Inleiding
Om mense toe te rus om op ŉ effektiewe manier behoeftiges te help,
vra bekering en om ons eie gebrokenheid te besef. Met die boek van
Steve Corbett en Brian Fikkert, When Helping Hurts (How to alleviate
poverty without hurting the poor … and yourself) as agtergrond, gaan
ons in die weke wat kom dieper delf en die volgende konsepte
ondersoek:
• Wie is die armes?
• Moet ons verligting, rehabilitasie of ontwikkeling doen?
• Hoe kan ons mense op effektiewe manier help?
Die kerk, as liggaam van Christus, het die opdrag gekry om om te sien na
diegene wat swaarkry, op watter manier dit ook mag wees. Ons as
Christene het ŉ unieke verantwoordelikheid ten opsigte van die
verligting van armoede en ons wil graag elkeen se hart, gedagtes en
dade weer vernuwe in die opsig.
Die bogenoemde boek is beskikbaar by alle toonaangewende
boekwinkels en indien kleingroepe voel hulle wil dit aanskaf as verdere
verwysing sal dit van groot hulp wees (Indien moontlik die 2012 uitgawe
– dit bevat ŉ nuttige en praktiese hoofstuk). Dit is ŉ “moet-lees”-boek
wat hoogs aanbeveel word.
Benader hierdie tema biddend as ŉ groep saam. As julle meer tyd
hieraan wil bestee as wat voorgestel word, is julle welkom!
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2 en 9 April 2018

Les 1

HWH: Deel 1 – Herbesin oor die betekenis van armoede
A. YSBREKER
Wat is armoede? Noem ten minste 5 woorde wat by jou opkom
as jy aan armoede dink.
B. AANBIDDING
• Eie keuse/liedjie(s)/ALS-Dropbox
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) een of twee keer hardop deur. Bied
daarna aan elkeen die geleentheid om met die groep te deel
hoekom spesifieke woord(e) of frase(s) in die teks tot hulle
spreek.
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 1 van
Helping Without Hurting kan gevind word by
https://www.youtube.com/watch?v=a339VZRE3CM&list=RDa3
39VZRE3CM Helping Without Hurting - Part 1: Reconsidering
the Meaning of Poverty (Ctrl + kliek hierbo).
• Daarna lees die fasiliteerder die vrae hardop voor. Groeplede kry
dan die geleentheid om te reageer op die vraag wat tot hulle
spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/’n mens
…” nie.
1. Skrifgedeeltes:
Genesis 1:26-30 (AFR83) - Toe het God gesê: “Kom Ons maak die
mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor
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die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere
en al die diere wat op die aarde kruip.”
God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God
het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het
God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie,
bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor
die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere
wat op die aarde kruip.”
Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad
gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee.
Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan
die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles
wat leef, gee Ek al die groen plante as kos.”
So het dit gebeur.
Genesis 3:8-19 (AFR83) - Hulle het gehoor hoe die Here God in die
tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en
sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die
tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra:
“Waar is jy?” En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die
tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek
weggekruip.” Die Here God vra toe: “Hoe het jy te wete gekom dat
jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan Ek jou verbied
het om te eet nie?” Die mens het geantwoord: “Die vrou wat U my
gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte
gegee, en ek het geëet.” Toe vra die Here God vir die vrou: “Wat
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het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het
geëet.” En die Here God sê vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het,
is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy
eet, jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen
jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel
en jy sal hom in die hakskeen byt.” Vir die vrou het die Here God
gesê: “Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe: met
pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker, en
hy sal oor jou heers.” Vir die mens het die Here God gesê: “Omdat
jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan Ek
jou verbied het om te eet, “is die aarde deur jou toedoen vervloek;
met swaarkry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank; die
aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante
eet; net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die
aarde toe, want daaruit is jy geneem.
Stof is jy, en jy sal weer stof word.”
Kolossense 1:15-16 (NLV) - Die Seun is die sigbare uitbeelding van
die onsigbare God. Hy is die Eerste van die hele skepping, omdat
God alles deur Hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die
aarde – die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien
kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of
magshebbers is – álle dinge is deur Hom en vir Hom geskep.
Vrae:
1. Verskil jou definisie van armoede van diégene wat tans in
armoede leef? Indien wel, wat het jou die meeste hieroor
verbaas?
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2. Op watter maniere kan van die volgende gebroke verhoudings
na armoede lei?
• Gebroke verhouding met God
• Gebroke verhouding met jouself
• Gebroke verhouding met ander mense
• Gebroke verhouding met die skepping
3. Hoe verander jou manier van dink as jy aan die hand van die
bogenoemde gebroke verhoudings na armoede kyk? Hoe kan
jy help om gebroke verhoudings te herstel in elkeen van die
areas, in plaas daarvan om slegs verligting te bring in
behoeftes soos wat jy dit op die oppervlak sien?
4. Hoe reageer jy gewoonlik as jy iemand in nood sien? Watter
emosies kom by jou op?

