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OPSOMMlNG 

Skrywers oar die gesin kom al hoe meer tot die slotsom dat die gesin onvervangbaar is in die 

sosialiseringsproses van die mens. Die gesin is noodsaaklik vir die modeme mens se soeke 

na vastigheid, geborgenheid en identiteit. Die oorspronklike verhouding tussen ouer en kind 

binne die kerngesin is onvervangbaar. Die vraag wat in die studie aan die orde kom is of die 

modeme gesin wel so 'n belangrike plek inneem in die huidige samelewing. Is die gevolg van 

al die probleme waarmee die moderne gesin le kampe het en die wisselvallige wereld waarin 

ons lewe nie juis dat die gesin se plek as veilige hawe al hoe meer bedreig word nie? Daar 

moet altyd in die bediening aan die gesin onthou word dat die gesin 'n ontwikkelende sisteem 

is. Daar moet veral by die behoeftes in die verskillende lewensfases aangesluit word. ln God 

se handeling met. die mens vind ons dat daar 'n baie noue verband is tussen die gesin en die 

verbond. Soos tewens die hele gemeente, is die gesin ook "'n koninklike priesterdom . .. . . . die 

eiendomsvolk van God". (1 Pet. 2:9) 

Die kerk staan voor die wonderlike uitdaging om in die tyd waar daar 'n besondere behoefte 

aan sosiale verhoudings bestaan, die behoefte te vul met iets wat God self gee, iets wat veel 

grater as sosiale vriendskap is... . . . koinonia! Des te meer die kerk se invloedsfeer in die 

samelewing krimp en mense nie meer aktief by die instituut inskakel nie, des te belangriker 

word die gesin. In die gesekulariseerde samelewing word die gesin die konkrete kontakpunt 

waarmee die kerk op die plaaslike vlak sy invloedsfeer binne mense se daaglikse leefmilieu 

kan laat geld. 



4 

Die studie vra vir 'n andersoortige bediening waarin die behoeftes van die gesin 

aangespreek word en waar die gesin primer die fokus is. Dit moet 'n bediening aan die gesin 

en 'n bediening deur die gesin wees. Die gemeente moet gesinne leer en aan hulle 

demonstreer wat God se doe! met die gesin is. 

Die kerk is by uitstek in die posisie om die wye verskeidenheid van gesinstipes in die 

samelewing te kan bedien. Die kerk kan ook gesinne help om aanpassings te maak in 'n 

veranderende samelewing. 'n Gesinsbediening kan 'n uitstekende nuwe fokus word vir die 

missie van die kerk. 
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SUMMARY 

Researches on the family came to the conclusion that the family is irreplaceable in the 

socialising process of a person. The family is necessary for the modern persons need for 

stability, security and identity. The original relationship between a parent and child in the 

family is irreplaceable. The question which arises in this study is whether the modern family 

is so important in the current society. Is the result of all the problems which the family faces 

and the changeable world not that the family as secure harbour is in danger? In the ministry it 

must always be borne in mind that the family is a developing system. Special attention must 

be paid so that all the different phases of life are included. In God's involvement with man, we 

find that there is a very close relationship between the family and the sacrament. As is the 

entire church, so is the family " ...... priests of the King, ..... God's own people" (1 Pet. 2:19). 

In a time where there is an exceptional need for social relationships, the church is faced with 

a great challenge to fill this need with something that is from God, something far more 

fulfilling than social friendships .... Kononia. The further the churche's influence declines in a 

society and people withdraw from involvement within the institution, the more important the 

family becomes. In a secularized society the family becomes the concrete point of contact 

through which the church can, at local level, use its influence within peoples daily life 

environment. 

This study calls for another type of ministry in wt)ich the needs of the family can be 

addressed and where the family becomes the primary focus.· It must b~ a ministry to the 
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family and through the family. The congregation must educate families as well as 

demonstrate God's purpose with the family. 

The church is pre-eminently in a position to serve the various types of families in society. 

The church is also able to help families to make adjustments in a changing society. A family 

ministry can become an excellent new point of focus for the mission of the church. 

KEY TERMS: 

Irreplaceable; Secure harbour; Developing system; Different phases; Association; 

Need-based ministry; Credible ministry; Church as faith Family; Natural giftedness; 

Real families. 
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AFDELING 1: INLEIDING EN TEOLOGIESE FUNDERING VAN DIE STU DIE 

HOOFSTUK 1: IN LEIDING 

Volgens Griese! en Jacobs (1991:27) is die menswetenskappe eenstemmig oor een ding en 

dit is dat die gesin een van die belangrikste sosiale strukture in enige samelewing is. 

Skrywers oor die gesin kom al hoe meer tot die slotsom dat die gesin onvervangbaar is in die 

sosialiseringsproses van die mens. Die gesin is noodsaaklik vir die modeme mens se soeke 

na vastigheid, geborgenheid en identiteit. Die oorspronklike verhouding tussen ouer en kind 

binne die kerngesin is onvervangbaar. Volgens Louw (1989:32) is daar 'n koppeling tussen 

die gesin en God soda! die onvervangbaarheid van die gesin ten diepste saamhang met 'n 

teologiese perspektief op die gesin. 

Die vraag wat egter in die studie aan die orde kom, is of die modeme gesin wel so 'n 

belangrike plek inneem in die huidige samelewing en veral dan in gemeentelike bediening. Is 

die gevolg van al die probleme waarmee die moderne gesin te kampe het, nie juis dat die 

gesin se plek as veilige hawe al hoe meer bedreig word nie? 

Griese! en Jacobs (1991 :27) bevestig dit wanneer hulle daarop wys dat die een aspek wat in 

die jongste tyd duidelik geword het, is dat die bestaansreg van die gesin en die gesinslewe 

op allerlei wyses aangeval en bedreig word. Die feit dat dinge huidiglik so vinnig verander 

veroorsaak spanning en onsekerheid by mense wat neerslag vind in die samelewing. Die 

gesin as die primere samelewingstruktuur beleef ook hierdie konflikte en veranderinge. Fine 
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(1979:23) het alreeds 18 jaar gelede die feit aanvaar dat die gesinslewe ender swaar druk 

verkeer, maar hy was egter die mening toegedaan dat die onstuimigheid as gevolg van al die 

veranderinge daartoe kan lei dat die gesinslewe se belangrikheid as 'n veilige hawe in 'n 

onstabiele wereld herontdek sal word. Die vraag is of dit wel toe gebeur het socs hy voorspel 

het? 

Die groat veranderinge in die samelewing sedert 1979 ten opsigte van die postmoderne 

ingesteldheid van mense, globalisering en die nuwe geslag mense wat vanwee die internet 

"kuberkinders" genoem word, he! die probleem verdiep. Gesinsverbrokkeling en tradisionele 

waardes wat verlore gaan in baie gesinne in ons tyd skep 'n groat probleem vir 

gesinsbediening. 

Friedrick Schweitzer (2001: 172) stel die probleem van die belewenis van kind-wees in die 

huis socs volg: "Childhood no longer is the relatively quiet time of stability to be experienced 

and enjoyed in a stable family. Rather, the changes of the family have made childhood a time 

with many transitions and with ever new pressures arising from early on." Hierdie probleem in 

gesinsbediening wat deur die veranderinge in die samelewing en die gesin veroorsaak is, 

word in hierdie studie ondersoek. Die gebrek aan modelle vir gesinsbediening vorm deel van 

hierdie probleem. 

In die herontdekking van die gesin se belangrikheid as 'n veilige hawe in 'n onstabiele wereld 

speel die kerk 'n baie belangrike rol. Daar is 'n grater wordende behoefte aan 'n 

gesinsgerigte- be-diening, of te we!, 'n bediening in die- geme-ente waar die- gesin tot sy reg 

kom en aan die gesin se behoeftes aandag gegee word. 
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"Family life ministry" of te wel "'n Gesinsgerigte bediening" is nog in sy babastadium. Daar is 

'n dringende oproep tot predikante en kerkleiers om ems daarmee te maak, maar die reaksie 

is maar kommerwekkend. Daar is regUg in die kerk groot behoefte aan predikante wat 

kreatfef en innoverend sal werk aan 'n gesinsgerigte bediening. Daar is weinig modelle 

beskikoaar terwyl- dit krities betangrik is om 'n verskeidenheid modelle op die tafel te he. Die 

rede is dat 'n gesinsgerigte bediening sat verskil van gemeente tot gemeente en onder 

leierskap van die verskilrende predikante. Die modelle vir hierdie fipe bediening sar in die 

volgende paar dekades ontwikkel word maar dit gaan predikante en gemeentes vereis wat 

bereid is om die risiko te neem en nuut te dink. Gesinne hunker na kreatiewe oplossings. 

Dit rig aan die kerkleiers en predikante 'n groot uitdaging om figuurlik gesproke, by die 

stadspoorte te gaan sit en deel te word van die alledaagse stryd van die modeme gesin. 

Gesinsbediening is harde werk. Dit is die vermoe om in die seer en pyn van die moderne 

mens te loop maar ook in die wil van die ewige Vader. Dit bring die predikant gedurig terug 

tot die bewuswording van die mens se gebrek aan wysheid, die beskerming van die Woord 

van God en die behoefte aan die genade van God in mense se lewens. 

'n Gesinsgerigte bediening sal 'n nuwe vlak van bewuswording van die korporatiewe pyn en 

die onbedekte geheime van baie gesinne te weeg bring. 'n Predikant of gemeente kan dit 

ignoreer maar vir 'n predikant of 'n gemeente wat bereid is om met hulle eie probleme te 

worstel en wat bereid is om mense in die oe te kyk en te se: "Ek het nie al die antwoorde nie, 

maar ek is hier om saam met jou te huil", vir hulle wag daar 'n nuwe dimensie van 'n 

waardevolle en God-geseende bediening. · 
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In die studie word gepoog om die belangrikheid van die gesin in gemeentelikebediening uit te 

lig. Afdeling 1 bestaan uit die inleiding tot die vraagstuk asook die teoretiese fundering van 

die studie. Daar word veral aandag gegee aan die Prakties-teologiese ekklesiologie en die 

funksies en strukture van die kerk. 

In Afdeling 2 word die onvervangbaarheid van die gesin, as 'n veilige hawe, in 'n 

wisselvallige wereld, bespreek. In die afdeling word aandag gegee aan die definisies van die 

gesin en verskillende gesinstipes; God se handeling met die mens en die rol wat die gesin 

daarin speel; die gesin as 'n ontwikkelende sisteem en die problematiek waarvoor die gesin 

te staan kom en laastens die klimaat wat nodig is in die gesin en die uitdagings waarvoor 

hedendaagse gesinne te staan kom. 

Afdeling 3 staan stil by die ontwikkeling van 'n bediening in die gemeente waarin die gesin tot 

sy reg kom. Daar word veral aandag gegee aan die Bybelse basis vir 'n gesinsgerigte 

bediening; die kerk en die gesin as deelgenote in die bediening; die ontwikkeling van 'n 

perspektief op gesinsbediening en die struikelblokke in die pad van 'n gesinsgerigte 

bediening. Daar word ook enkele modelle bespreek vir 'n gesinsgerigte bediening en die kerk 

se bediening aan gesinne. 

In afdeling 4 word 'n beknopte samevatting van die bevindinge gegee. Die slotsom is dat die 

hedendaagse gesin so verander het en voor soveel unieke omstandighede te staan kom dat 

daar beslis totaal nuut gedink meet word oor hoe om die hedendaagse gesin te bereik en te 

bedien. Dit het krities noodsaaklik geword dat die gesin weer sy regmatige plek in die 

samelewing en in die bediening inneem. 
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HOOFSTUK 2: TEORETIESE FUNDERING VAN DIE STUDIE 

2.1. lnleidinq 

In hierdie hoofstuk word aandag gegee aan die teologiese fundering van die studie. Daar 

word eerstens gekyk na 'n prakties-teologiese ekklesiologie en daarna volg 'n beskrywing 

van die funksies en strukture van die kerk. 

2.2. Prakties-teologiese ekklesioloqie 

2.2.1. Wat beteken die term "ekklesiologie"? 

Die term "ekklesiologie" is van die Griekse woord ekklesia, wat met kerk vertaal word, 

afgelei. Die ekklesiologie is die reer oor die kerk. Van der Ven (1993: 1G) beskryf 

ekklesiologie as 'n teologiese teorie van die kerk. Hy onderskei dit van 'n sosiofogiese teorie 

van die kerk op grand van die formele objek. Die formele objek van die ekklesiologie kom tot 

uitdrukking in die beskrywing en verklaring van die kerk in die lig van sy toekoms, vanuit die 

perspektief van die evangelie. Daarin le die visie en die missie van die kerk opgesluit, sy 

bestaansreg en doel. Die ekklesiologie bekommer horn oor die toekoms van die kerk en die 

kerk van die toekoms. 

Tot enkele jare gelede is die term ekklesiologie hoofsaaklik in die sistematiese teologie 

(dogmatiek} gebruik, maar in die jongste tyd word meermale van prakties-teologiese 

ekklesiologie gepraat. Die rede daarvoor is omdat daar in die praktiese teologie 'n behoefte 
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aan 'n gemeentebeskouing is wat nouer gekoppel is aan die konkrete situasie van die 

gemeente en wat sal bydrae om die gemeente doeltreffender te laat funksioneer (Pieterse 

1991: 36). 

2.2.2. Wat is die onderskeid tussen sistematies-teologiese ekklesiologie en prakties

teologiese ekktesiotogie? 

Heyns (1992: 341} wys daarop dat die verskff tussen sistematies-teofogiese en prakties

teologiese ekklesiologie verband hou met die verskil tussen sistematiese en praktiese 

teologie. Pieterse (1991: 37) beskryf dit goed wanneer hy se dat sistematiese teologie oor 

die heil besin en praktiese teologie oor die heilsbemiddeling; dat die sistematiese teologie 

nadink oor die spreke van God terwyl praktiese teologie nadink oor die handelinge en 

gebeure waarin God se spreke plaasvind; dat sistematiese teologie oor die evangelie nadink 

terwyl praktiese teologie oor die kommunikatiewe handeling in diens van die evangelie besin. 

Sistematies-teologiese ekklesiologie vra daarom vrae soos: Wat is die kerk? Waar kom die 

kerk vandaan? Waarom is die kerk daar? Hoe fyk die kerk, of hoe behoort die kerk te lyk? 

Uitsprake oor die kerk wat in geloofsbelydenisse vervat word is sistematies-teologiese 

uitsprake. In die sistematiese teologie word die belydenis dat die kerk een, heilige, 

algemene, Christelike kerk is (soos dit uitgedruk word in die Apostoliese Geloofsbelydenis, 

art 9) indringend bespreek. 

In die prakties-teologiese ekklesiologie gaan dit oor die funksionering van die kerk. Die 

funksionering van die kerk kan veral aan die hand van die plaaslike gemeente ondersoek 
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word. 'n Mens sou met reg kon se dat die kerk die voorwerp van ondersoek in die 

sistematies-teologiese ekklesiologie is en dat die prakties-teologiese ekklesiologie die 

sigbaarwording van die kerk, soos in die gemeente plaasvind, ondersoek. Die sistematiese 

teologie praat oar die kerk; die praktiese teologie oar die gemeente. Bisschoff (1992: 62) se: 

"In die dogmatiek word gepraat in bree terme oar die kerk; die praktiese teologie praat in 

spesifieke terme oar die gemeenfe, naamlik die plaas!ike gemeente in 'n spesifieke konteks." 

2.2.3. 'n Prakties-teologiese ekklesiologie 

Prakties-teologiese ekklesiologie is nag in sy kinderskoene. In die prakties-teologiese 

diskussie gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu het die ekklesiologie veel meer 

aandag gekry en het die gemeente al hoe meer die fokus van belangstelling geword. Dit het 

daartoe gelei dat daar in die praktiese teologie 'n verskuiwing ingetree het van 'n fokus op 

d'te pastor na 'n fokus op die gemeente. In die verlede was die handeling van die pastor die 

studievoorwerp van die praktiese teotogie. Dit kan du'tdelik afgelei word uit die tradisionele 

vakindeling aan Protestantse teologiese fakulteite en seminaries waar die pastor sentraal 

staan. In al die vakgebiede is hoofsaaklik gefokus op die pligte, verantwoordelikhede en 

vaardighede van die pastor. Tans word die vaardighede van alle gelowiges in die onderskeie 

handelingsvelde behandel en is die gemeente in die brandpunt van belangstelling. 

Volgens Van der Ven (1993: 10) word verder in die prakties-teologiese ekklessiologie klem 

gel€r op die praxis van die kerk. Die praxis van die kerk is nie identies aan die praktyk van die 

kerk nie. Die praxis kan omskryf word as die praktyk, waarin transformatoriese orientasie 
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plaasvind_ Hierdie orientasie kan in twee verdeel word naamlik 'n kulturele en 'n strukturele 

aspek. 

Die kulturele aspek kan met die term transformatoriese bewussyn aangedui word. Oil het 

betrekking op die historiese insig dat die kerk voortdurend veranderinge ondergaan het en 

nog steeds ondergaan. Die rede is dat hy voortdurend nuwe verbintenisse aangegaan het en 

nog steeds aangaan met elemente uit die omliggende maatskaplike omgewing. So het die 

kerk van die eerste eeue af elemente oorgeneem uit die samelewing. 

Die strukturele aspek het betrekking op die transformatoriese meganisme wat in die kerk 

opgesluit le. Dit dui op die sosiologiese gesigspunt, van waaruit die kerk as 'n 

selfregulerende sosiale verband, as 'n lerende organisasie beskou kan word. Die kerk 

verander voortdurend , nie alleen omdat hy by sy veranderende omgewing moet aanpas nie, 

maar ook omdat hy homself gedurig random sy eie doel en taak moet orienteer en daarby wil 

uitkom. Die transformatoriese meganisme is gefundeerd in die dialektiese relasie tussen die 

kerk in 'n veranderende wereld en die kerk in homself as die veranderende. 

Die ekklesiologie wat horn rig op die praxis van die kerk, heg aan beide aspekte, die 

transformatoriese bewussyn en die transformatoriese meganisme, groot waarde. Hulle vorm 

die uitgangspunt vir 'n transformatoriese ekklesiologie wat horn rig op die moontlike en 

noodsaaklike verandering van die kerk in die konteks van die moderne samelewing met die 

oog op die bereiking van die taak en doel wat in sy visie en missie opgesluit le. Volgens Van 

der Ven (1993: 11) onderskei dit homself van 'n ekklesiologie waar die onveranderdheid van 

die kerk ten opsigte van sy vorm en struktuur dieselfde bly. 
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2.3. Die Funksies van die kerk 

2.3.1. lnleiding 

Die prakties-teologiese ekklesiologie is besig met die funksionering van die gemeente. 

Daarom is funksionering 'n sleutelterm en is die funksies van die gemeente van die 

allergrootste belang. Volgens Heyns (1992: 343) word met funksionering verwys na dit wat in 

die gemeente gedoen word soda! die doel van kerkwees bereik kan word. 

2.3.2. Wat is 'n funksie? 

In die praktiese teologie word die term "funksies" gebruik om die take wat in die gemeente 

verrig word, te beskryf. Sommige gebruik die term "modi" in plaas van "funksie", byvoorbeeld 

Firet (1988: 54), maar die betekenis bly dieselfde. 

In die beskrywing behels funksies 'n taakomskrywing. Die uitvoer van die taak geskied deur 

'n handeling. Tussen funksies en handelinge is daar 'n onderskeid, maar tog 'n duidelike 

verband. Funksies is teologiese begrippe met 'n normatiewe waarde (Pieterse 1991: 67). Dit 

het te doen met die wyse waarop die kerk gestalte kry in die samelewing en sy roeping as 

gemeente van Jesus Christus vervul. Tereg se Pieterse (1991: 67) dat die funksies van die 

gemeente as teologiese begrippe die ideale funksionering van die gemeente voorstel en dat 

'n gemeente se funksionering empiries aan hierdie normatief teologiese begrippe getoets kan 

word. 
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Van der Ven (1993: 65) skryf dat die term "funksie" in die algemeen betrekking het op die 

invloed van verskynsels op mekaar in die geheel van 'n sosiale verband. Daarby gaan dit nie 

alleen om die invloed van die een verskynsel op die ander of omgekeerd nie. Dit is nie 'n 

suiwer een-tot-een-relasie nie. 'n Verskynsel kan meerdere funksies he, terwyl 'n bepaalde 

funksie ook weer deur meerdere verskynsels uitgeoefen kan word. Ons kan dus tussen 

verskillende soorte funksies onderskei. Die onderskeiding het te doen met die frekwensie en 

duur, rigting, invloed en die geTntendeerde of nie-ge"intendeerde karakter van die funksfe. 

Die eerste onderskeiding verwys na die frekwensie en duur van die funksie. Sommige 

funksies kom nie baie voor nie terwyl ander juis weer baie voorkom. Sommige funksies is van 

korta duur terwyl ander weer oar 'n !anger tydperk strek. Funksies met 'n hoe frekwensie en 

wat oor 'n !anger tydperk strek word primere funksies genoem terwyl funksies wat 'n lae 

frekwensie- het en oor 'n korter tydperk strek, sekondere funksies genoem word. 

Die tweecte onderskeiding het betrekking op die uitwerking van die funksie. Die een 

verskynsel kan die ander verskynsel bevorder of belemmer. Daarby is van belang watter 

waarde aan die ander verskynsel toegeken word, as iets wat geed is (bonum) of as fets wat 

sleg is (malum). lndien daar sprake is van die bevordering van 'n bonum of die belemmering 

van 'n malum, noem ons dit 'n positiewe funksie. Wanneer 'n bonum belemmer word en 'n 

malum bevorder word is dit 'n negatiewe funksie. Die onderskeid tussen positiewe en 

negatiewe funksies is normatief van aard. 'n Mens gaan uit van 'n positief gewaardeerde 

bonum of 'n negatief gewaardeerde malum. 
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Dit bring ans by die derde onderskeidingskriterium. lndien 'n verskynsel slegs een ander 

verskynsel be"invloed, praat ans van beperkte invloed. lndien hy op meer as een verskynsel 

'n invloed uitoefen praat ans van wye invloed. Binne die funksies met 'n wye invloed kan ans 

onderskeid maak tussen eenvoudige en komplekse funksies. By eenvoudige funksies is daar 

sprake van 'n direkte invloed van een verskynsel op verskeie ander. By komplekse funksies 

gaan dit om 'n kombinasie van direkte en indirekte invroede van 'n verskynsel op verskeie 

ander. 

Laastens is daar die onderskeid tussen ge"intendeerde en nie-ge"intendeerde funksies. 

Ge"intendeerde funksies het betrekking op die algemene en bedoelde werking van 'n 

verskynsel op die ander. Dit het 'n sekere intensie en word doelgerig en doelbewus 

nagestreef. By nie-ge"intendeerde funksies is dit nie die geval nie. Hulle is nie die voorwerp 

van oorleg en beplanning nie. 

Die vraag na die kemfunksies kan nou volgens Van der Ven (1993: 67) beantwoord word na 

aanleiding van bogenoemde onderskeiding. Kemfunksies het 'n maksimale frekwensie en 

duur wat betaken dat dit primer is. Di! is gerig op di! wat as goed beskou word (bonum) en 

nie op wat as sleg gesien word (malum) nie. Dit betaken dat die inhoud van die funksie 

positief is. Verder het dit 'n wye invloed met baie direkte en indirekte werkinge wat betaken 

dat dit kompleks is. Laastens het dit 'n duidelike (eksplisiete) doel, dit wil se dat dit 'n 

ge"intendeerde funksie is. Hierdie kombinasie van kenmerke (primer, positief, kornpleks en 

ge"intendeerd) lei tot die vasstelling van die kernfunksies. Die kemfunksies is noodsaaklik vir 

die realisering van die algernene funksie van die sosiale verband waarvan dit deel uitrnaak. 

Sander die kemfunksies kan die algemene funksie nie realiseer nie. 
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Toegepas op die kerk beteken dit volgens Van der Ven (1993: 67) die volgende. Die 

algemene funksie van die kerk kan omskryf word as die religieuse kommunikasie. Die 

modernisering van die westerse samelewing het die sentrale plek en die 

vanselfsprekendheid van die godsdiens deurbreek. Dit bring die kerk in 'n nuwe posisie. Hy 

verteenwoordig nie meer die hele samelewing nie. Ons kan nou eerder van die kerk praat as 

'n denominasie (Van der Ven 1993: 51) aangesien die kenmerke van die kerk as sosiale 

verband die meeste ooreenkom met die kenmerke van 'n denominasie. Omdat die kerk nie 

meer beskik oor die samelewing se vanselfsprekende ondersteuning en legitimering nie 

meet hy dit nou self doen. Die kerk meet horn nou self opbou en legitiem maak. Die enigste 

manier is om sy religieuse visie en missie self voortdurend te kommunikeer. Kortom, 

religieuse kommunikasie tot stand te bring. 

Diekernfunksies is daarom dieprimere, positfewe, komplekseen gefntendeerdefunksies wat 

'n noodsaaklike voorwaarde vorm vir die religieuse kommunikasie as algemene funksie van 

die kerk. 

2.3.3. Erkende funksies in die gemeente 

Dit bring onmiddellik die vraag aan die orde wat in die gemeente behoort te gebeur sodat die 

gemeente doeltreffend kan funksioneer en aan die wese en doel van die kerk, socs deur die 

sistematies-teologiese ekklesiologie geformuleer, kan beantwoord. 

Met die verwysing na die gebeure in die gemeente en wat in die kerk gedoen moet word 

(funksies), kom die handelirrge err handetingsvetde ook telkens in die prentjie. Heyns (1992: 
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344) kies vir vyf handelinge naamlik prediking, viering, onderrig, sorg en diens. "Ek wil nie 

beweer dat hierdie vyf handelinge ander moontlikhede uitsluit nie. Hierdie vyf handelinge kan 

vermeerder word deur ander by te voeg of verminder word deur sommige saam te groepeer. 

Wat wel baie belangrik is om te weet en te beset is dat die keuse van handelinge verband 

hou met die funksies van die kerk." 

In die prakties-teologiese literatuur is daar 'n groat verskeidenheid begrippe wat oor die jare 

heen gebruik is om die funksies van die gemeente te beskrywe. Die mees algemene is 

volgens Heyns (1992: 345) die volgende: leitourgia (aanbidding), marturia (getuienis), 

kerugma (verkondiging of prediking), didache (onderrig), koinonia (gemeenskap), diakonia 

(diens} en paraklesis (sorg}. 

Verskeie teoloe het hul tot drie of vier funksies beperk en veronderstel dat van die ander as 

sekonder by die drie of vier ingedeel word. So byvoorbeeld kies Pieterse (1991: 66) 

kerugma, koinonia en diakonia. Bohren (Pieterse 1991: 66) en Baumler (1984: 70) kies 

marturia, koinonia en diakonia. Die Wereldraad van Kerke het by sy konferensie in Nieu

Delhi in 1961 kerugma, koinonia en diakonia uitgesonder as die kernfunksies. So ook Henau 

(1988: 15). Schippers (1988: 475) beskryf die grondfunksies as dien, vier en leer wat as 

diakonia, leitourgia en didache beskryf kan word. Fire! (1988: 59) verwys na kerugma, 

didache en paraklesis. Van der Ven (1988: 12) verwys na kerugma, leitourgia, diakonia en 

koinonia, Goedhart (1984) na die dienende, vierende, lerende en delende funksies van die 

gemeente (diakonia, leitourgia, didache en koinonia) en Zauner (Firet 1988: 69) na leitourgia, 

kerugma en diakonia. Sommige kies net een funksie socs Hoekendijk (1965: 50) wat die 

apostolaat (marturia) kies en daarna kerugma, koinonia en diakonia. Lauw ( 1986) kies 
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diakonia as basiese funksie en kwalifiseer dit verder met leitourgia, koinonia en marturia. Die 

gemeente is oak al beskryf as dienende, feesvierende, versorgende, lerende, getuigende en 

verkondigende geloofs- en liefdesgemeenskap. In hierdie geval word die koinonia as die 

primers funksie beskou en die ander funksies as 'n kwalifisering van die geloofsgemeenskap. 

Daar kan met reg gevra word waarom al hierdie verskille? Op grand waarvan word sekere 

funksies bo ander verkies? Daar is waarskynlik 'n verskeidenheid redes wat afsonderlik of 

gesamentlik daarvoor verantwoordelik is. Dit kan met die situasie en geskiedenis verband 

hou. So byvoorbeeld is daar na tye waarin min aandag aan die sending gegee is, besondere 

klem gele op die marturia. Na 'n tyd waarin 'n bepaalde kerk sterk na binne gekeer was en 

byvoorbeeld baie aandag aan koinonia gegee het, kan dit gebeur dat die diakonia aan die 

wereld beklemtoon word. Verskil in aksente kan oak met 'n bepaalde kerklike tradisie 

verband hou. Binne die Grieks Ortodokse Kerk is die leitourgia van groat belang terwyl in 

sekere Protestantse kerke die kerugma oorheersend is. Volgens Heyns (1992: 346) behoort 

al die funksies, wat op grand van die Bybel en breer kerklike tradisie ge·identifiseer is, 

aandag te geniet. Die genoemde funksies kan dan oak nie finaal wees nie. In die toekoms 

kan sekere behoeftes ontstaan wat vereis dat die kerk ander funksies ender leiding van die 

Heilige Gees byvoeg. 

Van der Ven (1993: 67) sien die rede vir die verskillende lyste van funksies of kernfunksies 

as dat hulle op willekeurige keuses berus. Hulle word nie of onvoldoende verantwoord. 

Meestal word dit ontleen aan wat eerder as pastorals sektore genoem kan word. Dit betaken 

dat die kernfunksies van die kerk in feite ge"identifiseer word met die pastorate sektore van 
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die kerk. Daarom is dit nodig om duidelik te onderskei tussen kerklike funksies en pastorale 

sektore. Die sektore is pastoraat, kategese, liturgie, verkondiging en diakonie. 

Vir die vasstelling en verantwoording van die kernfunksies van die kerk is daar volgens Van 

der Ven (1993: 67) 'n teorie of teoretiese model nodig. Die model wat hy kies is die van die 

sosioloog Parsons wat bekend staan as die model van die funksionalisme. Parsons het 

bekend geword vir sy teore!iese visie op die maatskappy en die sosiale instellings. Hy ontdek 

dat die aksies en interaksies van mense gekenmerk word deur bepaalde reelmatighede. 

Mense tree onder bepaalde omstandighede volgens bepaalde patrone op. Hulle verrig hulle 

aktiwiteite in 'n vaste getal, in 'n vaste volgorde en in 'n vaste tydsperiode. Waar kom hierdie 

patrone vandaan? Hy se dit kom voort uit die posisie wat die actores inneem in die sosiale 

installing en die rol wat hulle daarin speel. Hierdie rol word bepaal vanuit bepaalde norme 

wat self weer ingebed is in die kultuur wat die sosiale installing omring en hierop inwerk. 

Irr sy ondersoek oor die kleingroep ontdek Parsons ook dat die kleingroep altyd met 

bepaalde probteme te kampe het en dat hulle hierdie probleme op bepaalde maniere probeer 

oplos. Hy deel die probleme waarmee hulle te kampe het in vier groepe. Die eerste groep 

probleme is: Wat is ons oortuigings, waardes en norme? Hy gee aan die groep die naam: 

latentheid, in Engels "latency". Hy gee die naam omdat hy waargeneem het dat die 

oortuiginge, waardes en normes 'n soort sluimerende bestaan voer. Dit bly onder die 

oppervlakte, latent, totdat daar 'n konflik of krisis uitbreek. Dan word die oortuiginge, waardes 

en norme wakker en begin 'n belangrike rol te speel. Daar kan dan ook probleme daarmee 

ondervind word as daar in die groep onenigheid is oor die oortuiginge, waardes en norme. 
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Die tweede groep probleme is: Wat hou ons in sosiale opsig bymekaar en watter afstand of 

nabyheid handhaaf ons ten opsigte van mekaar? Parsons noem dit integrasie, in Engels: 

"integration". Dit gaan daarin om die bindende krag, die kohesie van die groep. Die vrae aan 

die orde is: Word dit gevorm deur die onderlinge sosiale relasies? Waardeur word hierdie 

relasies self weer bepaal? Hoe hanteer hulle konflik? Hoe word dit opgelos? Watter rol speel 

die leiers? Gaan dit om die formele enfof die informele leiers? 

Die derde groep probleme is: Wat is ons doel, programme en projekte? Hy noem dit 

doelbereiking, in Engels "goal attainment". Dit gaan om dit wat mens nastreef, wat mens wil 

bereik. Hierdie vrae kom na die oppervlak wanneer 'n mens nadink oor die aksies wat hulle 

wil loots of die projekte en programme wat hulle wil uitvoer. 

Die vierde groep probleme is ten slotte: Hoe kom ons aan die nodige middele soos geld en 

personeel? Hy noem dit aanpassings, in Engels "adaptation". Hy het agtergekom dat die 

menslike en materiele hutpbronne wat die groep nodig het ter wille van hulle voortbestaan uit 

die omgewing moat kom. In hulle omgewing soak hulle nuwe lade. In hulle omgewing probeer 

hulle die nodfge finansies bymekaar kry. Om hierdie middele te verkry pas die groep in 'n 

sekere mate by hulle omgewing aan. 

Mens kan se dat latentheid staan vir die kulturele lewe van die groep, die integrasie vir die 

sosiale lewe, die doelbereiking vir die politieke lewe en die aanpassing vir die ekonomiese 

!ewe. Hulle vorm die vier kernfunksies van die lewe in die groep. Sender dit verloor die groep 

sy sin en grondslag (latentheid), hou- hulle op om bymekaar te bly (integrasie}, mis hy sy doel 

(doelbereiking) en ontbeer hy sy middele om te bestaan {aanpassing). 
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Hiermee is die LIGA-model gebore: "Latency, Integration, Goal attainment en Adaptation". Dit 

kan ook omgedraai word: AGIL "Adaptation, Goal attainment, Integration en Latency''. Wie 

die LIGA-model gebruik gaan uit van die siening dat die beheer van bo af na onder toe werk. 

Die latentheid bepaal dte- integrasie, die integrasie bepaal die doelbereiking en die 

doelbereiking bepaat dte- aanpassing: Wie die AGIL-model gebruik, werk nie met die 

uitgangspunt dat die beheer van bo na onder werk nie maar van die beinvloeding van onder 

na bo. Die aanpassing bei"nvloed die doelbereiking, die doelbereiking beinvloed die 

integrasie en die integrasie be"invloed die latentheid. Die term "beheer" in die UGA-modef en 

die term "bei"nvloeding" in die AGIL-model is dus belangrik. Beheer beteken delegeer, 

reguleer en kanaliseer. Dit vind in die LIGA-model van bo na onder plaas. Be"invloeding 

beteken: as die toestande op 'n laer vlak nie vervuld is nie kan 'n hoer vlak nie tot stand kom 

nie. Dit vind in dieAGIL-model van onder af plaas. 

