Riglyne vir Wêreldvigsdag Erediens
Eerste Sondag in Advent: 27 November 2022
Fokusteks: Jesaja 2:1-5
Ons uitdaging: Om billikheid en geregtigheid te vestig ten einde om Vigs te beëindig.
Eerste Sondag van Advent Jesaja 2:1-5 - Psalm 122 - Romeine 13:11-14 - Matteus 24:36-44
Agtergrond en voorbereiding
Ons het net agt jaar oor om die derde 2030-doelwit vir volhoubare ontwikkeling (SDG-3) te
bereik wat deur die Verenigde Nasies (VN) gestel is om VIGS as 'n wêreldwye
gesondheidsbedreiging te beëindig. Om dit te bereik moet ekonomiese, sosiale, kulturele en
wetlike ongelykhede dringend aangespreek word. In 'n pandemie vererger ongelykhede die
impak vir almal, maar veral die mees kwesbares in ons gemeenskappe. Inderdaad, die einde van
VIGS kan slegs bereik word as ons die ongelykhede wat dit dryf, aanspreek. Wêreld- en
kerkleiers moet met dapper en verantwoordbare leierskap optree. En almal van ons, oral, moet
alles in ons vermoë doen om ook ongelykhede te help aanspreek.
'n Kernbeginsel van die VN SDG-3 en van die VIGS-reaksie is dat niemand agtergelaat moet
word nie. Die VIGS-epidemie kan nie beëindig word sonder dat die behoeftes van mense wat
met MIV leef en daardeur geraak word, en dit wat gesondheid en kwesbaarheid bepaal en
beïnvloed, aangespreek word nie. Mense wat met MIV leef, woon dikwels in brose
gemeenskappe, beleef gereeld diskriminasie en marginalisering. Dit word vererger deur
ongelykheid en onstabiliteit en daarom moet die bekommernisse van mense wat met MIV lewe
aan die voorpunt van volhoubare ontwikkelingspogings wees.
Dit is belangrik dat die Vigs beweging die reg op gesondheid, geslagsgelykheid, menseregte,
regverdoge indiensneming en maatskaplike beskerming bevorder. Dit behoort verskanste sosiale
norme, sosiale uitsluiting en wetlike hindernisse aanspreek wat gesondheids- en
ontwikkelingsuitkomste ondermyn, en die beleggingsbenadering word toenemend aangewend
om vordering in wêreldwye gesondheid en ontwikkeling te versnel.

Die SDG-3 het 'n teiken om VIGS teen 2030 te beëindig (Projek 2030). Dit sal bereik word
wanneer die aantal nuwe MIV-infeksies en 'VIGS-verwante sterftes' met 90% afneem tussen
2010 en 2030. Tot dusver is die koers waarteen VIGS-verwante sterftes daal, op koers, maar die
tempo waarteen nuwe MIV-infeksies afneem, is van koers af en maak dit onwaarskynlik dat
Projek 2030 bereik sal word.
Selfs al sou Projek 2030 behaal word, sou MIV 'n endemiese gesondheidsprobleem wees. MIV
-voorkomings- en beheerprogramme kan dus nie vir die afsienbare toekoms gestop word nie. Dit
vereis eerder 'n paradigmaskuif van die status quo van 'n geïntegreerde gesondheidstelselreaksie
wat dienste verskaf volgens siektelas na universele gesondheidsdekking. Dit sal die
volhoubaarheid van MIV-dienste in die post-2030-era verseker. Dit behels alles onverbiddelike
politieke verbintenis, verhoogde en volhoubare befondsing uit beide nasionale en internasionale
bronne.
Wêreld Vigsdag word elke jaar op die eerste Desember gehou en is 'n geleentheid vir mense
wêreldwyd om te verenig in ons reaksie op die MIV-pandemie, om ons ondersteuning te toon vir
mense wat met MIV leef en om mense te herdenk wat as gevolg van Vigs-verwante siektes
gesterf het. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie word beraam dat “ sedert die begin van
die epidemie, 84,2 miljoen mense met MIV infekteer is en ongeveer 40,1 miljoen mense aan
VIGS gesterf het. Twee derdes van mense wat met MIV leef, is in Sub-Sahara Afrika.
LITURGIE RIGLYNE
1. Verwelkoming
Op die eerste Sondag van Advent val die klem van ons erediens op hoop. Advent is die begin van
die geestelike jaar vir kerke en word die vier Sondae voor Kersdag gevier. Geestelik is dit bedoel
as 'n viering van die aardse geboorte van Jesus ongeveer 2 000 jaar gelede, maar ook 'n
voorbereiding en afwagting vir die wederkoms van Christus
Wêreld Vigsdag is 'n poging om internasionale bewustheid en solidariteit te bevorder vir mense,
gesinne en gemeenskappe wat met MIV en VIGS leef.
Die Bybeltekste vir hierdie Sondag uit die algemene lektuurboek verwoord iets van die hoop en
verwagting vir 'n nuwe tyd om aan te breek. 'n Tyd waarin God reg sal laat geskied, 'n tyd van
vrede en 'n era van lig. Gelowiges word geroep om medewerkers van God te word in die
vestiging van hierdie nuwe era. Hierdie oproep lyk veral relevant met inagneming van die
dikwels pynlike realiteite en uitdagings wat mense met MIV ervaar.