Liking isn’t
helping….

2. Oefening van die week
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Gedurende jou stiltetyd hierdie week, konsentreer op die 4
fundamentele verhoudings (met God, jouself, ander, en die
Skepping). In watter verhouding/e het jy herstel nodig?
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3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word.
Here, ek besef dat ek ook arm is en dat armoede nie net materieel
is nie. Help my in die herstel van my verhouding met U, met myself,
met ander en met die Skepping. Amen.

16 en 23 April 2018

Les 2

HWH Deel 2: Sien hoe God werk
A. YSBREKER
As iemand jou vandag voorkeer op straat en vra of jy hom of haar
kan help om hulle rekeninge te betaal, wat sal jy doen? Watter
tipe vrae sal dadelik by jou opkom?
B. AANBIDDING
• Eie keuse/die liedjie(s) van die uitsending/ALS-Dropbox
C. WOORD
• Lees die Skrifgedeelte(s) een of twee keer hardop deur. Bied
daarna aan elkeen die geleentheid om met die groep te deel
hoekom spesifieke woord(e) of frase(s) in die teks tot hulle
spreek.
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 2 van
Helping Without Hurting kan gevind word by
https://www.youtube.com/watch?v=KyiC9kZIdtg Helping
Without Hurting - Part 2: Seeing God at work (Ctrl + kliek
hierbo).
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• Daarna lees die fasiliteerder die vrae hardop voor. Groeplede kry
dan die geleentheid om te reageer op die vraag wat tot hulle
spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/’n mens
…” nie.
1. Skrifgedeeltes:
1 Johannes 3:17-18 (DB) – Byvoorbeeld, veronderstel iemand het
alles wat hy nodig het. Hy kom egter agter dat ’n medegelowige
eenvoudig nie genoeg het om oor die weg te kom nie. Wat nou
gemaak? Wel, as die persoon wat genoeg het, meen die nood van
die ander een raak hom nie en ongevoelig daarby verbykyk, flits die
rooi ligte. Daardie persoon tree eenvoudig nie op uit die liefde wat
van God kom nie. My liewe kinders, ons liefde moenie net uit ’n
gepraat bestaan nie. Dit moet in dade uitgeleef word. Dit is wat
iemand doen vir wie God se waarheid belangrik is.
2 Korintiërs 5:18-20 (DB) – Dit alles is God se werk. Hy het die
vyandskap tussen ons en Hom uit die pad gevat toe Christus aan die
kruis dood is. God het my nou in sy diens geneem om vir mense te
vertel van sy versoening. Deur Christus se sterwe het God vrede
tussen Hom en die wêreld kom maak omdat Hy nie langer mense
se sondes teen hulle hou nie. Dit is die goeie nuus wat ek nou oral
bekendmaak.
Ek is Christus se ambassadeur hier op aarde. Ek verteenwoordig
Hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle almal.
Ek smeek julle in die Naam van Christus, laat toe dat God die
vyandskap tussen Hom en julle wegvat. Aanvaar hierdie versoening
as ’n geskenk uit sy hand.
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Vrae:
1. Jy is dalk nie materieel arm nie, maar is daar enige aanduidings
in jou lewe wat dui op gebrokenheid in enige van jou vier
fundamentele verhoudings?
Gebroke verhouding met God (Ontken God se bestaan)
Gebroke verhouding met jouself (Trots, God-kompleks)
Gebroke verhouding met ander (Selfgesentreerdheid)
Gebroke verhouding met die Skepping (Verslaaf aan jou werk)
2. Die vermoë om te werk is ŉ geskenk van God. Beskou jy jou
werk as ŉ seën en geskenk?
3. Is dit vir jou maklik of moeilik om uit te reik na dié wat op
sosiale, ekonomiese of fisiese vlakke anders is as jy?
Hoekom/hoekom nie?
4. Het jy al ooit só vasgekeer gevoel in jou lewensomstandighede
dat jy geglo het daar is geen uitweg meer vir jou nie? Wat het
veroorsaak dat die situasie verander het?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings
oor die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Dalk doen jy dit reeds, maar as mense oor jou pad kom en jy wil
hulle help en bystaan, doen dit met die oog op die herstel van die 4
fundamentele verhoudings in jou en die ander persoon. Dit sal
uitdagend wees aan die begin, maar moenie bang wees om dieper
te delf as om net in hulle fisiese behoeftes te voorsien nie.
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3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan as die afsluitingsgebed gebruik word.
Here, dankie dat U versoening bewerkstellig het vir my deur dit wat
U aan die kruis vir ons gedoen het. Help my om u werk voort te sit
as ambassadeur hier op aarde en dit ook vir my naaste te doen.
Amen.