Parsons meen dat die model nie net op die klein groep van toepassing gemaak kan word nie 

maar ook op groter sosiale verbande en instellings in die maatskappy. As mens dit toepas op 

sosiale verbande en instellings kan 'n mens dit onderskei as vier kernfunksies. 

Van der Ven (1993: 78) maak 'n keuse tussen die LIGA- en AGIL-model. Hy kies in sy studie 

vir die LIGA-model met dien verstande dat 'n mens heeltyd bewus moet wees dat die beheer 

van bo af in die LIGA-model altyd die behoefte het aan di.e betnvloeding van onder af in die 

AGIL-model. Hoe ookal, dit beteken dat die kerk vier kernfunksies het naamlik latentheid, 

integrasie, doelbereiking en aanpassing. Ter wille van begripshelderheid is dit nodig om die 

terme in ekklesiologiese sin te vertaal, sander om aan die inhoud daarvan afbreek te doen. 
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Latentheid vertaal Van der Ven (1993~ 78) met identiteil Die rede daarvoor is dat die 

oortuiginge, waardes en norme wat in die kerk bestaan nie !anger as slapend of latent 

beskou kan word nie. Hulle het as gevolg van modernisering hulle maatskaplike 

vanselfsprekendheid verloor. Dit is nou onophoudelik die onderwerp van gesprek in die kerk 

as denominasie en as vereniging. Hulle word voortdurend geproblematiseerd in die 

religieuse kommunikasie wat tussen die mense binne die kerk en die mense buite die kerk 

plaasvind. Die kerk verkeer al lankal nie meer in 'n slaap van latentheid nie. 

lntegrasie kan volgens Van der Ven (1993: 78) vertaal word met 'n term wat 'n lang 

ekklesiologiese geskiedenis het naamlik eenheid. Vanwee verskeie probleme besluit hy egter 

om te hou by die begrip integrasie. 

Doelbefeiking vei1aal hy met beleid. Beleid dui beter aan wat doelbereiking beteken wanneer 

ans die term wit toepas op die kerk. Die bereiking van doelwitte vorm 'n onderdeel van 

beleid. Die bereiking van doelwitte behoort beleidsmatig voor berei te word om in 

beleidsprogramme en projekte omgesit en geevalueer te word. 

Aanpassing vertaal hy met beheer. Dit omvat sowel die finansiele as die personeelbeheer. 

Dit gaan om die hulpbronne in die omgewing wat getap moet word om die kerk in finasiele en 

menslike sin aan die gang te hou en te keer dat hy ineenstort. Daarom gaan die kerk 'n 

dialektiese relasie met die omgewing aan. 

Kortom, die vier kernfunksies van die kerk is identiteit, integrasie, beleid en beheer. ldentiteit 

het betrekking op die oortuiginge, visie en missie van die kerk. lntegrasie verwys na die 
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kohesie, uniformiteit en pluriformiteit in die kerk. Beleid dui op die kerklike beleids-, program

en projekontwikkeling. Beheer ten slotte dui op die menslike en finansiele hulpbronne in die 

kerk. Hierdie vierdeling het belangrike ooreenkomste met die van Hendriks (1990). 

2.3.4. Die verhouding tussen kernfunksies en sektore 

Die kernfunksies is die primere, positiewe, komplekse, ge"intendeerde funksies wat 

noodsaaklik is vir die realisering van die algemene funksie van die kerk naamllk die 

religieuse kommunikasie. Die kernfunksies is geintendeerde funksies dit wil se dit bevat die 

doel van die kerk. Dit word nagestreef en gerealiseer deur die doen van take. Hierdie take is 

'n samestelling. van aktiwiteite in bepaalde sektore. Die sektore vorm die gebiede of terreine 

waarin die aktiwiteite uitgevoer word (Kickert 1986: 100). 

Die verhouding tussen kernfunksies en sektore is dus nie regstreeks niec Daar is skakels 

tussen hulle naamlik doel (bepaal in die kemfunksies), take (gerig op die realisering van die 

doel) en aktiwiteite (gerig op die uitvoering van die take). Hierdie aktiwiteite vind in sektore 

plaas. Van der Ven (1993: 81) onderskei tussen die vofgende sektore: pastoraat, kategese, 

liturgie, verkondiging en diakonia. Pastoraat is die sorg- en hulpverlening by die blokkering 

van die religieuse kommunikasie. Kategese is die begeleiding van die leerprosesse met die 

oog op die religieuse kommunikasie. liturgie is die ritueel waarbinne religieuse 

kommunikasie plaasvind. Verkondiging is die aanbieding van die evangelie met die oog op 

die religieuse kommunikasie in die openbaar. Diakonia is die bydra tot die bevryding van 

mense uit hulle materiele en geestelike nood binne die raamwerk van die religieuse 

kommunikasie. 
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Volgens Van der Ven (1993: 83) omvat kerkopbou alle kernfunksies en sektore in een 

geheel. Dit is ondenkbaar dat kerkopbou las kan staan van sake soos identiteit, integrasie, 

beleid en beheer. Dit is ewe-eens ondenkbaar dat kerkopbou onafhanklik kan realiseer, los 

varr die pasto1 aat, kategese, titurgie, verkondiging err diakonia. 

Affe aktiwiteite in af die sektore (pastoraat, kategese, liturgie, verkoncfiging en diakonia) word 

geheel en al deur die kernfunksies (identiteit, integrasie, beleid en beheer) bepaal. Aan die 

ander kant kan hierdie kernfunksies slags in hierdie sektore realiseer. Dit bind die 

kernfunksies en sektore saam tot 'n eenheid. 

2.4. Strukture 

2.4.1. tnteiding 

Naas die funksies speer die wyse waarop dfe gemeente en die handeling in die gemeenti=i 

gestruktureer word, 'n buitegewoon belangrike rol in die doeltreffende funksionering van die 

gemeente. 

2.4.2. Wat is strukture? 

fn die praktiese teologie gaan dit om die kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie err verat dan daa1 die handetirrge wat irr diens staan van Goc:t se koms na hierdie 

wereld (Firet t987: 260). Strukture het te doen met dre wyse waarop die handelinge in die 
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gemeente en die gemeente as geheel georganiseer en beplan word. Sodra 'n mens iets 

doen, kom strukture ter sprake_ Heyns (1992: 347) vergelyk strukture met die grondplan van 

'n gebou en die skelet van 'n liggaam. Dit is deel van 'n groter geheel; dit is deel van die 

gebeure- self. Wanneer God en mens mekaar ontmoet, kry die ontmoeting gestalte deur 

middel van strukture. 

2.4.3. Begripsomskrywing 

Daar word 'n verskeidenheid begrippe gebruik om strukture te beskryf. Begrippe wat voorkom 

is bedieningstrukture, gemeentestrukture, kerkstrukture, organisatoriese strukture en 

gesagstrukture. Volgens Heyns ( 1991: 195) gebruik twee persona soms dieselfde begrip, 

maar elkeen gee 'n eie betekenis daaraan. Nog ander gebruik verskillende begrippe, maar 

bedoel presies dieselfde daarmee. Dit is daarom belangrik om na 'n paar van die begrippe te 

kyk, en om daama die betekenis waarin hulle hier gebruik word, te omskryf. 

2.4.3.1. Bedieningstrukture 

Die begrip "bedieningstrukture" le veral klem op die struktuur van kerklike handelingsvelde, 

soos liturgiese, kategetiese en pastorale strukture. Anders geformuleer betaken dit dat daar 

met die begrip bedieningstrukture klem gele word op die strukture van handelingsvelde wat 

geskep is deur die handelinge, prediking, sorg, onderrig, diens en viering (Heyns 1991: 195). 

Omdat hierdie handelinge nie- beperk is tot formeel kerklike werk nie, sou die begrip 

"bedieningstrukture" wyer gebruik kan word om die strukture te beskrywe 
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wat gevorm word wanneer gelowiges in verskillende lewenssituasies die evangelie aan 

mense kommunikeer. 

2.4.3.2. Kerkstrukture 

Die begrip "kerkstrukture" verwys veral na kerke in hulle institusionele vorm. Met 

kerkstrukture word gewoonlik die strukture van die kerk in breer verband bedoel, byvoorbeeld 

die vorm van kerkregering, die wyse waarop die kerk georganiseer word en die 

gesagstrukture binne die kerk. Die begrip "kerkstrukture" word egter oak as omvattende 

begrip vir gemeente- en bedieningstrukture gebruik (Heyns 1991: 195). 

2.4.3.3. Gemeentestrukture 

Met gemeentestrukture word eerstens na die manier waarop die gemeente georganiseer 

word verwys. Dit sluit egter oak bedieningstrukture in, in soverre dit binne die 

georganiseerde gemeente gestalte kry, byvoorbeeld in die erediens, geloofsonderrig en die 

pastorale sorg (Heyns 1991: 196). 

2.4.4. Waarom verskil strukture? 

Mense se optrede verskil volgens Heyns ( t 991 : 195) radikaal van mekaar. Dieselfde 

handeling word voltrek, maar op 'n totaal verskHlende manier. Mense aanbid versklllend; 

fewer diens verskHlend en gee onderrig op verskilfende maniere. Bedienings- en 

gemeentestrukture karr dus grootliks va1T mekaar verskil. So verskil 'IT eredierrs ilT 'IT Grieks-
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Ortodokse kerk grootliks van 'n erediens in 'n Presbiteriaanse kerk of 'n Charismatiese 

gemeente. Dit gaan in albei kerke om die vieringshandeling, hoewel die eredienste totaal van 

mekaar verskil. Die handeling is dieselfde, maar die wyse. van strukturering verskil. Hierdie 

verskiHe is volgens Heyns (1-992: 348) gegrond in verskillende teoriee oor hoe die kerk 

behoort te funksioneer. Die basiese teoriee oor die funksionering van die kerk en die 

gemeente word ekklesiotogiese teoriee genoem. 

2.4.5. Die dinamika van strukture 

Die term "strukture" klink so staties, so onbuigsaam, veral teenoor die begrip "handeling" wat 

lintel van dinamika (Heyns 1991: 196). Om tussen die struktuur en die handeling self te 

onderskei, word meermale van vorm en inhoud gepraat. Strukture is die vorm of die formele 

en die handelinge is die inhoud. In hierdie onderskeiding skuil die risiko dat die handeling as 

die eintlike en die strukture as die bykomstige beskou word. Strukture word as noodsaaklik 

beskryf, maar bly tog sekonder of bykomstig. 'n Ander onderskeid volgens Heyns (1986: 37) 

wat in die teologie gebruik word, is die van wese en welwese. Van strukture word dan gese 

dat dit nie tot die wese van die kerk behoort nie, maar tot die wefwese. Hierdie oncferskeicfing 

lei daartoe dat strukture soos die steierwerk by die oprig van 'n gebou word - noodsaaklik, 

maar bykomstig en nie dee! van die gebou nie. Hoe gouer dit verwyder word, hoe gouer kom 

die gebou tot sy reg. 

Strukture is deel van die gebeure self. Elke gebeure word ook met die oog op die spesifieke 

aard van die bepaalde handeting gestruktureer. Bijlsma (1981-: 179) se tereg dat vorm en 

inhoud onlosr 11aaklik saarr rl rar 1g err dat 'n bepaalde vorm altyct vorm van 'n spesifieke inhoud 
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is. Kung (1973: 5) gebruik die onderskeiding essensie en vorm en se dat hulle nie geskei kan 

word nie_ Hierdie anderskeiding is bloat kanseptueel en nie reeeL "There is not and never 

was, in fact, an essence of the Church by itself, separate, chemically pure, distilled from the 

stream of historical forms" (Kung 1&73: 5-). Tog is die onderskeiding tussen strukture en die 

essensie van die kerk noodsaaklik. Daarsortder word strukture verabsoluteer of die kerk 

geretativeer: Daarom se Heyns (1986: 38) dat strukture tot die wese van die kerk behoort, 

maar maak nfe deer uft van die essensfe van die kerk nie. 

Om die onderskeiding tussen die kerk en kerkstrukture te beskryf, kan strukture vergelyk 

word volgens Heyns (1986: 38) met die skelet van 'n liggaam. Dit is deel van 'n groter 

geheeL Wanneer God en mens mekaar ontmoet, is strukture die wyse waarop die ontmoeting 

en gebeure gestalte kry. Dit is wesenlik deel van die gebeure self. Strukture is daarom nie 

saaklik en formeel nie, maar deel van die lewe en dinamiek van die geloofsgebeure. Nel 

(1982: 93) beklemtoon dit wanneer hy se dat die strukturering van die kerk diakonaal, 

charismaties en koinoniaal bepaald moet wees. Hy se dat strukturering diakonaal moet wees 

omdat die gemeente in navolging van Christus tot diakonia in hierdie wereld geroep is. Vir 

hierdie diens het God sy gemeente met gawes begenadfg. Daar behoort in die vernuwfng van 

strukture veel meer rekening gehou te word met die feit dat die kerk in die bedeling van die 

Gees en deur die Gees as begenadigde gemeente leef. Die ruimte waarbinne hierdie gawes 

funksioneer, is die koinoniale bestaanswyse van die gemeente as liggaam van Christus. 
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2.4.6. Waar korn kerkstrukture vandaan? 

2.4.6.1. lnleiding 

Die vrae wat onwillekeurig by 'n mens opkom is: Waar kom kerkstrukture vandaan? Waarom 

struktureer kerke en selfs gemeenfes van dieselfde kerk so verskillend? 

2.4.6.2. Die Goddelike van die kerk 

Die kerk het sy oorsprong in God (Heyns 1986: 39). Kung (1973: 4) is reg wanneer hy se dat 

God se versoenende daad in Jesus Christus die oorsprong van die kerk is. Hierdie oorsprong 

het nie slegs betrekking op die aanvang van die kerk nie, maar is dwarsdeur die geskiedenis 

van die kerk bepalend vir die aard van die kerk. Jesus is en bly die hoof van die kerk (Ef 

1:10,22; Kol 1 :18), is die fondarnent (1 Kor 3:11) err hoeksteen (1 Pet 2:6; Et 2:20) waarvarr 

die kerk horn nie kan losmaak nie. Deur sy Gees is Jesus reeel teenwoordig in die kerk (Matt 

28:20). Hy is die wingerdstok waaruit die late groei. Sander Hom kan ans niks doen nie (Joh 

15:5). Tussen Jesus en sy kerk is daar 'n organiese verband (Ef 4: 15-16). 

"Omdat Jesus Christus die hoof van die kerk is en die kerk God se voertuig is wat die wereld 

ingestuur word om diens te !ewer (Matt 28:19; Joh 17:18), en die gelowiges burgers van die 

hemel is (Fil 3:18), dra die kerk en die gelowiges tekens van vreemdelingskap en van 

pelgrims op reis (1 Pet 1: 17; 2: 11; Heb 11 :13). Wanneer Jesus vir sy dissipels bid, se Hy dat 

hulle nie aan die wereld behoort nie (Joh 17: 14, 16). " (Heyns1986: 39) 
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2.4.6.3. Die wereldse van die kerk 

Die kerk is God se voertuig wat die wereld ingestuur word om in die wereld diens te !ewer 

(Matt 28:19; Joh 17:18). Om hierdie rede se Heyns (1991: 199) is die kerk in die wereld, en 

ten spyte van die Goddelike oorsprong daarvan, deel van die wereld (Joh 17:11, 13). Die kerk 

se lidmate bestaan ui! manse waf in die wereld woon en deel van die wereldgeskiedenis is. 

Alles wat met die kerk en die manse van die kerk gebeur, geskied in die tyd en in die wereld. 

Ook die manse se ontmoeting met God is 'n gebeure in die wereld en in die tyd. Mense se 

lewenssituasie, agtergrond en lewensbeskouing speel derhalwe 'n belangrike rol in hulle 

ontmoeting met God. Mense kan hul in hul geestelike en godsdienstige ervaring nie van hulle 

omgewing en gesitueerdheid losmaak nie. 

Diekerk bestaan in hierdiewereld en kan dit nievan al diewoelinge in die wereld distansieer 

nie, selfs al sou ons dit graag wou doen (Kung 1973: 3). Daarom se Kung dat die kerk 

histories bepaald is. Ons kan nie daarvan praat los van sy historiese bestaan nie. Hy wys 

daarop dat die beeld van die kerk daarom met verloop van !yd verander. Nie dat die tyd en 

omstandighede bepalend daarvoor is nie. Die kerk se oorsprong is God, en Christus is altyd 

in die kerk teenwoordig, maar hierdie essensie word slags sigbaar en geken in sy historiese 

bestaan. "The real essence of the real church is expressed in historical form" (Kung 1973: 5). 

Dekker (1971: 7-11) wys daarop dat die kerk 'n installing in die samelewing is en dat lidmate 

ook lede van die samelewing is. Die kerk funksioneer binne 'n bepaalde samelewing en is 

dee! van daardie samelewing. Veranderinge in die samelewing moet daarom die kerk 

be"invloed. 
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2.4.6.4. Die wereldse van kerkstrukture 

Die kerk is 'n instelling in die samelewing en deel van die samelewing, daarom bepaal tyd en 

omstandighede die strukture van die kerk. Verkuyl (1978: 94) wys daarop dat verskille in 

kerkstrukture saamhang met die samelewing waaruit die kerk gegroei het en aan wie die kerk 

graag di ens wil lewer. Klostermann (197 4, Band 1) praat van die historisiteit van die kerk en 

kerkstrukture, en wys daarop dat die kerk so deel van die gemeenskap is dat di! trekke van 

die gemeenskap openbaar. 

Die kerk en kerkstrukture is histories en samelewingsgebonde. Kerkstrukture is daarom nie 

tydlose waarhede wat uit die Bybel afgelei en net so in elke situasie toegepas kan word nie 

(Klostermann 197 4, Band 1: 80). Trouens, talle gemeentestrukture wat in die Nuwe 

Testament beskrywe word, is situasiegebonde (Klostermann 1974, Band 1: 233). Elke model 

van kerk wees het sy eie strukture. Die strukture van die gemeente in Jerusalem is totaal 

anders as die strukture van die gemeente in Korinta of die latere gemeentes waama in die 

Pastorale briewe verwys word. Tereg se Kung (1972: 49): 

"The New Testament data shows that there are various models of congregational order and 

leadership in the New Testament which cannot be reduced to one another, even though they 

were combined with one another in the course of time. The New Testament therefore does 

not allow us to canonize one congregantional structure alone. This does not mean simply one 

more difficulty for the Church. On the contrary, it gives it the freedom to move with the times 

and to be capable of new developments and modifications of Church ministry for the good of 

men and the congregations." 
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Killian (1977:19) gebruik die begrip "inkarneringsbeginsel". "In theologizing ... the 

incarnational principle should be a guiding light. This principle affirms that the human and 

divine are so intertwined that only when they are taken together is the theologian able to 

understand gully the nature and mission of the parish." 

In die toepassing van hierdie beginsel meet daarmee rekening gehou word dat die wereld 

voortdurend besig is om te verander. Soos KITian (1977: 18) dit stel: "The Church .... must 

always be open, ready, and disposed to recommence its incarnation in new forms and in new 

historical and cutural contexts, and not link itself exclusively or indissolubly to any race or 

nation, to any one set of customs, to any particular way of life, old or new." 

Daarom se Heyns (1991: 201) dat groot veranderinge in die strukture van die kerk met 

verloop van tyd vansetfsprekend is. Louw (1980: 8) gebruik die Bybelse beetd van die nuwe 

wynsakke en pas dit toe op kerkstrukture. Die "wyn· van die evangelie bty altyd nuut, maar 

die sakke veroudervanwee die wisselende kuttuursituasie. 

"Nuwe wyn moet in nuwe sakke gegoof word. Wanneer ons dan vra na die hedendaagse 

strukture vir die gemeente en soek na nuwe wee vir kommunikasie, soek ans na 

doeltreffende houers vir die altyd-nuwe-wyn van die evangelie." 

Tereg se Pieterse (1980: 38) dat mense hulle telkens by die situasie moet aanpas om sinvol 

te lewe. Maar ook die kerk moet, om funksioneel te wees, dit aanpas by veranderde 

omstandighede. Een van die maniere waarop die kerk moet aanpas, is deur herstrukturering. 
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Omdat die kerk so dikwels as bron van sekuriteit, stabiliteit en 'n sekere vorm van 

onveranderlikheid in 'n snel veranderde wereld gesien word, vind die kerk dit meestal moeilik 

om krities ingestel te wees teenoor kerkstrukture, en is daar 'n sekere verset teen alle vorme 

van verandering. Wat Hoekendijk (1965: 13} 'n paar jaar gelede gese het, geld in baie 

opsigte vandag nog. Die kerk het so ge"institusionatiseerd geraak dat daar haas geen sprake 

van spontanitelt en beweeglikheid is nie. Die struktuur van die kerk het onbeweeglrk geraak. 

Hierdie onbeweeglikheid skep 'n mate van sekuriteit. Tog is die oproep volgens Heyns (1991: 

202) dat die kerk die veffige hawe van sekuriteit en onveranderlikheid sal verlaat en die oop 

see sal kies, sander om le weet waar hy sal kom (Heb 11:8). 

2.4.7. Strukture en funksies 

Daar is volgens Heyns (1992: 348) 'n baie nou verband tussen funksies en strukture. Beide 

het met die doeltreffende funksionering van die gemeente le doen en le op die terrein van die 

prakties-teologiese ekklesiologie. Sander funksies en strukture is handelinge nie moontlik 

nie, kan 'n gemeente nie sinvot funksioneer nie. Om 'n sekere doet te bereik (funksie), word 

'n handeling op 'n bepaalde manier gestruktureer. 

Firet (1988: 21) se in hierdie verband dat in die teorie van die kerk se funksionering (en dit is 

die taak van die praktiese teolog_ie) twee vrae gestel moet word. Eerstens moet gevra word 

hoe die kerk in die prediking, onderrig, sorg, diens en viering moet funksioneer en tweedens 

hoe die kerk met die oog op hierdie funksies gestruktureer en georganiseer moet word. In sy . 

definisie van praktiese teologie se Firet (1970: 329) dat dit die wetenskap is wat gebeure 
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tussen God en mens, vir saver dit in die spanningsveld van interrnenslike verhoudinge 

geskied, na sy strukture en funksie ondersoek. 

Naas die noue verband tussen funksies en strukture, is daar volgens Heyns (1992: 349) ook 

'n wedersydse beinvloeding. Soms beinvloed die funksies die strukture en in ander gevalle 

die strukture die funksies. Tussen Gereformeerdes en Rooms-Katolieke is daar verskil van 

mening oar die funksie kerugma. Op grond daarvan word die preek en die erediens in hierdie 

kerke verskillenc:f gestruktureer. Die interpretasie en verstaan van die funksie kerugma 

bepaal die wyse waarop die tersaaklike handelinge gestruktureer word. Maar die 

omgekeerde is ook waar. lndien vir 'n sekere strukturele model in 'n gemeente gekies word, 

sal dit 'n invloed uitoefen op die funksionering van die gemeente. In 'n liggaam-van-Christus

model sal die kerugma so gestruktureer word dat daar meer geleentheid vir inspraak deur 

lidmate voor die preek (preekwerkgroepe) en terugvoering deur lidmate na die preek 

(besprekingsgeleenthede) sal wees as wat byvoorbeeld die geval sal wees waar die preek en 

erediens volgens die herder-kudde-rnodel gestruktureer is. 

2.5. Samevatting 

Ons het duidelik gesien dat dit in die prakties-teologiese ekklesiologie gaan oor die 

funksionering van die kerk en meer spesifiek die funksionering van die plaaslik.e gemeente. 

Daarom is funksionering 'n sleutelterm en is die funksies van die gemeente, di! wil se die 

take wat in die gemeente verrig word van die allergrootste belang. Naas die funksies speel 

die wyse waarop die gemeente ert die handeling in die gemeente gestruktureer word, 'n 

buitegewoon belangrike rol in die doeltreffende funksionering van die gemeente. 
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In die studie verder gaan gepoog word om die belangrikheid van die gesin as sosiale 

instelling uit te wys in die strukturering van die gemeentelike handelinge. ln afdeling 2 word 

die onvervangbaarheid van die gesin, as 'n veilige hawe, in 'n wisselvallige wereld ondersoek 

en in afdefing 3 word gekyk na die ontwikkeling van 'n bediening waarin die gesin tot sy reg 

kom. 
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AFDELING 2: DIE ONVERVANGBAARHEID VAN DIE GESIN. AS 'N VEILIGE HAWE. IN 

'N WISSELVALLIGE WARELD 

HOOFSTUK 1: INLEIDING 

Die gesin is een van die belangrikste sosiale strukture in enige samelewing en is 

onvervangbaar in die sosialiseringsproses van die mens. Die gesin is noodsaaklik vir die 

moderne mens se soeke na vastigheid, geborgenheid en identiteit. Daarom is die 

oorspronklike verhouding tussen ouer en kind binne die kerngesin krities noodsaaklik. 

Volgens Louw (1989:32) is daar 'n koppeling tussen die gesin en God sodat die 

onvervangbaarheid van die gesin ten diepste saamhang met 'n teologiese perspektief op die 

gesin. 

Die vraag wat in hierdie afdeling aan die orde kom is of die moderne gesin wel so 'n 

belangrike plek inneem in die huidige samelewing. Is die gevolg van al die probleme 

waarmee die moderne gesin te kampe het nie juis dat die plek van die gesin as veilige hawe 

al hoe meer bedreig word nie? 

Een aspek wat in die jongste tyd al hoe duideliker word is dat die bestaansreg van die gesin 

en die gesinslewe op allerlei wyses aangeval en bedreig word. Die feit dat dinge huidiglik so 

vinnig verander veroorsaak spanning en onsekerheid by mense wat neerslag vind in die 

samelewing. Die gesin as die primere samelewingstruktuur beleef ook hierdie konflikte en 
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veranderinge. Baie skrywers het al vroeer die feit aanvaar dat die gesinslewe onder swaar 

druk verkeer, maar Fine (1979:23) was egter die mening toegedaan dat die onstuimigheid as 

gevolg van al die veranderinge daartoe kan lei dat die gesinslewe se belangrikheid as 'n 

veilige hawe in 'n onstabiele wereld herontdek sal word. Die vraag is of dit wel toe gebeur het 

soos hy voorspel het? 

Die beredenering oor die plek van die gesin in die huidige samelewing word gedoen vanuit 

sekere basiese vertrekpunte. Die eerste is dat daar hoofsaaklik vanuit 'n Wasters 

ge-orienteerde samelewing geskryf word. Die situasie in die Afrika kultuur is totaal anders en 

vereis 'n studie op sy eie. 

Verder word die studie gedoen vanuit 'n Teologiese hoek. Teologie word dan gedefinieer as 

"die wetenskaplike bestudering van mense se geloof in God en mense se geloofuitsprake oor 

God" (Heyns; 1990:4). Aangesien die Teologie die somtotaal is van 'n aantal studievelde 

word daar vanuit 'n spesifieke studieveld gewerk naamlik die praktiese teologie. In die 

praktiese teologie word die geloofshandelinge van die mens onder die soeklig geplaas. Firet 

(1987:260) sien die praktiese teologie as die kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie. Heyns (1990:8) omskryf dit as volg: "Die praktiese teologie is 'n studie van die 

handelinge van mense wat daarop ingestel is om ander mense te help om God te ontmoet en 

met God en hul medemens in gemeenskap te !ewe. Praktiese teologie het te doen met 

daardie geloofshandelinge wat doeltreffend met ander kommunikeer sodat daar ruimte vir 

God in hierdie wereld geskep kan word". 
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Burger (1991:83) se uitgebreide definierende omskrywing van die taak en veld van die 

Praktiese Teologie is as volg: 

"Die Praktiese Teologie is 

• konstruktiewe, kritiese teologiese refleksie 

• oor die werk van die Heilige Gees in die wereld, 

• waardeur die evangelie gekommunikeer word 

• in en deur die totale kerk 

• in gesprek met teoloe uit ander dissiplines en konfessies 

• moet op grand van gesistematiseerde teologiese inligting 

• 'n bree, relevante, Bybelse visie vir kerk-wees geformuleer word 

• in die lig van empiriese analises en beskrywings van die kerk, sy konteks, strukture en 

prosesse 

• moet teologies- en fenomenologies-geinformeerde strategie en praktykteorie ontwikkel 

word 

• met die oog op die realisering van die visie in die praktyk." 

In sy ondersoek na die menings van Suid-Afrikaanse Praktiese Teoloe oor die vak en van sy 

voorvrae vind Burger (1991:39) dat daar by die respondente konsensus is oor die feit dat 

daar in die Praktiese Teologie 'n baie sterk wisselwerking moet wees tussen teorie en 

praktyk. Die meerderheid sien die verhouding as 'n wisselwerking-verhouding. 
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Daarom gebruik die praktiese teologie die teorie-praxis-verhouding as metode en werkswyse. 

Volgens Heyns (1990:35) is kerklike en geloofspraxis die konkrete handelinge van enkelinge 

en groepe in die kerk of samelewing wat in diens van die koninkryk van God staan. Die teorie 

en praxis is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Hui kan wel van mekaar onderskei word, 

maar nie van mekaar geskei word nie. 

Heyns (1990:35) voel daarom dat die verhouding die beste verwoord word deur die terme 

bipolere spanningsverhouding omdat die selfstandigheid van teorie en praxis nie vernietig of 

opgehef word nie, maar tog is hulle tegelykertyd interafhanklik van mekaar: eenheid, maar 

nie identiteit nie, verskeidenheid maar nie verdeeldheid nie. Daar is nie te veel spanning 

sodat hul van mekaar verwyderd raak nie en nie te min spanning dat die wedersydse kritiese 

ingesteldheid bedreig word nie. Saam word hul deel van 'n lewende, dinamiese proses waar 

openheid voorop staan. 

Die praktiese teologie is verder 'n teologiese handelingswetenskap omdat hy volgens Heyns 

(1990:48) menslike geloofshandelinge bestudeer, veral daardie handelinge wat bemiddelend 

is vir die koms van God in hierdie wereld. Die gebeure tussen God en mens is sentraal in die 

praktiese teologie. God kom in hierdie wereld en in hierdie koms is mense bemiddelend. Die 

geloofshandelinge van manse is gegrond op God se handelinge met die mens in die verlede, 

die hede en die toekoms. Praktiese teologie is 'n handelingswetenskap omdat die 

geloofshandelinge van mense en die handelingsvelde wat daardeur geskep word, die 

voorwerp van wetenskaplike studie is. 
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In hierdie studie kyk ons na die gesinsbediening in die gemeente vanuit hierdie prakties

teologiese perspektief. 

In hoofstuk 2 word eers gekyk na 'n klompie definisies van die gesin en die verskillende tipes 

gesinne wat 'n mens kry. 

In hoofstuk 3 word God se handelinge met die mens bespreek en die rol wat die gesin daarin 

speel. Daar word gekyk na die term vir gesin in die Skrif en die gesin en genealogie in Israel. 

Die gesin as heiligdom en huishouding van God asook die gesin binne verbondsperspektief 

word bespreek. Die doel daaragter is om te bepaal wat die plek is wat die gesin inneem in 

God se handeling met die mens. 

Verder word die kwessie rondom die gesin as 'n ontwikkelende sisteem van naderby bekyk. 

Daar word veral stilgestaan by die sisteemteorie en die lewenssiklusmodel. Dit vorm die 

grondslag van die studie omdat dit van kardinale belang is vir 'n mens se denke oor en 

hantering van die hedendaagse gesin. 

In hoofstuk 5 word gekyk hoe die hedendaagse gesin daarna uitsien en wat die problematiek 

is waarvoor die gesin te staan kom. In hoofstuk 6 word gevra na die klimaat wat nodig is in 

die gesin sodat die gesinslede positiewe gevoelens omtrent hulleself en die ander gesinslede 

kan beleef en derhalwe 'n positiewe belewenis van die gesin kan he. In hoofstuk 7 word 'n 

klompie uitdagings gestel waarvoor die hedendaagse gesin te staan kom. 
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In hoofstuk 8 word 'n beknopte samevatting van die bevindinge gegee. Die slotsom is dat die 

hedendaagse gesin so verander het en voor soveel unieke omstandighede te staan kom dat 

daar beslis totaal nuut gedink moet word oor hoe om die hedendaagse gesin te bereik en te 

bedien. Oil het krities noodsaaklik geword dat die gesin weer sy regmatige plek in die 

samelewing inneem. 
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HOOFSTUK 2: DIE GESIN 

2.1. Definisies 

Daar is reeds baie geskryf en besin oor die gesin vanuit verskillende dissiplines. Volgens 

Griese! en Jacobs (1991:27) is die menswetenskappe eenstemmig daaroor dat die gesin een 

van die belangrikste sosiale strukture in enige samelewing is. 

Die term "gesin" verwys volgens Steyn e.a (1987:38) in die meeste gevalle, en by uitstek in 

die Westerse samelewing, na daardie groep mense wat gevorm word deur die twee 

volwassenes van die teenoorgestelde geslag wat 'n goedgekeurde geslagtelike verhouding 

het, en die afhanklike kinders wat uit hierdie verhouding gebore word. 

Basies is daar dus in die gesin die element van verwantskap van die groepslede aan mekaar 

deur die huwelik en deur die proses van geboorte waardeur die gesin 'n samehangende 

biologiese groepering vorm. Hierdie biologiese groepering is volgens Steyn e.a (1987:38) 

egter nie die enigste vereiste vir die ontstaan en bestaan van die gesin nie. Die 

rolverpligtings en regte wat die lede van die groep ten opsigte van mekaar het, vorm ook 'n 

belangrike aspek van die gesin as 'n maatskaplike groep. Vanwee die feit dat die kind 'n 

lang tyd na geboorte hulpeloos en afhanklik bly, dus intensiewe versorging nodig het en ook 

deur 'n lang tyd van sosialisering moet gaan, is hierdie rolverpligtings van die volwassenes 

ten opsigte van die kind van besondere belang en dra dit in belangrike mate by tot die 

vorming van die groep wat as die gesin bekend staan. 
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Die konsep "gesin" verwys dus nie net na die biologiese groep van ouers met hul 

nakomelinge nie, maar ook na 'n bepaalde stel van maatskaplike gedefinieerde posisies en 

rolle met wedersydse pligte en regte random die voortplantingsituasie. Harris (1970:66-67) 

se hieroor: 'The terms 'father', 'mother', 'child' are not merely names of genealogical 

positions, the content of the roles attached to which may vary from society to society. They 

are also names of activities, and hence specify in part the content of roles. These roles do 

effectively determine the membership of the group if it is recognized that they do so by 

specifying universal activities as well as certain types of biological relatedness." 

