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VRAAG 1 (VERPLIGTEND) 
 
1.1.1.   'n Godsdiens wat deur die staat ondersteun word                                   (2) 
1.1.2.    'n Staat wat nie tot enige godsdiens verbind is nie.                                (2) 
1.1.3.    Glo in een of meer gode wat die aarde geskep het en vir die  
              mense sorg                                                                                            (2) 
1.1.4.    'n Onlangse poging om antieke godsdienste te herskep en te  
              verlewendig   - godsdienste wat bestaan het voordat die hoof  
              godsdienste daardie areas bereik het                                                   (2) 
1.1.5.     Die verspreiding van goeie godsdienstige nuus                                    (2) 
                                                                                                                [ 10 ] 
 
1.2.      
 1.2.1.    Kos geskik vir gebruik onder die Islamitiese Wet                                  (2) 
1.2.2      Iemand wat geskik is om die genesende kragte van die natuur  
              geesteswêreld op te roep                                                                       (2) 
1.2.3.     Iemand wat in verbinding staan met die voorvaders                              (2) 
1.2.4.    'n Hindoe godsdienstige leier                                                                  (2) 
1.2.5.     Boeddhistiese fees                                                                                 (2) 
                                                                                                               [10] 
1.3.     Die Christene glo dat hulle die oorwinning van Jesus Christus  
           verteenwoordig                                                                                          (2) 
1.4.    1.4.1.   Islam 
          1.4.2.  Christendom 
          1.4.3.  Boeddhisme   OF  Die Bahai 'godsdiens                                         (6)                                    
 
1.5.   'n Sekulêre staat                                                                                          (2) 
1.6.    Sunnis en Shiites                                                                                        (4) 
1.7.    Sion Christelike Kerk                                                                                   (2) 
1.8.    Moskee                                                                                                        (2) 
                                                                                                               
1.9.   1.9.1.   Lewenssiklus rituele (rituele van feesvieringe)                                 (2) 
         1.9.2.   Herdenkings rites                                                                              (2) 
         1.9.3.   Offerhande rituele (offerhande rites)                                                 (2) 
                                                                                                                   
1.10.   Hulle vier die geboorte van Jesus Christus                                                 (2) 
 
1.11.   1.11.1   Die mistiek van die liefde                                                                (2) 
            1.11.2. Die mistiek van kennis/insig                                                            (2) 
                                                                                                                    (30)   
                                                                                  
                                                                                             Totaal    (  50  ) 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 2 
2.1.1.  * Nie sekulêr 
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           * Die President wou dat sy boek gelyke status moes hê met die Bybel en die    Kur'an 
in alle aanbiddingsplekke 

           'n Sekulêre staat sal nie inmeng met godsdienstige sake nie 
2.1.2.   Staats beheerde Sunni Moeslim Raad en die Russiese Ortodokse Kerk. 
2.1.3.   Om Islamitiese Wette te interpreter 
2.1.4.   Die afdwing van die gesag van die  President se boek om behandel te word as 'n    

godsdienstige    geskrif 
       *    Slegs staats-beheerde  godsdienstige groepe word toegelaat 
            Sekuriteits amptenare het private vergaderings sonder hofbevele opgebreek 
       *   Verbeurdverklaring van godsdienstige literatuur 
       *    Gevangehouding van mense wat die regering se standpunt oor godsdiens    

teenstaan 
       *  Dreig mense met kriminele vervolging en deportasie         (2x5=)               (10)          
 
 
2.1.5.    Die artikel behoort in te sluit: 
       *     Die staat moet die Verenigde Nasies se Verklaring oor Mense Regte en oor 

Godsdiens en geloof uitvoer 
       *     Die regering moet nie die leringe van Rukhamana in ander godsdienste afdwing 
       *   Die staat moet nie voorkeure hê vir staatsbeheerde godsdiensgroepe alleenlik nie       
       *   Ander geloofsgemeenskappe moet toegelaat word om hul godsdiens te bedryf in 'n 

vrye omgewing 
       *    Die Staat moet nie die bou van aanbiddingsplekke verhinder nie 
      *    Die sekuriteits amptenare moet nie private byeenkomste ontwrig nie 
       *   Die Staat moet nie iunmeng in godsdiens sake nie 
 
 
2.1.6 
           

     TURKMENISTAN      SUID-AFRIKA 
Die afdwing vir die erkenning van die 
President se boek as heilige skrif 

Geen boek word vir godsdienstige redes 
afgedwing nie 

Slegs twee godsdienste kon beoefen word Alle godsdienste kan vryelik opereer 
Mag nie die staat teengaan nie Hier is vryheid van spraak 
Daar word teen godsdienste 
gediskrimineer 