30 April en 7 Mei 2018

Les 3

HWH Deel 3: Wanneer goeie intensies nie genoeg is nie
A. YSBREKER
Vertel van ŉ geleentheid of geleenthede waar jy iemand kon help
wat fisies en geestelik arm was.
B. AANBIDDING
• Eie keuse/die liedjie(s) van die uitsending/ALS-Dropbox
C. WOORD
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 3 van
Helping
Without
Hurting
kan
gevind
word
by
https://www.youtube.com/watch?v=7_JzXbdqKHU
Helping
Without Hurting - Part 3: Understanding Why Good Intentions
Are Not Enough (Ctrl + kliek hierbo).
• Daarna lees die fasiliteerder die stuk oor “Armoede het nie net
een betekenis nie” hardop voor of dit kan vooraf deur elkeen op
sy eie gelees word om tyd te spaar. Gee genoeg tyd om die inhoud
in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae deur, en
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groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae wat
tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/’n mens
…” nie.
1. Armoede het nie net een betekenis nie:
Elke situasie is uniek. Partykeer mag dit lyk of dit dieselfde is,
maar die behoeftes verskil. Dink aan die volgende scenario’s:
i.
’n Vloed in Mosambiek verwoes ’n klomp dorpe.
ii. Daar is ’n toenemende getal haweloses in ons land.
Met die eerste oogopslag kan die maniere hoe ons kan help
dieselfde lyk. Albei situasies vereis kos, skuiling en klere om die
nood te verlig. Om hierdie dinge te verskaf lyk na die oplossing.
As ons dieper gaan kyk, vra die situasies eintlik dat ons nie
dieselfde aanslag sal gebruik nie. Elkeen van die situasies is uniek
en moet so benader word.
Dit is belangrik om te vra wat elke situasie van ons vereis.
Daarom moet daar tussen die volgende onderskei word:
i.

ii.

Verligting: voorsiening van onmiddellike en tydelike verligting
om onnodige lyding te voorkom as gevolg van ’n natuurlike of
mensgemaakte krisis. (Om die bloed van ’n wond te stop).
Rehabilitasie: dit begin wanneer die bloeding gestop het. Daar
word ’n poging aangewend om gemeenskappe en mense te
herstel na die positiewe elemente soos voor die krisis. Dit vra
dat ons SAAM met die individu sal werk.
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iii. Ontwikkeling: ’n proses wat voortduur waar al die betrokke
partye sal groei in die regte verhouding met God. Dit rus mense
toe om hul roeping te vervul. Dit is belangrik om die wat gehelp
word te bemagtig in die proses, om sodoende te word wat God
ons geskep het om te wees.
Omdat ons nie onsself hierdie vrae afvra voordat ons betrokke
raak nie, kan dit moontlik die oorsaak wees dat ons pogings om
armoede te verlig in die verlede nie suksesvol was. Sodra ons die
behoeftes wat elke situasie vereis vasgestel het, is dit belangrik
om te weet hoe die proses gaan lyk.

Ontwikkeling

Verligting

Rehabilitasie

Voorstelling van die proses wat standhoudende verandering kan bewerkstellig.

