
HERFOKUSSTRATEGIE: DIE REIS NA 
GROTER GEESTELIKE PASSIE, 
VOLHOUBAARHEID, EN RELEVANSIE

ŉ GESKIEDENIS VAN GENADE
Die Gideons in Suid-Afrika was verlede jaar 70 jaar oud. Hierdie mylpaal is ŉ wonderlike 
getuienis van God se werk in en deur die bediening. Dit getuig ook van baie genade om 
voldoende manne- en vrouekrag, asook ander hulpbronne te kon hê wat verseker het dat 
bykans 50 miljoen Testamente oor hierdie tydperk geplaas en versprei kon word. Maar 
die werk is nog nie voltooi nie.

BEDIENING BY ŉ KRUISPAD
Die Gideons het egter by ŉ kruispad gekom, veral wanneer drie realiteite in ag geneem 
word:

-   Die totale ledetal van 2 600 is tans die laagste wat dit sedert 1981, 40 jaar gelede, was   
     en die dalende tendens word al skerper.
-   Daar word tans gemiddeld 480 Testamente per Gideon per jaar in Suid-Afrika geplaas  
     en versprei. Dit is byna vier maal meer as die gemiddeld van enige ander nasionale  
     vereniging of Gideonsland ter wêreld en dui op ŉ onvolhoubare situasie, veral as die  
     ledetal nog verder daal.
-   Daar is minder as 5% lede van kleur in Die Gideons in Suid-Afrika, wat daarop dui dat  
    die bediening selfs na 70 jaar slegs ŉ baie klein groepie Christene uit Protestantse en   
    Evangeliese kerke verteenwoordig. Die oorgrote meerderheid potensiële lede is  
    onbewus van die geleentheid om in Die Gideons te kan dien, of is nog nooit uitgenooi  
    nie.

Hierdie realiteite is ŉ wekroep om die vraag te beantwoord: Hoe kry ons die bediening 
weer op ŉ groeipad soos in die 80’s en die 90’s? Daar was aan die einde van die jaar 2 000 
meer as 5 000 lede.
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Maar is dit dan nodig om getalle te jaag? En moet ons ten alle koste ras-demografie 
hierby betrek? Dis tog God se bediening en Hy sal voorsien?

Vandat die onderskeie kabinette van die Gideons en Gideonsvroue vanaf Julie tot Oktober 
‘21 koppe bymekaar begin sit het om die Herfokus-strategie te bedink en te formuleer, 
het hierdie en nog ander vrae telkens na vore gekom. Daar het mettertyd die oortuiging 
ontstaan dat God ons die geleentheid gebied het om nou, in ŉ tyd soos hierdie, leiding te 
neem met dieselfde beloste wat aan Gideon gegee is: “Die Here is by jou, dapper man!” 
(Rigters 6:13). Dit behels dat besluite geneem word wat in die beste belang van die 
bediening is.

WAAROOR GAAN HERFOKUS?
Die Herfokusstrategie is in wese ŉ geestelike reis waarin ons God se wil vir die bediening 
in die jaar 2021 en vorentoe soek. Wat verwag God van ons om te doen om die bediening 
geestelik op te bou sodat passie en energie die kenmerke sal wees, om volhoubaarheid 
te verseker en om die bediening relevant vir al die gemeenskappe van ons land te maak? 
Hoe verseker ons dat meer Christene, wat al die kulture van ons land verteenwoordig, 
deel word van hierdie wonderlike platform vanwaar die Woord van God versprei word?

WAT BETEKEN DIT PRAKTIES? WAT MOET VERANDER?
Herfokus is ŉ groeistrategie wat die doelwit van 4 000 lede teen Desember 2023 gestel 
het. As deel van die Herfokusstrategie is daar vyf fokusareas geïdentifiseer wat as 
hefbome vir die bereiking van hierdie doelwit sal dien:

- Bedieningskultuur:  Verskeie opnames onder ons lede het aangetoon dat die kultuur 
van die bediening as te rigied en te formeel ervaar word. Dit manifesteer veral in laers 
waar die omgewing nie as vriendelik, ontvanklik en akkommoderend beleef word nie. 
Nuwe lede, asook onaktiewe bestaande lede, sal nie gemaklik inskakel en aktief 
betrokke raak in ŉ laer waar die kultuur nie ontvanklik is nie.
 
Om kultuur te verander verg harde werk van leiers op alle vlakke van die bediening. Daar 
sal sekere “sigbare” veranderinge wees, byvoorbeeld om terminologie te verander soos 
die nuwe identiteit van die “Hulpgroep” wat nou “Gideonsvroue” geword het. Die 
belangrikste kultuurverandering is die geestelike of “onsigbare” veranderinge wat nodig 
is. Dit behels enersyds ŉ herontdekking van elke aktiewe en onaktiewe lid se roeping in 
die bediening. Dit behels ook die gesindheid van omgee en deernis (compassionate 
hearts) waarmee ons met mekaar asook met nuwe lede omgaan.