Hierdie twee aspekte, wat basies onderliggend aan die gesin as maatskaplike groep is - die 

van genealogiese posisies in die groep en die van maatskaplik gedefinieerde rolle met 

daarmee gepaardgaande rolverpligtings - kom baie duidelik in die meeste van die definisies 

van die gesin na vore. In hierdie verband moet daar egter op 'n besondere komplikasie gelet 

word wat hoofsaaklik ontstaan weens die feit dat beide fasette van genealogiese posisie en 

maatskaplike rol in die gesin van belang is. Die komplikasie is dat, hoewel 'n bepaalde 

persoon nie op genealogiese gronde as lid van 'n gesin beskou kan word nie, hy tog wel as 

lid gedefinieer kan word omdat hy 'n maatskaplik gedefinieerde rol in daardie groep aanvaar 

en dit deur nakoming van bepaalde rolverpligtings uitleef, of dat van die ander lede van die 

groep rolverpligtings teenoor horn in hierdie verband nakom. 

So word 'n aangenome kind wel volgens Steyn e.a. (1987:39) as lid van 'n gesin beskou, 

aangesien die ouerpaar die maatskaplik gedefinieerde rolverpligtings van ''vader" en 

"moeder" jeens horn nakom en hy van sy kant die rol van "kind" in die bepaalde gesinsgroep 

aanvaar. Ook die uitsonderlike gevalle waar, soos reeds aangetoon, die sosiologiese vader 
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of pater nie noodwendig dieselfde persoon as die genitor is nie, in welke gevalle die pater as 

lid van die gesin beskou sou word, maar nie die genitor nie, dien as voorbeeld in hierdie 

verband. Hierdie gevalle dui dus daarop dat die maatskaplik gedefinieerde rolle in die gesin 

selfs belangriker as die biota genealogiese posisies gesien kan word. 

Dit is dan ook belangrik om daarop te let dat gesinslidmaatskap op grond van sosiale 

rolbekleding in die meeste van die definisies gelnkorporeer is. Vervolgens dus enkele 

definisies waarin die aspekte wat tot dusver aangetoon is, besonder prominent na vore kom. 

Lantz en Snyder (1962:21-22) definieer die gesin soos volg: "The family is a group of people 

who (1) are related through marriage, blood, or adoption, (2) interact with one another in their 

designated roles of husband, wife, father, mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, 

cousin, or grandparent, and (3) create and maintain a common subculture." 

Burgess, Locke en Thomes (1967:7) se definisie is feitlik identies, behalwe dat die aantal 

rolle wat gespesifiseer word nie so omvangryk is as die van Lantz en Snyder nie. Hui 

definisie lui soos volg: ''The family may now be defined as a group of persons united by ties 

of marriage, blood, or adoption; constituting a single household; interacting and 

communicating with each other in their respective social roles as husband and wife, mother 

and father, son and daughter, brother and sister; and creating and maintaining a common 

culture." 

Eshleman (1969:8) se definisie is presies in dieselfde trant, behalwe dat hy nie die 

gemeenskaplike subkultuur daarby insluit nie, en hy stel di! so: "The family consists of 
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statuses that are interrelated and united by ties of marriage, blood, or adoption. These 

statuses may include father, mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, grandmother, 

grandfather, and others who are legally and socially defined as related by the ties of 

marriage, blood, or adoption." 

Hoewel die basiese aspekte van genealogiese posisies en maatskaplik gedefinieerde rolle in 

die drie voorafgaande definisies baie goed na vore kom, word daar by 'n sorgvuldige 

bestudering van die definisies implisiet en eksplisiet verdere spesifikasies ten opsigte van die 

basiese elemente van die gesin gevind. 

As daar na die aard van die gespesifiseerde rolle gekyk word, blyk dit volgens Steyn e.a. 

(1987:39) dat die gesin wel die man-vrou- en vader-moeder-rolle het, wat impliseer dat daar 

in die gesin twee volwasse persona van die teenoorgestelde geslag is wat 'n maatskaplik 

goedgekeurde geslagtelike verhouding het. 

Nog 'n spesifikasie word in Burgess, Locke en Thomes se definisie gestel, naamlik dat die 

lede 'n enkele huishouding vorm en tipies onder een dak saamwoon. 'n Laaste spesifikasie 

wat in die definisies van Burgess, Locke en Thomes en die van Lantz en Snyder na vore 

kom, is dat die gesin 'n gemeenskaplike subkultuur skep en handhaaf. 

'n Ontleding van verdere definisies loon duidelik dat hierdie spesifikasies nie die enigste is 

wat na vore kom nie, en ander outeurs bring nog verdere spesifikasies in hul definisie van 

die gesin na vore. Stephens (1963:8) noem die spesifikasie van gesamentlike woning en 

ekonomiese kooperasie: "I will define the family as a social arrangement based on marriage 
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and the marriage contract, including recognition of the rights and duties of parenthood, 

common residence of husband, wife, and children, and reciprocal economic obligations 

between husband and wife." 

Die gesin bestaan dus vanuit 'n tradisionele oogpunt uit 'n vader, 'n moeder en 'n kind of 

kinders. Hierdie samestelling word uitgebrei wanneer 'n ander persoon soos byvoorbeeld 'n 

oupa of ouma of ander familielid by die gesin inwoon. Die gesin kan egter ook baie ander 

vorme aanneem, soos byvoorbeeld die enkelouergesin of die gesin wat bestaan uit twee 

geskeide ouers, elk met kinders uit sy/haar vorige huwelik. Fine (1979:149) som die 

gesinsamestelling soos volg op: "Families are collections of people who on a voluntary basis, 

live together or have family ties with each other". 

Die definisies van die gesin bevestig dat die gesin van kardinale belang is in die samelewing. 

Aangesien biologiese groepering nie die enigste vereiste vir die ontstaan en bestaan van die 

gesin is nie, maar die rolverpligtings en regte wat die lede van die groep ten opsigte van 

mekaar het, ook 'n belangrike aspek van die gesin as 'n maatskaplike groep vorm, maak van 

die gesin 'n onontbeerlike deel van die samelewing. Vanwee die feit dat die kind 'n lang tyd 

na geboorte hulpeloos en afhanklik bly, dus intensiewe versorging nodig het en ook deur 'n 

lang tyd van sosialisering moet gaan, is hierdie rolverpligtings van die volwassenes ten 

opsigte van die kind, van besondere belang en dra dit in 'n groot mate by tot die vorming van 

die lede van die groep wat as die gesin bekend staan. 
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2.2. Gesinstipes 

2.2.1. Die Kerngesin 

Die mees basiese gesinstipe wat voorkom, is die sogenaamde kerngesin (of nukleere gesin). 

Christensen (1964:4) toon aan dat hierdie gesinstipe soms die "conjugal" gesin genoem 

word, omdat die huweliksband in hierdie gesinstipe van die uiterste belang is. Die kerngesin 

bestaan in hoofsaak uit 'n man en 'n vrou, wat 'n egpaar vorm, saam met hul onmiddellike 

nakomelinge. So 'n huwelik van een man met een vrou staan as monogamie bekend. 

Die kerngesin, soos hierbo uiteengesit, kom in die meeste samelewings voor. Hoewel die 

gesin in die Westerse en enkele ander samelewings as 'n alleenstaande eenheid voorkom, is 

dit nie die geval in alle samelewings nie. Murdock (1967:23) wys daarop dat in 140 uit 189 

samelewings in sy steekproef die kerngesinne verbind het - feitlik soos atome verbind om 'n 

molekule te vorm - om grater gesinsgroepe of sogenoemde saamgestelde gesinne le vorm. 

2.2.2. Die Uitgebreide gesinstipe 

Hierdie gesinstipe ontstaan deurdat twee of meer kerngesinne aanmekaar gekoppel word 

deur die uitbreiding van die ouer-kind-verhouding. So byvoorbeeld, word in die patriargale 

verwantskapsisteem gevind dat die seuns met hul vroue en kinders by hul ouers inwoon en 

saam dus so 'n uitgebreide gesinstipe op die patrilineere lyn vorm. Hierdie gesinstipe kan 

oak ontstaan wanneer 'n ander persoon of persone soos byvoorbeeld 'n oupa en/of ouma of 

ander familielid by die gesin inwoon. 
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2.2.3. Die Enkelouergesin 

Daar is volgens Steyn e.a. (1987:128) verskeie tipes enkelouergesinne, en alhoewel alle 

enkelouergesinne sekere belangrike ooreenkomste vertoon, is daar oak groat verskille in die 

funksionering van die verskillende gesinstipes. Die probleme waarvoor verskillende tipes 

enkelouergesinne te staan kom, verskil en 'n mens moet dus versigtig wees om te 

veralgemeen. Die enkelouergesin verskil van die kemgesin, soos in 'n vorige paragraaf 

bespreek, in die opsig dat daar slegs een ouer met 'n kind of kinders is. Die ouer kan of 

moeder of vader wees, maar in die meeste gevalle is dit die moeder. 

Daar is volgens Steyn e.a. (1987:128) veral vier tipes enkelouergesinne, wat in verskillende 

omstandighede tot stand kom. Die algemeenste vorm in die huidige samelewing is die 

gesinstipe wat die gevolg is van egskeiding, met ander woorde waar die huwelik wetlik 

ontbind word. Alhoewel dit in die VSA byvoorbeeld toenemend gebeur dat toesig oar die 

kind(ers) of aan die vader of aan beide ouers (op beurtelingse basis) toegese word, is dit 

merendeels die moeder wat as wetlike voog aangewys word. 

Wanneer die huwelik nie wetlik ontbind word nie, maar een ouer die gesin verlaat het, kom 'n 

tweede tipe enkelouergesin tot stand, naamlik die verlate gesin. Hierdie gesinne is oak 

meestal moeder-kind-gesinne. 

Die dood van een ouer lei tot wedugesinne, met ander woorde gesinn~ met 'n 

weduweemoeder of wewenaarvader. Hier is 'n meer gelyke verdeling tussen moeder-kind-
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en vader-kind- gesinne, alhoewel die grater lewensverwagting van vroue waarskynlik 'n 

grater persentasie van moeder-kind-gesinne tot gevolg het. 

Die laaste algemene tipe enkelouergesin is waar die vader en moeder nie getroud is nie, met 

ander, woorde waar kinders buite-egtelik gebore word. In die meeste gevalle is die vader nie 

by die versorging van die kind betrokke nie, en hier is dus feitlik uitsluitlik van moeder-kind

gesinne ter sprake. 

Enkelouergesinne word egter ook op ander wyses gevorm. Waar een ouer tronkstraf uitdien, 

funksioneer die gesin dikwels vir lang tye as 'n enkelouergesin. Gesinne van migrasie

arbeiders of gasarbeiders wat lang tye aanmekaar van die huis af weg is, kan in baie opsigte 

ook as enkelouergesinne beskou word en so ook gesinne waarvan (meestal) die vader as 

soldaat of militere dienspligtige weg is van die huis. Die enkelouergesinstruktuur is soms 

van 'n meer tydelike aard, maar vertoon in baie opsigte dieselfde kenmerke as die 

enkelouergesinne wat hierbo genoem is. 

2.2.4. Die Hersaamgestelde gesin 

Wanneer enkelouers hertrou (of trou as hulle nog nie voorheen getroud was nie) ontstaan 'n 

hersaamgestelde gesin. Die struktuur van hierdie gesin kan baie kompleks wees. Die 

volgende moontlikhede gee 'n aanduiding van die belangrikste gesinsvorms wat weens 

hertrou kan ontstaan: 
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• Die vrou het by haar vorige man biologiese kinders, wat by haar inwoon, en hy betaal 

onderhoud (of nie) en het besoekregte (of nie). Haar huidige man het geen biologiese 

kinders nie, maar is stiefvader van die nuwe vrou se kinders. 

• Die vrou het geen eie kinders nie, maar haar huidige man het biologiese kinders by die 

vorige vrou wat by die vorige vrou inwoon, en hy betaal onderhoud (of nie) en het 

besoekregte (of nie). 

• Die vrou het by die vorige man biologiese kinders wat by haar inwoon, en hy betaal 

onderhoud (of nie) en het besoekregte (of nie). 

• Die man het by die vorige vrou biologiese kinders wat by haar inwoon, en hy betaal 

onderhoud (of nie) en het besoekregte (of nie). 

• Sowel die man as die vrou het biologiese kinders uit hul vorige huwelike wat by hulle 

inwoon; die vrou se kinders se vorige vader het besoekregte (of nie) en betaal onderhoud 

(of nie); die man se vorige vrou het besoekregte (of nie); hulle het geen eie biologiese 

kinders nie. 

• Enige van bogenoemde kombinasies plus biologiese kinders uit die nuwe huwelik. 

As in ag geneem word dat in baie gevalle vorige egliede ook weer getroud is, en self in enige 

van bogenoemde of ander variasies betrokke kan wees, is di! duidelik dat 'n komplekse stel 

van verhoudings kan ontstaan, waarvan die spreekwoordelike: "Jeune, myne en ons s'n" 

maar een variasie is. 
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HOOFSTUK 3: DIE ROL VAN DIE GESIN IN GOD SE HANDELINGE MET DIE MENS 

3.1. lnleiding 

Skrywers oor die gesin kom al hoe meer tot die slotsom dat die gesin onvervangbaar is in die 

sosialiseringsproses van die mens. Die gesin is noodsaaklik vir die moderne mens se soeke 

na vastigheid, geborgenheid en identiteit. Die oorspronklike verhouding tussen ouer en kind 

binne die kerngesin is onvervangbaar. Volgens Louw (1989:32) is die vraag of daar 'n 

koppeling bestaan tussen die gesin en God sodat die onvervangbaarheid van die gesin ten 

diepste saamhang met 'n teologiese perspektief op die gesin. 

Heyns (1986:192) sien die gesin as 'n skeppingsordinansie. Hy beskryf dit as volg: "Die 

gesin is die resultaat van God se Skeppingswoord en juis di! vorm 'n fundamentele verskil 

met alle ander samelewingsverbande wat die historiese produk is van God se 

Voorsieningswoord. As skeppingsordinansie besit die gesin 'n unieke karakter wat nie deur 

menslike bemoeiing verander kan word nie, maar slegs deur God se Skrifgeworde Woord 

genormeer word". 

Alleen wanneer ons diep van hierdie waarheid deurdronge is, voe! Heyns (1986:192) kan ons 

weerstand bied teen allerlei moderne vervalsinge oor die gesin en die gesinslewe. Uit die 

fundering in die skepping van God word dit volgens horn verder ook duidelik dat die gesin 

fundamenteel tot ons menslike samelewing behoort. 
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Adams (1987:34) stem saam daarmee ashy se: "Die installing van die huwelik is nie terloops 

nie. Die studie van die huwelik, die gesin en die gesinslewe is die studie van die mees 

basiese en fundamentele installing van die samelewing. Die kerk (in die formele sin) was nog 

nie gestig nie, toe het God die huwelik al as 'n installing gevestig. Die staat as 'n formele 

installing het nog nie bestaan nie, toe was die gesin al tot stand gebring. Die gesin is 

fundamenteel; dit was eerste, want dit is onderliggend. En dit is net omdat dit eerste is in die 

Skrif, dat ons alles in ons vermoe moet doen om die gesin te bewaar. Die gewere is gerig op 

die bestaan van die gesin en ons sal in ernstige moeilikheid beland as ons dit nie teen die 

aanval verdedig nie." 

Kuyper praat in De Gemeene Gratie, deel 3 (p.296) van die sewe pilare waarop die hele 

gebou van die gesin rus: die splitsing van die mensheid in twee geslagte; die feit dat God 

mense uit mense gebore laat word; die volkome hulpeloosheid van die kind in die eerste jare; 

die feit dat die mens 'n woning nodig het en dat hy sy daaglikse brood moet verdien en 'n 

oord van veiligheid moet he; die natuurlike liefde wat God aan kinders en aan kinders vir 

ouers gee. 

In die lig van bogenoemde gee Heyns (1986:193) die volgende omskrywing van 'n gesin: "'n 

Gesin is die intieme lewensgemeenskap van ouers en kinders wat, onder leiding van die 

liefde, benewens 'n eie instrinsieke waarde, die volledige bestemmingsrealisering van die 

kinders as uiteindelike doelwit het." 
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3.2. Die term vir "gesin" in die Skrif 

Daar bestaan nie in die Ou Testament en die Nuwe Testament 'n woord wat die ekwivalent 

van die 20ste-eeuse kemgesin presies weergee nie. Die Hebreeuse begrip "bayit" wat in die 

LXX met "oikos" weergegee word, dui 'n bepaalde woonplek aan en verwys meer spesifiek 

na 'n huishouding waarbinne 'n groep mense as gevolg van familieverbindinge op 'n 

bepaalde plek of onder een dak saamwoon. 

Volgens Louw (1989:33) dui die Hebreeuse woord "mispahaha" wel 'n familie aan. Hierdie 

begrip kom meer as 300 keer in die Ou Testament voor. Tog is hierdie begrip nie dieselfde 

as die Afrikaanse woord gesin of familie nie. Die familie in die Ou Testament verwys baie 

sterk na die gemeenskaplike binding van mense wat wel ten diepste deur bloed en afkoms 

bepaal word, maar oak persone kan insluit wat nie genealogies gesproke aan die gesin 

verwant is nie. Dit verwys ook na die gesin as 'n soort genealogie van mense met 'n 

eiesoortige gemeenskap en 'n spesifieke saamhorigheidsgevoel. Die term familie is dus 'n 

meer omvattende term as gesin. 

3.3. Die gesin en genealoqie in Israel 

Daar kan drie familietipes in die Ou Testament onderskei word: die fratriargaat, die 

matriargaat en die patriargaat. 

Volgens De Vaux (1968:19) het die oudste broer in die FRATRIARGAAT as die hoof van die 

familie opgetree. Die gesag van die oudste broer is dan dwarsdeur die hele linie, saam met 
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die familie-eiendom, van broer tot broer oorhandig. Bewyse vir die fratriargaat is byvoorbeeld 

gevind onder die Hetiete en Hurriete in Assirie en Elam. 'n Mens kan volgens De Vaux 

(1968:19) aanvaar dat sekere Assiriese en Hetitiese invloede wel op familiebindinge in Israel 

kon deurwerk. Tog is die bewyse vir die bestaan van 'n fratriargaat in Israel uiters gering. Die 

MATRIARGAAT was baie meer algemeen onder die Semitiese stamme. By die matriargaat 

het die .moeder nie noodwendig gesag uitgeoefen nie. Wat wel kenmerkend was, was die feit 

dat die kind se afkoms deur die genealogie van die moeder loop (De Vaux; 1968:19). Dit bly 

egter moeilik om die spore van hierdie soort van familiebinding in die Ou Testament terug le 

vind. 

Daar is geen twyfel dat die mees algemene familiebinding in Israel die PATRIARGALE 

sisteem was. Die genealogie is bepaal deur die vader se huis en die vader beskik oar die 

absolute gesag oar sy kinders. Die man was oak die heer of meester van sy vrou. Volgens 

Lauw (1989:34) was die familiestruktuur hierargies en outoriter. 

Die familie in Israel was dus saamgestel uit diegene wat as gevolg van bloedverwantskap en 

gemeenskaplike belange dieselfde woonplek met mekaar gedeel het. lndien die 

familiebindinge van nader beskou word, blyk dit duidelik dat die familiebinding sy wesenlike 

karakter gevind het in die algemene sekuriteit en beskerming van 'n groep mense se fisieke, 

ekonomiese en sosiale belange of regte. Daarom het die familie volgens Lauw (1989:34) 

slawe, alle inwoners onder dieselfde dak, asook weerlose persone soos weduwees, wese en 

vreemdelinge ingesluit. Die hoof van die familie, die patriarg, was vir hulle almal 

verantwoordelik en het hulle almal beskerm. Die familie in Israel was 'n ware huis ("beth") of 

tuiste wat as liefdesgemeenskap sy verbondsvoelers uitgestoot het na almal wat onder 
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dieselfde dak gewoon het. Die basis vir die patriargale sisteem was die ingesteldheid van 

familiegenote op mekaar se belange. Die familie moes mekaar help, versorg en beskerm. 

Volgens Lauw (1989:35) kan 'n mens egter alreeds in die Ou Testament sien hoe hierdie 

sorgsame verbintenis van familielede teenoor mekaar verbrokkel met die vestiging van Israel 

in Kanaan en die toename in welvaart gedurende die bloeitydperk van die konings. 

Wanneer ans kyk na die begrip "familie" in die Nuwe Testament, is dit belangrik dat die Ou 

Testament as die bakermat vir familiepatrone in die Nuwe Testament beskou moet word. In 

die Nuwe Testament funksioneer die begrip "genea" as aanduiding van historiese afkoms en 

bloedverwantskap (Lauw, 1989:36). 

3.4. Die gesin as heiligdom en huishouding van God fOikos) 

Die begrip "oikos" le op 'n ietwat ander vlak as die begrip "genea". "Oikos" verwys na die 

grater familiegeheel en selfs oak na bepaalde stamme in Israel (Lauw, 1989:37). Verder kry 

die begrip "oikos" oak 'n ruimer betekenis in die Skrif. Dit word 'n uitgebreide begrip vir 

byvoorbeeld die huis van Dawid. "Oikos" dui dan op die lsraeliete as die mense van God. 

Die lsraelitiese gemeenskap word in 'n sekere sin self God se huis en God se gebou. 

Volgens Lauw (1989:37) is die familie dus in 'n sekere sin God se heiligdom in die klein 

waarin di! wat vir Israel in die algemeen as bondsvolk geld, oak in 'n heel besondere sin in 

die familie waar gemaak moet word. Ten diepste word familie 'n aanduiding van "mense van 

God" . .In die Nuwe Testament word die term familie dus geleidelik geabsorbeer binne die 

breer verband van die gemeente as die gemeenskap van die heiliges. 
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Die verband tussen huis en gemeente is van kardinale betekenis om die funksiebestemming 

van gelowiges se gesinslewe te kan verstaan. Volgens die Nuwe Testament is dit deur die 

huis en die gesin dat die Evangelie verkondig word en vanwaar die gemeente gebou word. 

"What could be conveyed by the idea of the family of God had, in fact, already come into 

being in the primitive Christian community through the house churches. The household as a 

community (the family included the slaves, according to the ancient concept of it) formed the 

smallest unit and basis of the congregation. The house churches mentioned in the N.T. (Acts. 

11:14; 16:15,31,34; 18:8; 1Car.1:16; Philm. 2; 2 Tim. 1:16; 4:19) no doubt came into being 

through the use of the homes as meeting place" (Goetzman, 1976:250). 

Die Nuwe Testament is bewus van die beperkinge van die gesin. Die gesin is 'n brose 

eenheid wat aan die beperkinge van mense en die verdelingslyne van die samelewing 

uitgelewer is. Daarom absorbeer die Nuwe Testament die gesin binne die terapeutiese 

gemeenskap van die gemeente as God se groat huishouding en heiligdom. Genealogie word 

vervang deur 'n nuwe bloedverwantskap: die bloed van Christus wat mense as broers en 

susters in een groat familieverband saambind. Volgens Lauw (1989:38) beteken dit dat die 

familie nie meer 'n absoluut bindende waarde besit nie. Die familie word gerelativeer deur 

God se familie en vind sy eintlike funksiebestemming binne die "communio sanctorum". As 

deel van God se huishouding word die familie 'n heiligdom in die klein. Lauw (1989:38) maak 

die volgende Stelling: "Dit is binne die "communio sanctorum" dat die verbondsgesin sy 

eintlike karakter as God se heiligdom terugvind. Die gesin is wesenlik in die Skrif nie bloat 'n 

kerngesin nie, maar 'n verbondsgesin. Hiertoe lyf die doopverbond die gesinslede in God se 

familie in." 
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3.5. Die gesin binne verbondsperspektief 

As die gesin biologies noodsaaklik is vir die ontstaan van die mens, is die gesin volgens 

Heyns (1986:195) teologies noodsaaklik as weerspieeling van die verbondsmatige bestaan 

van die mens. God se versorging, beskerming, en beveiliging van die mens en die mens se 

verering van God en gehoorsaamheid aan God, tesame met mense se onderlinge 

eensgesindheid, liefde en vrede - dit alles word weerspieel in die ouers se optrede teenoor 

die kinders, hulle reaksie op die ouers se bemoeiing met hulle en in almal se verhouding tot 

mekaar. 

Die verbondsmens is dus volgens horn inderdaad die verbandsmens - en dit kom in die 

gesin, nie net tot openbaring nie, maar word daar ook gestimuleer, verdiep en geheilig. So 

word die gesin 'n mini-koninkryk en die gesinslede leer in hierdie eerste oefenskool om in 

alle ander samelewingsverbande hulle ook as burgers van die koninkryk te gedra. 

3.5.1. Die seen van die Here 

Daar is 'n noue verband tussen die Christelike gesin en die terme "heil", "verbond" en 

"gemeente". In die patriargale tradisie het die seen van die Here 'n belangrike funksie gehad. 

Die plek waar die seen van die Here sy konkrete toespitsing gevind het, was die lsraelitiese 

familie. Die seen was die teken van voorspoed, vooruitgang en lewe. Die seen hou die 

belofte in van vitaliteit, krag, vrugbaarheid en gesondheid. Die hoof van die gesin het voor sy 

dood gewoonlik sy gesag en verantwoordelikheid aan die eersgebore seun oorgedra en 

daarmee verseker dat die volgende geslag in dieselfde tradisie as die vader sou voortleef. 
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3.5.2. Die besnydenis 

Die seen van die Here het volgens Louw (1989:39) gedurende spesifieke feesgeleenthede 

God se genade op die familiesituasie toegespits. Die fondament vir hierdie skakeling tussen 

seen en familie was die besnydenis. Volgens Gen. 17:1-14 word die besnydenis 'n teken van 

die ooreenkoms tussen God en Abram. Onmiddellik word die hele gesin binne 'n nuwe 

dimensie gestel: die sfeer van geloof en regverdigmaking. Besnydenis en verbond het die 

gelowige aan die unieke teenwoordigheid van Jahwe verbind. Die uniekheid van Jahwe 

setel vir Israel o.m. daarin dat Hy, anders as die afgode van die omringende Kanaaniete, die 

enigste een is wat uit chaos orde kan skep. Dit is die lewende God van Israel wat uit die 

dood die lewe na vore kan bring. Deur middel van die verbond word die familie van lewe 

verseker en aan God se heilsweldade en troue teenwoordigheid gekoppel. Deur middel van 

die besnydenis betree God nou die gesin as sy besondere heiligdom; die gesin word God se 

tempel. Deur die verbond word die gesin ten diepste 'n geloofsgrootheid en 

geloofsgemeenskap. Daarom merk Von Rad soos aangehaal deur Hahn (1975:308) op: 

"Each family with all its members, each of them personally, was bound to Yahweh's offer, and 

since the Babylonians (like all eastern Semites) did not practise circumcision, the observance 

of this custom was a status confessionis for the exiles, i.e. it became a question of their 

witness of Yahweh and his guidance of history". 

Prins (1982:19) beskryf die besnydenis as 'n teken en 'n seal. Dit was 'n teken van die 

vergewing van sonde en van die nuwe lewe wat God in 'n sondige mens se hart laat 

ontwaak. Dit is 'n seal wat die egtheid of die wettigheid van die verbond bevestig het. Die 
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besnydenis het die volk van God daaraan herinner dat sy verbond standhou, sy woord waar 

is en sy beloftes betroubaar bly. 

3.5.3. Die Pasga 

'n Ander baie belangrike feesgeleentheid wat die seen van die Here binne die familieverband 

gekonkretiseer het, was volgens Lauw (1989:40) die paasfees. Die pasga (pesah) was by 

uitstek 'n familiefees. Die pasga staan direk in verband met die eksodus-gebeure tydens 

Israel se uittog uit Egipte (Eks. 12:21-23). Die pasga word 'n teken van God se verlossing vir 

Israel. Weereens is die bloed, soos oak by die besnydenis en offerpraktyk, die teken van 

God se unieke teenwoordigheid. Die bloed van die paaslam aan die deurposte is 'n teken 

van God se oorwinningsmag oar die dood met die oog op die lewe. Slegs Jahwe is die 

lewende God. 

Lauw (1989:41) trek die volgende konklusie: "Die verbondsgesin is wesenlik 'n 

geloofsgemeenskap wat tot uitdrukking kom in 'n liturgie wat die hede van die gesin koppel 

aan die teenwoordigheid van God. Deur middel van die pasgafees gedenk die huisgesin God 

se verlossingsdade en word dit self 'n getuienis en teken van hoop in die wereld. As gestalte 

van die hoop is die gesin wesenlik 'n liturgiese eenheid; 'n gemeente in die klein." 

3.5.4. Die rol van die vader 

Heyns (1986:219) beskryf die verhouding tussen ouers en kinders as 'n diep religieuse 

aangeleentheid. Uit die geloofsvisie wat hieruit voortvloei ten opsigte van die aard van die 
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verhouding en die besondere verpligting wat die verhouding sowel vir die ouers as vir die 

kinders meebring, tree veral twee aspekte na vore: afstand en verbondenheid. Ouers weet: 

ons besit nie ons kinders soos ons ons eiendom besit nie. Ons kinders is God se kinders. 

Omdat kinders God s'n is, daarom moet ouers alles wat hulle met hulle kinders doen, aan 

God verantwoord. Maar naas die afstand ook die verbondenheid. Ouers weet ook: God se 

kinders is ons s'n. Ons he! hulle in die !ewe gebring en daarom is ons vir hulle 

verantwoordelik. 

Vanuit die verbondskonteks en die liturgiese tradisie in die lsraelitiese gesin verkry die term 

vaderskap 'n heel besondere betekenis. Fisieke vaderskap is beskou as 'n gawe en 'n 

opdrag van die Skepper (Gen. 1 :28). As draer van die Goddelike seen (Gen. 27) was die 

vader die hoof van die huis en die familie. Volgens Louw (1989:41) was die 

verantwoordelikheid van die vader om sy gesin te voed, te klee en te beskerm. Hy moes ook 

sy gesin opvoed en leer. Die belangrikste funksie was egter godsdienstig. Hy moes veral ten 

opsigte van die Paasfees as die priester van die familie (Eks. 12:3-4) optree. 

Vaderskap beteken in die Skrif priesterskap en leraarskap. Die vader is 'n intermedier tussen 

God en sy gesin. Hy is ook 'n kategeet om sorg te dra dat sy gesin die heilswaarhede in die 

geskiedenis van God met sy gemeente begryp. Vaderskap is onlosmaaklik gekoppel aan die 

verbondswaarhede. Vaderskap behels dus 'n besondere verantwoordelikheid : "He is 

responsible for seeing that family life is in accordance with the convenant and that the 

children receive religious instruction. Even servants may address a master as 'my father' (2 

Ki. 5:13)." (Hofius, 1975:617) Die vader was ten diepste die draer en bemiddelaar van die 

verbondbeloftes. 
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3.5.5. Die rol van die moeder 

Moederskap staan in die Skrif nie los van hierdie geestelike tradisie nie. Die moeder is binne 

die gesin die simbool van liefde, sagtheid en vertroeteling. "Ons was liefdevol en sag teenoor 

julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel" (1 Tess. 2:7). Sowel vader- as moederskap vind 

hul saambindende skakel in die verbond. Albei het dus 'n geestelike betekenis en kan nie 

van die heilshandelinge van die Here losgemaak word nie. 

3.5.6. Konklusie 

Vanwee die binding tussen die seen van die Here, die besnydenis en die Paasfees, was die 

lsraelitiese gesin in 'n heel besondere sin 'n verbesondering van die kultus in Israel. Daar 

was tussen tempel en gesin 'n intieme verband. Dit was veral by belangrike feesgeleenthede 

soos die Paasfees, dat die gesin die fokuspunt van God se heilshandelinge was. Die feit dat 

die vader gedurende die Paasfees as 'n liturg optree en soos 'n priester vir sy gesin by God 

intree, verleen 'n besondere betekenis aan die onderlinge gesinsbindinge. Deur middel van 

die vader se optrede as priester van die gesin, het die gesin nou priesterlik aandeel aan die 

hele paasliturgie. Die gesin word volgens Louw (1989:43) 'n liturgiese gemeenskap met 'n 

priesterlike diepte - dimensie. God se beloftes word aan die gesin bemiddel; die gesin 

bemiddel dit aan mekaar wanneer hulle die gebeure van die uittog en God se reddingsdade 

gedenk. Soos tewens die hale gemeente, is die gesin ook 'n koninklike priesterdom ...... die 

eindomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het na sy wonderbare lig (1 Pet. 2:9). 
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HOOFSTUK 4: DIE GESIN AS 'N ONTWIKKELENDE SISTEEM 

In hierdie hoofstuk word twee teoretiese perspektiewe bespreek wat van groot hulp is in die 

verstaan van die gesin en wat die belangrikheid van die plek van die gesin in die samelewing 

beklemtoon. Die eerste is die gesinsisteem teorie " ... because it views family life not merely 

as the sum total of the actions of all the individual members, but rather as the interactions of 

all family members operating as a unit of interrelated parts. It considers individuals in the 

context of their relationships." (Balswick & Balswick 1991.p.35) 

Die ander teorie is die gesinsontwikkelingsteorie " .... which views the family as developing 

over time through natural lifecycle stages." (Balswick & Balswick 1991. p.35) In hierdie 

hoofstuk word die twee teoriee verduidelik, wat as basis sal dien in die poging om die aandag 

te vestig op die gesin as eenheid en sy belangrike plek in die samelewing. 

4.1. Die Gesinsisteemteorie 

Een van die grootste probleme van die moderne samelewing is individualisme. Dit het ons 

gedwing om te fokus op die individu se behoeftes en perspektiewe eerder as op verhoudings 

en groepe. Die gevolg daarvan was dat ook in die gesin die skaal tussen individuele regte 

en gesinsregte geswaai het in die guns van die individuele regte. Huidiglik is die skaal besig 

om terug te swaai want al hoe meer hedendaagse gesinsterapeute kyk na die gesin vanuit 'n 

sisteem perspektief. 