Hoe onderskei ons wat nodig is in ’n situasie?
• Verligting: dit is die mense wat by die kerk aanklop en verduidelik
dat hulle op die oomblik ŉ krisis beleef.
- Ons moet dan onsself afvra of daar werklik ’n krisis is. As ons
nie kan help nie, wat sal die nagevolge wees? Indien geen, dan
is verligting nie nodig nie.
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- Ons kan ook vra tot watter mate die individu persoonlik
verantwoordelik is vir die krisis. So kan ons die persoon se
aandeel in die situasie bepaal. Op hierdie manier wil ons nie die
persoon straf nie, maar eerder seker maak die persoon leer uit
die situasie. Dit word uiteraard gedoen met die nodige
sensitiwiteit.
- Kan die persoon homself help?
- Tot watter mate het die persoon al in die verlede hulp van die
kerk, of van jouself ontvang?
Dit is dus belangrik om te onthou dat verligting onmiddellik en
tydelik is.
• Rehabilitasie: sodra die nood verlig is, moet rehabilitasie begin.
Dit is belangrik om in ag te neem dat ons saam en nie vir die
persoon werk wat ons help nie. Hierdie proses strek oor die
langtermyn, want ons werk aan die herstel van die gebroke
verhoudinge. Om rehabilitasie suksesvol toe te pas, is dit nodig
om die proses te begin met ontwikkeling in gedagte.
Riglyne wat ons kan volg sluit die volgende in:
- Maak seker deelname vind plaas.
- Doen eers die grondwerk om die plan saam te stel.
- Tree op indien daar nie in die behoeftes voorsien word
nie.
- Neem die kwesbaarheid en behoeftes in ag en voorsien
daarin sonder om partydig te wees.
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- Ondervinding en die nodige hulpmiddels moet ingespan
word om die situasie suksesvol aan te pak.
• Ontwikkeling: Sodra ons suksesvolle rehabilitasie bewerk het,
kan ons oorgaan tot ontwikkeling. Ontwikkeling behels die
langtermyn verbintenis om die individu te lei om sy of haar
roeping te ontdek en uit te leef. Op hierdie manier kan die
persoon deur sy of haar werk lof bring aan God en ook die vrug
van hul werk aanwend om selfversorgend te wees.
NB: Dit is baie moeilik vir een persoon of organisasie om
verligting, rehabilitasie en ontwikkeling te verskaf aangesien die
verhoudingsdinamiek in elkeen van hierdie bedienings
uiteenlopend en veeleisend is.
Hoe weet ons waarop om te fokus?
• Kyk na die verskillende dienste wat alreeds gelewer word deur
organisasies in die gemeenskap waar jy wil betrokke raak.
• Volgende, vind uit wat is die bates en behoeftes van die fisiese
arm persone in die gemeenskap.
• Is hulle haweloos of kan hulle bydra tot hulle eie vordering?
• In baie gevalle sal jy vind dat die materiële arm mense in die
gemeenskap nie in ŉ vryval is nie, wat beteken dat hulle nie
verligting nodig het nie.
Ironies genoeg fokus die meeste bestaande organisasies eerder
op verligting. Hoekom dink jy is dit so?
Vrae:
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1. Dink bietjie na oor die bedienings waarby jy betrokke is by die
kerk of in die gemeenskap. Watter tipe hulp verskaf hierdie
bedienings: Verligting, rehabilitasie of ontwikkeling?
2. Hoekom is dit so moeilik om mense te help ontwikkel? Was jy al
deel van ŉ groep wat ŉ persoon of gemeenskap met
ontwikkeling gehelp het oor ŉ tydperk? Wat was jou
ondervinding?
3. Op watter manier kan jy deur hoogmoed versoek word as jy
iemand finansieel ondersteun?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings
aangaande die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Bid vir ŉ geleentheid om betrokke te raak by ŉ organisasie of groep
wat gefokus is om mense te ontwikkel deur hulle te help om
gebroke verhoudinge te herstel wat ook tot armoedeverligting kan
lei.
3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit word.
Here, help my deur u Gees om nie weg te skram van die seer in
hierdie wêreld nie. Dit is so maklik om net iets te gee en eerder weg
te stap as om betrokke te raak. Ek bid vir u wysheid en
onderskeidingsvermoë in elke situasie. Amen.
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14 en 21 Mei 2018

