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VOLKSVEROOTMOEDIGINGSAKSIE 
 

 

 
 
INLEIDING TOT DIE VIER DOKUMENTE 

Die Verootmoedigingsboodskap word in vier dokumente aangebied, 
waarvan hierdie dokument die vierde 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. 
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DIE WESE VAN VOLKSVEROOTMOEDIGING? 
 
INHOUDSOPGAWE 
1. Wat beteken Volksverootmoediging? 
2. Terug na die Godvrugtige gesin 
3. Hoe gaan ons verder? 
 

WAT BETEKEN VOLKSVEROOTMOEDIGING 
 
1. Begripsvertroebeling 

 
Begrippe soos vrede, hervorming, demokrasie en ook verootmoediging word doelbe- 
wus verdraai en misleidend gebruik om sodoende te verwar en te mislei. 
* Verootmoediging  het  niks  te  make  met  die  belydenis  van  die  sogenaamde 

“sondes” van apartheid nie. 
 

2. Wat beteken ootmoed? 
 

* In Nederlands bestaan die woord “ootje” wat nul of niks beteken. 
* Ootmoed vra dat jy tot die besef sal kom dat jy niks (‘n nul) voor God is. 
* Ootmoed is die teenoorgestelde van hoogmoed. 
* Ootmoed beteken om in nederigheid neer te buig voor die Here. 
* Ootmoed bring ’n besef van eie onvermoë teenoor die almag van God. 
* Ootmoed bring ‘n besef van jou nood aan versoening met God deur Jesus Christus. 

 

3. Die daad van verootmoediging is ongewild 
 

* Baie min literatuur oor verootmoediging. 
* Die wêreld is magsbewus en wil van verootmoediging niks weet nie. 
* Sommige kerklike instansies gebruik verootmoediging net in eie belang. 
* Die mondige mens het hovaardig geword en wil van verootmoediging niks weet nie. 

 

4. Volksverootmoediging 
 

* Die Here is tans besig om ons volk terug te snoei tot by die nulpunt. Dink aan 
Gideon as voorbeeld. 

* Volksverootmoediging beteken ’n terugkeer na God - ’n hartsverandering by ons 
volk. 

* ’n Dag van verootmoediging is meestal misplaas en nie genoeg nie. 
* Ons volk moet as volk weer laag voor die Here buig. 

 
4.1.  Identiteit en verbondsidentiteit 

 
* God skep elke wese met ’n eie identiteit - aan daardie identiteit moet getrou 

gebly word. 
* Die Afrikanervolk het ’n verbondsidentiteit. Omdat hierdie identiteit verloën is, 

gaan dit sleg met ons volk. 
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* By die doop of toewyding aan die Here word die kind ingelei en ingelyf in die 
genadeverbond. 

* Die verbondsouers, verbondsgesinne groei uit tot die verbondsvolk. 
* Die verbondsvolk word herinner aan die verbondsbeloftes deur die onderhou- 

ding van en gehoorsaamheid aan die verbondseëls soos die Wet van die Here 
(Tien Gebooie), die heilige nagmaal, die heilige doop en die onderhouding van 
die dag van die Here. 

 
4.2  Die verbondspad van die Afrikaner 

 
* God het in sy groot genade die Afrikanervolk self op die  verbondspad 

geplaas. 
* Reeds op 6 April 1654 het Jan van Riebeeck, die volksplanter, ’n gelofte aan 

God gemaak:  (Die Van Riebeeck Gelofte is beskikbaar) 
1. Hy maak melding van God se seënende hand. 
2. Hy verwys na ’n dankdag, ’n dag van gebed. 
3. Hy beklemtoon dat die weldade van God aan die nageslag vertel moet 

word. As die volksplanting nie deur Protestante onderneem was nie, maar 
deur Rooms Katolieke sou daar geen Afrikanervolk met ’n identiteit  ont- 
staan het nie. 

* By Bloedrivier op 16 Desember 1838 is die gemeente, die klein volkskern tot 
geloftevolk gelouter. 

* Weer eens word melding gemaak van ’n dankdag, ’n geloftedag, van die groot 
dade van die Here en die dade van God moet aan die nageslag, die gelofte- 
volk, oorvertel word. 

* Die grondwet van die Republiek van die O.V.S. maak eweneens melding van 
die ewige verbond wat met God gesluit is. 

* Die herbevestiging van die Gelofte by Paardekraal 16 Desember  1880 be- 
klemtoon weer eens die verbond met God en dat die erfpand van ons vaders 
aan ons kinders oorgedra moet word. 

* Die Afrikanervolk is volk van God, maar hierdie hoë roeping is deur ons verraai 
en het sodoende op ’n dwaalweg beland. 