Maar wat is die gesinsisteem perspektief? "Basically it is a holistic approach which 

understands every part of family life in terms of the family as a whole" (Balswick & Balswick 
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1991.p.36)_ 'n Sisteem is by definisie enige identifiseerbare eenheid wat saamgestel is uit 

onderling verwante individuele dele. Om enige sisteem te verstaan meet jy begin deur die 

grense random die sisteem te identifiseer. Byvoorbeeld in die Westerse gemeenskappe word 

die grense van die gesinsisteem getrek random 'n man en sy vrou en hulle kinders. In baie 

ander gemeenskappe sluit die grense ook ander aanverwante in aangesien in hulle 

gemeenskappe die uitgebreide gesin die basiese sisteem is. 

Die fundamentele konsepte van die sisteemteorie word ge'illustreer in figuur 1 _ Enigiets wat 

binne die grense is, is 'n erkende deel van die sisteem en enigiets wat buite die grense val 

word gesien as deel van die omgewing. lnsette sluit in enige boodskap of stimulus wat in die 

sisteem inkom vanuit die omgewing. Uitsette sluit in enige boodskap of respons vanuit die 

sisteem na die omgewing. Grense random die sisteem kan cop of toe wees. In 'n cop 

gesinsisteem is grense deurdringbaar wat betekenisvolle insette vanuit en uitsette na die 

omgewing toelaat In 'n geslote gesinsisteem dien die grense as skanse wat sulke interaksie 

beperk. 
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Figuur 1: Die Gesinsisteemteorie 
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Wanneer 'n grens gevestig is, word die objekte in die sisteem gerdentifiseer as eenhede van 

die sisteem. In die nuut gevestigde gesin is daar twee eenhede (individuele), die man en die 

vrou, elk met identifiseerbare posisies en rolle in die gesin. As daar kinders in die gesin 

inkom word die sisteem meer kompleks aangesien elke nuwe lid van die gesin 'n gegewe 

plek in die sisteem inneem. Verder word 'n rel aan horn toegeken wat hy meet speel in die 

sisteem. 

Volgens Balswick & Balswick (1991.p.36) word die sisteem al hoe meer kompleks wanneer 

nuwe lede bykom aangesien daar nou subsisteme geskep word. In 'n familie waar daar 

kinders is, is daar ten minste twee subsisteme: die ouer subsisteem wat bestaan uit die vader 

en moeder, en die kindersubsisteem wat bestaan uit die kinders. In 'n uitgebreide gesin waar 

die grootouers byvoorbeeld ook deel is van die gesin vorm hulle ook 'n subsisteem. In die 

meeste sisteme bestaan daar hierargiese reels tussen die subsisteme. In die gesin is die 

belangrikste reel dat die ouersubsisteem gesag het oor die kindersubsisteem. 
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Teoreties is dit moontlik dat enige ge"integreerde eenheid as 'n sisteem beskou kan word. Die 

kleiner eenhede kan dan as subsisteme geidentifiseer word. 'n Kerk kan as 'n sisteem 

ge"identifiseer word, met elke gesin of groep in die kerk as 'n subsisteem (Balswick & 

Balswick 1991.p.37). Figuur 2 illustreer op watter vlakke sosiale sisteme krities ondersoek 

kan word. Dit moet in gedagte gehou word dat die omgewing en eenhede verwant is aan die 

sisteem wat jy besig is om te ondersoek. 

Figuur 2: Vlakke van sosiale sisteme: 

MAKROVLAK 
Omgewing Wereldsisteem 

Samelewingsisteem 

Gemeenskapsisteem 

Kerksisteem 

Sisteem Gesinsisteem 

Ouersisteem 

Kindersisteem 

Eenheid I lndividuelesisteem 
MIKROVLAK 

In die bediening van die kerk aan die gesin en 'in die strukturering van die bediening is dit 

van kardinale belang om die gesin as sisteem bestaande uit kleiner subsisteme te erken. 
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4.2. Die Lewenssiklusmodel 

Die term "Gesin" verwys volgens Carter en McGoldrick (1989:6) na die hele emosionele 

sisteem van ten minste drie en dikwels vier generasies. Die kerngesin word beskou as 'n 

emosionele subsisteem " ... reaching to past, present, and anticipated future relationships 

within the larger three-generational family system" (Carter & McGoldrick, 1989:6) 

Elke gesin het 'n geskiedenis of lewenssiklus wat in verskillende fases van ontwikkeling 

opgedeel kan word. Die gesinsontwikkelingsteorie of lewenssiklusmodel help ons om die 

tipiese gesinsontwikkeling te bestudeer deur die verskillende fases van die lewe. Die familie 

is dinamies eerder as staties. Tydens elke fase is daar spesifieke ontwikkelingstake wat die 

gesin moet uitvoer, asook aanpassings wat die gesin moet maak ten einde van een fase na 

die volgende oor te gaan (Carter & McGoldrick, 1980, 1989). Volgens Janosik en Miller 

(1979:8) is 'n ontwikkelingstaak 'n taak wat op 'n kritieke tydstip uitgevoer moet word as 

voorwaarde vir individuele gesinslede se sukses met opeenvolgende take. Schulz (1972:209) 

stel dit soos volg: " .... a family, as well as its individual members, must satisfactorily 

accomplish certain crucial tasks at specific stages in its development or it will not develop 

normally''. 

In die lig daarvan is dit belangrik dat die kerk kennis neem van die verskillende fases en in sy 

strukturering van die gemeente aansluit by die spesifieke behoeftes van elke fase. 

Volgens Balswick & Balswick (1991.p.41) is sekere ontwikkelingstake fase gebonde. Dit moet 

dus in 'n spesifieke fase bemeester word en in geen ander nie. Ander take kan begin 
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bemeester word in die een fase en die verdere bemeestering daarvan sal dan oorloop na al 

die ander fases. Tabel 1 lys die verskillende fases, die hooftaak wat met elke fase 

geassosieer word en die gebeure wat dit ge'inisieer het. Dit is belangrik om te onthou dat 

elke gesin uniek is en dat hierdie fases nie so presies is soos wat dit in die tabel blyk le wees 

nie. 

Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk sal 'n kombinering van die ses ontwikkelingsfases 

soos uileengesil deur Carter en McGoldrick ( 1989), die sewe ontwikkelingsfases soos 

uiteengesit deur Balswick & Balswick (1991) en die lien ontwikkelingsfases soos uileengesit 

deur Howell (1984), bespreek word. 

Tabel 1: Die verskillende lewensfases: 

FASE HOOFTAAK BEGIN GEBEURE 
Fase 1: Voorhuweliks: Breek met familie van Verlowing 

Die onverbonde of enket jong oorsprong. 
volwassene. 

Fase 2: Huwelik: Aanpassing in Huwelik 
Vereniging van gesinne d.m.v. die huweliksrolle. 
huwelik en die eerste iare. 

Fase 3: Ouerskap: Aanpassing met Geboorte van kinders 
Die gesin met jong kinders. nuwe aesinslede. 

Fase 4: Die gesin met adolessente kinders. Verhoog die Kinders verskil van 
buigbaarheid in die die gesin. 
sisteem 

Fase 5: Lansering van kinders. Aanvaar vertrek van Kinders kies beroepe 
gesinslede. en huweliksmaats. 

Fase 6: Die gesin in later lewe. Die lee nes Aanvaar alleen jare. Vertrek van laaste 
tot aftrede. kind. 

Fase 7: Die bejaarde: Aanvaar alleenjare Aftrede en dood van 
Dood van lewensmaat en en fisiese toestand. lewensmaat 
alleenjare 
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4.2.1. Fase 1: Voorhuweliks: Die onverbonde of enkel jong volwassene 

Volgens Carter en McGoldrick (1989: 13) begin hierdie fase wanneer die individu persoonlike 

doelstellings formuleer en 'n eie selfidentiteit vorm voordat hy/sy met 'n ander persoon bind 

om 'n nuwe gesinsisteem te vorm. Die jong volwassene het hom-/haarself van die gesin van 

herkoms gedifferensieer sonder om hom-/haarself van die gesin van herkoms emosioneel af 

te sny. 

Aylmer (1989:191) verwys na die fase van die enkel jong volwassene as: "that period of time 

when the individual has physically, if not emotionally, left his or her family of origin, but has 

not yet established a family of procration''. 

Volgens Aylmer (1989: 191} sluit die enkel jong volwassene tydens hierdie lewenssiklusfase 

individue in wat in hul twintigerjare is en wat: 

• fisies apart van die gesin van herkoms woon; 

• post- universiteiUkollege/militere diens is; of 

• onder 21 jaar is en apart van die ouerhuis leef of werk; 

• grotendeels onafhanklik van die ouers is; 

• jonk getroud is en na een of twee jaar geskei is; of 

• saamwoon sonder 'n verbintenis om te trou. 

Hierdie fase sluit nie kinders van enige ouderdom in wat nog nooit die ouerhuis verlaat het 

nie. 
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Ontwikkelingstake van die enkel jong volwassene: 

Meyer (1980:73) noem dat die belangrikste twee take wat deur die jong volwassene 

bemeester moet word, die twee ingrypendste ontwikkelingstake en besluite in sy/haar totale 

leeftyd is, naamlik die keuse van 'n beroep en van 'n huweliksmaat. Foutiewe keuses in 

hierdie verband het 'n bepalende invloed op die individu se verdere ontwikkelingsfases. 

Aylmer(1989:191-201) beskryf die volgende essensiele ontwikkelingstake wat die jong 

volwassene tydens hierdie fase moet bemeester, naamlik: 

• die vestiging van 'n onafhanklike woonplek; 

• selfversorging en algemene bestuur van eie !ewe; 

• finansiele verantwoordelikheid; 

• verkryging van en vestiging in 'n beroep; 

• handhawing van 'n eie lewenstyl en waardes; 

• belegging in liefdesverhoudings. 

As die jong volwassene voorafgaande take tydens vroeer kinderjare en adolessensie 

suksesvol uitgevoer en afgehandel het, het hy/sy volgens Van der Westhuizen (1994:9) 'n 

selfstandige en funksionele konteks waarin hy/sy tydens hierdie fase kan figureer. 

4.2.2. Fase 2: Huwelik - Vereniging van gesinne deur middel van die huwelik en die eerste 

jare. 

Die nuwe egpaar 



77 

lndien die jong volwassene sy/haar huweliksmaat gekies het en in die huwelik getree het, 

volg die fase van die nuwe egpaar. McGoldrick (1989:209) konstateer in hierdie verband: 

"Becoming a couple is one of the most complex and difficult transitions of the family life 

cycle". Volgens Van der Westhuizen (1994:9) is dit 'n mite dat die huwelik en ouerskap die 

mees vreugdevolle ervarings in die jong man of vrou se lewe is. Aspekte wat voor die 

huwelik deur die gesin van herkoms voorgeskryf is of op individuele vlak hanteer is, soos 

kommunikasie, konflikhantering, finansies, werk, ontspanning, en seksuele verkeer, moet nou 

gesamentlik oor onderhandel word. Die egpaar moet besluite neem ten opsigte van watter 

gesinstradisies en rituele behou moet word en watter die egpaar vir hulleself moet ontwikkel. 

Ontwikkelingstake van die nuwe egpaar 

Schulz (1972:212-213) noem die volgende ontwikkelingstake van die nuwe egpaar: 

• ontwikkeling van die bevoegdheid om besluite te neem; 

• onderhandeling ten opsigte van die besteding van gesinsinkomste; 

• bereiking van 'n bevredigende seksuele verhouding; 

• ontwikkeling van gereedheid vir ouerskap; 

• bereiking van 'n bevredigende getroude status in die gesin, gemeenskap en tussen 

vriende; 

• ontwikkeling van wyses om die verskille op 'n kreatiewe wyse uit te druk en te aanvaar; 

• ontwikkeling van bevredigende verhoudings met mekaar se uitgebreide gesinne, veral 

mekaar se ouers; 

• aanleer van intieme leefwyse in die huwelik; en 
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• uitwerk van 'n bevredigende huiswerkroetine ten einde die huishouding, vrye 

tydsbesteding en werksverpligtinge te laat vlot. 

4.2.3. Fase 3: Ouerskap - Die gesin met jong kinders 

Hierdie fase word gekenmerk deur die vorming van biologiese ouerskap en sluit die egpaar 

met hulle jong kinders in. Dramatiese veranderinge vind binne die gesin, werk, vriendekring, 

gesinne van herkoms en uitgebreide gesinne plaas. Hierbenewens heg die man en vrou 

verskillende betekenisse aan hierdie fase (Van der Westhuizen, 1994:9). 

Ontwikkelingstake van die nuwe egpaar. 

Volgens Bradt ( 1989:235-254) is daar die volgende ontwikkelingstake in hierdie fase: 

• uitvoer van huishoudelike take en die versorging van kinders; 

• hantering van ongelyke rolle en status tussen egliede; 

• skep van ruimte vir kinders; 

• seksuele kommunikasie binne die huwelik; 

• handhawing van intimiteit; 

• verhouding met die uitgebreide gesin; en 

• sosialisering van jong kinders. 
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4.2.4. Fase 4: Die gesin met adolessente kinders 

Tydens hierdie fase verander die gesin se struktuur en organisasie volgens Prete ( 1989:255-

266) van 'n eenheid wat jong kinders versorg en grootmaak na 'n sisteem wat adolessente 

voorberei vir die verantwoordelikheid en eise van die volwasse wereld. Die nukleere gesin 

meet aan die adolessent sielkundige vaardighede voorsien om te differensieer en by 'n 

kompeterende en vinnig veranderende samelewing aan te pas. 

Take van adolessente 

Volgens Van der Westhuizen (1994:23-25) is die volgende take nodig by adolessente: 

• AANPASSING BY FISIESE, SEKSUELE EN SIELKUNDIGE VERANDERINGE 

Die fisiese en seksuele veranderinge by die adolessent het 'n greet invloed op hoe hy/sy 

hom-/haarself evalueer en beskryf en deur ander waargeneem word. Die hantering van 

sy/haar seksualiteit is 'n taak van die hele gesin. Die ouer wat gemaklik omtrent sy/haar 

eie seksualiteit is, kan gewoonlik die verhoogde seksualiteit van die kind aanvaar en ook 

hierdie aanvaarding oordra. Binne 'n atmosfeer van openlike aanvaarding en 

kommunikasie, voel die adolessent veilig om met hierdie nuwe aspek van sy/haar lewe le 

eksperimenteer en hom-/haarself uit te druk. As die adolessent se seksualiteit egter deur 

die ouers ontken, geignoreer of verwerp word, verminder die moontlikheid vir positiewe 

selfbeeld vorming. Vervreemding tussen ouer en kind en die risiko vir abnormale seksuele 

gedrag word verhoog. 
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• TRANSFORMERING VAN IDENTITEIT. 

Prete (1989:260) definieer identiteit socs volg: "Identity refers to a person's private view 

of hose raits and characteristics that best describe him or her. This self-structure 

undergoes its reatest transformation during adolescence". Toename in 

identiteitstransformering lei dikwels tot konflik by die adolessent en sy/haar gesin. 

Ouerlike gesag, reels, waardes en standaarde word deur die adolessent bevraagteken. 

ldees en houdings wat met die van die gesin ooreenkom of verskil, kan van buite na die 

gesin gebring word. 

In 'n paging om 'n duidelike gedifferensieerde en positiewe selfbeeld te ontwikkel, verskil 

die adolessent volgens Van der Westhuizen (1994:23) dikwels met die ouers se idees, 

waardes en geloofsoortuigings. Verskille tussen adolessente en ouers neig tot konflik 

tussen die generasies, en stryd oar reels, rolle en verhoudings kom voor. Vrees vir konflik 

mag die adolessent inhibeer om vrae le vra of idees te deel wat gevolglik afstand skep en 

gebrek aan vertroue kweek. 

• OUTONOMIE EN BESLUITNEMING 

Prete (1989:262) konstateer die volgende: "Autonomy does not mean disconnecting 

emotionally from parents, but it means that an individual is no longer as psychologically 

dependent on parents and has more control of making decisions about his or her life". 

Prete (1989:262) toon aan dat die adolessent gouer outonomie ontwikkel as die gesin 

hom/haar toelaat om deel te neem aan besluitneming, terwyl die uiteindelike toepaslike 

besluitname by die ouers berus. In gesinne waar die adolessent in besluitneming en 

se!fregulering beperk word, word hy/sy meer afhanklik en ontwikkel minder selfvertroue. 
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Newman en Newman (1979:230) toon aan dat 'n interessante paradoks by hierdie 

gesinne oorkom, naamlik: "The same conditions that foster a sense of independence also 

build a bond of closeness and affection between parents and children". 

• GEHEGTHEID, SKEIDING EN VERLIES TYDENS ADOLESSENSIE 

Wanneer adolessente onafhanklik word en meer betrokke na buite raak, ervaar die ouers 

dit dikwels as 'n verlies van 'n kind wat nie meer hulle versorging benodig nie. Die 

hantering van skeiding is moeiliker as die ouer nie beskikbaar is nie en daar nie 

volwassenes is om emosionele ondersteuning aan die adolessent te bied nie. Die ouer 

kan op hierdie verlies reageer deur oorkontrolerend teenoor die adolessent op te tree, of 

beheer geheel en al te laat vaar. (Van der Westhuizen; 1994:25) 

4.2.5. Fase 5: Die lansering van kinders 

Die fase word deur McCullough en Rutenberg (1989:285-299) beskryf. Dit begin met die 

lansering of uitbeweeg van kinders en hou aan tot die aftrede van die ouers. 

Die take tydens die lansering van kinders: 

• DIE VERANDERDE FUNKSIE VAN DIE HUWELIK 

As die middeljarige egpaar vroeer net vir die kinders geleef het, kan hierdie fase vir hulle 

leeg en betekenisloos wees omdat die kinders nou uit die huis is. As die egpaar nou meer 

aangewese op mekaar is, kan dit lei tot meer inspanning, konflik en selfs verwydering. 

Hierteenoor het die egpaar tydens hierdie lewensfase meer tyd om in die huwelik te bele. 



82 

Die klem in die huwelik het teen hierdie tyd verskuif van 'n meer romantiese, idealistiese 

en seksuele verhouding na die grootmaak van kinders en na kameraadskap. Hierdie 

vorige sekwensies kan volgens Van der Westhuizen (1994:26) in 'n stabiele, 

betekenisvolle en verrykende verhouding uitloop. 

Meer vryheid van ouerlike verpligtinge kan die man help om tot voile selfuitbreiding in sy 

beroep en sosiale rolle te kom. Die vrou kan ook uitbrei na 'n beroep of ander 

belangstellings waarvoor sy nie vroeer tyd gehad het nie. 

• DIE ONTWIKKELING VAN VOLWASSE VERHOUDINGS TUSSEN OUERS EN 

VOLWASSE KINDERS 

As die vorige ontwikkelingsfases suksesvol verloop het, sal ouers tydens hierdie fase 

positief reageer teenoor hulle kinders se nuwe take. In sommige gesinne is die keuse van 

'n huweliksmaat en beroep die hooftake van die jong volwassene. In ander gesinne moet 

die jong volwassene die doel en aspirasies van vorige generasies bereik met negatiewe 

gevolge vir die kind. Hierdie gevolge kan na die ouers en die grootouers filtreer. 

Ekstreme nabyheid of ekstreme afstand tussen die ouer twee generasies, het gewoonlik 

'n negatiewe impak op die lansering van kinders. Byvoorbeeld, 'n middeljarige ouer wat 

emosioneel afgesny is van sy/haar ouers, kan uiters kwesbaar wees met die skeiding van 

sy/haar eie kinders. Emosionele oorbetrokkenheid van ouers met hulle eie bejaarde 

ouers, kan ook tot problematiese reaksies by hulle eie kinders lei. Soms kan ouers oak in 

'n poging om skeiding en verlies van kinders te hanteer, fisiese en emosionele bande met 

hulle verbreek met nadelige gevolge vir alle gesinslede. (Van der Westhuizen; 1994:27) 
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• DIE UITBREIDING VAN GESINSVERHOUDINGS WAT SKOONOUERS EN 

KLEINKINDERS INSLUIT 

Ouers moet 'n balans handhaaf tussen betrokkenheid en onbetrokkenheid met getroude 

kinders. Dikwels voel die ouers egter uitgestoot en verwerp en 'n reeks van negatiewe 

gevoelens ontstaan, afhangende van die staat van hulle eie huwelik. 

Met die geboorte van die vierde geslag ontstaan nuwe verhoudings. Kinders word ouers, 

broers en susters word ooms en tantes en ouers word grootouers. Sommige grootouers is 

outoriteitsfigure wat hulle kinders help met die sosialisering van hulle kinders. Vir ander 

grootouers is die kleinkinders meer 'n pretervaring, terwyl ander grootouers as dagouers 

kan optree as die jong moeder gaan werk. Volgens Van der Westhuizen (1994:29) speel 

grootouers oor die algemeen 'n belangrike rol in die lewenssiklus van hulle kinders. 

• VERHOUDING MET BEJAARDE OUERS 

Vir Van der Westhuizen (1994:29) is onvoltooide sake met hulle ouers 'n wesenlike taak 

wat baie volwassenes in hulle middeljare moet afhandel. Onvoltooide take kom dikwels na 

vore met die dood van 'n ouer en blokkeer beide generasies om die verwagte take van 

daardie spesifieke fase te voltooi. 

Lewenstake wat die ouer generasie moet hanteer, soos aftrede, finansiele sekuriteit, meer 

tyd saam, afname in fisiese funksionering en toename in fisiese simptome, het 'n impak 

op die middelste generasie. Middeljarige kinders moet die lewenssituasie van die 

bejaarde ouer aanvaar, minder krities en verantwoordelik teenoor hulle voel en nie 

ingetrek word deur laasgenoemde negatiewe siening van hulle situasie nie. Bejaarde 
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ouers moet ook in voeling bly met die probleme van hulle middeljarige kinders, soos 

byvoorbeeld die gedrag van kleinkinders en finansiele probleme. (Van der Westhuizen; 

1994:29) 

4.2.6. Fase 6: Die gesin in later lewe - die lee nes tot aftrede 

Hierdie fase duur vanaf die laaste kind die huis verlaat het tot en met aftrede. Die take 

sentreer rondom die volgende aspekte tydens hierdie fase: aftrede en grootouerskap. 

• AFTREDE 

Volgens Van der Westhuizen (1994:30) word groot aanpassings van die egpaar by 

aftrede geverg. Vir mans en vroue wat 'n beroep beoefen, kan aftrede 'n verlies van 

betekenisvolle werksrolle, produktiwiteit, verhoudings, inkomste en woonplek meebring. 

Hierdie oorgang behels heror'ientasie van waardes, doelwitte, veranderende energie en 

rolverwagtings en vereis dat die egpaar met mekaar hieroor sal praat en rolle sal 

verander indien nodig. Nuwe belangstellings en aktiwiteite wat dieper wedersydse 

bevrediging bring, moet geeksploreer word. Die verhouding moet verdiep en 

voorbereiding vir die toekoms moet gedoen word. 

• GROOTOUERSKAP 

Streib en Beck (in Walsh, 1989:317), se dat 70% van persone bo 65 jaar kleinkinders het 

en meer as 'n derde is groot-grootouers. Hierdie ervaring kan van groot betekenis vir 

grootouers wees. Grootouerskap is 'n sistemiese oorgang wat verhoudings wysig en 'n 

verskeidenheid rolmoontlikhede en geleenthede vir betekenisvolle interaksie bied. 
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Grootouers en kleinkinders kan 'n spesiale band vorm wat ongekompliseerd is deur die 

ontbreking van verantwoordelikhede, verpligtinge en konflikte inherent in die 

ouerkindverhouding. 'n Alliansie tussen 'n grootouer en 'n kleinkind kan problematies 

wees as die kleinkind in 'n driehoekverhouding vasgevang is weens die konflik tussen die 

ouer en grootouer. 

4.2.7. Fase 7: Die bejaarde: Dood van lewensmaat en alleenjare 

Hierdie fase duur vanaf die dood van een eglid tot die dood van die laaste eglid. Die take 

sentreer rondom die volgende aspekte tydens hierdie fase: dood van een eglid, siekte en 

afhanklikheid en eensaamheid. 

• WEDUWEESKAP 

Die sielkundige take wat 'n weduwee tydens hierdie fase meet uitvoer, behels die 

rouproses en die aanvaarding van die afsterwe van 'n maat; om weer by die daaglikse 

lewe aan le pas; en om weer selfversorging en huishoudelike bestuur te onderneem; om 

nuwe aktiwiteite en belangstelling in ander aan te kweek asook 'n herrangskikking van 

verhoudings in die gesinsisteem. Die weduwee kan weens finansiele redes verplig wees 

om haar huis op le gee en by getroude kinders in te trek, na 'n inrigting te gaan of selfs by 

bejaarde ouers in te woon, wat verdere ontwrigting veroorsaak (Van der Westhuizen, 

1994:31). 
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• WEWENAARSKAP 

Wanneer die vrou voor die man sterf, is dit 'n groot verlies vir die man wat dikwels nie 

hierdie eensaamheid en verlies kan verwerk nie en depressie, fisiese simptome en 

selfmoord is 'n hoe risiko (Walsh, 1989:316). Sosiale en gesinskontakte is dikwels vir die 

man versteur, omdat dit gewoonlik die vrou is wat na aftrede die man met die 

gemeenskap verbind. Wewenaars hertrou ook meer dikwels as weduwees omdat meer 

vroue as mans op daardie ouderdom beskikbaar is. 

• SIEKTE EN AFHANKLIKHEID 

Volgens Van der Westhuizen (1994:32) is siekte 'n prominente probleem vir die meeste 

ouer votwassenes. Vrees vir gebrek aan fisiese en geestelike funksionering, siektes met 

kroniese pyn en progressiewe agteruitgang, is algemene problems waarmee die ouer 

volwassene te kampe het. Fisiese en geestelike agteruitgang mag deur depressie, 

hulpeloosheid, vrees vir verlies en verlies van beheer vergroot word. Hierdie problems 

het ook 'n invloed op die res van die gesinslede. Die bejaarde is al hoe meer aangewese 

op die kinders wat op daardie stadium ook problems en take van hulls eie het aangesien 

hulls dan meestal in die lanseer fase is. 

4.3. Konklusie 

In hierdie hoofstuk is twee teoretiese perspektiewe bespreek naamlik die gesinsisteem teorie 

en die gesinsontwikkelings-teorie, wat van groot hulp is in die verstaan van die gesin en wat 

die belangrikheid van die plek van die gesin in die samelewing beklemtoon. 
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Die gesinslede is as sisteem onlosmaaklik aan mekaar verbonde en afhanklik van die gesin 

om elkeen te begelei en te help deur die verskillende lewensfases. Aangesien daar tydens 

elke fase spesifieke ontwikkelingstake is wat die gesin moet uitvoer, asook aanpassings is 

wat die gesin moet maak ten einde van een fase na die volgende oor te gaan, beklemtoon 

absoluut die belangrikheid van die gesin. Vera! in die lig daarvan dat 'n ontwikkelingstaak 'n 

taak is wat op 'n kritieke tydstip uitgevoer moat word as voorwaarde vir individuele 

gesinslede se sukses met opeenvolgende take. Om dus normaal te ontwikkel en sy voile 

potensiaal te bereik het elke mens die veilige hawe van 'n standvastige gesin nodig. 

,• 
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HOOFSTUK 5: HEDENDAAGSE PROBLEMATIEK WAARMEE DIE GESIN TE DOEN HET 

'n Kommerwekkende feit is dat die bestaansreg van die gesin en die gesinslewe op allerlei 

wyses bedreig word. Die eise wat aan ouerskap gestel word deur die gevolge van die 

tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang, word ook al hoe moeiliker. Mense leef !anger en 

daar is ook meer van hulle as gevolg van die geweldige bevolkingsontploffing. Aan die 

anderkant word die wereld al hoe kleiner en beknop as gevolg van die moderne 

kommunikasie- en vervoermiddele wat tot die mens se beskikking is. 

Die feit dat dinge so vinnig verander veroorsaak spanning en onsekerheid by mense wat 

neerslag vind in die samelewing. Die gesin as die primere samelewingstruktuur beleef ook 

hierdie konflikte en veranderinge, maar tog word verantwoordelike ouerskap as 

vanselfsprekend aanvaar. Griesel en Jacobs (1991: 27) beklemtoon dat daar besef moet 

word dat ouerskap groat eise aan ouers stel en daarom is dlt noodsaaklik dat ouers leiding 

behoort te ontvang oor hoe hulle hul verantwoordelikhede die hoof kan bied. Fine (1979:23) 

aanvaar die feit dat die gesinslewe tans onder swaar druk verkeer, maar hy is die mening 

toegedaan dat die onstuimigheid wat as gevolg van die tegnologiese ontwikkeling gekom het, 

egter daartoe kan lei dat die gesinslewe se belangrikheid as 'n veilige hawe in 'n onstabiele 

wereld herontdek word. 

Niemand kan dus ontken dat in ons hedendaagse situasie faktore bestaan wat veranderend 

op die huwelik en die gesin inwerk nie. Sowel die huwelik as die gesin is saam 'n dinamiese 

geheel wat aan verandering onderworpe is. 
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5.1. Tegnokrasie 

Op tegnologiese gebied vind veranderinge so snel plaas dat mens dit moeilik vind om tred te 

hou. Die ontwikkeling op elektroniese gebied met televisie, rekenaars en in besonder internet 

gee die moderne mens toegang tot 'n ontsaglike wye veld van inligting en kennis. As gevolg 

hiervan het die aarde volgens Van Jaarsveld (1997:10) 'n "global village" geword en voel 

veral die hedendaagse jongmens homself al meer as 'n wereldburger wat nie meer deur 

landsgrense ingeperk word nie. 

Die verfyning van die tegnologie het 'n nuwe mag geskep: die mag van die tegnokrasie. Die 

lewe word op so 'n wyse vertegniseer dat menslike belange meet plek maak vir saakbelange 

en geldbelange. Die netwerk strukture wat geskep word deur die tegnokrasie het tot gevolg 

dat die mens al hoe meer sy persoonlike gelaatstrekke verloor. 

Die sisteem skryf 'n skedule en tydritme voor wat die menslike vermoens tot sy uiterste toe 

oorspan. Die gejaagde lewenspatroon bring uitwasse socs stres en spanning voort. Die 

samelewing raak meer konflikbelaai. Hierdie konflik en spanning word op die gesin oorgedra. 

Volgens Louw (1989:13) word die gesin in 'n sekere sin die stortplek van die twintigste-eeuse 

mens se emosionele vullis. Gevolglik is die hedendaagse kerngesin gerig op emosionele 

oorlewing. Daarom is die basiese behoefte van die hedendaagse gesin 'n behoefte aan 

diepteverhoudinge, medemenslike erkenning, emosionele sekuriteit en interpersoonlike 

intimiteit. 



90 

Met die koms van die tegniese lewensbestel met sy stadskultuur, gemeganiseerde 

produksiesisteme en nywerhede, het die gesin volgens Lauw (1989: 17) ook grootliks sy 

invloed ten opsigte van maatskaplike prosesse verloor. Die meningsvormer is nie meer 

noodwendig die gesin as die hart van 'n volk nie. Binne die verbruikersmaatskappy word die 

hart van die volk vervang deur die hartklop van die ekonomie. Die gesin word 'n toevallige 

randverskynsel met die verdere gevaar om al hoe meer self 'n verbruikersartikel in ons 

vertegniseerde samelewing te word. 

Die snelle veranderings asook die moderne mens se weggooi-mentaliteit (bv. a.g.v. 

weggooidoeke en -houers, modes wat kom en gaan, ens.) veroorsaak volgens Van 

Jaarsveldt (1997:10) dat alles van tydelike waarde is. Vir die moderne mens is daar net niks 

meer wat van ewigdurende of langdurige waarde is nie. Hy aanvaar outomaties dat die oue 

tot 'n einde gaan kom of verander. Niks maak meer werklik sin nie en daar heers 'n algemene 

onsekerheid. 

5.2. Die stadsmentaliteit 

Die hedendaagse gesin is geabsorbeer in die ritme van die stad. Die stadsmentaliteit van 

verdien, vermaak en verbruik het kom nesmaak in die hart van die gesin. Die gesin self wil 

nie meer kreatief vermaak nie, maar wil vermaak word. Die televisie het die 20ste-eeuse 

mentaliteit van pragmatisme, operasionalisme en funksionalisme tot in die sitkamer en 

slaapkamer gebring. Die gevolg is dat gesinsbindinge minder deur godsdienstige waardes 

bepaal en meer van ekonomiese waardes en materiele prestasies afhanklik gemaak word. 

Die binding van die gesin gee skiet ten gunste van die funksie van die gesin. Dit beteken 
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volgens Louw (1989:18) dat in soverre die gesin ondergeskik is aan die produksiesisteem en 

die individu se behoeftesatisfaksie, dit 'n plek het. 

5.3. Verstedelikinq en industrialisasie 

Verstedeliking en industrialisasie het 'n groot invloed op die ontwikkeling van gesinspatrone. 

Daar he! 'n verskuiwing plaasgevind weg van die streng, outoritere vader-georienteerde 

gesin na die hardwerkende, kompeterende afwesige vader-georienteerde gesin. 

Hardwerkendheid is ook in hierdie proses geherdefinieer. Dit beteken nie meer ekonomiese 

oorlewing nie, maar ekonomiese uitbreiding. Die middelklasgesin wil dit wat hy het verbeter 

en uitbrei. Die volgende ideaal is dan dat my kinders dit beter moet he as ek, beter 

geleenthede en beter geleerdheid. As gevolg van hierdie ideaal word die gesinne kleiner, 

met die oog op hierdie ekstra bietjie meer. 

Verder het die proses van strukturele differensiasie in die geJndustrialiseerde samelewing 

volgens Steyn e.a. (1987:317) mettertyd tot die strukturele isolasie van die kemgesin gelei, 

met klem op die selfbeskikkingsreg en privaatheid van die kemgesin en 'n afname van die 

maatskaplike beheer van die grater verwantskapsgroep op die lede van die kemgesin. As 

gevolg hiervan is die kemgesin in 'n struktureel onondersteunde posisie en alleen 

verantwoordelik vir die hantering van probleme wat mag ontstaan, wat 'n groat las op die 

skouers van die egpaar plaas, en bydra tot die kwesbaarheid van die kemgesin. 
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5.4. Kwaliteitsmaterialisme 

Volgens Lauw (1989: 18) het 'n nuwe vorm van materialisme ontstaan, naamlik 

kwaliteitsmaterialisme. Materialisme in ans dag beteken nie meer "ek wil iets he en meer 

besit nie" (kwantiteitsmaterialisme) nie, maar "dit wat ek wil he, moet beter wees as die 

vorige, dit moet kwaliteit he". Die invloed van kwaliteitsmaterialisme op die gesin is dat die 

gesin kleiner word, die hardwerkende vader al hoe meer afwesig raak en die interne waardes 

van die gesin steeds meer selfsugtig na binne gefokus word. 