Les 4

HWH Deel 4: Verenig in God se werk
A. YSBREKER
As julle mekaar redelik goed ken, spog bietjie met die ander
persoon/persone in die groep se vermoëns (skills) waarvan jy weet.
B. AANBIDDING
• Eie keuse /die liedjie(s) van die uitsending / ALS-Dropbox
C. WOORD
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 4 van
Helping
Without
Hurting
kan
gevind
word
by
https://www.youtube.com/watch?v=icziYULmHJc
Helping
Without Hurting - Part 4: Joining God’s Work (Ctrl + kliek
hierbo).
• Daarna lees die fasiliteerder die stuk oor “Behoeftes teenoor
bates – DIE ABCD-Model” hardop voor of dit kan vooraf deur
elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. Laat genoeg tyd
toe sodat die inhoud ingeneem en “verteer” kan word. Lees
daarna die vrae en groeplede kry dan die geleentheid om te
reageer op die vrae wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/ʼn mens
…” nie.
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1. Behoeftes teenoor bates – DIE ABCD-model:
Behoeftes teenoor bates:
Nadat ons kon bepaal hoe ons kan help, is dit belangrik om te weet
wat om nou te doen. Deur te begin met die vraag: “Wat het die
persoon nodig?” kan meer skade as goed doen. Ons kan eerder die
situasie benader deur te vra: “Met watter bates kan ons werk?”
So kan ons wegbeweeg van die vrae wat seermaak en in die rigting
begin beweeg na die vrae wat versoening kan bring.
Een van die maniere hoe ons die situasie kan aanpak is om ’n model
te identifiseer. Ons kan die model ABCD noem: Asset-BasedCommunity-Development. Hierdie benadering sal die behoefte
aanspreek om die gebroke verhoudinge te herstel. Ons kan werk
vanuit die uitgangspunt dat God elkeen geskep het met sekere
talente en gawes om in sy koninkryk te dien. Ons kan hierdie gawes
aanwend om ons eie lewens en die van ons naaste te verander. Ons
is werklik diensbaar deur ons talente en gawes aan te wend in die
werk van die koninkryk. Elkeen van ons wil graag rentmeesters
wees van ons werk en talente. So kan ons die vrug van ons werk
geniet en dit as ’n lofoffer aan God bring.
Wat is die verskil tussen ’n behoefte- en batebenadering? Wanneer
ons kyk na behoeftes, dan vra ons wat is fout met die gemeenskap.
Op hierdie manier neem ons aan dat die antwoord of oplossing
buite die persoon of gemeenskap lê. Die hulpbronne van buite wat
instroom is nie standhoudend nie en kan daarom baie skade
berokken.
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Batebenadering ontken nie dat mense behoeftes en gebrokenheid
het nie, maar eerder om van die begin af te erken dat armoede in
die gebroke fondasie-verhoudinge van elke persoon lê.
Batebenadering werk vanuit die uitgangspunt dat die proses van
herstel van hierdie gebroke verhoudinge voorkeur geniet.
Wanneer ons begin deur te vra wat is reg, kan ons die dinamiek van
armoedeverligting verander. Ons soek na die bates waarmee ons
kan werk.
Sodra die bates geïdentifiseer is, kan die vraag gevra word om uit
te vind wat is die behoeftes van die individu wat hy of sy self
identifiseer. Die individu neem verantwoordelikheid vir sy of haar
eie omstandighede. Hulpbronne kan van buite af ingebring word,
maar ons moet twee vrae deurentyd vra om ons te help met
verantwoordelike welsyn: (1) Is dit dalk te veel? (2) Is dit dalk te
vroeg?
Op hierdie manier kan hulpbronne van buite nie die gemeenskap
lamlê nie. Armoedeverligting vra dat ons verhoudinge sal herstel
en nie net pleisters plak op die plekke wat stukkend is nie.
Die ABCD-model het 4 sleutelelemente:
• Identifiseer en mobiliseer die vermoëns, talente en hulpbronne
van die individu of gemeenskap. Sien die geleentheid tot
armoedeverligting as ’n geleentheid met verskillende
moontlikhede wat deur God voorsien word.
• Soek na hulpbronne en oplossings binne die gemeenskap, eerder
as om van buite af te voorsien.
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• Herstel die verhoudinge in die gemeenskap.
• Bring hulpbronne van buite af in slegs wanneer die gemeenskap se
hulpbronne onvoldoende is.
Die ABCD-model:
1. Batebepaling
Die strategie begin deur met die gemeenskap te gesels om die
bates te identifiseer. Ons kan amper daarna verwys as
voorraadopname. Gesprekke bied ’n platform vir die bou van
verhoudinge wat kan help tot die verligting van armoede binne
gemeenskappe.
So kan die gemeenskap saam droom oor dit wat hulle graag wil
bereik. Die vraag na bates bring bemagtiging binne die
gemeenskappe waar ons graag wil gaan help. Wanneer die bates
binne die gemeenskap geïdentifiseer word, word die hulpbronne
standhoudend.
2. Wat ons leer deur deelname en aksie
Deelname en aksie vra dat ons ingesteldheid of wêreldbeskouing
sal verander. Deur die gemeenskap of individu te vra of deel te
neem, beteken dat ons betrek word by die individu, of gemeenskap
deur sekere oefeninge en proeflopies te loots.
So kan ons die gemeenskap, of individu motiveer om betrokke te
raak by hulle geskiedenis en doelwitte. Op hierdie manier kan ons
die individu of gemeenskap bemagtig om eienaarskap te neem van
hulle omstandighede en uitkoms. Hulle leer dat die toekoms
verander kan word deur hulle eie talente en gawes te gebruik.
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3. Waarderende ondersoek
Hierdie benadering fokus op dit wat goed is binne die gemeenskap
of die individu. Dit help ons om ’n positiewe toekoms te bewerk.
Ons kan die gemeenskap, of individu help om hul verlede in ’n
narratiewe manier (hulle eie storie) te sien en dan te droom oor dit
wat kan wees. Die gemeenskap word dan die skrywers van hul eie
verhaal. Hulle beskik oor die mag om te bepaal hoe hulle storie
gaan eindig.
Die ABCD-model is nie ŉ kitsresep vir sukses in armoedeverligting
nie, maar dit gee aan ons ŉ platform om by ’n meer suksesvolle
beginpunt weg te trek. Die regte vertrekpunt stel ons in staat om
onsself en ander te bemagtig, en die dinamiek van herstel van
verhoudinge te verander. Ons bied aan die gemeenskap die
geleentheid om self die oplossing te word vir hulle probleme.
Elkeen neem eienaarskap van sy eie toekoms.