* Deur volksverootmoediging moet ons as volk weer terugkeer na God, daar is 
geen ander weg of uitkoms vir ons volk nie. 

 
Saamgevat kan ons sê dat die Afrikanervolk deur God Drie-enig in aansyn geroep en 
verordineer is om ’n verbondsvolk, ’n volk met ’n besondere roeping, te wees. In die 
lig hiervan en die besondere geskiedenis van ons volk word ons deur kragtige bande 
met deernis, dankbaarheid en trots aan mekaar gebind. 

 

5. Waar moet ons begin? 
 

Ons moet by onsself begin. Ons moet in die eerste plek ons eie, individuele sondes 
met groot erns voor God Drie-enig bely. As individue en ook in gesinsverband moet 
ons by God Drie-enig om genade en vergifnis pleit vir sondes soos o.a.: 
* Die onbetrokkenheid en verwaarlosing van die saak van die Here. Ons lees nie 

meer Die Bybel en ons bid nie meer nie. 
* Ons is ongehoorsaam aan die wil en die opdragte van die Here. 
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* Die verwaarlosing van die gesinslewe en gesinslede. Kinders word sonder meer 

in die hande van ’n goddelose onderwysstelsel gelaat. 
* Die gees van materialisme. Geldmaak en ryk word geniet die hoogste prioriteit en 

in die proses ontsien ons niks en niemand nie. 
* Die gees van gemaksug en selfsug (wil nie meer kinders hê nie en lewer die 

kinders aan volksvreemde bediendes uit.) 
* Die gees van twis en tweedrag. Weier om met geloofsgenote saam te werk in die 

opbouing van God en ons volk se saak. 
* ’n Gees van hoogmoedigheid i.p.v. ootmoedigheid. 

 
Hierdie is ’n saak van persoonlike aard en die voorafgaande is slegs enkele voor- 
beelde. 

 
In die tweede plek moet elkeen kragdadig saamwerk om weer die  verbondsvolk, 
waartoe God ons geroep het, op koers te kry. In hierdie verband moet ons ons gruwe- 
like volksondes bely en weer ernstig aan ons roeping as volk dink: 

 
* Ons laat as volk sienderoë toe dat God Drie-enig met ander afgode gelyk gestel 

word en ons kinders word in die openbare skole aan hierdie sinkretistiese bena- 
dering onderwerp. 

*  Van die dag van die Here word ’n handelsdag, sportdag, plesierdag, koerantdag 
ens. gemaak en ons volksgenote doen lustig daaraan mee. 

* Uit elke twee huwelike beland een in die egskeidingshof met die  hartseer en 
ontwrigting wat daarmee vir die kindertjies gepaard gaan. 

* Ons is as volk verward, onkundig en verdeeld en niemand is daaroor bekommerd 
dat ons op die pad van selfvernietiging voortploeter nie. 

* Euwels soos partyskappe, twis en tweedrag tier welig in die volkstuin en ons is 
hoogs tevrede met onsself. 

* Ons leiers verraai ons en ons verraai mekaar elke dag vir ’n bietjie eer, geldelike 
gewin of ’n bietjie status in die oë van die vyand. 

 
Ons hoef nie verder op hierdie onheilstrant voort te gaan nie, want elke gelowige 
volksgenoot is diep bewus van die haglike toestand. Het dit nie tyd geword dat ons 
onsself, ons gesinne en ons volk voor God stel in diepe ootmoed nie? 

 

6.  Die vrug van volksverootmoediging 
 

* As ons verder op die sondige pad voortploeter sal God ons volk in sy toorn ver- 
nietig. 

* As ons ons verootmoedig en terugkeer na ons volksidentiteit sal God ons in sy 
groot genade aansien. 
“Hulle het hul verootmoedig: Ek sal hulle nie vernietig nie …” (2 Kron, 12:7-8) Die 
Here sê self dat as Hy droogtes, sprinkane en pes oor die volk aankondig:  “… 
en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, bekeer, dan sal 
Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” (2 Kron. 
7:13-14) 
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Ons moet die Here op sy Woord neem en glo wat hy belowe. Die Here is besig om 
hard met ons volk te praat. Sal ons ons nie verootmoedig en na Sy stem luister nie? 
 