Funksionaliteit het oak die standaard geword waaraan alles (tot mense en verhoudings) 

gemeet word. Volgens Van Jaarsveld (1997:11) is iets of iemand sinvol en nuttig as dit 

funksioneel en bruikbaar is. Die moderne mens is in sy wese baie meer selfstandig en bewus 

van sy vermoens. Hy wil self in beheer wees van sy lewe. Sukses en prestasie word 

toenemend die doel waarna daar in die lewe gestreef word - al is dit ook ten koste van 

iemand anders. 

Die belangrike vraag is nie meer wie die gesin is nie, maar wat die gesin of elke gesinslid 

bereik het. Daarom is persoonlike en individuele behoeftebevrediging prioriteit. Oorlewing is 

dan om te spartel om ekonomies gesproke net kop bo water te hou. Die menswees van 'n 

persoon is ondergeskik aan die bydrae wat 'n persoon tot die ekonomiese vooruitgang van 

die land kan maak. Die gevolg is dat menseverhoudings meer onpersoonlik raak. Mense 

verloor hulle sensitiwiteit vir mekaar. Volgens Lauw (1989: 19) is die gevolg dat die manse 

veral in die gesin en die huwelik soek na persoonlike erkenning, warmte, nabyheid, 

medemenslikheid, deernis; kortom na intimiteit binne die gesin. 
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5.5. Die gebrek aan intimiteit 

Die skep van intimiteit en die ontwikkeling van interaksiepatrone wat kommunikasie binne die 

gesin bevorder is egter vandag geen maklike taak nie. As gevolg van die feit dat die gesin al 

hoe meer 'n atomistiese eenheid raak, d.w.s. los dele wat meestal apart van mekaar 

funksioneer, word die skepping van 'n saambindende faktor baie moeilik. Daarom word 

kommunikasie op gevoelsvlak met die oog op die ontwikkeling van elke gesinslid se 

menswaardigheid volgens Louw (1989:19) steeds meer 'n noodsaaklike voorvereiste met die 

oog op emosionele oorlewing. 

5.6. Gesinsfunksies 

Gesinsbelange word verder van mekaar verwyder deurdat die hedendaagse samelewing 

baie van die vorige gesinsfunksies met heelwat sukses oorgeneem het. So byvoorbeeld vind 

die opvoeding van die kind grootliks buite die gesin plaas. Die fragmentarisering van 

verskeie funksies versnipper gesinsbelange. Gevolglik word die eenheid van die gesin 

bedreig. 

5.7. Huweliks- en gesinsverbrokkeling 

Volgens Louw (1989:22-24) is daar verskeie faktore wat 'n verbrokkelde effek op die 

gesinsbinding het. 
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5. 7 .1. Egskeiding: toenemende spanning en vervreemding tussen gesinsgenote. 

Die verbrokkeling van talle huwelike bedreig tans die samehorigheidsbeginsel van die 

gesinslewe. Wat 'n mens werklik ontstel, is nie die aantal werklike swak huwelike wat 

ontbind nie, maar die hoe aantal relatief "goeie huwelike" wat op die rotse beland. Die 

onsekerheid van sulke verbrokkelde gesinsituasies speel beslis 'n rol in baie kinders se 

onsekerheidsgevoelens en minderwaardigheidskomplekse. 

5.7.2. Sekretaresse-konkubinaat 

Di! is veral die sakelui-huwelik wat aan hierdie probleem onderhewig is. Die interaksie binne 

die stresmilieu van die arbeidsituasie verskuif die sentrum van aandag weg van die huis na 

die werkplek. Tydelike, emosionele verbintenisse word die emosionele kruk met behulp 

waarvan onaangename tuisverantwoordelikhede ontduik word. 

5.7.3. Die afwesige vader 

Hierdie probleem is veral besonder akuut binne die stadsmilieu. Die vader is die grootste 

gedeelte van die dag afwesig by die kernmomente van gesinskrisisse en belangrike besluite 

rakende opvoeding en gesag. Afwesigheid is ook 'n psigiese faktor. Die vader-kind

identifikasieproses is dikwels baie gebrekkig en oppervlakkig. 
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5.7-4_ Die oorbelaste vrou 

Die hedendaagse vrou moet dikwels 'n veelheid van rolfunksies vervul. Naas die feit dat sy 

moeder moet wees vir haar kinders, is sy oak nag tuisteskepper vir haar gesin, asook 

minnares vir haar man_ Dikwels word sy verplig om le werk ten einde die inkomste aan le vul. 

Baie vroue werk dus nie omdat hulle wil werk nie, maar omdat hul moet werk. 

5.7.5. Diffuse rolfunksie 

As gevolg van die emansipasiebewegings van die vrou en die toetrede van die vrou tot die 

arbeidsmark, het daar geleidelik verandering in die tradisionele roldifferensiasie begin intree. 

So het daar volgens Steyn e.a. (1987:317) meer rolalternatiewe vir die vrou ontwikkel, het die 

voorskriftelike aard van die rolverdeling begin afneem, en het daar 'n klemverskuiwing na 

persoonlike bevrediging in die uitlewing van rolle begin kom. 

Die rolfunksies van die man en vrou is in die hedendaagse gesinslewe dus minder vasgele 

as vroeer. Die man moet steeds meer rolfunksies oorneem wat voorheen as tipies vroulik 

bestempel is. Verder voel hy dikwels bedreig deur die vrou en probeer homself dan met 

behulp van 'n dominante styl handhaaf. Gebrek aan aanpassing en soepelheid veroorsaak 

konflik. 
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5.7.6. lndirekte matriargale hierargie 

Die vrou word vanwee omstandighede verplig om die rol van gesagsfiguur oor te neem. Sy 

moet al hoe meer die leiding neem. Die opvoeding van die kinders word gewoonlik aan haar 

toevertrou. 

5.7.7. lndirekte kindervyandigheid 

Vanwee die feit dat die genot- of ontspanningsmoraal die seksualiteit domineer, besluit 

egpare om nie kinders te he nie. Die kind word stadig maar seker as 'n remskoen of las 

beskou. 

5.7.8. lsolasie van die bejaarde 

Die kerngesin met sy eiesoortige lewensritme het nie meer plek en tyd om die bejaarde binne 

die gesin te akkommodeer nie. Die gesin is al hoe minder 'n familie. 

5.8. Toenemende armoede 

Ons leef in 'n era van lae ekonomiese groei en verswakkende reele inkomste. Die gewone 

gesin se inkomste-posisie is eerder besig om te stabiliseer of selfs agteruit te gaan as wat dit 

dramaties verbeter. Die hoe inflasiekoers dra verder by tot die verarmingsproses. Dit is veral 

die ouer mense wat nie genoegsame voorsiening vir aftrede gemaak het nie wat swaar kry. 

Die verswakkende waarde van die rand, die buiteland se huiwering om in Suid-Afrika te bele, 
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die hoe misdaadsyfer en hoe belastings dra alles by tot die swak finansiele omstandighede in 

ans land. Die gevolg is dat die finansiele druk op die gesin al hoe grater word. 

5.9. Samelewingsveranderinqe in Suid-Afrika vanaf 1994 

5.9.1. Politieke veranderinge 

Sekerlik die grootste verandering in ans samelewing het op die politieke terrein plaasgevind. 

Die situasie het verander van 'n blanke minderheidsregering tot 'n swart 

meerderheidsregering met die blankes 'n minderheidsgroep en nie meer in 'n magsposisie 

nie. Dit veroorsaak baie onsekerhede by die blankes. Die mense voel bedreigd en bang en 

die toekoms word ook toenemend onseker en duister. 

Verder beklee die Christelike kerk nie meer die bevoorregte posisie van die verlede nie. Ons 

het ans nag altyd geroem op die godsdiensvryheid wat in ens land geld, maar ans beleef nou 

vir die eerste keer wat godsdiensvryheid werklik behels, nl. gelyke status aan alle kerke en 

godsdienste. Ons leef nou in 'n sekulere samelewing waar bv. Sondaghandel en -sport vry 

algemeen beoefen word. 

5.9.2. Ekonomiese veranderinge 

As gevolg van die verlaging in die waarde van die rand en die swak goudprys is die 

ekonomie baie swak. Voeg daarby baie hoe belastings en hoe brandstofpryse en jy kom tot 
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die slotsom dat mense elke jaar armer word. Dit het daartoe gelei dat lewensstandaarde 

drasties begin daal het. 

Die werkloosheidsyfer het oak die hoogte ingeskiet. Daar is al hoe minder werksgeleenthede 

vir 'n al hoe grater wordende bevolking. Verder voel al hoe meer blankes die beleid van 

regstellende aksie aan die lyf. Blankes ondervind daagliks dat hulle ten spyte van goeie 

opleiding en kwalifikasies nie werk kan kry nie en dat voorkeur gegee word aan persone van 

ander bevolkingsgroepe met swakker opleiding en kwalifikasies. 

Dit het tot gevolg dat die meeste mense, veral jongmense baie morbied is oar die toekoms en 

hulle toekomsverwagtinge. Hulle voel dat daar net nie meer 'n toekoms is vir hulle in die land 

nie. 

5.9.3. Sosiaal-Maatskaplike veranderinge 

Die grootste probleem op die oomblik is die verskriklike hoe misdaadsyfer in die land. Daar is 

net nie meer respek vir ander se lewens en hulle besittings nie. Moord, roof, verkragtings en 

diefstal is aan die orde van die dag. Die polisie voer 'n verlore stryd in die bekamping van 

misdaad. 

Verder is al die wette wat Sondaghandel, dobbelary, aborsies, pornografie en gemengde 

huwelike verbied het herroep of sodanig aangepas dat ans ans vandag in 'n baie losser en 

vryer samelewing bevind. 
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Die beoefening van voorhuwelikse seks is baie algemeen, veral onder die jongmense. 

Daarmee gepaardgaande kom vigs almeer voor. Baie meer buite-egtelike geboortes kom 

vandag voor en die stigma wat vroeer jare daaraan gekleef het, het tot 'n groat mate 

verdwyn. Daarby het die wetgewing sodanig verander dat aborsie nou op aanvraag 

beskikbaar is. Pornografiese materiaal is vrylik beskikbaar. Die samelewing is vandag ook 

baie meer toegeeflik en minder veroordelend teenoor homoseksualisme. Dit alles lei tot 'n 

gees van losbandigheid onder baie mense. 

5.1 O. Konklusie 

'n Mens kan tereg se dat dit werklik 'n kommerwekkende feit is dat die bestaansreg van die 

gesin en die gesinslewe op allerlei wyses bedreig word. Die eise wat aan ouerskap en die 

gesin gestel word deur die gevolge van die tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang, word 

ook al hoe moeiliker. Die gewere is gerig op die bestaan van die gesin en ons sal in ernstige 

moeilikhede beland as ons dit nie teen die aanval verdedig nie. 

Die feit dat dinge huidiglik so vinnig verander veroorsaak spanning en onsekerheid by mense 

wat neerslag vind in die samelewing. Die gesin as die primere samelewingstruktuur beleef 

ook hierdie konflikte en veranderinge. Fine (1979:23) se verwagting dat die gesinslewe as 

veilige hawe in 'n onstabiele wereld herontdek sal word, blyk nie waar te geword het nie. 

Daar sal dus doelgerigde pogings aangewend moet word om die gesin weer sy regmatige 

plek in die samelewing te laat inneem. 
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HOOFSTUK 6: DIE VERLANGDE KLIMAAT IN DIE GESIN 

Gesinslede verkeer in 'n besondere verhouding tot mekaar. In die verhouding is 

hulpverlening en steungewing 'n funksie wat deur 'n klimaat van liefde, vertroue, begrip, 

gesag, respek en aanvaarding gekenmerk behoort te word. Indian so 'n klimaat geskep kan 

word sal dit volgens Griese! en Jacobs (1991 :28) die gesinslede help om positiewe 

gevoelens omtrent hulleself te kan beleef en derhalwe 'n positiewe selfbeeld te kan 

ontwikkel. Verder laat dit die gesinslede opnuut die belangrikheid van die gesin beset en 

ontwikkel hulle positiewe gevoelens oor die gesin. Hieronder volg 'n bespreking van elke 

faset van die verlangde klimaat wat geskep moet word. 

6.1. Liefde 

Volgens Frankl (1980:43) is liefde "'n menslike verskynsel. Liefde is dit wat die mens eers 

regtig mens maak. Dit stel horn in staat om na iets of iemand buite en bo homself te streef'. 

Grasse (1973:26) se: "Werklike liefde oorskry die blote gerigtheid op die liggaamlike en 

psigiese aspekte van die ander wat neerkom op verliefdheid". Ware liefde kom dus neer op 

aanvaarding van die ander persoon ongeag sy voorkoms, tekortkominge en gebreke. Die 

ouer wat sy kind liefhet is toegenee tot sy kind en is bereid om opofferinge te maak vir sy 

kind. Die kind beleef sy ouers se liefde as sekuriteit, warmte en toeganklikheid. 
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6.2. Vertroue 

Gresse (1973:27) se: "die gesin vereis 'n wedersydse vertroue as onvoorwaardelike 

aanvaarding van die ander as persoon," dit wil se, as iemand met waardigheid wat 

gerespekteer moet word. Dit blyk dus dat aanvaarding 'n uitvloeisel van die liefde is en dat 

aanvaarding lei tot wedersydse vertroue. Sonder die vertrouensverhouding kan die gesin nie 

wees wat hy behoort te wees nie. 'n Gebrek aan vertroue kan daartoe lei dat gesinsrelasies 

versteur sal word. 'n Gebrek aan vertroue kan lei tot agterdog en wantroue. 

6.3. Begrip 

In hulle langdurige en intieme saamwees leer die gesinslede mekaar baie goed ken. Die 

wedersydse kenverhouding behels begrip, insig en aanvoeling vir mekaar. Om mekaar 

werklik goed te ken vereis dat daar tyd afgestaan sal moet word om met mekaar te 

kommunikeer. Een van die knelpunte rondom die moderne gesin is juis dat daar nie genoeg 

tyd is om met mekaar te verkeer nie. Ten einde mekaar te verstaan is dit dus nodig dat daar 

gespreksomgang met mekaar sal wees. 

6.4. Gesag en dissipline 

Pistorius (1976:60-61) meld dat een van die opvallendste veranderinge wat die gesin in 

modeme tye ondergaan het, die verval van die vader se gesag is. Hy stel dit verder dat 

hierdie lugleegte slegs gedeeltelik deur die moeder gevul kan word. Sonnekus (1977:6) se 

dat die aanvaarding van gesag een van die grootste probleme van ons huidige samelewing is 
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aangesien misdaad een van die duidelikste uitinge van die verwerping van gesag is. Volgens 

Sonnekus (1977:7) is vertroue en begrip die voorwaardes vir die aanvaarding van gesag. 

Sinvolle dissipline binne die ouerhuis bevorder die kind se gevoel van veiligheid. 

6.5. Respek 

Deur aan iemand respek te betoon dwing weer respek af (Griese! & Jacobs, 1991 :35). 

Respek kan as 'n aspek van vertroue beskryf word. Navorsing het aangetoon dat respek een 

van die aspekte is wat 'n positiewe selfbeeld by mense bevorder (Thomas, 1980:41). Deur 

respek vir iemand te betoon, word daardie persoon as menswaardig aanvaar. Jacobs 

(1980:63) stel dit soos volg: "Respek impliseer aktiewe besorgdheid en dat die een die beste 

vir die ander gun. Respek vereis dat jy jy moet bly en nie 'n soort afbeeldsel en refleksie van 

my moet wees nie ..... Respek beklemtoon die uniekheid van elke mens." 

6.6. Aanvaardinq 

'n Mens se behoefte om as persoon aanvaar te word is net so dringend, indien nie 

dringender nie, as om gevoed en fisies versorg te word. Aanvaarding stel nie voorwaardes 

nie. Gesinslede wat mekaar aanvaar respekteer mekaar as persoon en vertrou mekaar. 

Johnson en Medinnus (1965:283-303) het aangetoon dat navorsing daarop dui dat ouerlike 

aanvaarding een van die belangrikste faktore is wat 'n kind se gedrag be"invloed. Hulle toon 

aan dat dit wil voorkom of kinders wat aanvaarding beleef in die gesin, meer selfstandige 

gedrag openbaar en dat die teenoorgestetde ook waar is, naamlik dat kinders wat verwerping 
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beleef, geneig is om gedurig die goedkeuring van hulle ouers te soek en dus onseker en 

twyfelagtig optree. Dit geld natuurlik vir volwassenes oak. 
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HOOFSTUK 7: DIE UITDAGINGS AAN DIE HEDENDAAGSE GESIN 

Die problematiek waarvoor die hedendaagse gesin te staan kom he! die gesinstruktuur in die 

besonder en die interne dinamika van die gesinslewe indringend verander. Hierdie 

veranderings, en die wyse waarop die gesin by die steeds veranderende samelewing 

inskakel, stel die gesin voor 'n klomp uitdagings. Van die belangrikste uitdagings is die 

volgende: 

7.1. Die gesinslewe se belangrikheid as 'n veilige hawe in 'n onstabiele wlllreld moet 

herontdek word 

Fine (1979:23) aanvaar die feit dat die gesinslewe tans onder swaar druk verkeer, maar hy is 

die mening toegedaan dat die onstuimigheid wat as gevolg van die tegnologiese ontwikkeling 

gekom he!, egter daartoe kan lei dat die gesinslewe se belangrikheid as 'n veilige hawe in 'n 

onstabiele wereld herontdek word. 

7.2. Die huwelik as instelling moet opnuut bevestig word 

Alhoewel daar heelwat skrywers is wat voel dat die gesin as instelling uitgedien is, bewys 

navorsing volgens Berger en Berger (1983:163) dat individue die gesin nog steeds as 

belangrik beskou. Uit statistiek tree daar tog tendense na vore waaruit afgelei kan word dat 

die huwelik en gesinslewe steeds 'n installing is wat van oorheersende belang geag word. 

Die neiging dat geskeide persona blykbaar steeds 'n huwelik verkies; en 'n hoe persentasie 

van hulle 'n tweede en selfs 'n derde huwelik aangaan, bevestig die siening. 
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Daar kan dus onomwonde gestel word dat die kemgesin in die toekoms as die predominante 

gesinstipe sal bly voortbestaan. Daar sal weliswaar voortdurend verandering plaasvind en 

daar kan volgens Hunt (1975:305) geantisipeer word dat huweliks- en gesinsvorme 'n grater 

soepelheid en variasie sal vertoon. So sal die enkelouergesin en die hersaamgestelde gesin 

waarskynlik proposioneel toeneem, maar onderliggend hieraan sal die kemgesin as die 

basiese eenheid bly voortbestaan. 

Faktore wat krities noodsaaklik is in die uitbouing van 'n suksesvolle huwelik is die volgende: 

• 'n Werklike verbintenis tot die huwelik deur beide egliede. 

• Volle vertroue in mekaar. 

• Wedersydse waardering van en respek vir mekaar. 

• Konstruktiewe kommunikasie in die huwelik. 

7.3. Die ontplooiing van die huweliksrolle in die moderne gesin 

Daar sal 'n duidelike proses van interaksie moet wees tussen die egliede, waar hulle deur 

voortdurende onderhandeling, interpretasie en informele ooreenkomste dwarsdeur die 

huwelik beslag aan hul eie huweliksrolle gee. As gevolg van die veranderinge het die 

tradisionele rolverdeling van die man en vrou verander en kan dit nie altyd meer as 'n 

effektiewe inset dien nie. 

In hierdie strewe na die ontwikkeling van wedersyds bevredigende huweliksrolle moet daar 

dikwels deur die egpaar op 'n skeppende wyse te werk gegaan word, waardeur 'n unieke 

persoonlike lewe deur die egpaar saam tot stand gebring word. 
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7.4. Ouer-kind-verhoudings 

Ouers sal leiding meet ontvang oor hoe hulle hul verantwoordelikhede die hoof kan bied. 

Verantwoordelike ouerskap word te veel as vanselfsprekend aanvaar. Griese! en Jacobs 

(1991: 27) beklemtoon dat daar beset meet word dat ouerskap groot eise aan ouers stel en 

daarom is noodsaaklik dat ouers leiding behoort te ontvang. Die veranderings waaraan die 

gesin onderhewig was, het 'n besliste invloed op die ouer-kind-verhouding. In die uitbouing 

van hierdie verhouding speel kommunikasie tussen die ouer en sy kind 'n baie belangrike rol. 
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HOOFSTUK 8: SAMEVATTING EN KONKLUSIE 

Uit die voorgaande blyk dit baie duidelik dat 'n veelvuldigheid van faktore, wat akkumuleer in 

'n toenemende tempo van verandering, die gesin as sisteem onder baie groat druk plaas. Die 

vinnig veranderende gemeenskapslewe bemoeilik toekomsprojeksies en skep gevolglik baie 

onsekerheid by mense. Simptomaties van hierdie klimaat van onsekerheid is ekstreme 

denkrigtings wat selfs die voortbestaan van die gesin as installing bevraagteken. Deur die 

geskiedenis het dit egter geblyk dat die gesin een van die mees aanpasbare sosiale sisteme 

is, en die tersaaklike probleemstelling sentreer nie soseer random die voortbestaan van die 

gesin al dan nie, maar veel eerder random wat gedoen kan word om die plek van die gesin 

en veral dan die opvoedings- en versorgingsfunksies daarvan te herbevestig. 

In die lig van die Skrif kan duidelik afgelei word dat die gesin van kardinale belang is in God 

se handeling met die mens. Vanwee die binding tussen die seen van die Here, die 

besnydenis en die Paasfees, was die lsraelitiese gesin in 'n heel besondere sin 'n 

verbesondering van die kultus in Israel. Tussen tempel en gesin was daar 'n intieme verband. 

Die gesin word veral by belangrike feesgeleenthede soos die Paasfees, die fokuspunt van 

God se heilshandelinge. 

Die feit dat die vader gedurende die Paasfees as 'n liturg optree en soos 'n priester vir sy 

gesin by God intree, verleen 'n besondere betekenis aan die onderlinge gesinsbindinge. 

Deur middel van die vader se optrede as priester van die gesin, he! die gesin nou priesterlik 

aandeel aan die hele paasliturgie. Die gesin word 'n liturgiese gemeenskap met 'n 

priesterlike diepte-dimensie. God se beloftes word aan die gesin bemiddel; die gesin 
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bemiddel dit aan mekaar wanneer hulle die gebeure van die uittog en God se reddingsdade 

gedenk. Soos tewens die hele gemeente, is die gesin ook ... . .. . . 'n koninklike priesterdom ..... . 

die eiendomsvolk van God, die volk wal die verlossingsdade moel verkondig van Hom wal 

julle uil die duislernis geroep het na Sy wonderbare lig" (1 Pet. 2:9). 

Daar sal ook indringend gekyk moet word na die bedieningslrukture van die kerk. Uil die 

studie hel di! duidelik geblyk dat die problematiek waarvoor die gesin vandag te staan kom 'n 

klomp behoeftes laal ontslaan wat die kerk dwing om anders en nuut te dink oor sy bediening 

aan die gesin ten einde al die behoeftes aan le spreek. Dit is veral die soeke na persoonlike 

erkenning, warmte, nabyheid, medemenslikheid, deernis; kortom na intimiteit wat aandag sal 

moet kry. 

Daar moet verder altyd in ag geneem word dal die gesin 'n ontwikkelende sisleem is. Daar 

moel veral by die behoeftes in die verskillende lewensfases aangesluit word. Die kerk sal al 

hoe meer die gesinne moel help om suksesvol die verskillende take van elke fase af le 

handel. Die hulp kan veral gegee word in die vorm van toerusling en berading. 

Die feit dat die gesin 'n sisleem is beklemtoon die feit dat die gesin as eenheid bedien moet 

word en as eenheid die geleentheid moel kry om betrokke te kan raak. Die 

onvervangbaarheid van die gesin as 'n veilige hawe in 'n onstabiele wereld moet opnuul 

gevestig word onder die mense. 
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AFDELING 3: DIE ONTWIKKELING VAN 'N BEDIENING IN DIE GEMEENTE WAARIN 

DIE GESIN TOT SY REG KOM 

HOOFSTUK 1: IN LEIDING 

"Family life ministry" of te wel '"n Gesinsgerigte bediening" is nog in sy babastadium 

(Hebbard, 1995: 6). Daar is 'n dringende oproep tot predikante en kerkleiers om ems 

daarmee te maak, maar die reaksie is maar kommerwekkend. Daar is regtig in die kerk 'n 

groot behoefte aan predikante wat kreatief en innoverend sal werk aan 'n gesinsgerigte 

bediening. Daar is weinig modelle beskikbaar terwyl dit krities belangrik is om 'n 

verskeidenheid modelle op die tafel te he. Die rede is dat 'n gesinsgerigte bediening sal 

verskil van gemeente tot gemeente en onder leierskap van die verskillende predikante. Die 

modelle vir hierdie tipe bediening sal in die volgende paar dekades ontwikkel word maar di! 

gaan predikante en kerke vereis wat bereid is om die risiko te neem en nuut te dink. Gesinne 

is honger vir kreatiewe oplossings. 

Hebbard (1995: 6) beskou die volgende as 'n werkbare definisie vir 'n gesinsgerigte 

bediening: "Family life ministry is ministry of the church through preventative and therapeutic 

efforts designed to strengthen all forms of families in the church and the community." 

"Die ganse samelewing staan in die teken van verandering" (Heyns, 1994: 155). Alvin Toffler 

(1971, 1981, 1991) het vir die afgelope 20 jaar die samelewing gewaarsku om homself voor te 

berei op veranderinge waarmee ons op feitlik elke terrain van die samelewing gekonfronteer 

gaan word. Die vloedgolf van veranderinge het ongetwyfeld 'n invloed op gesinslewe (Louw, 
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1989: 12). Daarom skryf Sell (1981: 19): "As a institution the family is truly facing a crisis." 

Hierdie veranderinge raak die gesin ten diepste en plaas sodoende druk op die gesin as 

sisteem. Verder is die gesin as instituut ook aan verandering onderworpe. Die normale 

kerngesin gaan nie meer die oorheersende gesinsprofiel in die samelewing wees nie (Smit, 

1996: 1). 

Die gesin gaan in hierdie oorgangstyd van soeke en aanpassings maak, baie ondersteuning, 

sorg en rigting nodig he om as sisteem te kan oorleef. Hierin kan die kerk 'n betekenisvolle 

rol speel (Smit, 1996: 2). Die kerk was nog altyd die mees effektiewe ondersteuningsisteem 

waar gesinne versorg en toegerus is vir God se roeping in die samelewing (Richards in 

Collins 1976: 11 ). Die kerk moet hierdie oorgangstye aangryp as vernuwingsgeleenthede 

(Burger, 1995: 13). 

Aangesien die kerk ook nie die veranderinge in die samelewing vrygespring het nie ((Heyns, 

1986: 39-47) is dit volgens Smit (1996: 2) dringend noodsaaklik om die volgende kritiese 

vrae aan die huidige bedieningspraktyk te stel: 

• Wat is die behoeftes van gesinne? 

• Wat is die samelewingseise? 

• Is die kerk realisties en op hoogte van die behoeftes van gesinne en die 

samelewingseise wat aan die gesin van vandag gestel word? 

• Het die huidige bedieningspraktyk van die kerk nie in 'n groat mate daartoe bygedra 

dat gesinseenheid gekompartementeer en versplinter is ten koste van sy gesinne nie? 

• Benut die kerk die inherente krag en potensiaal van die gesin as 'n sisteem? 
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• Is die gemeente in sy geheel so gestruktureer dat die gesin as 'n eenheid bedien 

word? Ora die eredienste, huisbesoek, die ampte en die aksies van die gemeente nie 

dalk daartoe by dat die klem eerder op die individu geplaas word nie? 

• Is die gesinsmodel vir gemeente-wees enigsins 'n oplossing? 

• Hoe moet 'n gesinsbediening gestruktureer word sodat gesinne as 'n gemeente in die 

kleine kan funksioneer? 

• Hou ons genoeg rekening met die dinamiese prosesse wat in gesinne en in 

gemeentes aanwesig is? 

• Word gesinne toegerus om die eise van die samelewing te hanteer en om sodoende 'n 

helende invloed op die wereld uit te oefen? 

• Hat die gereformeerde teologie die vermoe om in hierdie oorgangstye voldoende te 

reformeer sodat 'n nuwe praxis tot stand kan kom? 

Dit rig volgens Hebbard (1995: 15) aan die kerkleiers en predikante 'n groat uitdaging om 

figuurlik gesproke, by die stadspoorte te gaan sit en deel te word van die alledaagse stryd 

van die moderne gesin. Gesinsbediening is harde werk. Dit is die vermoe om in die seer en 

pyn van die moderne mens te loop maar ook in die wil van die ewige Vader. Dit bring die 

predikant gedurig terug tot die bewuswording van die mens se gebrek aan wysheid, die 

beskerming van die Woord van God en die behoefte aan die genade van God in mense se 

lewens. 

'n Gesinsgerigte bediening sal 'n nuwe vlak van bewuswording van die korporatiewe pyn en 

die onbedekte geheime van baie gesinne te weeg bring. 'n Predikant of gemeente kan dit 

ignoreer maar vir 'n predikant of 'n gemeente wat bereid is om met hulle eie probleme te 
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worstel en wat bereid is om mense in die oe te kyk en te se: "Ek het nie al die antwoorde nie, 

maar ek is hier om saam met jou te huil", vir hulle wag daar volgens Hebbard (1995: 15) 'n 

nuwe demensie van 'n waardevolle en God-geseende bediening. 

Volgens Smit (1996: 3) is die groat vraag vandag: "Hoe moet die gemeente lyk wat in 'n snel 

veranderende samelewing 'n geestelike tuiste vir gesinne wil wees?" Of anders gestel: 

"Watter bydrae kan die gemeente lewer sodat dit 'n ware tuiste kan wees vir die gesin van 

vandag?" En hoe kan die gemeente die gesin en gesinslede toerus vir hulle roeping in die 

gemeente, die samelewing en die wereld?'' 

Vir Hebbard (1995: 15) hou 'n gesinsgerigte bediening die volgende voordeel in vir die 

plaaslike kerk: 

• Die kombinering van opbouing en uitbouing (evangelisasie) 

Gesinsbediening is die natuurlike weg om twee van die belangrikste bedieninge van die kerk 

te kombineer in een bestaanbare bediening. Lauw (1984: 153) skryf dat die koms van die 

Koninkryk tot verheerliking van God die einddoel van die gemeente is. Daarom se hy is dit 

vanselfsprekend dat die wereld bereik moet word met die boodskap van die Koninkryk. In sy 

profetiese rede koppel Jesus dan oak die aanbreek van die einde ten sterkste aan die 

verkondiging van die evangelie: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele 

wereld verkondig word sodat al die nasies die getuienis kan hoar. Eers dan sal die einde 

kom." (Matt. 24:14) Hierdie opdrag tot getuienis (uitbou van die gemeente) word oak deur 

Jesus self baie duidelik verwoord in die sendingopdrag: "Gaan dan na al die nasies toe en 
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maak die mense my dissipels ..... " (Matt. 28:19) oftewel: "Julie sal my getuies wees in 

Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld." 

(Hand. 1 :8) 

Die bereiking van die wereld met die evangelie hang op sy beurt ten nouste saam met die 

geestelike volwassenheid van die gemeente (Lauw, 1984: 154). Geestelike volwassenheid 

staan in die nouste verband met die intensiewe opbou van die gemeente en werk 

bestendigheid en standvastigheid in die hand. So word die gemeente volgens Roberts (1976: 

179) deur die opbou in sy geloof gekonsolideer en word die bouwerk versterk teen die 

aanslae wat daarteen gerig word. Deur hulle ontgroeiing van die kinderlike staat word die 

gelowiges opgebou tot standvastige, aan die evangeliese waarheid gebonde Christene, 

waardeur in hulle die beeld van God kan skitter. 

'n Behoefte-gebaseerde bediening sluit outomaties aandag aan die sosiale, emosionele en 

fisiese behoeftes van mense in en spreek oak die geestelike toestand van die huisgesin aan 

(Hebbard, 1995: 15). Verder word die gemeenskap bereik deurdat die kerkvervreemdes en 

die buitekerklikes ontdek daar is mense wat omgee vir hulle en hulle behoeftes. 

• Die vestiging van 'n Christen gemeenskap 

Richards (1981: 191) skryf dat koinonia, liefdevolle gemeenskap, die konteks is waarin 

gelowiges mekaar dien. In hierdie liefdevolle verhoudings raak jy met jou menswees betrokke 

by ander en word jy weer versorg. Burger (1991a: 105) omskryf koinonia as volg: "Dit is die 

wete of versekering dat jou !ewe geag en beskerm word, dat random jou mense is vir wie jy 
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saak maak, dat jy omring word deur harte en hande wat in die Naam en krag van Christus 

omgee en wat vir jou sat sorg." 

Die kerk behoort volgens Hebbard (1995: 15) 'n plek te wees van vergifnis, begrip en 

belydenis. Dit moet die beste plek in die wereld wees om in die moeilikheid te wees. Mense 

moet in die natuurlike konteks geplaas word waar dieper vlakke van kommunikasie kan 

plaasvind en hulle hulle nood met ander kan deel. Jesus se teenwoordigheid word sigbaar in 

dienende liefde, eerstens tussen diegene wat aan Hom behoort binne die gemeenskap van 

die gelowiges en vandaar uit na mense in allerlei nood (Engelbrecht, 1996: 102). 

• Die ontwikkeling van leiers 

'n Gesinsgerigte bediening begin en eindig met effektiewe leierskap. Die werkplek, huwelik 

en verhoudings met kinders moet die voordeel trek van manne en vroue wat die aard van 

dienskneg-leierskap verstaan (Hebbard, 1995: 15). Smit (1995: 25) beskryf die belangrikheid 

van leierskap as volg: "Die lewensaard en geestelike gesondheid van 'n geloofsgemeenskap 

hang ten nouste saam met die aard van sy leierskap." Die aard van gemeentebediening is so 

aan die verander dat daar in die kerk nuut oor leierskap gedink moet word. 

Smit (1995: 25) vra die vraag: "Wat moet die aard van die leierskap wees wat daarin kan 

slaag om die kerk die onbekende toekoms in te lei?" Hy kies dan vir 'n leierskapstyl wat as 

begeleiding beskryf kan word. Sy beskrywing van begeleiding is as volg: "Begeleiding berus 

op die aanvaarding van die gelykwaardigheid van die geloofsgemeenskap". Dit roep die 

vraag na gesag op. Carroll (1991) beskryf gesag as 'n verhoudingsaangeleentheid. Hy 
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gebruik twee tegniese terme om twee soorte gesagsverhoudings te verduidelik en van 

mekaar te onderskei: asimmetriese en simmetriese gesag. 