Vrae:
1. Hoe kan jy die ABCD-model gebruik as jy weer ŉ geleentheid kry
om in die behoeftes te voorsien van iemand wat materieel arm
is?
2. Lees Filippense 4:8 en 1 Tessalonisense 5:11. Wat kan ons leer
uit hierdie tekste as ons die ABCD-model sou toepas?
3. Het jy al ooit ŉ tyd in jou lewe beleef waar jy nie gewaardeer
gevoel of waardevol geag is nie? Wat het jou uit daardie
geestelike armoede gelig?
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4. Was daar al ŉ tyd wat jy uitgesluit gevoel het om probleme op te
los wat jou eie lewe beïnvloed? Wat was die effek op jou
menswaardigheid?

2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings
aangaande die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Spandeer tyd saam as ŉ groep, of individueel, om die onderstaande
skets beter te verstaan aan die hand van die ABCD-model. Miskien
het julle reeds besluit om betrokke te raak by ŉ organisasie of
gemeenskap. Hierdie skets sal nuwe perspektief kan bring:
Ontdekking

Lewering

Waarderende
ondersoek

Droom

Dialoog

Ontdekking – Wat het goed gewerk in die verlede? (Waardering)
Droom – Hoe kan dinge beter wees in die toekoms? (Sien die
impak!)
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Dialoog – Wat moet gebeur? Wat is die ideaal? (Werk saam)
Lewering – Wat werk goed? Hoe kan ons verbeter? (Onderhouding)

3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit word.
Here, help my om dankbaar te bly vir die resultaat van u
verlossingsplan wat Jesus Christus vir my bewerkstellig het. Amen.

28 Mei en 4 Junie 2018

Les 5

HWH Deel 5: Bevorder verandering
A. YSBREKER
Wie het ŉ beduidende en positiewe impak op jou lewe gemaak?
Watter dinge bewonder jy oor daardie persoon/persone?
B. AANBIDDING
• Eie keuse/die liedjie(s) van die uitsending/ALS-Dropbox
C. WOORD
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 5 van
Helping
Without
Hurting
kan
gevind
word
by
https://www.youtube.com/watch?v=4DIDFymIU-I
Helping
Without Hurting - Part 5: Fostering change (Ctrl + kliek hierbo).
• Daarna lees die fasiliteerder die stuk oor “Koester die wil om te
verander” hardop voor of dit kan vooraf deur elkeen op sy eie
gelees word om tyd te spaar. Gee genoeg tyd om die inhoud in te
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neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae en gee groeplede dan
die geleentheid om te reageer op die vrae wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/ʼn mens
…” nie.
1. Koester die wil om te verander:
Siklus van verandering vir die individu en gemeenskappe:
Prikkeling
Lewensondervinding