Samevatting 

 
Volksverootmoediging vereis dus dat volksgenote in nederige erkentlikheid teenoor 
God Drie-enig deur gebed, belydenis en aflegging van ons sondes en die toon van 
’n blymoedige opbouende gesindheid, opnuut ons algehele afhanklikheid van Hom 
verklaar, ons aan Sy wil onderwerp en dat Sy wil sal geskied. Dit is ook ’n verklaring 
van menslike onmag en God Drie-enig se almag. Dit mag nooit ’n gemeenplaas of 
blote modebegrip of ’n middel tot ’n doel wees nie. Dit moet sigbaar gestalte vind in 
volksgenote se lewenshandel en wandel om aan volksgenote, wat as gevolg van 
volksvreemde invloede en die wegbeweeg van Bybelse waarhede afgedwaal het, 
’n volkstuiste te bied. Dit sluit die herstel van die huisaltaar, familiebande, volksge- 
meenskappe/gemeentes en die volksaltare in. 

 

TERUG NA DIE GODVRUGTIGE GESIN 
 

1. Die werke en dade moet getuig van verootmoediging 
 

As ons volk ons wil verootmoedig sal dit gepaard moet gaan met ’n leefwyse wat van 
verootmoediging getuig. Die geloof sonder die werke kan ons nie regverdig maak 
nie. Luister wat sê Jakobus in dié verband: “Wat baat dit my broeders, as iemand 
sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog 
nie red nie?” (Jak. 2:14) 

 

2. Die verootmoedigingsaksie voltrek in die gesin 
 

Natuurlik word elke individu, ook die kerk en by uitstek die volk met verootmoediging 
gekonfronteer, maar daar is geen instansie wat so volmaak toegerus is as die gesin 
om die verootmoedigingshandeling uit te voer nie. 
God het self die gesin verordineer en dit so bepaal dat daar nie minder as 4 gebooie 
is wat die gesin en die gesinsbesittings beskerm nie. 

 
Die vyfde gebod 
“Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here 
jou God aan jou gee”. 
*Dit is ’n gebod met ’n belofte. 
*Gesag wat so belangrik in die volk en die samelewing is, word in die gesin vas- 
gelê. 

 
Die sewende gebod 
“Jy mag nie egbreek nie”. 
Die godvrugtige gesin bestaan uit ’n man, ’n vrou en ’n kind of kinders wat in gehoor- 
saamheid aan God en sy gebooie lewe. Egbreek is vir die Here ’n gruwel. 
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Die agste gebod 
“Jy mag nie steel nie”. 
Die besittings van die gesin word ook uit die hand van God ontvang. Die materiële 
voorspoed van die gesin en die volk hang af van die gehoorsaamheid aan die wette 
en gebooie van God. (Deut. 7:12-16) 
 
Die tiende gebod 
“Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie …” 
Begeerte is net die begin van gierigheid en roofsug daarom moet hierdie handelinge 
in die kiem gesmoor word. 

 

3. Die strukturering van die gesin 
 

Die gesagsposisie van die vader 
 

Baie duidelik word die gesagsverhouding in die gesin deur God bepaal: “Christus is 
die hoof van elke man, en die man is die hoof van die vrou en God die hoof van 
Christus”. (1 Kor. 11:3) 

 
* Die vader, as die hoof van die gesin, moet die gesag van Christus aanvaar en sy 

gesin in gehoorsaamheid na Christus lei. 
* Die vader moet sy gesin onderrig uit die Woord van God, aan hulle ’n voorbeeld 

stel van gesagsgehoorsaamheid. 
* Vandag heers vroue, oor ons volk omdat die gesinshoof die onderrig van sy gesin 

verwaarloos het. (Jesaja 3:12) 
* Die verhouding van die vader tot die kind moet een van liefde en belangstelling 

wees. “En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug 
en vermaning van die Here”. (Ef. 6:4) 

 
Die man is die hoof van die vrou 
 
In die Woord van God word die wonderlike verhouding wat daar tussen man en vrou 

behoort te bestaan so treffend beskryf. 
* Die man moet sy vrou liefhê (Efesiërs 5:25) 
* Die vrou moet aan die man onderdanig wees (Efesiërs 5:22) 
* As die verhouding tusen man en vrou ingerig word volgens die Woord van die 

Here heers daar harmonie, liefde, eensgesindheid en vrede. 
 

Word daar egter van die geëmansipeerde beskouing uitgegaan, heers daar wedy- 
wering, onenigheid, twis en disharmonie wat aanleiding gee tot egskeiding en die 
egskeidingsyfer in ons volksgeledere is skrikwekkend hoog. 
Lees ook Spreuke 31:10-31 om ’n beeld van die deugsame vrou te vind. 