Asimmetriese gesag veronderstel die oorheersing van een party oor 'n ander en 'n mens kry 

dit veral in situasies waarin professionele status sterk beklemtoon word. Simmetriese gesag 

veronderstel die gelykheid van partye met onderlinge gelykwaardige rolverdelings. Die 

evangelie beweeg ons volgens Smit (1995: 27) in die rigting van laasgenoemde en sien die 

lewe van die geloofsgemeenskap as 'n verskeidenheid van aanvullende gawes gesamentlik 

dienstig aan die bediening van die versoening. In 'n gesinsgerigte bediening is simmetriese 

leierskap van die allergrootste belang om die gemeente te begelei op die pad van omgee vir 

die gesinne. 

• Die hooghou van Bybelse relevansie 

Die gemeente kan nie sender die prediking klaarkom nie (Pieterse, 1991: 3). Die gemeente 

van Christus word deur die prediking gekonstitueer en gekontinueer. Daarom meet die 

evangelie voortdurend verkondig word. In die prediking van die evangelie word die belofte 

aan die gelowiges toegese. Die uniekheid van die preekgebeure le verder daarin dat die 

Heilige Gees die gesprek tussen God en die mens moontlik maak. Daarin ontdek die mens 

van vandag dat die Bybel ook daar is vir horn en sy konkrete behoeftes. 

Gesinsgerigte bediening sal die realiteit van die wereld waarin ons nou leef deurgee in elke 

klaskamer en vanaf eilke kansel. Eenvoudige, eerlike kommunikasie oor kontemporere temas 
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vanuit 'n Christelike konteks sal gepromoveer word. Die opmerking, "Ek het nooit gedink dit 

staan in die Bybel nie!" sal dikwels gehoor word (Hebbard, 1995: 16). 

• Kommunikering dat die kerk omgee vir die gemeenskap 

Dykstra (1987: 534,535) skryf dat die grootste behoefte by die mens die behoefte aan 

onvoorwaardelike liefde is: om waardevol geag en aanvaar te wees net vir die mens wat jy is. 

Met die inkamasie het God se liefde vlees geword, Liggaam geword, en die liefde word 

voortgesit in die kerk as die liggaam van Christus. God kommunikeer Sy teenwoordigheid 

ender sy volk deur verhoudings van liefde (Engelbrecht, 1996: 94). Juis in ans liefdevolle 

lewensgemeenskap is ans beelddraers van God. Liefde is nie abstrak nie, maar word ervaar 

in konkrete verhoudings tussen mense. Daardie liefde en omgee word dan deur die kerk 

uitgedra in die gemeenskap. 

Bure sal ontdek, "Die kerk gee om vir mense". Die meeste buitekerklike mense is net in 

hulleself geinteresseerd. Wanneer hulle agterkom dat die kerk belangstel in hulle en dit 

waarmee hulle worstel in die gesin, sal die grense begin verkrummel (Hebbard, 1995: 15). 

• Voorbereiding vir krisisse 

Drane (1995: 102) se dat die ondersteuning en versorging van gesinne nie beteken om vir 

hulle iets te doen nie. Christene is lief om vir ander iets te doen terwyl Christus se voorbeeld 

was om langs iemand te loop en vir horn die ruimte te skep om die oplossings vir homself te 

ontdek. Volgens Drane (1995: 102) is dit die manier waarop ans met gesinne meet werk. 
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Sinvolle bediening berei God se kinders voor vir dood, siekte, konflik en baie ander 

lewenskrisisse en loop saam met hulle die pad. Die kerk word 'n leerskool vir die on

onderrigde kurrikulums van die lewe (Hebbard, 1995: 15). 

• Begeleiding tydens krisisse 

Drane (1995: 144) skryf dat gesinne hulle in krisisse bevind om 'n verskeidenheid van redes. 

Terminale siekte, dood, egskeiding, om 'n paar te noem, kan voorkom en kan ouers en 

kinders ten diepste raak. Volgens Hebbard (1995: 16) bewys statistiek deurlopend dat 

mense in krisistye eerste na hulle predikant toe gaan. Wanneer 'n persoon in nood by die 

kerkkantoor of predikant uitkom is daar nie tyd om eers uit te vind hoe om dit te hanteer nie. 

Drane (1996: 145) se dat daar aksiestappe in plek moet wees in 'n gemeente om onmiddellik 

hulp te verleen as 'n gesinskrisis aangemeld word. 

Die behoefte aan effektiewe Bybelse begeleiding is volgens Hebbard (1995: 16) duidelik. 

Gesinsgerigte bediening moedig bekwame en verantwoordelike berading aan wat Bybels is 

en tot die gesin as sisteem spreek. 

• Gebruik van verborge talente 

Gesinsgerigte bediening maak aanspraak op die gawes en talente van manne en vroue wie 

se gawes en talente baie keer onontdek en daarom ongebruik le in die plaaslike kerk. Baie 

se gawes word vir die eerste keer gebruik. Versteeg (1985: 18) beskryf die gawes as volg: 

"Als het eigene van iedere gelovige voorzover dat door de Geest geheiligd wordt en 
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toegewijd aan Christus tot dienst aan de ander en zo tot opbouw van de gemeente." Hy se 

dat niemand sy eie gawes, hoe gering ookal, mag onderskat nie. Niemand mag ook sy 

gawes, hoe uitsonderlik ook al, oorskat nie. Die gawes wat volgens 1 Kor. 12:15 soms as die 

mins belangrikste beskou word, kan dalk van die grootste belang wees. Elke lidmaat met sy 

gawes is nodig en kan gebruik word in die kerk se uitreik na gesinne en hulle nood. Buys 

(IRS, F3, 1983: 328) skryf: "God se ekonomie is onnarekenbaar! Wanneer ons ons 

geestelike gawes deel word ons self daardeur steeds ryker. Daarvoor het die Here sy 

beloftes gegee." 

Richards (1981: 195) toon aan dat elke keer wat die gawes ter sprake kom in die Skrif, dit in 

die raamwerk van liefdevolle verhoudings tussen gelowiges figureer. Die groep help jou ook 

met die identifisering van jou gawes en gee leiding i.v.m. die aanwending van gawes (Burger, 

1991a: 141). 

• Relevansie aan kansels 

Soos wat die predikante en onderwysers kontemporere temas aanspreek vanuit 'n Christelike 

konteks sal die geloofwaardigheid van die kerke weer herstel word. Dialoog kan begin wat 'n 

vertrekpunt is vir lang termyn verandering in die !ewe van gesinne en in die !ewe van die kerk 

(Hebbard, 1995: 16) 

Pieterse (1991: 146) beskryf die doel van die prediking soos volg: "Die gemeente behoort 'n 

lewende ontmoeting ('n diepgaande kommunikasie-ervaring) met God in die preek te beleef. 

Dit word moontlik deur die praesentia Christi in die evangelieverkondiging, deur die genadige 
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welbehae van God, bewerk deur die Heilige Gees via die bediening van die Woord van God. 

Hierdie besondere gebeure in die preek wek geloof in Jesus Christus op. Vir die 

gemeentelede wat die geloof ontvang het en in wie God inwoon deur sy Gees, is hierdie 

gebeure geloofsopbouend. Dit sterk en bou hulle op vir hulle taak in die gemeente en in die 

samelewing." Volgens Pieterse (1991: 146) vind die preek sy bevestiging in die amen van die 

gemeente daarop, maar vind sy bestemming in die roeping van die gemeente in die wereld 

(missio ad mundum). Daarom is ·die deelname van die gemeente aan die preekproses uiters 

belangrik. Die diepste belang van die prediking bly die bediening van die lewende Woord 

van God uit die Skrif in die werkilikheid van die mens van ons dag. 

Die res van die afdeling gaan ons nou kyk na die ontwikkeling van 'n bediening in die 

gemeente waarin die gesin tot sy reg kom. 
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HOOFSTUK 2: 'N BYBELSE BASIS VIR 'N GESINSGERIGTE BEDIENING 

2.1. lnleidinq: 

Met die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan het Jesus probeer om by die mense tuis 

te bring wat ware Christenskap betaken (Hebbard, 1995: 30). Jy moet elke dag gereed wees 

om jou naaste op elke moontlike terrein te help. Ware Christenskap betaken om om te sien 

na die fisiese, emosionele, intellektuele en geestelike nood van ander. Om enige vlak van 

nood uit te los is 'n teken van geestelik onvolwasse mense. Die bediening van die kerk moet 

'n holistiese bediening wees wat die totale menswees insluit. 

Christene word vandag gewaarsku om nie die swaarkry van mense te ignoreer nie. "Depart in 

peace, be warmed and filled" kan en mag nie volgens Hebbard (1995: 30) as 'n opsie 

oorweeg word in die veelkeusige vrae van wat Christelike bediening is nie. Christene word 

beveel om "jou naaste lief te he soos jouself. Dit betaken besorgdheid oor alle behoeftes. 

Die pyn in gesinne is so groat dat hulle oop en honger is om die woord van God te hoar. 

Wanneer mense 'n groot genoeg gemors van hulle lewe gemaak het en die antwoorde in die 

gemeenskap blyk nie te werk nie, is daar 'n deel van die gemeenskap wat weer die "God 

questions" begin vra. (Hebbard 1995: 30) 

Ons leef oak in 'n tyd in die geskiedenis waarin Christene wegskram van interaksie met die 

wereld. Dit is miskien 'n normale menslike reaksie op swaarkry, maar nie 'n goddelike een 

nie. Sommige godsdientige bewegings is gemaklik met intellektuele behoeftes van mense. 

Hulle redeneer en debatteer met individue oor 'n klomp argumente. Ander groepe is gemaklik 
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met die fisiese behoeftes van mense. As iemand 'n hand nodig het is hulle daar van lig tot 

donker. Ander groepe is gemaklik met die geestelike behoeftes van mense. Hulle is bereid 

en gereed om die persoon te neem na die hoogste vlak van geestelike belewenisse. 

Al hierdie dinge is volgens Hebbard (1995: 31) admirerend en noodsaaklik. Die probleem 

kom egter volgens horn wanneer die swaarkry van die gemeenskap en kerk binne die sfeer 

van die emosionele val. Persoonlike en gesinsprobleme is gewoonlik slegte emosionele 

situasies wat nie opgelos kan word deur 'n 24 bladsye traktaatjie in die voorportaal nie. 

Eerder as om betrokke te raak by die stryd skram baie kerke weg in vrees. Party is weer 

bang dat as die kerk by die stryd in die gesinne betrokke raak sal dit die eintlike taak van die 

kerk, die redding van siele, op een of ander manier laat skade lei. Dit is tragies en illustreer 

'n gebrek aan begrip oor die hart van Christus en die kragtige en oorredende invloed wat 

verhoudinge met God kan he. Predikante moet besef dat mense honger na betekenisvolle 

verhoudings. Hulle begeer goeie verhoudinge met God, hulle lewensmaats, hulle kinders en 

werkgewers of werknemers. 

Die behoefte aan opbouing en toerusting in ons kerke neem teen 'n waarskuwende spoed 

toe. Gesinne in kerke is in 'n desperate nood vir onderrig, opleiding, bespreking, 

verduideliking, analisering, bevraagtekening, oplees, demonstrasies, argumentering en 

konfrontasie t.o.v. die gesinsvraagstukke van die dag (Hebbard, 1995: 30). Hulle kyk op na 

die kerk om hulle van hulpmiddele te voorsien maar ongelukkig hou baie kerke hulle doof vir 

die oproep om hulp. 
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Toerusting en opleiding is 'n verdienstelike en waardevolle taak van die plaaslike kerk. Deur 

dit kan hulle die Christene help groei in hulle daaglikse omgang en lewe met Christus. Dit 

gebeur te dikwels dat jong gelowiges gelos word om self komplekse gesinsprobleme op te los 

met bitter min ondersteuning van die kerk se kant. Aan die ander kant besef volwasse 

gelowiges nie altyd die noodsaaklikheid van voortgaande geestelike ontwikkeling nie. 

Baie kerke sal vandag nuwe groei ervaar as hulle net by die uitkom wat hulle tydens 

gesinskrisisse verloor het. Dit is 'n geval van toerusting en nie evangelisasie nie. Die gevaar 

volgens Hebbard (1995: 32) is dat kerke so besig is om nuwe lede te werf dat hulle nie tyd 

het om by diegene uit te kom wat hulle reeds het en hulle effektief te bedien en toe te rus nie. 

Gesinsgerigte bediening is nie anti-evangelisasie nie. lnteendeel, dit bied een van die mees 

natuurlikste geleenthede om egte geloof te deel van een persoon teenoor 'n ander persoon 

en van een gesin teenoor 'n ander gesin. Hebbard (1995: 32) glo dat dit die Nuwe 

Testamentiese patroon was. Christene het die verantwoordelikheid ten opsigte van 

bediening aan die holistiese behoeftes van ander mense. 

Die kerk het verhoudingsvaardighede nodig. Hebbard (1995: 32) beskryf dit as volg: 

"Relationship comes from the root word meaning "to create a connection again" I believe our 

churches, and we as ministers, must learn to create that connection again with God." Ons 

kan nie meer aangaan met 'n bediening wat net die geestelike behoeftes van die mense 

aanspreek en al die ander aspekte van die lewe ignoreer nie. Ons moet die oorlogsveld 

betree, soos die barmhartige Samaritaan gedoen het, daar waar die pyn gevoel word. 
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Robert Wuthnow (1993) skryf in sy boek: "The church of the twenty-first century will remain 

vibrant as long as it can provide people with a strong sense of community." Daarom skryf 

Coenie Burger (1997: 7) dat die mense van ans tyd seek meer as enigiets anders na 'n 

ervaring van gemeenskap en identiteit. As die kerk hulle hiermee kan help, sal mense gereed 

wees om die pad van geloof verder saam met die kerk te loop. 

In die hoofstuk verder gaan ans die Bybelse basis vir gesinsgerigte bediening ondersoek. 

Daar is agt kern beginsels wat nodig is vir die daarstel van die Bybelse gronde van 

gesinsgerigte bediening. 

2.2. Eerste beginsel: Gesinsqeriqte bedieninq is gebaseer op redding deur 

assosiasie. 

Die Bybelse verhaal is 'n drama van die mens se gebroke verhouding met 'n liefdevolle God. 

God tree op as die inisieerder om sy verhouding as ewige Vader te herstel deur die 

verlossingswerk van Jesus Christus. Heyns (1977: 34) beskryf die doel van Christus se koms 

na ans toe, socs wat dit in die Ou en Nuwe Testament in verband gebring is, as die redding 

van mense uit sonde. 

God pas redding deur assosiasie toe. Dit beteken Hy het gekies om direk en persoonlik met 

die gevalle mens te handel en horn te red deur die kruis van Jesus Christus. Hy het ans nie 

'n nuwe en verbeterde wet van Moses gegee nie. Hy het self in die vlees gekom om ans te 

help. Redding deur assosiasie impliseer dat die een wat help, deel in die een wat gehelp 

word se pyn. Christus het in ans pyn kom deel sodat ans kan deel in die pyn van die kruis. 
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Dit is die mees kragtigste voorbeeld in die wereld. Die Allerhoogste het van sy ewige troon 

afgeklim om te kom deel in ons mislukkings. Hy tel ons op tot 'n hoer vlak van lewe, maar 

eers nadat Hy ons verseker het van sy onvoorwaardelike liefde, gedemonstreer deur Jesus 

se bediening (Hebbard, 1995: 34). 

Deur die jare het die kerk volgens Hebbard (1995: 34) probeer om die koninkryk te bou op 

die formula van "redding deur afsondering". Die motivering is as volg: met al die euwel in die 

wereld is dit die beste om onsself te distansieer van die wereld om die reinste moontlike lewe 

te leef. Deur heilig te lewe kan ons 'n lig vir die verlorenes wees en al die mense na Christus 

toe trek. Dit klink wonderlik maar die gevaar is dat ons onsself so ver van die wereld kan 

distansieer dat ons nie die mense se stryd kan verstaan of met hulle pyn kan identifiseer nie. 

Dit maak die kerk irrelevant. Mense is oop vir Bybelse onderrig oor die gesin as hulle 

verseker is dat hulle liefgehe word en geborge is. 

Jesus se metode van evangelisasie volg drie stappe. Die mooiste voorbeeld daarvan sien 

ons in Joh. 8: 3-11 waar die Fariseers die owerspelige vrou na Hom toe bring om 'n uitspraak 

te lewer. Eerstens skenk Hy aan haar onvoorwaardelike aanvaarding as mens. Hy het nie 

soos die massa haar onmiddellik veroordeel nie. Dan bring Hy aan haar genesing ten op 

sigte van die pyn van vemedering en verwerping. Hy skenk haar vergifnis en verseker haar 

dat Hy werklik omgee. Daama daag Hy haar uit tot 'n hoer vlak van lewe. 

Hebbard (1995: 36) illustreer die beginsel van redding deur assosiasie aan die hand van die 

bostaande voorbeeld soos volg: 
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I Aanvaarding I Hy het haar nie veroordeel nie 

I I 
Hy verplaas die aandag vanaf haar 

Genesing na Homself en later na die leiers. 
Hy praat met haar met respek. 

I I 
Hy roep die vrou en haar 

Oproep vervolgers op tot 'n hoer 
standaard van lewe. 

Hierdie verhaal illustreer volgens Hebbard (1995: 37) die krag van gesinsgerigte bediening. 

Gesinne wat nooit voorheen die kerk besoek het nie sal daarheen begin stroom as hulle 

ontdek dat die kerk begin omgee vir hulle seer en pyn. Redding deur assosiasie is 'n kragtige 

instrument in enige kerk want dit herstel een van die belangrikste bestandele van die 

koninkryk wat in die twintigste eeu verlore geraak het. Daardie bestandeel is verhoudings. 

Mense is honger na betekenisvolle verhoudings. Dit is waarom 'n gesinsgerigte bediening so 

kragtig is in die gemeensl<ap. Dit gee opleiding in die areas van die huwelik, ouerskap, dood, 

om net 'n paar te noem. 

2.3. Tweede beqinsel: Gesinsgerigte bediening is geqrond op 'n behoefte-gebaseerde 

bedieninq 

'n Behoefte-gebaseerde bediening ontmoet volgens Hebbard (1995: 37) die mense daar 

waar hulle is met 'n billike, Goddelike wysheid wat relevant is vir hulle daaglikse lewe. In 

Matt. 25: 35 - 40 maak Jesus 'n merkwaardige diepgaande verklaring oor die finale oordeel. 

"Korn julle wat deur my Vader geseen is! Die koninkryk is van die skepping van die wereld af 
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vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle he! My iets 

gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, 

en julle het My gehuisves; ....... " Engelbrecht (1996: 47) sluit daarby aan as hy se dat die 

kerk be'lnvloed die wereld deur te dien. Hy bring genesing deur te deel in die wonde van 'n 

stukkende wereld. 

Die punt is baie duidelik. Elke geslag van God se volk het die mantel van diens op hulle 

skouers wat gefokus is op d·1e wereld waarvan hulle deel is. Ons is die ambassadeurs van 

God se genade waar ons ookal gaan (Hebbard, 1995: 40). Wat opmerklik is in die gedeelte 

in Matt. 25, is dat die regverdiges nie eers geweet het dat hulle goed doen nie. Behoefte

gebaseerde bediening was tweede natuur vir hulle. 

In vandag se konteks kon die gedeelte soos volg gelyk het: "Ek was 'n enkel-ma, en jy het my 

seun gehelp om 'n vader figuur te he; Ek het deur 'n egskeiding gegaan, en jy het nie van my 

af weggedraai nie; Ek was seksueel gemolesteer deur my vader, en jy het my gehelp om 

genees te word; Ek het Vigs gehad, en jy het my versorg; ............. ." Dit is nie ekstreme 

voorbeelde nie. Dit is 'n getroue weergawe van elke gesin wat Sondag in die erediens sit of 

wat alleen by die huis in isolasie swaarkry. 

Behoefte-gebaseerde bediening is nie selfsugtig nie. Dit is medelye in sy eenvoudigste vorm. 

Di! is Christene wat deur die lewe gaan en probeer om hulleself betrokke te kry by mense as 

persona wat omgee vir ander. Dit is nie 'n program nie maar eerder 'n gesindheid van die 

hart wat uitroep van pyn vir die seer van die wereld waarvan ons deel is. 
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Burger (1992: 21) beskryf dit baie sterk ashy se: "Die aanduidings is daar dat in die moderne 

en postmoderne eras wat vir ons voorle, diensbereidheid meer as enigiets anders 

deurslaggewend gaan wees vir die kerk se oorlewing enrol in die wereld". Die fokus van die 

kerk rondom die saak van diens gaan om die wese van kerkwees, sout en lig wees. Dit gaan 

nie volgens Snyder (1983: 132-145) om 'n dienswerk model vir die kerk nie, maar om 'n 

model van die kerk as dienskneg. 

2.4. Derde beginsel: Gesinsgerigte bediening street na 'n geloofwaardige bediening 

Soms het gemeentelede 'n gevoel dat die predikante afgesluit is van die realiteite van die 

wereld. Ons gee baie keer aanleiding tot hierdie wanopvatting. Wanneer ons antwoorde op 

lewensvraagstukke nie weerklank vind in die realiteit van die teenswoordige wereld en die 

vertroue in die wereld wat kom nie, word ons geetiketeer as irrelevant. Baie predikante 

probeer hulleself volgens Hebbard (1995: 41) isoleer van die pyn en swaarkry van mense 

deur simplistiese oplossings en voorskrifte te gee vir komplekse probleme. Lidmate voel dan 

dat sulke predikante nie hulle stryd werklik verstaan nie. Hulle gaan dan iewers anders heen 

of selfs heeltemal uit die kerk. 

Ons mag dalk nie al die opleiding en vaardighede in die wereld he nie maar ons kan leer om 

empaties te luister na ons worstellende medereisiger op die lewenspad. Dit is 'n hartseer 

kommentaar op modeme Godsdiens dat baie gesinne in die kerk ingekom hat met swaar 

laste net om te hoar dat die stryd in hulle kop is, of tekens is van geestelike swakheid, of God 

se uiterste misnoe of straf is. Jesus het ans juis kom leer om na mense se pyn te luister. 

Wanneer ans hulle oordeel of ignoreer, ontse ons hulle die bediening van Jesus Christus. 
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Daarom se Burger (1995: 49) dat die kerk van vandag se fokus meet verskuif na die 

mensgerigtheid van die evangelie. Die evangeliese waardes van liefde, aanvaarding, sorg en 

diens meet opnuut beklemtoon word. 

Hebbard (1995: 44) bevestig di! met sy siening dat geloofwaardige bediening 'n bediening 

van diens is. Dit is 'n bediening wat by die mense begin en wat hulle dan uitbring by die 

genade van God in Jesus Christus. Di! word gedemonstreer in die lewe van geloofwaardige 

diensknegte in elke generasie, manne en vroue wat bereid is om hulleself op die altaar te 

plaas vir die saak van Christus. 

2.5. Vierde beginsel: Gesinsgerigte bediening bou die kerk as 'n geloofsgesin 

Dietrich Bonhoeffer (1954) se dat as 'n mens die kerk met iets meet vergelyk, is die huisgesin 

of die familie die samelewingsverband wat die meeste ooreenkomste daarmee toon. Daar is 

ook volgens Burger (1997: 129) heelwat stemme wat vandag opgaan dat ens oor die kerk 

meet dink as 'n gesin. Daar sal belangrike regstellings en positiewe veranderings in die kerk 

gemaak kan word as ens beter verstaan dat die kerk eintlik veronderstel is om socs 'n gesin 

of familie te funksioneer. 

Daar is by baie mense volgens Burger (1997: 130) die gevoel dat die beeld van die kerk as 

die familie of huisgesin van God in die Bybel 'n belangriker rol speel as wat tot hier toe erken 

is. Oat ens so oor die kerk meet nadink word op 'n hele paar plekke in die Bybel in soveel 

woorde gese. Jesus definieer almal wat die wil van God doen as 'n gesin. Hy noem sy 

volgelinge vriende en selfs broers in die koninkryk. Paulus beskryf ens as mede-erfgename 



129 

in die liggaam van Christus. In Efesiers 2:9 lees ons byvoorbeeld duidelik: "Julie is nie meer 

ver van God af nie ... maar .... lede van die huisgesin van God." Behalwe in Efesiers 2 kry ons 

die uitdrukking ook in Galasiers 6:10, 1Timoteus3:15 en 1 Petrus 4:17. 

Daar is volgens Burger (1997: 130) ook 'n hele klomp uitdrukkings of gegewens wat die 

gedagte aanvul. 

• Die sentrale plek wat die Bybel gee aan die beskrywing van God as ons Vader en van 

ons as sy kinders, versterk die gedagte dat ons oor die kerk as 'n familie moet dink. 

• Die feit dat die Bybel soms oor die verlossing praat as "aanneming tot kinders", dra ook 

by tot die gedagte. 

• Ons sien dit ook in die veelvuldige gebruik van die terme "broers en susters" as 'n 

aanduiding van die nuwe gemeenskap wat tot stand gekom het. 

• Ons sou ook die belangrike rol wat gesamentlike maaltye in die lewe van Jesus se 

dissipels en in die eerste gemeente gespeel het, kon sien as 'n nuwe soort familieband. 

Volgens Burger (1997: 131) het die nuutste navorsing oor presies hoe die sosiale lewe 

destyds in die Bybelse tye gelyk het, opnuut die familiemetafoor kom beklemtoon. Die 

sogenaamde uitgebreide of breer familie was die belangrikste samelewingseenheid wat 

mense destyds geken het. So 'n uigebreide familie was groter as die gesin soos ons dit 

vandag ken. Dit het gewoonlik ook oumas en oupas ingesluit, asook kleinkinders, neefs en 

niggies. So 'n breer familie het saamgewoon onder die leiding van 'n patriarg (een van die 

ouer mans) en hulle lewe ingerig aan die hand van vaste huisreels. 
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In die Ou Testament was so 'n familiegroep die kleiner "gemeentes" waarbinne alle 

gelowiges gelewe het. Dok in die Nuwe Testament was dit die soort samelewing waarbinne 

Jesus sy boodskap van die koninkryk en die kerk kom verkondig he!. In so 'n wereld stig 

Jesus die kerk as 'n nuwe altematiewe "familie" waarvan die kinders van God dee! word. Die 

mense wat Jesus se roep tot dissipelskap gehoor en geglo het, het op 'n manier uit hulle ou, 

natuurlike familieverband getree en dee! geword van 'n nuwe familie - met 'n nuwe 

Familiehoof en nuwe familiereels. 

Ons lees iets hiervan in Markus 3: 32-34 waar Jesus attent gemaak word op die feit dat sy 

natuurlike familie Hom soek. Hy antwoord: 'Wie is my moeder en my broers?" Hy wys dan 

veelseggend na die mense wat random Hom gesit het en se dan: "Hier is my moeder en my 

broers. Elkeen wat die wil van God doen is my broer en suster en my moeder." Daarmee stel 

Jesus die familie van God as 'n alternatief teenoor die ou natuurlike familieverband. 

Die eerste Christelike gemeentes het hulleself as 'n soort altematiewe huisgesin beskou. 

Hierdie huiskerke, soos hulle dikwels genoem is, was die aanvaarde manier volgens Burger 

(1997: 132) waarin die gemeentes georganiseer is. Hulle byeenkomste is gehou in die huise 

van die meer welvarende gemeentelede, byvoorbeeld Romaine 16:5, 1 Korintiers 16:15-16 

Kolossense 4: 15. 

Maar waarom is hierdie geloofsgesin so belangrik? Volgens Hebbard (1995: 46) is dit as 

gevolg van die behoefte aan verhoudings. 'n Geloofsgesin is 'n plek waar verhoudings met 

God en met die medemens aangeleer en beoefen kan word. Burger (1997: 133) skryf dat dit 

veral lewe en liefde is waarna mense soek. In 'n wereld waarin baie mense 'n diep gevoel 
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van onveiligheid en ongeborgenheid ervaar, soek mense in die kerk na 'n warm 

geloofsgemeenskap waar mense weet van mekaar, na mekaar omsien en sorg vir mekaar. 

Wuthnow (1993) skryf dat die Westerse kerk van die 21 ste eeu 'n plek sal moet word wat 

aan mense 'n ervaring van gemeenskap bied. Hy se dat kerke sal floreer wal die behoefte 

verslaan en mense help om dit vir mekaar te doen. 

'n Geloofsgesin is 'n veilige plek vir die enkelouer gesin om le groei. 'n Geloofsgesin bied vir 

'n geskeide of enkelpersoon of tieners uit gebroke gesinne, hoop. Die geloofsgesin het 

grense, maar wat oop genoeg is vir die nuwe gesin in die dorp om daar 'n tuiste le vind. 'n 

Geloofsgesin bedien aan jongmense wat aan God gehoorsaam is, maar wat elke aand moet 

terugkeer na 'n afbrekende gesinssituasie toe. 

Die geloofsgesin het die behoefte aan opleiding, pastoraat en leiding. Hebbard (1995: 46) 

se dat die kerklidmate 'n groat behoefte het aan opleiding in geestelike groei en 

geloofsontwikkelingsvaardighede. Die wereld is nie minder erg op diegene wat besluit het om 

Christus le volg nie. Vervolging in een of ander vorm sal altyd daar wees. 

Die kerk moet God se huisgesin van geloof wees op die aarde. Dit is 'n groat, diverse, 

dinamiese geloofsgesin wat geskep is om om te sien na God se mense. God is die Vader, 

Christus is die Seun en die Heilige Gees is die Hemelse Berader. Binne die geloofsgesin 

genie! ans al die voordele van die biologiese gesin met een groat uitsondering: God se huis 

is vir ewig. Ons verhouding met Christus sal nooit eindig nie. Ons geloofsgesin is gebou op 

die ewige liefde wat aan almal vrylik uilgegee word deur Jesus Christus. 
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Palmer (1981) waarsku egter dat die eensydige beklemtoning van die familie-metafoor 

sekere gevare inhou. Sy groot vrees is dat die metafoor 'n prentjie van die kerk kan vestig 

waarin ons net die intimiteit, rustigheid en warmte van 'n hegte familie raaksien. Di! kan 

meebring dat baie mense die kerk nie meer beleef as 'n plek van vemuwing en bekering nie, 

maar eerder as 'n plek van ontvlugting, 'n hawe waar jy skuil omdat jy bang is vir die lewe 

daarbuite. Daarom moet die ander metafore oor die kerk nie heeltemal ge"ignoreer word nie. 

2.6. Vyfde beqinsel: Gesinsqeriqte bediening bring alle ouderdomme en alle 

gesinsvorme tot 'n betekenisvolle bediening 

Jesus se bediening het volgens Hebbard (1995: 48) al die mense betrek. Hy het met konings 

en leiers gepraat maar ook met die gewone mense. Hy deel met Nikodemus, die 

Skrifgeleerde, maar staan ook stil by die Samaritaanse vrou by die put buite Sigar. Hy omarm 

die kinders en se dat die koninkryk aan sulkes behoort. 

Opperman (1995: 79) se die gevaar vir gemeentes wat klem le op die opbou van gesinne is 

dat hulle baie lidmate wat nie in die tipiese kerngesin (pa, ma en kinders) woon nie, 

verwaarloos. Snel (1981: 32) se ook dat gesinne wat nie die tipiese eienskappe van 'n 

kerngesin vertoon nie (atipiese gesin), byvoorbeeld enkellopendes of kinderlose egpare, 

verwaarloos mag voel. 

Gesinsgerigte bediening is volgens Hebbard (1995: 49) gegrond op die beginsel van 

aanvaarding. Hierdie aanvaarding neem twee vorme aan. Die eerste het te doen met die 

aanvaarding van alternatiewe gesinsvorme. Enkellopendes, enkelouers en saamgestelde 
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gesinne het die behoefte aan 'n eie identiteit en aanvaarding in die plaaslike kerk. Die dae is 

verby dat die kerk net vir een tipe gesinsvorm daar is. Ons sal moet leer om te luister na al 

die tipes gesinne. Ons sal moet luister na dit wat hulle hoop gee, maar ook na hulle 

worsteling. 

Opperman (1995: 80) se dat die gemeente 'n familie moet word vir alle ("tipiese" en 

"atipiese") gesinne en hulle opbou deur hulle te vorm, te begelei en te versorg. Dit is 'n totale 

bediening en die totale gemeente in sy wese, bestaan en funksionering is ter sprake. 

Die tweede vorm van aanvaarding het volgens Hebbard (1995: 49) te doen met die 

lewenskrisisse wat 'n persoon toegelaat word om te sien as deel van die kerk. Kyk na 'n 

gemeente se afkondigings en jy sal gou agterkom watter krisisse kan 'n kerk openlik hanteer. 

Party sleek net vas by drie, geboortes, siekte en dood. Maar hoeveel lidmate se lewens word 

net nie geraak deur enorme krisisse wat nie op die goedgekeurde lys van openlike en 

hanteerbare krisisse is nie. 

So baie van ons lidmate worstel met moeilike omstandighede by die werk, familielede van 

wie hulle vervreemd is, verskillende vorme van verslawing, ontrouheid van huweliksmaats, 

ens. Di! is egte lewenskrisisse wat uitroep om hulp. Dit beteken nie 'n mens moet elke 

persoonlike krisis voor die hele gemeente uithang nie. Dit is nie wys om alle vertroulike 

inligting in die openbaar te bring nie. 'n Kerk moet egter 'n atmosfeer skep van aanvaarding 

en gebed vir alle vorme van krisisse (Hebbard, 1995: 49). 
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2.7. Sesde beginsel: Gesinsgerigte bediening betrek die natuurlike gawes van die 

liggaam van Christus 

Paulus het baie klem gele op die belangrikheid van die natuurlike gawes in die liggaam van 

Christus, sy kerk. Gesinsgerigte bediening is 'n natuurlike ruimte vir lede van 'n kerk om hulle 

natuurlike talente in die koninkryk te gebruik. Gesinsgerigte bediening gebruik mense met die 

gawes van prediking, onderrig, om te gee, leierskap en om om te gee vir mekaar. Elke 

lidmaat met sy gawes is nodig en kan gebruik word in die kerk se uitreik na gesinne en hulle 

nood. 

Dit is 'n wye spektrum bediening wat bou op die individuele sterkpunte van sy lede. 

Gesinsgerigte bediening gebruik die genadegawes van sy lede om die nood van gesinne aan 

te spreek. Christene is baie opgewonde as hulle ontdek dat hulle individuele vaardighede 

die behoeftes van gesinne in die kerk en die samelewing kan aanspreek. Dit is die taak van 

die predikant om die behoeftes van die kerk en die gawes van sy lede bymekaar uit le bring. 