Aksie

Individu

Selfondersoek

Besluit

Verandering kan plaasvind binne die lewensondervinding van die
individu. Verandering kan plaasvind wanneer daar ’n prikkeling is sodat
die individu tot selfondersoek gebring word. Die selfondersoek neem
die individu na ’n besluit wat geneem word om die huidige
omstandighede te wil verander. Vanuit die besluit vloei aksie wat deur
die individu geneem word tot lewensomstandighede. Op hierdie manier
kan gemeenskappe suksesvol verander.
Wat is ’n prikkeling?
• Onlangse krisissituasies.
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• Die omstandighede raak onuithoudbaar vir die individu en hy of sy
wil dinge verander.
• Nuwe geleenthede vir ’n beter lewe doen hulself voor.
Die gebrek aan ondersteunende persone is die grootste oorsaak
van struikelblokke as dit kom by verandering. Elkeen van ons maak
staat op ondersteuning en gebed wanneer ons ŉ behoefte het.
Wanneer die individu wil verander, voel die mense wat hom/haar
omring bedreig of jaloers en hulle baklei dan teen die persoon se
pogings om te verander. Daarom is ’n langtermyn verbintenis so
belangrik in die proses van verandering. Ontwikkeling bring
lewensverandering.
Mobiliseer die ondersteuningsnetwerk
Dit is belangrik dat ons as kerk netwerke op die been sal bring wat
die individu kan ondersteun om verandering te laat gebeur. Die
leier van hierdie netwerke verbind hulself om te beweeg na ’n meer
positiewe toekoms wat ook skaamte en isolasie kan oorkom wat
geskep word deur materiële armoede.
Hoe kan ons ondersteuning bied?
• Groot groepbyeenkomste
• Ondersteuningsgroepe
• Ondersteuningsgroepbyeenkomste
Armoede is diepgewortel in die gebroke verhoudinge wat
veroorsaak word deur die gebroke individu en gebroke sisteme. Om
armoedeverligting te bring vra dat ons ’n benadering sal volg wat
verhoudingsgeoriënteerd is. Ondersteuning kan armoedeverligting
bevorder wat baie verder strek. Ons kan die individu in hul wese,
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gemeenskap en geestelike intimiteit bystaan om verligting en
herstel van verhoudinge te bring.
Soek die suksesverhale
Verandering vra harde werk en toegewydheid. Vir die persoon om
deur die seer van verandering te werk, moet ons hulle motiveer.
Die individu se entoesiasme lê in die betrokkenheid van die persoon
by sy of haar eie vernuwing. Daarom is dit belangrik om die klein
suksesse raak te sien en te vier. Suksesse word bepaal deur klein
oorwinnings, en dit sal dan die individu aanspoor om nie moed op
te gee nie. Die instandhouding van die proses gaan die individu
beloon met ’n totaal nuwe lewe.
Inhoud en konteks word op pad bepaal
Dit is belangrik om die proses nie te vinnig aan die gang te probeer
kry nie, en om ook nie te veel te vinnig te verwag nie. Ons moet tyd
maak om deeglik te luister. Wanneer ons regtig luister kan ons die
talente, gawes en hulpbronne van die individu verstaan.
Ons moet in pas wees met die persoon sodat hy/sy gemobiliseer
kan word om self eienaarskap te neem van sy/haar idees, gawes,
hulpbronne en drome. Wanneer ons die inhoud en konteks bepaal
soos wat ons aangaan, kan ons saam iets doen. Ons hoef nie al die
kennis van die begin af te hê nie. Dit is baie belangriker om ’n
nederige leerling te wees.
Ontvanklikheid vir verandering
Dit mag dalk oorweldigend voel as jy wonder waar om te begin.
Begin deur te werk met die mense wat die meeste ontvanklik is vir
verandering. Ons kan slegs ontwikkeling laat plaasvind as die
individu glo dat verandering moontlik is. Dit is belangrik dat die
individu sy/haar rol verstaan in die proses, en te besef dat hulle self
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iets sal moet doen en moet kies om sy/haar omstandighede te
verander. Dit is nie net die fisiese arm mense wat nodig het om te
verander nie, elkeen van ons moet verander want ons is almal arm
op een of ander manier.
Vrae:
1. Daar is 3 snellers (prikkeling) wat aandui dat verandering nodig
is:
• Onlangse krisissituasies.
• Die omstandighede raak onuithoudbaar vir die individu en
hy/sy wil verander.
• Nuwe geleenthede vir ’n beter lewe doen hulself voor.
Watter potensiële snellers (prikkeling) vir verandering sien jy in
die lewens van mense wat fisies arm is in ons gemeenskap?
2. Watter tipe struikelblokke keer dat hierdie snellers lei tot
suksesvolle verandering? Waar en hoekom dink jy val die proses
van verandering plat?
3. Die Heilige Gees is die enigste Een wat ware, ewigdurende
verandering in die harte van mense kan bewerkstellig. Hoe kon
jy help om ŉ omgewing te skep waar mense van Hom kan hoor
en hulle harte voorberei om sy Waarheid te ontvang?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings
betreffende die oefening van die vorige week.
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Is jy in ŉ gemaksone as dit kom by armoedeverligting? Hoe gaan jy
beweeg van iets “vir” iemand doen, na iets “saam met” iemand
doen?
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3. Seëngebed
Hierdie seëngebed kan in die afsluitingsgebed ingesluit word.
Here, help my om uit te reik na my medemens deur
verhoudingsbou. Lei my om verhoudinge te bou en saam met die
wat arm is te werk om oplossings binne die gemeenskap te vind.
Amen.