Welkom by ons Wêreldvigsdagdiens. Dit is 'n tyd wanneer ons mense onthou wat aan VIGSverwante siektes gesterf het en mense wat met MIV leef; 'n tyd om dankie te sê vir die vordering
wat gemaak is en om te besin oor wat nog gedoen moet word. Dit is 'n geleentheid vir mense
regoor die wêreld om te verenig om VIGS uit te roei en ondersteuning te toon vir mense wat met
MIV leef. Dit is 'n tyd om opnuut te verbind om te verseker dat niemand agterbly nie.
Die afwagting van Advent word dus vandag gekombineer met gebed oor MIV en vigs. (Omdat
dit 'n spesiale gebedsdiens is, kan jy dit oorweeg om vandag al vier (of vyf) Adventskerse aan
te steek.)
2. Kers seremonie
Plaas een groot kers versier met 'n vigslint op 'n prominente plek voor in die kerk vir
almal om te sien. Plaas dan genoeg kerse daarom om die verskillende bedieninge/dienste/
leierskap in die gemeente te verteenwoordig, bv die kerkraad, predikante, vrouebediening,
kategese/Sondagskool, liefdadigheidsorganisasie, ens.
Steek die groot kers voor die diens aan en laat dit brand tydens die loop van die diens. Aan die
einde van die boodskap sal leiers van die verskillende bedieninge, die kerkraad, predikante, ens.
gevra word om na vore te kom en 'n kers by die groot kers aan te steek as simbool van die Kerk
wat haar hand uitsteek om diegene wat met MIV en Vigs leef met God se liefde aan te raak.
Laat een van hierdie leiers 'n gebed doen om diegene wat met MIV en Vigs leef, en hul gesinne,
aan die Here op te dra.
3. Oproep tot aanbidding (Psalm 122)
Liturg: Ek was bly toe hulle vir my sê:
Gemeente: Kom ons gaan na die huis van die Here!
Liturg: Ek was bly toe hulle vir my sê:
Gemeente: Kom ons gaan na die huis van die Here!
Liturg: Ek was bly toe hulle vir my sê:
Gemeente: Kom ons gaan na die huis van die Here!
Liturg: Ter wille van die huis van die Here ons God sal
ons die goeie van God soek! Ek was bly toe hulle vir my sê:
Gemeente: Laat ons na die huis van die Here gaan!
Liturg: Kom, laat ons God aanbid.

4. Lied
Siyahamba / Kom Ons Wandel In Die Lig Van God http://www.vonkk.co.za/Soek.asp?
return=True&qs=0083
isiZulu
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamba, siyahamba,
siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Afrikaans
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel, kom ons wandel,
kom ons wandel in die lig van God.
English
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching,
we are marching,
we are marching in the light of God.
5. Oproep tot belydenis
Soos ons Adventswag begin, is eerlikheid 'n noodsaaklike bestanddeel in die resep van
getrouheid. Kom ons wees eerlik met mekaar, en met ons genadige God, oor die maniere
waarop ons onsself en mekaar skade aangedoen het.
Belydenis – Jesaja 2:1-5

God van Hoop,
U roep ons om profetiese verbeelding te beoefen,
om mense te wees wat nie bang is om oor 'n beter toekoms te droom nie
en wat tasbare stappe neem om dit tot voltooiing te bring.
Maar te dikwels skik ons vir veel minder as wat U bedoel: vir wat maklik is, vir wat
gerieflik is, vir wat beter is vir 'n paar in plaas van alles. Vergewe ons, Here, vir ons
gebrek aan morele verbeelding. Help ons droom van u beloofde dag, wanneer ons ons
wapens in tuingereedskap sal omskep, die maniere van oorlog sal afleer,
en saad van vrede sal plant op plekke wat deur geweld geteister word. In die naam
van die Vredevors, bid ons. Amen.