Die predikant moet sy gemeente die ruimte gee om hulle natuurlike gawes te beoefen en ook 

die gawes te ontwikkel wat nie natuurlik is nie, maar meer latent. 

Gesinsgerigte bediening maak daarom aanspraak op die gawes en talente van manne en 

vroue wie se gawes en talente baie keer onontdek en daarom ongebruik le in die plaaslike 

kerk. Baie se gawes word vir die eerste keer gebruik. Versteeg (1985: 18) beskryf die gawes 

as volg: "Als het eigene van iedere gelovige voorzover dat door de Geest geheiligd word! en 

toegewijd aan Christus tot dienst aan de ander en zo tot opbouw van de gemeente." Hy se 

dat niemand sy eie gawes, hoe gering ookal, mag onderskat nie. Niemand mag ook sy 
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gawes, hoe uitsonderlik ookal, oorskat nie. Die gawes wat volgens 1 Kor. 12:15 soms as die 

mins belangrikste beskou word, kan dalk van die grootste belang wees. Buys (IRS, F3, 1983: 

328) skryf: "God se ekonomie is onnarekenbaar! Wanneer ans ans geestelike gawes deel, 

word ans self daardeur steeds ryker. Daarvoor het die Here sy beloftes gegee." 

2.8. Sewende beqinsel: Gesinsqeriqte bedieninq hou die standaarde hooq terwyl 

hulle die qevalle mense bedien 

Jesus het niemand vemeder in die koninkryk nie maar oak nie die poorte van die koninkryk 

wyd oopgemaak vir enige iemand wat nie bereid was om die koste te bereken nie (Hebbard, 

1995: 54). Dit was en is 'n balans tussen verantwoordelikheid en vryheid. Jesus het nie die 

owerspelige vrou se sonde goed gepraat nie, Hy het haar opgeroep tot 'n hoer standaard van 

lewe. Hy het ook nie die veroordelende houding van haar vervolgers goed gepraat nie. Hy 

het hulle beveel om hulle eie lewens te ondersoek. Kerke moet die plek wees waar gevalle 

manne en vroue in kontak kan kom met die genade van Jesus Christus. Mense moet geleer 

word om op te hou om op hulleself te vertrou en om eerder hulle vertroue te plaas in Jesus 

Christus, die Seun van God. 

Terselfdertyd moet die kerk die slandaarde van Christelike etiek en moraliteit hoog hou. Die 

gemeenskap is desperaat op soek na goeie modelle en 'n anker in die storm. Waar gaan 

hulle soek na gelukkige huwelike, na ouers wat verantwoordelike kinders grootmaak? Die 

eerste plek behoort die plaaslike kerk te wees wat probeer om sterk Christelike gesinne te 

bou wat verhoudingsvaardighede aangeleer het teenoor mekaar en teenoor God. As jy 'n 

kerk gevind het wat dit doen, dan het jy werklik 'n stad op die berg gevind. 
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Die plaaslike kerk moet die standaarde van die Christen gesin hoog hou (Hebbard, 1996: 

55). Die genade en vergifnis moet aan die gevalle mense bedien word maar almal. moet ook 

opgeroep word tot 'n hoer vlak van lewe. Dit is soms die onpopulere posisie om in te neem, 

maar die kerk kan nie anders as om die standaarde so hoog te lig soos wat God dit bedoel 

het om te wees nie. Daar is 'n fyn balans tussen die bediening aan die mens ten opsigte van 

sy pyn en nood en om die standaard van Christelike verhoudings hoog te hou. Ons kerke is 

honger na God se Woord rondom die familie. Beide die boodskappe moet deurgegee word 

met krag, meegevoel en oortuiging. 

Om die standaarde van gesonde Christelike verhoudings te verhoog, moet die kerk ook 

beweeg na 'n gesonde verhoudings en 'n dieper geestelike belewenis. 'n Ongesonde kerk 

kan nie gesonde gesinne voortbring nie. Dieselfde karaktertrekke wat 'n gesonde gesin bou, 

bou ook gesonde kerke. Verhoudinge in Christus kan veralgemeen word op daardie vlak. 

2.9. Aqtste beginsel: Gesinsqeriqte bediening bou eqte gesinne nie ideale gesinne 

Die Bybel en veral dan die Ou Testament gee vir ons 'n fasinerende blik op die gesinslewe 

van baie van die groot figure in die Bybel. Nie een gesin wat in die Bybel genoem word is 

gegiet in die ideate gesinsrol nie. Hebbard (1995: 59) vra tereg: "As gesinne so belangrik is, 

waarom het God dan nie vir ons een perfekte of naby perfekte rolmodel gegee nie?" 

Bybelse gesinne is egte gesinne (Hebbard, 1995: 59). Wanneer ons die Bybel lees ervaar 

ons die emosies, die pyn van swaarkry en onsekerheid, maar hulle was mense net soos ons. 

Hulle het ook drome vir hulle kinders gehad en die behoefte om liefgehe te word. Daar is nie 
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ideale gesinne nie, net egte gesinne. Egte gesinne ervaar krisisse, neerlae en pyn. Egte 

gesinne het egte pa's en ma's wat egte sterkpunte en swakpunte het. Egte gesinne het 

kinders wat nie perfek is nie, wat foute maak en wat nie altyd uitdraai soos wat Pa en Ma 

graag wou gehad het nie. 

Moore (1992: 26) se: "No family is perfect, and most families have serious problems. A family 

is a microcosm, reflecting the nature of the world, which runs on both virtue and evil." Hy se 

ons mag in die versoeking gelei word om te glo dat die gesin onskuldig en altyd welwillend is. 

Dit is egter 'n romantiese gedagte wat nie water hou nie. Gewoonlik vertoon ware gesinslewe 

volgens Opperman (1995: 80) die voile reeks van alles waartoe die mens in staat is wat 

boosheid, haat, geweld, seksuele verwardheid en selfs kranksinnigheid insluit. 

Maar egte gesinne is al wat God aan ons gegee het om mee te werk aan hierdie kant van die 

lewe. Ons moet leer om gesinne te bedien in hulle daaglikse stryd en worsteling. Ons taak is 

om by gesinne aan te sluit in die etiese, kulturele en ekonomiese worsteling in die moderne 

eeu. Ons werk is om 'n generasie van jongmense voor le berei wat in hulle leeftyd 

veranderinge en uitdagings sal ervaar wat aan ons onbekend is. Ons missie moet wees om 'n 

demonstrasie van geloof voor te hou wat 'n dinamiese proses van geestelike !ewe, wat na die 

Redder Jesus Christus wys, insluit. 

Gesinsgerigte bediening aanvaar volgens Hebbard (1995: 59) die onvolmaaktheid wat 

inherent is in elke gesin, alhoewel gestrewe word na volmaaktheid in Jesus Christus. Dit 

probeer om gesinne te help om meer werklikheid-gebaseerd te wees in hulle geloof. 

Gesinslede moet leer om meer eg te wees in hulle verhoudings met mekaar. Hulle moet leer 
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om meer eg te wees in hulle verhouding met Jesus Christus. Die enigste ideaal is in Jesus 

Christus te vind en Hy alleen kan ons van krag voorsien om eg te wees met Hom en met 

mekaar. 

2.10. Samevatting 

Die hoofstuk begin met twee aannames. Die eerste is dat gesinsgerigte bediening 'n 

holistiese bediening is. Dit spreek al die nood van mense, fisies, geestelik, intellektueel en 

emosioneel aan. Tweedens word aanvaar dat gesinsgerigte bediening die twee groat 

opdragte van die kerk, toerusting en evangelisasie kombineer op 'n natuurlike manier. Verder 

is stil gestaan by die agt beginsels waarop 'n gesinsgerigte bediening staan. Laastens kan 

ons se dat gesinsgerigte bediening 'n studie in Christelike verhoudinge is. 
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HOOFSTUK 3: KERK EN GESIN: DEELGENOTE IN DIE BEDIENING: 

Daar bestaan 'n belangrike verband tussen gesinslewe en die samelewing wat ons nie mag 

ignoreer nie. Die gesin is die boustene van die samelewing (Smit, 1996: 1 ). Daarom kan die 

belang van die gesin nie genoeg beklemtoon word nie. Peters (1970: 147) skryf: "The family 

did not just happen. It is God-ordained and instituted. Household is a fundemental Biblical 

concept. God willed the family and home. It is the original, divinely-instituted, natural, social 

and specific unit; it is essensial to the well-being of the human race." 

Syman (1993: 297) benadruk die belang van die gesin wanneer hy skryf: "Die gesin is die 

primere en belangrikste sisteem in die mens se bestaan ..... Die gesin bly steeds die primere 

basis van geloofsformasie ...... ". Die kerk en die gesin het mekaar nodig (Richards in Collins 

1976: 11; Olson & Leonard 1990: 3) in die snel veranderende wereld. Scudder (1962: 147) 

beskryf dit soos volg: "Working in proper relation, church and home constitute a functioning 

alliance for advancing the plan and purpose of God in the world. Each should avoid 

assuming or accepting responsibilities of the other. Both are to serve God according to his 

purpose. The church gives the individual Christian the best way and the God-planned way for 

carrying out the purposes of God outside the home in the spirutual realm, but the church is 

not to take over the responsibilities of the home, even though this might be desired by many-" 

3.1. Die kerk en die gesin deel 'n gemeenskaplike oorsprong 

Christene interpreteer die Bybelse openbaring van God se doel vir die mens uit verskillende 

oogpunte. Oor die algemeen se Howell (1984: 14) word die Bybel beskou as God se 
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openbaring oar Homself, oar die verhouding wat moontlik is tussen God en die mens, en oar 

die bedoelde verhouding tussen mense in God se plan vir die mens. Volgens Heyns (1974: 

70) gaan dit in die Skrif om die ganse mens in sy verhouding tot God. As ans glo dat die 

Bybel iets te se het oar al die fases van die menslike wedervaringe, kan ans beslis aflei dat 

die gesin sy oorsprong het in ooreenstemming met God se doel vir man en vrou. 

3.1.1. Die Gesin: Die Werk van God in die Skepping 

Volgens die Skrif het die eerste konkrete huweliksverbintenis met die skepping van die mens 

as man en vrou begin (Pretorius, 1996: 47). Die Skrif gee nie 'n wetenskaplike beskrywing 

van hoe die mens geskape is nie, maar stel dat die mens na die beeld van God geskep is 

(Genesis 1 :27). Verder maak die Skrif dit duidelik dat Adam se helper nie uit die diereryk 

voortgekom het nie, maar uit, in gelykheid aan en eenheid met horn. 

In die pragtige simboliek van Genesis 2:18-24, is die huweliksverhouding volgens Howell 

(1984: 14) gebaseer op God se bewuswording van die behoefte aan kameraadskap tussen 

man en vrou. Sams word die teks gebruik om die meerdere-mindere interpretasie van die 

man-vrou verhouding le verdedig, maar dit kan nie werklik hieruit afgelei word nie. Die vrou is 

geskape as 'n maat vir die man nadat hy geen ander skepsel kon vind wat sy behoefte aan 

sosiale interaksie kon vervul nie. Sy is geskape as een wat net soos hy is, nie as iemand wat 

geskape is net om in sy behoeftes te voldoen of net as ondergeskikte aan horn nie. As man 

en vrou staan albei bekend as "Mens" (Gen 5:2) en moet in mekaar se behoeftes voorsien. 
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Pretorius (1996: 48) som dit soos volg op: "Adam en Eva was dus vir mekaar gemaak, as 

gelykes en metgeselle, en as hulp vir mekaar''. "Hier is dus duidelike uitsprake oor een man 

en een vrou wat een met mekaar is en ook aan mekaar gegee word in 'n monogame huwelik" 

(Kloppers, 1985: 123). Hulle moes een vlees word in 'n gedeelde ervaring van seksuele en 

emosionele oorgawe aan mekaar. Dit kan volgens Howell (1984: 15) gesien word as God se 

oorspronklike bedoeling vir die huweliksverbintenis. Vir Pretorius (1996: 29) is die uniekheid 

van die huweliksverhouding daarin gelee dat die paartjie tot 'n lewenslange 

liefdesgemeenskap, wat 'n instelling van God is, geroep word. 

Daarom kan ons volgens Kroeze (in IRS, F3; 1983: 1-2) reeds op die eerste bladsye van die 

Bybel lees van gesinsvorming. "Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy 

vrou aankleef' (Gen. 2:24). Die man maak horn los uit die ouerhuis om 'n nuwe gesin te vorm 

- hy "stig af". 

Pretorius (1996: 48) skryf dat die Nuwe Testament hierdie skeppingsordonansie ten opsigte 

van die huwelik versterk en bekragtig. Hierdie doel word volgens Howell (1984: 15) opnuut 

bevestig deur Jesus se stryd met die Fariseers oor egskeiding soos dit in Matt 19:3-9 en 

Mark 10:2-12 opgeteken is. Nadat Jesus die Fariseers herinner het aan God se instelling van 

die huwelik as 'n een-vlees verbintenis, het Hy die volgende verklaar: "Wat God dan 

saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie" (Matt 19:6). Dominian (1968: 23) soos aangehaal 

deur Pretorius (1996: 48) skryf dat Jesus die huwelik tot sy oorspronklike skeppingsvorm 

herstel het met sy uitsprake oor die onverbreekbare eenheid daar;van. 
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Hieruit kan afgelei word dat God die huwelik ingestel het as 'n menslike verhouding wat sal 

hou en dat ons as mens nie sal probeer om te skei wat deur God saamgevoeg is nie. Dus is 

die gesin God se eerste skeppingswerk vir menslike vervulling en daarom is dit krities 

belangrik in die bediening ten opsigte van sosiale behoeftes. 

3.1.2. Die Kerk: Die Werk van God in die Herskepping 

Smith (1988: 166) beskryf die huwelik as 'n installing van God maar se dat die positivering 

daarvan deur die sondeval ingrypend geraak is en dat dit in die lewenspraktyk alleenlik in 

Jesus Christus en as vrug van Sy versoeningswerk weer herstel kan word. Net soos God die 

gesin in die begin daar gestel het volgens Howell (1984: 15), het Hy ook die kerk tot stand 

laat kom om die te versorg wat die herskepping ervaar het deur die geloof in Jesus Christus. 

Net soos die gesin is die kerk 'n sosiale installing wat oor die jare betrokke was by die 

Christelike geskiedenis en daarom kan dit as sulks deur geskiedkundiges en sosioloe 

bestudeer word. Sy lidmaatskap en gebruike reflekteer die kulturele be"invloeding in die 

verskillende dele van die land en die wereld. Dit is 'n deel van die samelewing. 

Die kerk is egter ook meer as dit. As 'n gemeenskap van gelowiges, is dit volgens Howell 

(1984: 15) deur God daar gestel om Sy doel in die wereld te bereik en word dit nog steeds 

deur Hom gedra. Dit word soms deur die mens se swakheid en sonde beperk, maar dit is 

noodsaaklik vir die geloofslewe en die uitvoer van God se opdrag om te dien as 'n 

versoenende krag in menslike verhoudings - die verhouding tussen God en die mens sowel 

as die verhouding tussen mense. Daarom dat Heyns (1977: 34) se dat die ontstaan en 

bestaan van die gemeente ten nouste verbind is met die heil in Jesus Christus. 
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Pieterse (1991: 3) skryf dat die boodskap van die gemeente 'n boodskap aangaande God se 

versoening van die wereld met Homself in Jesus Christus is. Paulus beklemtoon hierdie 

versoenende bediening van die kerk in sy brief aan die gemeente in Korinte: "Dit is alles die 

werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van 

die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur 

Christus die wereld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken 

nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou" (2 Kor 5:18-19). Op grond van 

'n persoon se eie versoening met God, moet daar ook 'n gees van versoening wees in sy 

interpersoonlike verhoudings met ander mense in die kerk, by implikasie, in die gesin. Aan 

die gemeente in Efese skryf Paulus die volgende: "Moat nooit verbitter of opvlieend wees of 

woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moat niks doen wat sleg is nie. Wees 

goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus 

vergewe het" (Ef 4:31-32). 

Die gesin en die kerk het dus 'n gemeenskaplike oorsprong soos gesien in die oorspronklike 

skeppingsdoel van die Vader. Aangesien dit waar is, het hulle in gelyke maat die behoefte 

aan ondersteuning in die Christelike gemeenskap en daarom moet hulle beskou word as 

wedersydse bondgenote in God se verlossingsplan vir die mens in al sy volheid. As menslike 

instellings deel die kerk en die gesin dieselfde belang in die gemeenskap in hulle poging om 

hulle versoenende funksie te vervul (Howell, 1984: 16). 
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3.2. Die kerk en Christen gesinne worstel met dieselfde sosiale vraagstukke 

'n Volledige beskrywing van hierdie sosiale vraagstukke is genoeg vir 'n boek op sy eie, maar 

Howell (1984: 16) lig die volgende paar sosiale filosofiee uit as die wat die kerk en die gesin 

die meeste konfronteer en wat vir hulle groat uitdagings bied. Ons filosofiee oar die lewe 

reflekteer die gedagtepatrone en waardes wat ens keuses en gedrag bepaal. In vandag se 

gemeenskap, is daar 'n aantal sosiale filosofiee wat teenstrydig met mekaar is en elkeen het 

'n redelike groep ondersteuners. 

3.2.1. Persoonlike vryheid teenoor outoritisme 

Die gemeenskap is gegrond op die voorveronderstelling van verantwoordelike persoonlike 

vryheid van die meerderheid van die mense, in die geloof dat ingeligte persone op so 'n wyse 

sal optree wat die algemene lewe sal bevorder. As gevolg van onverantwoordelike gebruik 

van persoonlike vryheid deur sommiges, is daar 'n sosiale neiging terug na outoritisme in die 

regering, in die gemeenskap en in die kerk. (Howell, 1984: 16) 

Prominente leraars beywer hulle vir 'n outoritere bediening waarin die leraar die finale woord 

van God spreek teenoor die gemeente. Geestelike en politieke leiers begeer die mag om 

persoonlike vryheid te beperk in sensitiewe gebiede socs huweliksseksualiteit, aborsie en 

seksuele voorkeur. Seminaarleiers en geestelike outeurs eis 'n manlik - oorheersende 

gesinsstruktuur as die enigste oorspronklike Christelike struktuur vir die gesin. 
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Vir die modeme mens is persoonlike vryheid egter van kardinale belang en hy wil horn nie 

laat voorskryf nie. Beide die kerk en gesin is dus vasgevang in die worsteling om 'n 

verantwoordelike balans te handhaaf tussen persoonlike vryheid en outoritisme. 

3.2.2. lndividualisme teenoor samehorigheid 

Vroeer jare is die individu vereer wat sukses behaal het met die verowering van die nuwe 

wereld in sy eie terme. Hierdie perspektief op individualisme wat in die vroee jare gevestig is, 

is volgens Howell (1984: 17) steeds besig om die toneel te oorheers. Terwyl die vermoe om 

te presteer gerespekteer word, is dit egter oak 'n struikelblok vir die onderlinge afhanklikheid 

en kan daarom oak gesien word as 'n swakheid. 

Philip E. Slater maak 'n sterk saak uit vir die siening dat uiterste individualisme een van die 

redes is waarom ans steeds dwarstrek in ans begeerte om 'n gemeenskap te vestig maar 

terselfdertyd weier om ans eie privaatheid prys te gee. Dit is 'n hartseer beskrywing van ans 

leefwyse dat die vrees vir misdaad dit meer reg kry om tussen mense 'n onderlinge 

afhanklikheid te skep as wat die kerke en regerings dit reg kry. 

lndividualisme in die kerke kan daartoe lei dat die lede verhinder word om 'n "liggaam van 

Christus" te word soos dit in die Nuwe Testament beskryf word. lndividualisme in die gesin, 

kan die gesinslede verhinder om 'n intieme en vervullende verhouding met mekaar binne die 

gesin te he (Howell, 1984: 17). 
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3.2.3. Geslagtelike gelykheid teenoor geslagtelike ondergeskiktheid 

Regoor die wereld is daar volgens Howell (1984: 17) vandag 'n stryd om gelykheid tussen die 

geslagte. Die politieke geveg oar gelyke betaling vir gelyke werk, gelyke werksgeleenthede, 

en 'n klomp ander struwelinge sal vir 'n lang tyd by ans bly. Die stryd het oak 'n impak op die 

kerk en die gesin. Vroulike predikante en die verkiesing van vroue op die kerkraad en die 

reaksie daarop plaas die vraagstuk oak op die agenda van die kerk. Dit beklemtoon dat daar 

ook in die kerke nag nie eenstemmigheid oor die saak is nie. Onttrekking van deelname en 

uitroepe van Bybelse dwaalleer begroet die kerke wat dit waag om in die rigting van 

geslagtelike gelykheid te beweeg in die kerklike bediening. 

Daarteenoor is daar oak 'n oproep tot geslagtelike gelykheid in kerke waar daar nag nie 

gelykheid is nie. So ook is daar in die gesin 'n worsteling oar die funksies en rolle in die huis. 

Vera! vanuit die kulturele agtergrond van die Bybelse tyd waar die vrou eerder in die huis pas 

as in die besigheidswereld. Scudder (1962: 13) wys op die gevaar wat dit vir die gesin inhou 

as beide die ouers werk. Hy skryf: "In such an event there is an utter confusion of roles". Hy 

se verder dat: " .... the role of the husband and father in the present day family has, at least to 

a great extend, been robbed of necessary authority." Ten spyte van die argument dat die 

manlike leiersrol in die gesin nie betrekking het op die vroulike ondergeskiktheid nie, bly dit 

'n strydvraag wat maak dat die kerk en gesin in gelyke mate betrokke is by die debat oar 

geslagtelike gelykheid. 
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3.2.4. Materialistiese waardes teenoor geestelike waardes 

Volgens Burchinal (in Pretorius, 1996: 37) is die ekonomiese veranderinge verantwoordelik 

vir sommige van die grootste aanpassings wat gemaak moet word. "Historically, marriage 

rates, have risen with prosperity and have declined in periods of depression or recession" 

(Burchinal, 1965: 245). 

Di! is volgens Howell {1984: 18) onmoontlik om weg te breek van die druk om sukses le meet 

aan die standaard van materialisme soos di! oar die televisie uitgebeeld word, in 

koeranladvertensies gelees word en op besigheids-ondersteunende seminare oar die 

presterende lewe verkondig word. Dit word oak weerspieel in sekere aanbiedings van "hoe 

om suksesvol te wees in kerkgroei" 

Hiervolgens kan afgelei word dat die kerk en gesin dieselfde probleme ondervind. In die 

Suidelike Baptiste kerk in Amerika is daar volgens Howell (1984: 18) waargeneem dat die 

getal predikers wat ontslaan of afgedank word aansienlik toeneem. Een van die redes is 

omdat die prediker nie die kerk na wense laat groei nie en omdat daar oak nie veel finansfele 

groei plaasvind tydens sy dienstyd nie. In plaas daarvan om die kerk se meetbare waardes te 

beoordeel, ontslaan hulle eerder die prediker en soek dan na een wat meer "sukses" sal 

behaal (Howell, 1984: 18). Materialistiese waardes oorheers die geestelike waardes in baie 

opsigte. 

Gesinne kan oak nie van die druk wegkom om 'n goeie en betekenisvolle lewe te evalueer in 

terme van materrele voorspoed met die moontlikheid om nie emosionele en geestelike geluk 
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in die proses te vind nie. Daarom is dit vir 'n jong getroude paar nie so ongewoon om so veel 

as moontlik tyd, sowel as fisiese en emosionele energie, te gebruik om geld te verdien om 

die nodige dinge aan te koop met die noodwendige gevolge dat hulle of mekaar verloor of 

nooit die geleentheid het om 'n gesonde intimiteit in die huwelik te vestig nie. Volgens Howell 

(1984: 19) bevestig statistieke dat eerste huwelike in Amerika na ongeveer 6,8 jaar van 

getroude lewe in egskeidings eindig, hierdie punt. 

Daarom is dit vol gens Schudder (1962: 11} dringend nodig dat die God-gegewe funksies van 

die gesin en die sentrale belang van die gesin in die planne en doel van God, geher

evalueer, verstaan en beklemtoon meet word in 'n paging om die krisis in huwelike en 

gesinne af te weer. Die evangeliese beginsel "om te gee is beter as om te ontvang", kan 

volgens Smit (1995: 49) mense help om los te breek uit die greep van modernisme se selfsug 

en beheptheid met materiele dinge. 

3.3. Die kerk en Christen gesinne streef na dieselfde doelwitte 

Uit die Bybel is dit duidelik volgens Buys (in IRS, F3, 1983: 320) dat die Here God 'n baie 

hoe waarde aan die huisgesin heg. Daar is meer gegewens en bevele oor die huisgesin as 

oor enige ander samelewingsverband in die Bybel. Wat die meeste mense egter nie insien 

nie, is dat elke huisgesin 'n taak en 'n roeping het om as huisgesin deel te neem aan God se 

groot opdrag om die wereld vir Christus te wen. 

Buys skryf dat elke gesin homself meet afvra: Wat doen ons as huisgesin hier in ons huis om 

dissipels van al die nasies te maak (Matt 28: 19)? Kan dit ook van ons huisgesin gese word 
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dat die Heilige Gees ons gesinslewe so beheers dat daar strome van lewende water uit ons 

binneste vloei (Joh. 7:39)? Daarom skryf Van der Walt (IRS, F3, 1983: 221) dat die gesin nie 

ter wille van die gesin daar is nie maar om as gesin mekaar vir hulle diens in die koninkryk 

toe te rus. Vaders, moeders en kinders se persoonlikhede en talente moet tot eer van die 

Here ontplooi word. 

Teen die agtergrond van hierdie vrae en die uitdagende sosiale vraagstukke waarmee die 

kerk en die gesin worstel, het die kerk en die Christelike gesin dus ook gemeenskaplike 

doelwitte in die ontwikkeling van 'n gees van toewyding en geestelike volwassenheid by 

gesinne ten einde gesinne te begelei tot die uitvoer van sy taak en roeping in die wereld 

(Mat. 28: 19) en individue in die gesin tot 'n betekenisvolle I ewe. 

Hier word vier doelwitte bespreek wat suksesvol ge"implementeer kan word in die kerk-gesin 

vennootskap. 

3.3.1. Betekenisvolle aanbidding 

Die eerste gemeenskaplike doelwit is om hulle lede le lei tot betekenisvolle ervaringe met 

God. Hierdie doelwit fokus op die feit dat aanbidding 'n noodsaaklikheid is vir geestelike 

groei en dat aanbidding binne die gesin moontlik is asook 'n verantwoordelikheid is van die 

kerk. Die rede waarom die begrip aanbidding gebruik word is om al die maniere aan te dui 

waarop individue in die kerk en gesin die teenwoordigheid van God in hulle lewe ervaar en 

hulle reaksie daarop deur toewyding en diens (Howell, 1984: 19). Die Psalmdigter le ·die 
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regte klem op hierdie aanbiddingsbelewenis wanneer hy uitnooi, "Korn ons val in eerbetoon 

voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!" (Psalm 95:6). 

Jesus beklemtoon die sentrale plek van aanbidding met sy antwoord aan die Versoeker, 

"Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom 

a Ileen dien" (Matt 4: 10). Binne die verskeidenheid van aktiwiteite in 'n tipiese kerkprogram 

kan die teenwoordigheid van God ervaar word tydens die formele aanbiddingsdiens op 'n 

Sondag maar ook tydens 'n informele byeenkoms soos 'n diens om die kampvuur by 'n 

wegbreeknaweek (Howell, 1984: 19). 

God ontmoet ons op 'n verskeidenheid van maniere en soms is dit op 'n manier wat verskil 

van ons verwagtinge (Howell, 1984: -19). Moses he! God ontmoet toe hy in nuuskierigheid 

omgedraai het om na die brandende bos te kyk. Elia he! God se teenwoordigheid in die 

magtige aardbewings en vuur gesoek, maar Hom ontdek in die stilte van 'n koel aandwindjie. 

Petrus se reaksie was vernedering en swaarmoedigheid omdat hy God nie herken he! as sy 

Verlosser nie. 

Omdat aanbidding 'n baie persoonlike saak is en die kwaliteit van aanbidding moeilik 

gemeet kan word, word volgens Heyns (1986: 152) vanselfsprekend aanvaar dat 

kerkgangers sinvol aanbid. Kinders word van kleins af geleer om te bid en kerk toe te gaan. 

Die daad word as volqoende beskou en selde word navraag gedoen na die kwaliteit van die 

ontmoeting. Kinders sal geleer moet word om te mediteer, te reflekteer, stil te word voor God 

en God te beleef. 
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Die gesin kan God se teenwoordigheid oak op baie maniere ervaar. Ouers, sowel as hulle 

kinders, kan God se stem op 'n gereelde basis hoar tydens hulle huisgodsdiens wanneer 

daar uit die Bybel gelees word en met mekaar gedeel word, maar God is oak teenwoordig 

wanneer daar gespeel word of wanneer daar saam beplan word aan iets. Dit kan wees met 'n 

verjaardag, tydens 'n asemrowende sonsopkoms of selfs tydens 'n hartseer oomblik. 

Die basis vir hierdie belewenis van God in en deur die gesin is volgens Van der Walt (IRS, 

F3, 1983: 220) die verbond. Hy skryf: "Ons as gesin staan voor die heerlike werklikheid dat 

ans gewone mense is, maar omdat die Here ans as sy kinders aangeneem het, is ans 

verbondskinders·. Die gesin se saamwees kry in die lig van hierdie verbond 'n besondere 

betekenis en verantwoordelikheid. Ons moet tydig en ontydig met met mekaar oar die dinge 

van ans Vader praat. Deut. 6:6, 7 lui: "En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in 

jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as 

jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan". (Van der Walt, IRS, F3, 1983: 220) 

Christelike aanbidding is volgens Howell (1984: 19) die viering van dit wat God aan ans 

gegee het in Christus - hoop, nuwe lewe en gemeenskap met mekaar. Daarom reageer die 

kerk en gesin op die begeerte van die menslike lewe om verryk en ge"inspireer te word deur 

die teenwoordigheid van God te ervaar wanneer daar individueel planne gemaak word om 

meer betekenisvolle aanbiddingsgeleenthede te skep. Hierdie doel sal bereik kan word as 

die kerkgangers en die gesin oak soos Job kan se, "Tot nou toe he! ek net gehoor wat mense 

van U se, maar nou he! ek U self gesien" (Job 42:5). 
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3.3.2. Betekenisvolle verhoudings 

'n Geleentheid moet geskep word waar mense geleer kan word hoe om kreatief en doelgerig 

met mekaar om te gaan. Dit is die tweede gemeenskaplike doelwit. Engelbrecht (1996: 94) 

skryf dat God sy teenwoordigheid onder sy volk kommunikeer deur verhoudings van liefde. 

Juis in ans liefdevolle lewensgemeenskap is ans beelddraers van God. Liefde is nie abstrak 

nie, maar word ervaar in konkrete verhoudings tussen manse. Die liefde van gelowiges vir 

mekaar kan net gekommunikeer word in verhoudings wat intiem genoeg is om hierdie soort 

liefde te kan ervaar (Richards, 1981: 195). 

Die huis is altyd die eerste skoal vir die aanleer van verhoudinge (Howell, 1984: 20). Die man 

en vrou moet leer hoe om hulle verskille te hanteer en daarby aan te pas en om dit waaroor 

hulle saamstem te versterk sodat 'n komplimentere verwantskap geskep kan word. Spanning 

kan ontstaan as gevolg van persoonlike verskille, konflik tussen gesinslede, gebrek aan tyd, 

verskil in prioriteite en doelwitte ten opsigte van geestelike groei. Ouers en kinders kan 

konflik ervaar oar dissipline, verantwoordelikhede in die huis en die gebruik van die motor. 

Konflik tussen ouers en verskille as gevolg van die generasiegaping in 'n verhouding is 

normaal in ans samelewing. Daar moet egter gekyk word of die familie leer om die konflik op 

te las ten einde hul saamwees te bevorder. 

Kerke is ook plekke waar verhoudinge aangeleer kan word en waar manse gemotiveer kan 

word om kreatief en doelgerig teenoor mekaar te lewe. Paulus verduidelik aan die Christene 

in Kolosse die tipe van lewe wat ans graag in die kerk sal wil sien soos volg: "Julie is die 

uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, 
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nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar 

as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, meet julle mekaar ook 

vergewe. Bo dit alles meet julle mekaar liefhe. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid 

saambind" (Kol 3:12-14). 

In die Nuwe Testament lees ens dat die kerk ook gesukkel het om die harmonie te bereik wat 

deur Paulus aanbeveel word. Verdeeldheid, stryery en dronkenskap word in die kerk in 

Korinfiers aangetref. Euodia en Sintige het van mekaar verskil in die kerk van Filipi, en die 

Christene van Galasre was vasgevang in 'n doktrinere tweestryd. Daar was selfs konflik en 

worstelinge in die gemeenskap van die toegewyde gelowiges. 

Kan ens dus tot die gevolgtrekking kom dat die gesin en die kerk misluk het om mense te 

help om met mekaar saam le leef? Volgens Howell (1984: 21) glad nie! Konflik demonstreer 

juis ens mensheid, maar God se genade help ens om liefdevolle verhoudings met mekaar te 

he soda! ens kan leer om saam met ander mense te leef as groeiende mense. Ons kan 

voortbou op ens geloof in die gesin sowel as in die kerk, met die uitstraling van liefde, 

vergifnis, verantwoordelikheid aanvaar en om ander te bekragtig. Dis hoekom Paulus aan die 

Romeine die volgende se: "Die liefde meet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan 

wat geed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en 

wees daarin tot voorbeeld" (Rom. 12:9 -10). In Paulus se beskrywing van opregte Christelike 

liefde, gebruik hy die woord "agape" wat beteken dat dit liefde is wat omgee vir ander mense 

voor jy vir jouself omgee. In sy beskrywing wat hy gee van onderlinge toegeneentheid, 

gebruik hy 'n kombinasie woord wat vriendskaplike liefde (philia) en gesinsliefde (storge) 
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insluit. As hierdie kwaliteite van liefde die lewe van gesinne en die kerk begin domineer, sal 

die doel om te leer om saam met ander te leef bereik kan word. 

3.3.3. Gesinsgesentreerde evangelisasie 

Een van die grootste probleme vir die groei van God se kerk volgens Buys (IRS, F3: 327) is 

dat daar so baie Christene is wat die gesindheid het van die oudste seun in die gelykenis van 

die verlore seun: hulle het tog 'n ietsie van 'n neerbuigende houding teenoor die verdwaalde 

mense en is bly dat hulle darem nie so sleg is nie. 