 

4. Die gesin vorm ’n mikrostruktuur in die volkshuishouding 
 

In die godvrugtige gesin word die besondere verhouding tussen man en vrou, tussen 
ouers en kinders en tussen gesin en Christus vasgelê, maar verder ook die verhoud- 
ing tussen die gesin, die gemeente, die skool, die volk en die ekonomiese wêreld. 
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Die gesin en die kerk of gemeente 
By die doop word die verbondskind of volwassene in die genadeverbond  ingelei. 
(Ons word gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees). Die Vader 
betuig en verseël aan ons dat hy ’n ewige genadeverbond met ons oprig.  
Die dopeling en verbondsvolk moet aan God Drie-enig gehoorsaam wees en Hom 
aanhang en liefhê. In die verbondsonderrig moet die kind, soos in die gesin, kennis 
maak met die werke van God, die verbondsgenade hoog ag en leer om Hom in 
waardigheid te aanbid. 
 
Die gesin en die skool 
Die verbondsouers moet toesien dat onder andere die verbondskind in die skool in 
harmonie met die gesinswaardes opgevoed word. Die verbondsouers het immers 
voor die gemeente aan God belowe om die kindjie te onderrig en te laat onderrig 
(skool) in die vrese van die Here. 
Vandag word die multigeloof en ongeloof in die openbare skole  gepropageer. 
Leerareas in die nuwe leerplanne bevat vorme van afgodery, bygeloof, okkultisme, 
sinkretisme en die aftakeling van alle Christelike waardes en norme. Van die sedelike 
verval in die vak Lewensoriëntering word nie eens gepraat nie, want tot in die st. 8 
wiskunde handboek word van vigs en die bedenklike toestand daar rondom melding 
gemaak. Ouers  staan skynbaar onkundig en onverskillig teenoor die resultate 
en invloede van Uitkomsgebaseerde Onderwys. Ons behoort as gesinne baie 
ernstig na dié omstandighede te kyk. 

 
Die gesin en die ekonomie 
Die kind moet tuis die basiese beginsels van die ekonomie geleer word. Wat is die 
funksie van geld en waarom moet versorgend en spaarsaam gelewe word. ’n Gees 
van geldgierigheid en materialisme moet ten alle koste afgewys word. 

 

5. Die godvrugtige gesin in ’n gebroke wêreld 
 

Die gesin word vandag van alle kante verdag gemaak en ontwrig. Die baie probleme 
op die weg van die godvrugtige gesin moet teengestaan word soos o.a. 
* Die afwesige moeder. 
* Die afwesige vader. 
* Die vermenging van die verskillende kulture. 
* Die verderflike invloed wat die wangebruik van die media tegnologie soos die 

televisie, rekenaar, ens. kan hê. 
* Die revolusionêre tydsgees. 
Die gesin moet ten alle koste beskerm word so lank ons nog toegelaat word om dit 
te doen. 

 

6. Die heidense staat wil ook die gesin domineer 
 

As Christenouers aanvaar ons dit as vanselfsprekend dat ons ons kinders kan op- 
voed in die vrese van die Here. Net soos wat lyfstraf al verbied is, sal ouers ook 
verbied word om Christelike waardes aan hul kinders te leer soos wat in die V.S.A. 
aan die gebeur is.  “…, training your children according to biblical truth is equated 
with child abuse … the old beliefs are handicaps which block their evolution into a 
global citizen …” (Berit Kjos Brave new schools, P.161) 
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Ons as Christene is onkundig en onbewus van die geweldige aanslag wat teen die 
gesin geloods word. Waarom sal ons nie tot God bid en ons verootmoedig en vra dat 
Hy ons oë oopmaak nie? 

 

7. Gesinsherstel of volksuitwissing 
 

As die gesin in toenemende mate ontwrig en geskend word, is dit ook met die Afri- 
kanervolk verby want die kinders van vandag is die volk van môre. Elke gesinshoof 
moet tot besinning kom en opnuut sy vaderlike pligte opneem en getrou uitvoer. 
Verootmoediging moet by die gesin begin en daar moet nie na ander, die soge- 
naamde leiers, gekyk word wat die kastaiings uit die vuur moet krap nie. As u aan 
die gesinsheropleidingsprogram en die verootmoedigingsaksie wil deelneem moet u 
’n doelbewuste besluit neem en die daad by die woord voeg. 

 

HOE GAAN ONS VERDER? 
 
Ons glo en vertrou dat dit wat u gelees en oordink het u sal aanvuur om daadwerklik op 
te tree. Pres. Brand het nie verniet gesê: Alles sal regkom as elkeen sy/haar plig doen. 
Ons wil graag met u en u gesin kennis maak ten einde u aan die sorg van ons Hemelse 
Vader op te dra. Ons kan moontlik ’n register van godvrugtige gesinne saamstel, ten 
einde inligting aan u te verstrek en gedagtes met mekaar uit te ruil wat landswyd gebruik 
kan word. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgestel deur prof. J.J. 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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