Die Staat werk met godsdienste in areas 
van gemeenskaplike belang 

 
2.1.7.   Suid-Afrika onderskryf die Verenigde Nasies se Verklaring oor Mense Regte wat     

Godsdiens betref 
          *  Jy kan 'n godsdiens van jou keuse kies. 
          *   Geloofsgemeenskappe kan byeenkom in plekke van hul keuse 
          *   Die Staat tree nie tussenbei met godsdienstige sake nie 
          *   Mense kan vryelik aanbid 
          *   Godsdiensvryheid word omvat in die Konstitusie van die land                     (6) 
 
2.18 *  Godsdiensvryheid is die vryheid om te aanbid in die godsdiens van jou 
               keuse 
           *  Bywoning van godsdienstige plegtighede moet vry en wrywillig wees 
           *  Godsdienstige praktyke moet op ‘n gelyke basis beoefen word .                 (6) 
                                                                                                                       (50) 
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VRAAG 3 
 
3.1.1.    Om te onderrig (te leer) oor die voortdurende stryd tussen die goeie en die bose 
3.1.2.    Dit was mondeliks oorgedra 
           * die verhale was later opgeteken in die Ou Testamentiese manuskrips 
              OF 
           * Die Ou Testamentiese  manuskripte was met sorg bewaar totdat dit deel van die 

Bybel begin vorm het 
3.1.3.      Dawid verteenwoordig die goeie en vir God 
           *  Hy het geweier om die wapenrusting aan te trek wat Saul hom gegee het en het  

vertrou op God se Sterkte om Golliat te verslaan  
3.1.4.  *  Dawid was jonk en klein van postuur maar sy bron van krag was die goeie (God) 
           * Golliat was groot en sterk en sy bron van krag  was net hy himself 
3.1.5.  *  Dawid het geglo dat die boosheid sal nie die goeie oorwin 
            * Hy het nie Saul se wapenrusting nodig gehad om boosheid te verslaan nie 
            * Wat hy noidig gehad het was om aan die kant van die (goeie) God te wees 
           * God sal hom gebruik om Golliat te verslaan 
3.1.6.  *  'n Mite is is 'n verhaal van bonatuurlike wesens oor hoe onverklaarbare      

natuurlike verskynsels en sosiale gewoontes ensovoorts tot stand gekom het 
           * Mites is veronderstel om voortdurend oorvertel te word 
           * Mites word gebruik om die dieper betekenisse van die lewe te verduidelik 
           *  'n verhaal is 'n verslag van gebeure, ervarings ens. 
           * 'n verhaal het ook morele onderrig ten doel 
           *  Mites en verhale is belangrik in Godsdiens Studies omdat dit ons meer vertel    

omtrent die verhale van verskillende godsdienste 
          *  Mites en verhale help mense om hulle kultuur en godsdiens te verstaan. 
                                                                                                                                 (30) 
3.2.    
3.2.1.   'n Wonderwerk is 'n bonatuurlike daad of handeling                                       (2) 
3.2.2. * Rituele is sspesiale handelinge wat uitgevoer word op spesifieke tye op 'n     

spesifieke of voorgeskrewe wyse                                                                       (10) 
        *  Rituele verwys ook na 'n taak wat baie plegtig en ernstig uitgevoer word 
        * Die handelinge wat mense uitvoer wanneer mense godsdiens beoefen word rituele 

genoem  
        *  'n Ritueel bring mense tesaam met gemeenskaplike oortuigings en belange 
        *  Dit laat hulle toe om dinge te vier en om hul geskiedenis te onthou 
        *  Rituele bevredig 'n deel van menswees wat nie logies verklaar kan word nie. 
        *  Rituele versterk die bande tussen mense en wat hulle waarneem as heilig te wees 
3.2.3.  Sy demonstreer haar getrouheid en reinheid deur op die vuur te loop            (2) 
3.2.4.  – Hulle word gerespekteer op die selfde wyse as waarop mans gerespekteer word. 

(Dieselfde behandel as mans) 
- Hulle het 'n prominente rol in godsdiens. 
- Die vuurloop – fees is gebaseer op die hero'ise daad van 'n vrou.  (4)                                            

3.2.5.  Die aanbidders loop kaalvoet deur 'n warm put met vuurwarm kole.                (2) 
                                                                                                                            (20) 
                                                                                                           (50) 
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VRAAG 4 
 
4.1.1.   Ja. Die San gemeenskap en godsdiens het deur baie veranderinge gegaan.(4) 
4.1.2.  - 'n ekstase (beswyming) dans is 'n rituele dans, want dit is 'n somber aktiviteit wat 'n 

reeks handelinge omvat wat tydens 'n godsdienstige seremonie uitgevoer word. 
   - Dit bring die gemeenskap saam. 
 - Dit help om spesifieke gemeenskaps probleme op te los. (6)  
              
