en niemand, nie ouers, onderwysers 
of die meeste kerke doen iets aan die saak nie. 

 
* God Drie-enig en die afgode word nou in dieselfde verband genoem. Duisternis en 

lig vorm nou ’n eenheid, ’n vermenging. 
 

Vervreemding van ons volksidentiteit 
 

Net soos die profeet Hosea die volk Israel destyds gewaarsku het dat hulle ten gronde 
sal gaan weens ’n gebrek aan kennis (Hosea 4:6) net so moet ons volk ook vandag 
gewaarsku word. 
 
(2) Wêreldbestel. Afgelei van “globe”, aarde, ook globaal, allesinsluitend 
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Die kennis waarvan hier ter sprake is, is identiteitskennis, verbondskennis.  As 
God Drie-enig, die Vader van die verbond, verlaat word, word die gevaar geloop om 
ook die verbondsidentiteit te verloor en te verloën. Die verbondskennis voer tot 
roepingskennis en identiteitskennis. 

 
Die vyfde gebod is eweneens ’n identiteitsgebod : “Eer jou vader en jou moeder, dat 
jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.” Hierin word 
die afstammingslyn, die verbondslyn bevestig. Hou  vas aan jou identiteit, 
bewaar jou identiteit want God het dit aan jou en jou volk gegee. Omgekeerd: 
as jy jou identiteit, jou verbondsidentiteit verraai en verlaat, haal jy jou die toorn 
van God op die hals. Hierdie waarheid geld ook vir die verbondsvolk. 

 
Die Afrikanervolk het ver afgedwaal  van  sy  verbondsbeloftes,  verbondsroeping en 
verbondskarakter, daarom gaan dit met ons sleg, daarom het die Here ons verlaat. Ons 
is huurlinge in ons eie land, ons taal word misken en vertrap, baie van ons jongmense 
moet in vreemde lande ’n heenkome gaan soek, ongelowiges regeer oor ons. Ons volk 
is verleë, moedeloos, daadloos, en toekomsloos omdat ons van ons verbondsidentiteit 
vervreemd geraak het. 

 
Die stem van die Here praat vandag hard met ons volk net soos met Israel destyds: 

 
“Onderhou dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit, sodat julle voorspoedig 
kan uitvoer alles wat julle doen.” (Deut. 29:9) 

 
“Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as 
eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep 
het tot sy wonderbare lig.” (1 Pet. 2:9) 

 
Wat moet ons doen? Ons moet as volk ons met groot erns verootmoedig voor die heilige 
aangesig van ons troue Verbondsgod. 

 
In   die  volgende  gedeelte  word  die  idee  van  volksverootmoediging   ontleed  
en verantwoord. 

 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgestel deur Prof JJ Pienaar in opdrag van die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) 

bestuurskomitee 
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VOLKSVEROOTMOEDIGINGSAKSIE 
 
Ondersteunersinligting 

 
Om dié doelstellings soos omskryf in die voorafgaande stukke te kan verwesenlik, moet 
u asseblief aan ons die volgende inligting verskaf: 

 
Vader se naam 
en van : 

Geboortedatum 
 
  /  /   

 

Moeder se naam:   /  /   
 

Kinders se name: 1.      /  /   
 

2.      /  /_   
 

3.      /  /   
 

4.      /  /   
 

Woonadres:    
 
 
 
Posadres:    

Poskode 

 
 
 
e-posadres 

Poskode 
   Faks:       

 

Tel. nrs. Gewoon:    Sel:       
 

Gaan u akkoord met ons oproep?     
 

Is dié saak vir u belangrik?    
 

Gaan u dié verootmoedigingsaksie uitdra?   
 

Indien wel, hoe gaan u dit doen?   
 
 
 
Het u van u kant voorstelle wat u wil maak, of vrae wat u wil stel?   

 
 
 
Hoe gaan ons dié verootmoedigingsaksie befonds sodat ons meer vir mekaar kan doen 
en beteken?      

 

Wil u nog eksemplare van dié dokumente bekom?   
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VOLKSVEROOTMOEDIGINGSAKSIE 
 

 
 

 
 
 

MY ONDERNEMING: 
 
 

Hiermee   onderneem   ek,   ……………………………………………...................   as 
persoon/gesinshoof * teenoor mede-ondersteuners dat ek die grondslag, oorhoofse 
doel en doelstellings van die Volksverootmoedigingsaksie steun wat daarop gemik 
is om God Drie-enig te eer. Voorts onderneem ek ook om by te dra tot die stigting en 
heil van die Godvrugtige gesin en van ons volk, om mekaar in die proses te bemoedig 
en dat ek my volle samewerking in die verband sal gee. 

 
 
 
 

Gesinshoof Datum 
 

* Haal deur wat nie van toepassing is nie. 
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Stuur u menings aan: 

V V A, Posbus 1964, Faerie Glen, 0043. 

Vonkposadres: vva@bidsaam.co.za 
Telefoonnommer (na ure): 012-8072778 

Loopfoonnommer (alle ure en vir boodskappe): 082-4584945 
Faksnommer: 086-6288114 

 
Webwerf: www.bidsaam.co.za 

 
 
 
 

Bankbesonderhede van die Volksverootmoedigingsaksie: 
 
 

Bank: Standard Bank 
Rekeningnaam: Die Volksverootmoedigingsaksie 

Rekeningnommer.: 414489039 
Rekeningtipe: Marketlink 

Tak: Menlyn 
Takkode: 012345 
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