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1. Jonk en Jeukerig 
[Die Kerklike Obsessie met Seks] 
 
Wat is dit met die kerk en seks al die jare?  Eers was dit die morele waghond wat moes seker maak 
daar is nie onwelvoeglike tydskrifte op die kafee se rak nie en geen gehyg in die bioskoop nie. 
Ongehude swangerskappe was skande op die huis en tugwaardig.  Seks hoort in die huwelik.  En die 
huwelik is tussen een man en een vrou.  Die kerk sal vir jou mooi vertel vir wie jy mag liefhê en vir 
wie nie.  Wat is seksuele etiek?  En veral, wat is Christelike seksuele etiek? 
 
5 Maart 14:00 | 50 min | ATKV-Boektent | Gratis 
Paneellede:  Nicky Spies, Fourie Rossouw, Laurie Gaum  
 

2. Jonkmanskas 
[Manlike Broosheid en Manverduidelikings] 
 
Moet ‘n mens die manlike geslag begin jammer kry?  Het vroue nie nou die oorhand gekry nie?  
Omgekeerde seksisme?  Hoe maklik is dit net nie om enige man te beskuldig van seksuele teistering 
en dan het hy nie ‘n kat se kans om homself te verdedig nie?  Hoe gaan mans werk kry in die 
toekoms met al die gender-transformasie wat moet plaasvind?  Kan mans nog mans wees, en wat 
beteken dit om man te wees?  Is die Bybel die regte plek om vandag nog hieroor leiding te kry? 
 
6 Maart 14:00 | 50 min | ATKV-Boektent | Gratis 
Paneellede:  Jean Oosthuizen, Karin Calitz, Elmien Lesch 
 

3. Hoe kaler jonker, hoe groter pronker 
[Die Groot Gat onder ons Jong Demokrasie] 
 
Wat het geword van die reënboognasie, van die mees vooruitstrewende grondwet ter wêreld, van ‘n 
samelewing waar die waardes van demokrasie en gesonde ekonomiese beginsels ons uit die 
donkerte van apartheid moes lei? Is daar nie ‘n groot morele en leierskapsvakuum onder ons jong 
demokrasie en ‘n inploffing onontkombaar en onomkeerbaar nie?  Kan die kerk help of moet kerk en 
staat liewers netjies van mekaar af wegbly?  Kan Art 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis help? 
 
Art 36 DIE BURGERLIKE OWERHEID Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die 
menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur 
middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheld van die mense in 
bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die 
owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames 
te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te 
waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse 
godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus 



Christus te bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen 
geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel. Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, 
rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan 
hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in 
stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, 
sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim. 2:2).  
 
7 Maart 14:00 | 50 min | ATKV-Boektent | Gratis 
Paneellede:  Reggie Nel, Krige Siebrits, Michael le Cordeur  
 

4. Grondverjonging 
[Jubeljaar en Oor-Begin] 
 
In die Ou Testament was daar ‘n wonderlike verjongingskuur.  Dit is die Jubeljaar genoem.  Los dit 
nie die grondkwessie op nie?  Is kapitalisme Christelik of het ons iewers die kluts kwyt geraak? 
 
In die vyftigste jaar moet daar 'n landswye afskrywing van skuld geproklameer word. Dit moet vir 
almal 'n hersteljaar wees: elkeen moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. 
Wanneer julle grond verkoop of koop, moet julle mekaar nie uitbuit nie. Die koop- of verkoopprys 
moet bepaal word volgens die aantal oeste wat die stuk grond kan oplewer tot die volgende 
hersteljaar. As dit lank voor die volgende hersteljaar is, moet die prys hoër wees, maar as daar min 
jare oor is, moet die prys laer wees, want in werklikheid word alleen die opbrengs tot die volgende 
hersteljaar verkoop. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan My. 
Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by My. (Lev 25) 
 
8 Maart 14:00 | 50 min | ATKV-Boektent | Gratis 
Paneellede:  Danny Bock, Louis Jonker, Arnold Smit  
 