11 en 18 Junie 2018

Les 6

HWH Deel 6: Beweeg vorentoe
A. YSBREKER
Is jy iemand wat graag dinge uitstel?
B. AANBIDDING
• Eie keuse/die liedjie(s) van die uitsending/ALS-Dropbox
C. WOORD
• Kyk die toepaslike media op DVD/streaming/USB. Deel 6 van
Helping Without Hurting kan gevind word by
https://www.youtube.com/watch?v=ZfgZyEhWc28 Helping
Without Hurting - Part 6: Moving forward (Ctrl + kliek hierbo).
• Daarna lees die fasiliteerder die stuk oor “Op jou merke …
gereed … gaan!” hardop voor of dit kan vooraf deur elkeen op
sy eie gelees word om tyd te spaar. Gee genoeg tyd om die
inhoud in te neem en te “verteer”. Lees daarna die vrae en

Bladsy 28

groeplede kry dan die geleentheid om te reageer op die vrae
wat tot hulle spreek.
• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te
beantwoord – nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/ʼn mens
…” nie.
1. Op jou merke … gereed … gaan!
Hoe gaan ons te werk met hierdie groot taak? Ons kan die volgende
stappe volg om ons gemeenskappe werklik te verander:
i.
ii.
iii.
iv.

Evalueer die talente en gawes van die vrywilligers wat betrokke
is, en mobiliseer hulle. Begin beweeg.
Vind uit oor bestaande organisasies en die werk wat hulle doen.
Werk vanuit die deelname-perspektief.
Ondersoek die moontlikheid om ’n nuwe bediening te begin.
Die heel belangrikste stap wat ons moet oorweeg is ons eie
bekering. Wanneer ons tyd spandeer aan ons eie bekering, kan ons
werklik erkenning gee aan ons eie stuk armoede. Armoede strek
soveel verder en wyer as net die gebrek aan materiële besittings.
In ’n gebroke wêreld, is ons almal eintlik hawelose bedelaars.
Elkeen van ons, of ons ryk is aan materiële besittings of nie, hunker
daarna om soos die verlore seun huis toe te kom en by ’n feesmaal
te kom aansit, waar daar voorsien word in al ons behoeftes. ’n Plek
waar verhoudinge herstel word, waar ons werklik kan ervaar wat
dit beteken om mens te wees soos wat God dit bestem het. Soos
wat ons in Jesaja 25:6-8 lees, weet ons waar al ons gebrokenheid
genees kan word.
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Maar ons moet onsself ook die vraag afvra, waar lê ons
gebrokenheid? Wat steek ons vir die wêreld weg. Dit is waar God
ons wil ontmoet.
Wees die helpende hande in die gemeenskap wat nie seermaak nie,
maar eerder herstel en genesing bring vir die wonde wat die wêreld
nie die kans gun om gesond te word nie.
Jy speel ’n belangrike rol speel in die verligting van armoede. Jy kan
volgens die ritmes jou belangrike rol speel in die verligting,
rehabilitasie
en
ontwikkeling
van
standhoudende
armoedeverligting. Om jou eie stuk gebrokenheid te erken en te
“omhels” stel jou in staat om werklik by te dra tot die herstel van
jou eie fundamentele verhoudinge.
Vrae:
1. Was daar al ooit ŉ geleentheid waar jy iemand onbewustelik
seergemaak het omdat jy te reguit was met jou woorde en jou
manier van kommunikasie?
2. Waarom dink jy is dit voordelig om diegene te ondersteun wat
op die voorste linies van bate-ontwikkeling in gemeenskappe
werk? Is dit meer effektief om bestaande langtermyn vennote
finansieel te ondersteun in plaas van om self in ŉ gemeenskap
op ŉ korttermyn basis te wil werk?
3. Laat jy jouself toe om wedersyds afhanklik te wees van mense
wat materieel minder het as jy? Besef jy dat jy net so afhanklik is
van hulle, soos wat hulle van jou is?
2. Oefening van die week
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings
aangaande die oefening van die vorige week.
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Ontvang die nuwe oefening vir die komende week.
Vind uit by watter gemeenskappe en plaaslike organisasies jou
gemeente betrokke is. Watter van hierdie gemeenskappe is nie
fisies arm nie, maar het baie mense wat geestelik of emosioneel
arm is? Hoe kan jy, of julle groep help en betrokke raak, in ag
genome wat jy geleer het met die When Helping Hurts-beginsels?
3. Seëngebed
Die eerste stap wat ons moet neem is vergifnis en berou van ons
eie trots en ons begrip van wêreldse rykdom. Ons moet besef dat
ons almal gebroke is en dat Jesus genesing bring aan alle mense.
Spandeer die volgende paar minute om vir mekaar te bid of as groep
saam te bid vir vergifnis en berou in areas waar jy/julle gevul is met
trots.
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