Versekering van vergifnis - Klaagl. 3:22
God se skepping ken geen einde nie,
God se barmhartighede is van ewigheid tot ewigheid.
In die naam van die opgestane Christus verkondig ek aan jou:
ons sondes is vergewe! Amen.
6. Gebed vir Verligting van die Woord
God van Advent Hoop,
as U skepping 'n eenmalige gebeurtenis was, dan sou dit nie nodig wees om Advent en
Kersfees jaar na jaar te vier nie. Maar U skepping is 'n nimmereindigende daad van
vrygewigheid en liefde. En so, nogmaals, verwag ons die uitbreek van U Shalom in hierdie
gewelddadige wêreld. In die begin het U gepraat en die skepping het begin.
Vandag praat U met jou mense, en U skepping gaan voort.
O God van Wysheid,
gee ons hoop in die lees van U woord. Open ons ore dat ons die waarheid daarvan kan
ontvang en by U aansluit U droom vir 'n hernieude wêreld waar vrede aan die orde van die
dag is. Amen.
7. Skriflesing Jesaja 2:1-5

8. Preek raamwerk:

Net soos die profeet Jesaja gepraat het van die noodsaaklikheid dat ons in die lig van God
moet wandel, so praat Paulus ook oor die oorwinning van duisternis deur “die
wapenrusting van die lig” aan te trek. Vir Paulus kan die lewe gesien word as 'n stryd
tussen ons verskriklike duisternis en God se groot lig. Miskien is dit nie te verbasend as
jy die belangrikheid van lig in ag neem om Paulus tot geloof te bring nie. Op daardie
bekende pad na Damaskus het Saulus, die groot vyand van die vroeë Christene, die lig
van Christus eerstehands gesien, en so het sy lewe dramaties en heeltemal omgedraai.
Hoe jy ook al na daardie “pad na Damaskus-ervaring” kyk, dit is duidelik dat Saulus die
lig gesien het en nooit weer die duisternis sou omhels nie.

In ons wêreld vandag is daar soveel duisternis, hetsy in terme van haat en vrees, armoede
en skuld, siekte en lyding. Wanneer ons stilstaan om die soort kwessies te oorweeg wat
mense wat met MIV leef, dikwels in die gesig staar, besef ons dat hul lewensbeskouing
een van werklike duisternis kan wees. Om met hierdie virus saam te leef, is om met
onsekerheid te leef wat gesondheid betref, maar die probleme strek veel verder as dit. So
dikwels verstaan familie en vriende nie – miskien wil hulle nie eers verstaan nie.
Verwerping, stigma en isolasie is alledaags, met allerhande diskriminasie wat aangepak
moet word, hetsy in die huis, die klaskamer of die werkplek. In hierdie verskriklike
duisternis is dit egter moontlik om 'n broodnodige lig te laat skyn.
Hier is ons by die eerste dag van 'n nuwe Christelike jaar: Adventsondag, 'n tyd wanneer
ons vorentoe kyk na 'n spesiale dag. En terwyl ons kyk na die heel eerste woorde van die
heel eerste Bybellesing van hierdie nuwe Christelike jaar, watter woorde sien ons? Dit is
die woorde: “Daar kom ‘n tyd …”. Ons Ou-Testamentiese Skriflesing vandag kyk
vorentoe in tyd, na 'n punt wanneer iets groots gaan gebeur. Natuurlik gaan die seisoen van
Advent oor vorentoe kyk. Vir ons kan verwagting baie verder strek as om uit te sien na
geskenke en partytjies en tyd saam met familie en vriende deur te bring. Selfs in hierdie
raserige, stampvol, materialistiese 21ste eeu van ons, hou Advent steeds die moontlikheid
voor om saam met die profeet Jesaja uit te sien na daardie dinge wat sal gebeur, "in dae
wat kom".