4.1.3.   Baie San mense was vermoor 
            Party was gedwing om te werk as plaasarbeiders                                        (2) 
4.1.4.   Politeïsties         (2) 
4.1.5.   - Ja  
   - Die gesondheidowerhede moedig die bestaan van tradisionele 

gesondheidspraktyke aan. 
  - Daar is steeds mense wat baie sterk glo aan tradisionele genesing. 
             (6)     
4.1.6.   – 'n akstase dans is 'n dans watuitgevoer word vir rituele doelwitte. 
 -      Al die lede van die gemeenskap neem deer aan die rituele seremonie, alhoewel 

die tradiosenele geneser die prominente rolspeel.   
                                                                                                 (2) 
4.1.7.   Hulle verkry hul ewensonderhoud deur te jag en te versamel 
4.1.8.   Ekstase dans (trance dance) is 'n dans wat die geneser uitvoer en hy/sy  
            gaan die wêreld van die geeste binne                                                          (2) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     (30) 
 
4.2 
4.2.1.    *  Iran 
             *   Egipte 
4.2.2.    *  Iran                                                                                                         (2) 
4.2.3.        Indië                                                                                                       (2) 
 
4.2.4.    *  Die ontwikkeling van industrieë in dorpe/stede het mense laat wegtrek 
                 van die landelike gebiede 
             *  Godsdienstige leiers in landelike gebiede het 'n sterk invloed op die godsdienstige 

gemeenskappe 
             *  Hieredie bande was verswak in die stedelike gebiede en die invloed  
                van die godsdienstige leiers het afgeneem 
             *  Die moderne lewe het meer besorgd geraak oor die daaglikse lewe  
                en tegniese vrae in 'n materiëe wêreld. 
*            * Die moderne mens(moderniste) het die politiek geskei van godsdiens  
                en materiële wese. 
              *Die moderne eeu en die industriële rewolusie het 'n afname teweeg- 
                gebring in die verhouding tussen godsdiens en politiek                        (10) 
4.2.5.    Godsdiens                                                                                                  (2)        
4.2.6.    Midde Ooste                                                                                              (2) 
4.2.7.    Sjina                                                                                                           (2) 
     
                                                                                                                                 (20) 
 
                                                                                                                    { 50} 
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VRAAG 5 
 
5..1.1.   Die Ortodokse Kerke                                                                                    (2) 
5.1.2.    Islam 
             Die Christendom 
             Judaisme                                                                                                      (6) 
5.1.3.    Baie mense wat volgelinge is van die Afrika Tradisionele godsdiens beoefen ook   

ander godsdienste, in die besonder die Christendom 
           * Dit ka nook wees dat mense nie seker is of die Afroka Tradisionele Godsdiens ‘n 

godsdiens is nie of ‘n sort lewenswyse                                                             (4) 
 
5.1.4. *  Sion Christelike Kerk 
                 *   iBandla Lama Nazaretha 

         * Etiopiese tipe Kerk of 
* Ander Sioniste Kerke                                                                                     (6) 

 
 
5.1.5. Islam het na Suid Afrika gekom in 1658 gedurende die  bewind van die Hollandse 

Oos Indiese Kompanje 
• Aan die begin was die Moelims nie toegelaat om in die openbaar te aanbid nie 

             *    Leiers soos Sjeik Yusuf het hulle aangemoedig om te volhard in hul geloof 
            *     In 1804 was die Moeslims toegelaat om te aanbid in die    openbaar. Die     

eerste oskee was in Kaapstad gebou 
            *    Die Indiers was as arbeiders gebring na Natal vanaf die 1860’s en baie van hulle   

was Moeslims 
• Die Moeslim gemeenskappe was gestig in alle hoofstede van Suid Afrika teen die 

20ste eeu                                                                (10)                                     
 
    5.1.6.   Judaisme                                                                                                       (2)   
                                                                                                                     (30)  
 
5.2. 
5.2.1.   Dit is die geslagsrolle van die seuns en meisies by Kwa Hlabisa (Dit is ‘n  voorbeeld)                   

(2) 
 5.2.2. *   Hoe sal jy die geslagsrolle van meisies in jou gemeenskap?                   
           *   Watter rolle sspeel die seuns in die huishoudelike dienste? 
           *   Wat is die gemeenskaps verwagtinge met betrekking tot seuns? 
           *    Wat is die gemeenskaps verwagtinge met betrekking tot die meisies?     (10) 
           *   Word die huishoudelike dienste eweredig verdeel onder seuns en meisies? 
               (Let Wel: Bostaande vrae is slegs voorbeelde) 
5.2.3.   * Telefoniese opname 
            *  Individuele onderhoude                                                                                (4) 
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5.2.4.  * Gestruktureerde onderhoud – in hierdie tipe van onderhoud word die 
              vrae versigtig geformuleer en sal streng in ‘n vasgestelde orde gestel word. 

* Ongestruktureerde onderhoud – vrae word nie vooraf geformuleer nie.  
              Die vrae word gestel namate die onderhoud vorder en word bepaal  
             deur die   verloop van die onderhoud                                                                                               
                                                                                                                                    (4) 
 
                                                                                                                       (20) 
                                                                                                       (  50  ) 
                                                         TOTAL     {150} 
 