- Werwing:  Daar word van laers, vir wie dit moontlik is, verwag om elkeen in biddende 
afhanklikheid van God vyf egpare oor die volgende twee jaar te werf. Die fokus is 
doelbewus op die werwing van ŉ Gideon en sy vrou, aangesien dit die familie-kultuur 
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beklemtoon, asook die balans tussen die aantal mans en vrouens in die bediening 
verbeter. Dis reeds bewys dat wanneer beide man en vrou by die bediening betrokke 
raak, daar ŉ groter mate van meelewing en aktiewe deelname is.

Die uitdaging vir elke laer is verder om buite die tradisionele werwingsbronne soos 
hoofstroomkerke, lede te gaan werf. Die uitdaging is ook om God se wil te soek in die 
roeping van mans en vrouens van kleur, wat deel van die bediening wil/kan word.

-  Verwelkoming: Daar sal baie daarop gefokus moet word om nuwe lede op ŉ 
behoorlike wyse in hulle laers asook in die breër bediening te integreer en betrokke te 
maak. Dit sluit in ŉ nuwe gesamentlike aansoekvorm vir egpare, ŉ vinnige en effektiewe 
werwingsproses, ŉ nuwe lede-webinaar wat kwartaalliks aangebied word, die 
mentorskap en begeleiding van nuwe lede deur hulle laer, asook die rol van die Nasionale 
Dienssentrum en Ledeprogram.

- Laermaandvergaderings: Daar is heelwat laers wat nie meer laermaandvergade- 
rings of -dinees hou nie, of wat dit nie meer as ŉ sinvolle geleentheid beleef nie. ŉ Nuwe 
formaat vir hierdie geleentheid word dus ontwikkel wat vroeg in 2022 geloods sal word. 
Laers sal die opsie hê om eerder ŉ laersamekoms (camp get together) te hou. Die 
benaming is simbolies van ŉ geleentheid waar die klem op samesyn, geestelike groei en 
mededeling in ŉ informele en gesinsgeoriënteerde omgewing is. Daar is reeds laers wat 
op hierdie wyse vergader wat dit as baie verrykend beleef.
  
-   Interne en eksterne kommunikasie: Daar word hard aan ŉ nuwe toepassing (app) 
gewerk wat die bediening as’t ware “op die vingerpunte” van sy lede sal plaas. Benewens 
toegang tot relevante inligting, sal lede byvoorbeeld met behulp van die toepassing 
Bybels kan bestel, plasings kan rapporteer, getuienisse, video’s en fotos kan oplaai, en 
maklik verslag kan doen.

Daar is ook daarvan  kennis geneem dat Die Gideons heeltemal onbekend is by talle 
mense en dat daar ŉ groot mate van onkunde bestaan. Bemarking en eksterne 
kommunikasie  is dus van groot belang om die bediening te laat groei. Dit sal op ŉ 
professionele, dog outentieke, wyse gedoen word - getrou aan die kernwaardes van die 
bediening, maar relevant vir ŉ gehoor met ŉ kort aandagspan, wat hoofsaaklik aanlyn 
leef en kommunikeer.

WAT VERANDER NIE?
Die Gideons se bestaansrede, kernwaardes en geestelike doelwitte verander geensins. 
Die aard van die bediening as ŉ vereniging wat nie-vir-wins is, en wat as deel van die 
internasionale bediening funksioneer, word ook nie aangetas nie. Die relevansie van die 
bediening is nie in die grootte van die bediening gefundeer nie, maar in die 
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beskikbaarstelling van die Woord van God aan verlorenes.

RAAK DEEL VAN HERFOKUS
Die Herfokusstrategie is dus nie bloot ŉ jaag na ledetal nie, maar gee erkenning aan die 
interne kultuur asook die konteks waarin die bediening in Suid-Afrika werksaam is. Dit 
maak erns met die realiteit dat daar genoeg geroepe harte, gewillige hande en oortuigde 
monde nodig is om die bediening volhoubaar te maak.

Daarom word die fokus op twee verantwoordelikhede van elke lid geplaas:
-   Om die Evangelie van verlossing met verlorenes te deel;
-   Om andere wat deur God geroep is tot diens, van die geleentheid wat die Gideons bied,  
     te vertel.

Oorweeg dus asseblief as laer en as individuele lid om deel van Herfokus en die groei van 
die bediening te word. Mag God self hierdie bediening lei, en mag Sy wil vir ons en deur 
ons geskied.

Aan God alleen die eer.

Leon van der Merwe
Uitvoerende direkteur



HERFOKUSSTRATEGIE

Bediening gekenmerk deur: 
• Geestelike passie
• Volhoubaarheid
• Relevansie

Bediening geanker in: 
• Geïnspireerde, onfeilbare Woord van God
• Kernwaardes & geestelike doelwitte
• Internasionale bediening

Raak betrokke en vertel iemand van die geleentheid om te dien

Bedieningskultuur
• Sigbare vernuwing
• “… laat God julle verander deur julle denke te vernuwe …” (Romeine 12:2)

DOELWIT: 4 000 lede teen Desember 2023
 Vyf egpare per laer oor twee jaar

Werwing
• Egpare, persone van kleur
• Nuwe werwingsbronne

Verwelkoming
• Een aansoek vir egpare
• Mentorskap en begeleiding

Laermaandsamekoms
• Nuwe formaat “samekoms”
• Informeel, geestelike fokus

Bemarking & kommunikasie
• Gideons smart App
• Eksterne bewusmaking