Wanneer ons stilstaan om daaroor na te dink, besef ons dat Christenskap 'n geloof is wat
aanhou vorentoe beweeg, ons harte betrek en ons gedagtes op vars maniere uitdaag,
seisoen vir seisoen, jaar vir jaar: Advent, dan Kersfees. Lydenstyd, dan Paasfees, dan
Pinkster. Seisoen vir seisoen, jaar vir jaar. Wat ons in die Kerk het, is nie bloot een of
ander storie wat baie leeftyd gelede gebeur het nie. Wat ons eerder het, is nuus: Goeie
Nuus van die Seun van God wat vir ons in Betlehem gebore is, vir ons gebore in ons
lewens, maak nie saak waar ons woon nie; maak nie saak wanneer ons leef nie. Hierdie
Goeie Nuus het sowat 2000 jaar gelede na ons gekom in Christus, en in daardie 20 eeue
het die Evangelie van Jesus oor die hele wêreld versprei en wortel geskiet in kerke en in
daardie kerke se lede. Nou, soos Advent weer by ons aanbreek, vind al daardie mense op al
daardie plekke dat hulle weer vooruit kyk na die viering van Kersfees. Maar moenie 'n fout
maak nie: die profeet Jesaja is gemoeid met meer as 'n feespartytjie of 'n gesinsbyeenkoms.
Hierdie profeet het veel groter dinge in gedagte: Want uit Sion sal straf uitgaan en die
woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal oordeel tussen die nasies en oordeel oor baie
volke; hulle sal van hul swaarde ploegskare smee en van hul spiese snoeimesse; geen nasie
sal teen ‘n ander nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer
nie.
Wanneer Jesaja vorentoe kyk, kyk hy in groot opsigte vorentoe. 'n Dag sal kom, sê hy,
wanneer al die ou weë van die wêreld ingehaal sal word; wanneer God se Koninkryk van
geregtigheid en van vrede werklik ingebring sal word. Dan, wanneer daardie dag aanbreek,
sal dodelike wapens van vernietiging in bruikbare werktuie van boerdery gehamer word.
Geweld en oorlogvoering sal geen plek hê nie, en vrede sal uiteindelik heers. Jy kan wel
vra watter soort wensdenkery dit kan wees. Maar die profeet Jesaja het sekerlik 'n
belangrike waarheid om aan toekomstige geslagte oor te dra, insluitend ons eie: 'n
waarheid wat spreek van 'n wêreld in vrede onder God se heerskappy. Daardie Koninkryk
is wat God deur sy Seun, Jesus Christus, inlui. En vir ons is dit 'n Koninkryk waarna ons
kyk en waarvoor ons werk. Laat ons dus God se leiding soek en ons deel so goed moontlik
speel, sodat God se Koninkryk op aarde steeds nader gebring kan word. Waaroor gaan
hierdie seisoen van Advent? Advent is 'n seisoen vir elkeen van ons om ons manier van
dink, en ons manier van voel, en ons pad van duisternis na lig te bid. En in ons dink en
voel en bid, kan ons onsself dalk verras deur die God van Advent, wat daar voor ons is,
besig om te werk vir die koms van sy Koninkryk juis daar waar daardie Koninkryk so
broodnodig is: net hier op aarde.
Aan die begin van hierdie kort preek, aan die begin van Advent, aan die begin van hierdie
nuwe Christelike jaar, lees ek daardie woorde uit ons Ou-Testamentiese Skriflesing: “Daar

kom ‘n tyd”. Maar nou, aan die einde van die preek, kom ons hoor net hierdie perikoop se
slotvers, want dit is daardie vers wat ons gids moet wees in die dae wat kom. Ons kan tog
wysheid vind in sy woorde: “Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die
Here!” AMEN.
9. Dankgebed en toewyding
Liturg: Here, vandag, op Wêreldvigsdag, dank ons U en ons bid
Gemeente: vir die genesing van liggame, verhoudings en ons samelewing .
Liturg: Vir diegene wat met MIV en VIGS leef
Gemeente: Geneesheer, bring troos en krag vir hulle
Liturg: Vir lewensmaats, kinders, ouers en ander wat saam ly
Gemeente: Geneesheer, bring troos en krag.
Liturg: Vir diegene wat eensaam of hartseer is,
Gemeente: Geneesheer, bring troos en krag.
Liturg: Vir hele gemeenskappe en nasies wat gebuk gaan onder die MIV-pandemie
Gemeente: Geneesheer, lei ons na nuwe lewe.
Liturg: Vir kerke en klinieke, skole en ander instansies wat onderwys en sorg verskaf
Gemeente: Ons bid vir empatie en die vrug van die Gees, sodat ons gemeenskappe
van aanvaarding en liefde kan wees.
Liturg: Vir diegene wat behandeling en waardigheid soek
Gemeente: Ons bid vir insig, verbeelding en uithouvermoë.
Liturg: Vir advokate en aktiviste
Gemeente: ons vra vir dapperheid en kreatiwiteit, om die leiers en die massas te
motiveer.
Liturg: In hierdie wêreld wat aan U behoort, bid ons met Hoop, vir 'n dag van genesing,
lewe en vrede vir almal.
Gemeente: Maranata! Kom, Here Jesus, kom gou!
10. Liedjie: Kyrie eleison

11. Seënwensing

Laat ons gaan in vrede en in hoop, op soek na die Lig van God in ons duisternis. En mag die seën
van God, die Almagtige, Vader, Seun en Heilige Gees, met ons almal wees. AMEN
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Oorweeg asseblief 'n skenking of kerkkollekte om die dienste wat CABSA aan kerke en
geloofsgemeenskappe bied, te ondersteun.
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Om vir 'n weeklikse Bybelboodskap oor MIV te registreer, skryf aan Meloney,
admin@cabsa.org.za
K o n t a k CABSA:
E-pos: management@cabsa.org.za
Foon: +21 21 8730028
Selfoon: +27 83 2925358.
Besoek die webwerf: www.cabsa.org.za
Hou van die CABSA Facebook-blad