Die uitdaging om die getuienis van God se liefde uit te dra na ander wat in desperate nood 

is, is die derde gemeenskaplike doel van die kerk en die gesin. Evangelisasie is volgens 

Howell (1984: 22) die oordra van die goeie nuus van die evangelie van een persoon na die 

volgende, met die doel om daardie persoon te motiveer om 'n keuse te maak vir Christus, om 

Hom as Verlosser en Heer van sy lewe te aanvaar. Baie kerke is op 'n deurlopende basis 

betrokke by evangelisasie uitreike deur middel van huisbesoek programme, 

getuienisaktiwiteite, herlewingsdienste, geskeduleerde aanbiddingsgeleenthede en ook 

maatskaplike werk programme om die mense in nood te help. Baie kerke sal saamstem dat 

dit in vandag se lewe 'n belangrike fasset in die kerk is. 

Meestal word nie aan die evangelisasie gedink as 'n doelwit van die gesin nie, maar 'n gesin 

het 'n uitstekende geleentheid om die evangelie oor te dra na ander gesinne. Daar word 'n 

verhaal vertel van 'n dronkaard wat verby die huis van die groot prediker Spurgeon geslinger 

het. lemand het hooghartig gese: "Sies, kyk daardie slegte mens!" Spurgeon se 
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merkwaardige antwoord was: "As die genade van God nie daar was nie, dan was dit ek wat 

daar geslinger het!" Ouers kan so 'n gesindheid in die huis kweek as hulle gereeld in die huis 

saam met hulle kinders vir die bekering van ongelowiges bid en ook saam met hulle kinders 

juig en die Here in die gebed loof as so iemand tot bekering kom (Buys, IRS: F3, 1983: 326). 

In 'n publikasie van die Baptiste Kerk in Amerika se Sondagskoolraad met die opskrif: "Jou 

Gesin: 'n Getuienis vir Christus", beklemtoon die skrywer dat die konsep van een gesin wat 

na 'n ander uitreik nie iets nuuts is nie. Daar kan alreeds gesinne in gemeentes wees wat 

hierdie doel nastreef. Dalk is hierdie doel by ander begrawe omdat so min gesinne weet hoe 

om te werk te gaan om dit le implementeer. In die publikasie rig die skrywer 'n uitnodigirig 

aan die gesinne om te evalueer watter spesiale kwaliteite daar in hulle gesin se geloofslewe 

of ondervindinge is wat hulle as gesin beleef he!, wat waardevol sou wees om di! met ander 

gesinne te deel. Die gesinne word dan uitgedaag om 'n ander gesin le kies met wie hulle 

hulle ondervindinge wil deel en 'n strategie uit te werk hoe om hulle verhouding met die 

ander gesin te kan bevorder. 

Buys (IRS, F3, 1983: 326) stel voor dat gelowige gesinne veral vriende maak met die lidmate 

van die gemeente wat maar min kerk toe kom en nie baie aktief is nie. "Stel dit ten doel om 

sulke mense na u huis te nooi". Hy se verder dat die heel beste nasorgwerk vir iemand wat 

pas tot bekering gekom het, is om gereeld aan huis van 'n gelowige gesin te kom, saam met 

hulle deel le neem in vryetydsbesteding, kerklike aktiwiteite en huisgodsdiens. Hier geld die 

spreekwoord: "Woorde wek maar voorbeelde trek". Die meeste kerke se evangelisasiewerk 

misluk volgens horn omdat nuwe gelowiges nie ingetrek word en werklik medegesinslede van 

die huisgenote van God gemaak word nie. 
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3.3.4. Bediening aan ander 

Die laaste gemeenskaplike doel wat bespreek word is om hulle lede betrokke te kry by die 

bediening van ander mense in nood. Die bediening kan volgens Howell (1984: 23) 

gedefinieer word as "a helping response to humanity's hurt and search for wholeness". In 

hierdie konteks is ons oorbewus van die nood van persone binne of buite die kerk wat 

sosiale, emosionele en/of fisiese behoeftes het waar die kerklidmate of die gesinne van hulp 

kanwees. 

Die gronde vir hierdie besorgdheid vind ons volgens Howell (1984: 23) duidelik in Jesus se 

verklaring oor die roeping wat Hy van die Vader ontvang het. "Die Gees van die Here my 

God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense 

in nood, Hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes 

vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd en dag 

gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar 

almal wat treur, vertroos". Daarna verklaar Hy, "Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou 

net gehoor he!, vervul" (Luk 4: 18-19,21 ). Later het Lukas Petrus se getuienis opgeteken wat 

hy oor Jesus gese het: "Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond 

gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom" (Hand 10:38). 

Burger (1997: 160) skryf dat dit in die Bybel 'n wesenskenmerk is van die kerk van Jesus 

Christus dat hulle veral vir die armes en vreemdelinge 'n oor en 'n hart moet he. Die vroee 

kerk het hulle aktiewe betrokkenheid by die fisiese nood van sy lede in Jerusalem 

gedemonstreer (Hand 4:32-37), asook in die liefdesgawe wat deur Paulus ontvang is om die 
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kerk in Jerusalem te help in die tyd van hongersnood (2 Kor 8-9). Die kerklidmate is deur 

Johannes (1Joh 3:16-18) en Jakobus (Jak 2:15-17) berispe omdat hulle nie die manse in 

nood gehelp het nie. Jesus het God se oordeel beskryf oor die mense wat nie die ander in 

nood wou help nie (Matt 25:31-46). Die bediening van die kerk aan mense in nood het 'n 

duidelike mandaat vanuit die Nuwe Testament en is 'n krities belangrike doelwit in die 

bediening. 

Buys (IRS, F3, 1983: 326) lig die volgende tekste in die verband uit. Die Heilige Gees beveel 

ons in Romeine 12:13: "Help die medegelowiges in hulle nood en le julle toe op gasvryheid". 

Hebreers 13:2: "Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het 

sommige mense sander dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves". Fillipense 4:5: 

"Laa! julle welwillendheid bekend wees aan alle mense. Die Here is naby". 

Kerke kan volgens Howell (1984: 24) help om gesinne op te lei vir so 'n bediening en hulle in 

kontak bring met gesinne in nood. Buys (IRS, F3, 1983: 328) skryf: "Ek het al so dikwels 

gesien hoe versteurde gesinsverhoudinge herstel en verdiep en hoe 'n huisgesin wat hulle 

duidelik en bewus in diens van die uitbreiding van die koninkryk stel, ryklik geseen word." 

Deur so 'n bediening word gesinne en kerke waarlik deelgenote in die bediening. Hierdie 

vennootskap is gebaseer op 'n gemeenskaplike oorsprong, gedeelde besorgdhede en 

gemeenskaplike doelwitte en kan 'n werklikheid word as die predikante en die kerke die 

uitdaging van 'n gesinsgerigte bediening ernstig opneem. 
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HOOFSTUK 4: DIE KERK SE BEDIENING AAN GESINNE 

Een van die belangrikste punte op die kerk se agenda vandag behoort te wees hoe hy kan 

help om die gesinne sterker te maak. Die rede is die belangrikheid van die gesin in die 

samelewing en daarom is die gesin se nood van primere belang. Dit behoort die rigting te 

wees waarin die bediening moet beweeg. 'n Gesinsgerigte bediening moet volgens Smit 

(1995: 49) 'n tuiste vir gesinslede kan skep waarbinne hulle weer hulle menswaardigheid kan 

ontdek. Die gemeente moet vir gesinne die waarde en vreugde van 'n gesinslewe 

demonstreer en leer soda! gesinne 'n behoefte sal ontwikkel om gesinslewe 'n prioriteit te 

maak. Gesinslede moet binne die gemeente leer om mekaar te dien. Die evangeliese 

beginsel "om te gee is beter as om te ontvang", kan mense help om los te breek uit die greep 

van modernisme se selfsug en beheptheid met materiele dinge. 

Daar is alreeds genoem hoe die kerk en die gesin deelgenote kan wees in die bediening aan 

mekaar. Die gesin is God se eerste instelling vir die menslike ontwikkeling en daarom is alle 

moontlike ondersteuning wat deur kerke aangebied kan word nodig. Dit is deesdae veral baie 

waar omdat die ervaringe in die gesin so baie varieer en omdat die gesin se nood so groot is 

(Howell, 1984: 25). In 'n samelewing waar die kerngesin al hoe kleiner word; verstedeliking al 

hoe meer toeneem en die uitgebreide gesin nie meer so 'n belangrike rol speel nie, moet die 

kerk vol gens Smit (1995: 51) die ekologiese definisie van Garland (1990: 1 O) vir die gesin in 

ag neem. Garland se: "A family becomes a family when two or more individuals have decided 

they are a family, that in the intimate, here-and-now environment in which they gather, there 

is a sharing of emotional needs for closeness, of living space which is deemed 'home', and of 
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those roles and tasks necessary for meeting biological, social, and psychological 

requirements of the individuals involved." 

Volgens Cox ( 1990: 9-17) is daar twee basiese behoeftes van menswees. Eerstens het die 

mens 'n behoefte aan emosionele sorg en tweedens 'n behoefte aan intimiteit. 

• Behoefte aan emosionele sorg 

Warmte, versorging en liefde is die bestanddele van emosionele sorg. 

• Behoefte aan intimiteit 

As gevolg van die industriele revolusie waar die mens nie meer in die sentrum staan nie 

maar dinge, verloor die mens sy sensitiwiteit vir mekaar. Die industriele sisteem is 

ongevoelig vir mense se gevoelens, maar uiters sensitief vir mense se vermoens (Smit, 1996: 

55). Hierdie ervaring van apatie, se Louw (1989: 19), veroorsaak dat mense (veral binne die 

gesin) seek na persoonlike erkenning, warmte, nabyheid, medemenslikheid en deernis. 

Kortom: mense seek na intimiteit binne die gesin. 

Cox (1990: 12) beskryf die behoeftes van die hedendaagse gesin as: "To feel close to 

another, to love and feel loved, to experience comradeship, to care and be cared about.. . ." 

Hierdie behoeftes kan veral binne die ruimte van die gesin bevredig word. Dit is die ruimte 

waarbinne mense naby aan mekaar lewe en waar 'n veelheid van verhoudingsnetwerke 

aanwesig is. 
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Volgens Biddle (in Cox, 1990: 12, 13) is daar drie dimensies van intimiteit waarsonder 'n 

intieme verhouding nie kan bestaan nie: 

• Eerstens is saamwees 'n vereiste: Mense moet 'n aantal aktiwiteite en tyd met mekaar 

deel om intimiteit te kan ervaar. 

• Die tweede dimensie noem Biddle die openheid vir mekaar: Mense moet veilig en 

naby aan mekaar voel vir selfblootstelling. Dit vra vir 'n verhouding van vertroue waar 

mense met mekaar eerlik kan wees. Alleen binne so 'n verhouding is intellektuele en 

emosionele blootstelling aan die ander moontlik. Sander hierdie openheid leef die 

mense agter maskers en handhaaf 'n veilige afstand teenoor mekaar en vermy die 

wesenlike aspekte rakende hul dieperliggende emosionele behoeftes (Balswick & 

Balswick, 1991: 286). 

• Die derde is 'n diepte dimensie: Die individu moet vrymoedigheid, vertroue en 

sekuriteit ervaar om op 'n dieper vlak sy intellektuele en emosionele behoeftes, asook 

sy vrese met ander te dee!. 

Hierdie hoofstuk ondersoek van hierdie doelwitte vir gesinsgerigte bediening, sodat die kerk 

by sy bediening aan die gesinne kan uitkom. 

4.1. Die kerk se bediening aan die gesinseenheid 

Die dominerende individualisme van vroeer jare wat in hoofstuk 3.2 genoem is, het die 

begrip wat baie Christene het aangaande die Christelike ervaringe en die plek van gesin in 

die kerk, be'invloed (Howell, 1984: 25). Bekering is in baie individualistiese terme 
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geTnterpreteer. Verlossing is 'n idividu se reaksie op God se uitnodiging tot geloof wat nie 

baie te doen het met die menslike verhoudinge waarin die bekeerling lewe nie. Persoonlike 

sekuritiet is die essensiele gevolg van bekering en dit kan bereik word met min aandag wat 

gegee word aan die gesin, werk, of gemeenskap. Vanaf hierdie perspektief word die gesin 

primer gesien as 'n versameling van individue wat nodig het om tot bekering te kom en om in 

te skakel by die kerklike lewe as onafhanklike persoon. 

Die kerk het volgens Howell (1984: 26) meegedoen in hierdie individualistiese benadering. 

Gesinslede se name en besonderhede is op afsonderlike kaarte ingevul. Geen paging is 

aangewend om inligting te verskaf oar die geestelike toestand binne die gesin en van die 

ander gesinslede nie. Daar is geen paging aangewend om die gesin as 'n eenheid te 

verstaan nie, dit was net 'n versameling van individue. Baie kerkleiers kon nie verstaan dat 

die gesin as 'n eenheid bestaan met hulle eie nood en probleme nie. Hulle he! die gesin 

eerder gesien as 'n plek wat individue voorsien wat ingeskryf kan word vir kore, klasse, 

komitees, en ander organisatoriese strukture in die kerklike lewe. Kalenderbeplanning, 

organisatoriese vergaderings, veelvuldige aandaktiwiteite het min of geen oorweging 

geskenk aan die gesin se behoefte aan tyd vir mekaar om te speel, le werk en om 'n 

herondekking te maak van die waarde van saamwees as huisgesin. Selfs die sogenaamde 

"gesinsaande" wat by die kerk aangebied is he! die gesinne verdeel. Die kinders na hulle 

lokale, adolosente na hulle s'n en die ouers en ander volwassenes na hulle eie sessie. Daar 

is hulle verder verdeel en mans en vrouens apart uitgestuur. 

Sosioloe wys daarop dat die eenheid altyd grater is as die som van sy individuele dele 

(Howell, 1984: 26). 'n Gesin het sy eie identiteit en 'n lewe van sy eie. Smit (1995: 51) skryf 
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dat die prentjie van gesinslewe in die moderne samelewing ons maklik in die versoeking kan 

bring om die verlede te idealiseer. Louw (1989: 15) se dat die verlede nie noodwendig beter 

of slegter is nie. Wat ons in gedagte moet hou, is dat die hede vir baie gesinne intens 

problematies is en dat gesinsverhoudinge uiters delikaat en konflik belaai geraak het. Die 

huisgesin is 'n gesin van sy tyd. 

Om dus die gesin van hierdie era te verstaan, moet ons met die volgende drie beginsels van 

die gesinslewe rekening hou (Cox, 1990: 7): 

• Verandering vind plaas binne 'n raamwerk van kontinuHeit. Alhoewel die gesinslewe 

uiterlike veranderinge ondergaan, sal sy kern min of meer dieselfde bly. 

• Elke gesin is uniek en tog deel gesinne gemeenskaplike eienskappe. 

• Die gesin as instelling is nie besig om te verdwyn nie, maar dit het 'n gespesialiseerde 

terrein van bediening geword. 

Die behoeftes van die gesin in 'n veranderende samelewing moet deur die kerk raakgesien 

en op 'n konkrete wyse aangespreek word. Di! gaan egter nie hier bloot net om 

behoeftevervulling !er wille van die gesin nie. Behoeftevervulling moet die nood van gesinne 

so kan verlig dat gesinslede in staat sal wees om die gemeente, die samelewing en die 

wereld met nuwe energie te dien en bedien (Smit, 1995: 54). Volgens Louw (1989: 13) is die 

hedendaagse kerngesin gerig op emosionele oorlewing. Hieruit maak hy die volgende 

belangrike stalling: "Die basiese behoefte van die hedendaagse gesin is 'n behoefte aan 

diepteverhoudinge, medemenslike erkenning, emosionele sekuriteit en interpersoonlike 

intimiteit." 
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Laasgenoemde behoefte moet volgens Smit (1995: 54) aangespreek word. Hierop reageer 

Cox ( 1990: 9) deur te se: " ... people needed people in order to survive". Die krisis is egter dat 

die samelewing die mens al hoe meer dwing om 'n mens-vervreemde mens te raak (Louw, 

1980: 72,73). Die blote teenwoordigheid van mense en die feit dat ons amper daagliks 

omririg word deur mense, vervul nie die behoeftes van mense nie. Dit is nie net individuele 

gesinslede wat mense nodig het nie. Dok die gesinsisteem het ander ondersteuningsbronne 

nodig om te kan oorleef. Die gesin kan nie op homself staat maak om sy sosiale funksies te 

kan vervul nie. 

Kerke sal daarvan bewus moet wees wanneer hulle programme beplan en aktiwiteite aanbied 

vir die lede. Om die gesinslede onnodig uit mekaar te dryf is nie 'n gesonde manier om 

gesinsgroei en stabiliteit aan te moedig nie, veral wanneer dit op 'n gereelde basis gedoen 

word. 

Om die gesin se nood as 'n eenheid te verstaan, rig volgens Howell (1984: 27) aan die kerk 

die uitdaging om verskeie aktiwiteite te beplan wat kan help om die gesinsbande te versterk. 

Byvoorbeeld, gesinsverrykingsgeleenthede soos 'n kamp, gesinspiekniek, of 'n 

gesinskonferensie waar 'n program gevolg word wat afsonderlike sessies vir elke 

ouderdomsgroep asook gesamentlike sessies vir die hele gesin insluit. Daar is al baie gese 

dat 'n gesin wat saambid sal saamstaan en bymekaar sal bly. Dit is waar dat gesinne wat 

saambid en saamspeel 'n grater vervulling en intimitiet in hulle verhoudings ervaar. 

Nuwe tegnieke in huwelik- en gesinsterapie het ook bewus geword dat die gesinseenheid 

sisteme van interaksie ontwikkel wat die emosionele en geestelike gesondheid van die 
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gesinslede affekteer. Predikante en ander raadgewers het agtergekom dat as hulle elke lid 

van die gesin alleen sien gee dit 'n skewe perspektief op die funksioneringsstyl van die gesin 

wanneer hulle bymekaar is. Van die raadgewers bring konsekwent die hele gesin in die 

lokaal in vir die helfte van die sessie om te sien hoe die gesinslede met mekaar omgaan. 

Hierdie raadgewers is daarvan bewus dat die hele gesin grater is as die som van die 

individue. 

Dit is juis wat die sisteemteorie voorstaan. Die sisteemteorie verplaas die fokus weg van die 

individu na die grater groep waarin die individu leef (Balswick & Balswick, 1991: 35). Die 

sisteemteorie is dus 'n wegbeweeg vanaf die liniere denke van die moderne tyd. 

Laasgenoemde was volgens Smit (1996: 28) 'n meganistiese benadering wat gewerk het met 

Newton se oorsaak-gevolg denkraamwerk. Di! beteken dat die dele ondersoek was los van 

mekaar en los van die geheel. 

Die sisteemteorie bied aan ons 'n baie breer raamwerk om met die gesin te werk. Die teorie 

is volledig bespreek in afdeling 2, hoofstuk 4 (bladsye 69 - 88). Die bedoeling van die 

sisteemteorie is om 'n verduideliking te gee van die komplekse netwerk van 

interaksieprosesse binne die gesin soda! die gesin bater verstaan kan word (Louw, 1989: 

200). Sisteemdenke het dus te make met 'n holistiese fokus op die geheel (Pieterse, 1993: 

13). Stevens en Collins (1993: xviii) gebruik die menslike liggaam as voorbeeld om hierdie 

teorie te verduidelik. Die organe en ledemate van 'n liggaam is onlosmaaklik aan mekaar 

verbind. Hulle staan in 'n interafhanklike verhouding teenoor mekaar. Die gesondheid van 'n 

orgaan en 'n ledemaat word bepaal deur die gesondheid van die ander organe en ledemate. 
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'n Siek nier sal die hele liggaam aantas. Die sisteemteorie fokus dus op die geheel in plaas 

van losstaande en geisoleerde dele (Steinke, 1993: 3). 

Vanuit 'n terapeutiese oogpunt is die voorveronderstelling van hierdie teorie "dat mense se 

probleme nie bloat op individuele vlak le nie, maar dat disfunksionele gedrag groolliks 'n 

produk van interaksiepatrone binne disfunksionele verhoudinge is" (Lauw, 1989: 200). Die 

sisteemteorie stel dus belang in die verhoudinge wat tussen mense bestaan. "A systems 

perspective does not focus on the biological and legal roles which persons have in a family. 

Instead, it focuses on the actual relationships between persons and the way these 

relationships fulfill the functions of family" (Garland, 1989: 196). Die hele sisteemteorie wil 

dus se dat 'n individu nie 'n eiland is nie, maar 'n persoon omring deur verhoudinge (Lauw, 

1989: 200). 

Wat ookal die gesinstipe is van die gesin wat kom vir terapie, of 'n gesin waar die ouers 

slegs een keer getroud is, met hulle kinders, of enkel ouers, of gemengde gesinne, of 

volwasse persona wie se kinders alreeds die huis verlaat het, die kerk meet aandag skenk 

aan die gesin as 'n sisteem en bedieninge daarstel wat die eenheld van die gesin weer 

Sterker kan maak (Howell, 1984: 30). 

4.2. Die kerk se bedieninq aan individue in die gesin 

Met al die beklemtoning van die noodsaaklikheid om aandag te skenk aan die behoeftes van 

die gesinseenheid, is dit volgens Howell (1984: 28) ook belangrik om te kyk na die individue 

in die gesin en hulle eiesoortige behoeftes. Die behoeftes van paartjies sander kinders 
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verskil van die behoeftes van ouers met jong kinders. Ouer kinders se lewenswyse verskil 

van tieners · s'n, en senior burgers vra ander soorte vrae as die gemiddelde volwassene. 

Gesinne waar beide die ouers teenwoordig is ervaar ander ouerskap probleme as die gesin 

waar daar net 'n enkel ouer is. 

In 'n paging om die mense in sulke verskillende soorte huwelik en gesinssituasies suksesvol 

te bedien, is dit nodig om 'n noukeurige analise te maak van die verskillende gesinstipes wat 

in die gemeente verteenwoordig word (Howell, 1984: 28). 

Dalk is daar 'n groat groep lede wat in die ouderdomsgroep 65-plus is. Dan meet daar gekyk 

word na 'n bediening vir die individue en paartjies wat in daardie ouderdomsgroep val. Dalk 

benodig die lede in die gemeenskap en veral die enkelouers 'n dag-sorg bediening vir hulle 

kinders. Dalk het die vrouens meer geleentheid om groepbesprekings oor huweliks- en 

gesinsprobleme by te woon as wat aan die mans gebied word as huweliksmaats en vaders. 

Dalk is dit nodig om in die gesinsprogramme 'n aparte afdeling vir die mans in te werk. Dalk 

sal dit die eerste keer wees dat van die mans openlik kan praat oor hulle gelukkige tye en die 

tye wat hulle gevrees het om 'n huweliksmaat en 'n vader te wees. Mans het sulke tye nodig 

om hulle gevoelens te verwerk sender hulle vrouens of gesinne. 

Vroue sukkel volgens Howell (1984: 29) met die ontsaglike veranderinge wat in geslagsrolle 

plaasgevind het die afgelope klompie jare. Kerke kan 'n forum skep vir bespreking en studie 

wat vroue en moeders kan help om meer selfvertroue te he in die. veranderende rolle wat na 

hulle kant toe kom of deur hulle verkies word. Die toenemende aantal dubbele inkomste of 

dubbele loopbaan gesinne veroorsaak 'n snaakse dubbel-bind situasie vir baie Christen 



167 

vroue. Die vrou met klein kindertjies wat weg van die huis af werk kan die gevoel he dat 

ander mense na haar kinders moet kyk terwyl sy werk. Sy kan voel dat sy eerder by die huis 

moet bly al werk sy as gevolg van ekonomiese omstandighede. By tye kan die klem van die 

kerk op die rol van die vrou as huisvrou 'n verdere skuldgevoel by die vrou teweegbring. 

Aan die ander kant kan die vrou wat 'n huisvrou is ook skuldig voel omdat sy nie 'n inkomste 

verdien nie. Dit word so beklemtoon dat dit belangrik is om 'n loopbaan te he of ekonomiese 

sekuriteit dat die vrou skuldig voel omdat sy by die huis bly om na die kinders te kyk. Deur 

openlike en eerlike bespreking met ander vrouens en onder die simpatieke leierskap, kan 

vrouens in elke kategorie gehelp word om hulle skuldgevoel te verlig en om meer gemaklik te 

wees met die besluit wat hulle geneem het om van die huis af le werk of om by die huis le 

bly. Die Christelike vryheid om in wysheid le kan kies kan daardeur aangemoedig word. 

Primer as gevolg van die hoe egskeidings tempo is daar volgens Howell (1984: 30) op die 

oomblik ongeveer nege miljoen enkelouer gesinne in die Verenigde State van Amerika 

waarvan die meeste van hulle die ma die hoof van die huis is. In sulke situasies he! die 

voogouer sowel as die nie~voogouer en die kinders elkeen sy eie uiteenlopende behoeftes 

waarop die kerk kan reageer. Navorsing loon dat kinders wat betrokke is by 'n egskeiding 

selde die geleentheid het om hulle gevoelens van woede en die feit dat hulle voel dat hulle 

dalk die oorsaak van die egskeiding is, met iemand kan bespreek. Hierdie kinders en jong 

mense mag dalk hulp benodig om maniere le vind waarop hulle die sires om in 'n enkelouer 

huis te wees met die ouer wat werk, te verwerk, sowel as om aan te pas by die besoeke wat 

hulle aan die ander ouer mag he. Kerke het gereeld sulke georganiseerde hulpgeleenthede 

wat voorsiening maak vir sulke geleenthede, d.w.s. as die leierskap daarvan bewus is. 
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Saamgestelde gesinne, die gesinne wat ontstaan deur persone wat met mekaar trou na die 

dood van 'n huweliksmaat of na 'n egskeiding, kan daartoe lei dat die gesin bestaan uit sy, 

haar en hulle kinders wat volgens Howell (1984: 30) 'n spanningsvolle verhouding teweeg 

kan bring tussen die ouers, tussen die kinders vanuit verskillende huwelike en tussen die 

ouers en die kinders. Om hulle te help om deur hierdie moeilike tyd te kom kan die kerke 'n 

baie waardevolle rol speel. 

Veranderende seksuele waardes konfronteer baie kerke met die nuwe realiteit om te reageer 

op persone wat saam bly sander dat hulle getroud is, maar nag teeds na die dienste toe kom 

en die aktiwiteite bywoon wat deur die kerk aangebied word. 

Daar is heelwaarskynlik alreeds genoeg gese om te illustreer dat die individue wat in 'n 

gesinsopset lewe ook hulle eie behoeftes het waarop gefokus moet word in die beplanning 

van die gesinsgerigte bediening. Die derde kategorie van persone wat oak ingesluit moet 

word is die wat alleen bly. 

4.3. Die kerk se bediening aan persone wat alleen bly 

Sensus opnames he! volgens Howell (1984: 31) getoon dat daar 'n toename is in die 

hoeveelheid mense wat 'n een-persoon huishouding uitmaak in die Verenigde State. Sulke 

situasies word gevorm as daar uitgestelde huwelike is tussen twee jong volwassenes, by die 

opsetlike keuse om nie te trbu nie, by 'n egskeiding of die dood van die huweliksmaat en by 

die gebrek aan die geleentheid om le trou wanneer 'n persoon wil trou. Elkeen van hierdie 

persone is in een of ander wyse verwant aan 'n primere gesin maar op die oomblik bly hulle 
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nie in 'n gesinsopset nie. Vir die doel van die gesinsgerigte bedieningsprogram van 'n 

plaaslike gemeente, kan hulle eerder as 'n individuele gesinseenheid as 'n huishouding in ag 

geneem word. 

Gesinslede wat nie deel is van 'n stabiele en gesonde gesinssisteem nie, he! 'n behoefte aan 

aanvaarding, erkenning en onderlinge ondersteuning deur mense wat vir hulle omgee. Hulle 

wil ervaar dat hulle aan 'n betekenisvolle groep behoort. Die kerk kan op 'n unieke wyse 'n 

tuiste bied aan mense met sulke behoeftes (Smit, 1996: 55). 'n Piek volgens Lyon & Smith 

(1998: 91) " .... to address the unique needs of singles through Biblically based teaching, 

fellowship, education, and Christian community." Sams is dit egter jammer dat volgens Lyon 

& Smith (1998: 91) sommige enkellopendes uit hulle plek voel in hulle eie kerke waar die 

programme uitsluitlik fokus op die getroude paartjies en gesinne. 

Lyon & Smith (1998: 91) skryf dat die enkellopendes natuurlik in drie groepe verdeel kan 

word. 

• Die wat nog nooit getroud is nie, gewoonlik in hulle twintigs en vroee dertigs. 

• Die geskeides, meestal in die dertig tot vyftig jarige ouderdomsgroep. 

• Die wewenaars en weduwees, gewoonlik in die hoer ouderdomsgroep. 

Nie een van die drie groepe voel volgens Lyon & Smith (1998: 91) verwant aan mekaar nie. 

Die rede daarvoor is dat hulle situasie hemelsbreed van mekaar verskil. 

Ouderdom en die rede waarom iemand alleen bly is volgens Howell (1984: 31) gewigtige 

faktore in die kategoriee en dui aan dat daar spesifieke behoeftes is waarop die kerk mee 

rekening kan hou in sy gesinsbedieningsprogram. Jong volwassenes wat nog loopbaan 
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doelwitte najaag deur onder andere verdere studies of die begin van 'n beroep of om by 'n 

besigheid betrokke te raak, het heeltemal verskillende lewenservaringe as die ouer 

volwassene wat alleen bly nadat die huweliksmaat dood is. Geskeide persona wat alleen bly 

word met ander soorte probleme gekonfronteer as ongetroudes wat besluit het om alleen te 

bly soos wat hulle al hoe meer 'n houvas kry op hulle persoonlikheidsgroei. 

Ten spyte hiervan is daar volgens Howell (1984: 31) sekere probleme wat algemeen is vir 

baie mense wat alleen bly. Een van hierdie probleme is die ontwikkeling van 'n gesonde self

konsep as 'n enkel volwassene. 'n Enkel student het sy gevoel soos volg uitgedruk: "Een van 

my grootste probleme is die lae selfbeeld wat ek van myself het. Ek is my grootste kritikus 

met die gevolg dat ek baie skuldgevoelens het. Dit veroorsaak met tye probleme wanneer 

ander mense nader aan my wil kom en ek voel dan dat ek nie goed vir hulle sal wees nie." 

'n Gebrek aan selfrespek gaan gewoonlik saam met die gevoel van mislukking wat 

teenwoordig is by 'n egskeiding, veral vir die Christene. Enkellopendes wat wil trou maar nie 

die geleentheid het nie kan verwerp en onwaardig voel. Gesinsbedienings programme kan 

spesifieke geleenthede bied vir die enkellopendes om hulle nuwe selfbeeld in Jesus Christus 

te verstaan en te aanvaar deur genade en berou. 

Die tweede probleem is volgens Howell (1984: 31) die uitdaging van aanvaarding en om 

gemaklik te wees met sy seksualiteit as 'n enkellopende. Vir die persone wat getroud was 

maar nou alleen bly, is daar 'n skielike afsnyding van gereelde seksuele omgang, veral na 

die onverwagte dood van die huweliksmaat. Selfs in die huwelike wat beeindig is deur die 
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dood of deur 'n egskeiding, was daar heelwaarskynlik op 'n gereelde basis 'n seksuele 

verhouding totdat die twee persone se paaie uiteindelik uit mekaar gaan. 

Die geskeide persoon of die agterblewende persoon he! dan nie outomaties geen seksuele 

behoeftes en begeetes omdat hy/sy alleen bly nie. Die vraag is wat doen hulle met daardie 

behoeftes? Di! is een van die redes waarom buite-egtelike seksuele verhoudings toeneem. 

Ongetroudes word groat met die kultuur dat buite-egtelike seksuele verhoudings toeneem. 

Hulle moet dan hulle eie waardes en standaarde bepaal ten opsigte van hulle eie seksuele 

gedrag in ernstige verhoudings. Die kerk moet daarteen waak volgens Lyon & Smith (1998: 

93) om nie kompromiee aan te gaan ten opsigte van buite-huwelikse seksuele verhoudings 

nie. Die kerk kan besprekingsgeleenthede skep wat hulle kan help om hierdie standaarde le 

vestig op gesonde Christelike beginsels. Ouer ongetroudes het moontlik dieselfde behoefte 

aan so 'n geleentheid, maar hulle het gewoonlik teen hierdie !yd al by 'n punt gekom waar 

hulle 'n aanvaarbare aanpassing gemaak het van hulle gedrag op grand van hulle waardes. 

Vir alle persone wat alleen bly is daar volgens Howell (1984: 31) ook 'n derde probleem -

eensaamheid. Daar is 'n verskil tussen alleen wees as 'n keuse deur jouself te onttrek van 

interpersoonlike kontakte vir 'n tydperk ter wille van sekere behoeftes of begeertes en 

eensaamheid as gevolg van 'n nie-vrywillige skeiding van mense wat nie ons keuse is nie. 

Eensaamheid kan die gevolg wees van vrees omdat ons soms kwesbaar voel naby aan 

ander mense. Dit kan ook die vrees wees om emosioneel of fisies seer te kry of verwerp te 

word deur ander mense. Dit kan die gevolg wees van verlies, soos die dood van 'n maat, 'n 

gesinslid, of selfs 'n goeie vriend. Die verlies van 'n troeteldier of selfs van posisie kan 

intense gevoelens van eensaamheid laat ontstaan by 'n persoon wat alleen bly. 
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Nou dat daar aandag gegee is aan die gesinseenheid, aan individue wat in 'n gesin bly en 

aan persone wat alleen bly as objekte van gesinsgerigte bediening, is dit goed om te gaan 

kyk na die behoeftes van die verskillende lewenssiklusse in die individu en gesin se lewe. 

4.4, Die kerk se bediening gedurende die verskillende ontwikkelingsfases 

Daar is twee ontwikkelende temas wat in hierdie deel belangrik is. Een is die individuele 

lewenssiklusse van geboorte tot en met bejaardheid en die ander is die gesin se 

lewenssiklusse van ongetroude staat tot die huwelik en weer tot ongetroude staat. Elkeen 

van hierdie modelle van menslike interaksie is belangrik vir die kerk se gesinsgerigte 

bediening in sy paging om programme vir onderrig, verryking en bediening te ontwikkel 

(Howell, 1984: 34). Die hele lewenssiklusmodel is volledig in afdeling 2, hoofstuk 4.2 

bespreek. 

Alie gesinsisteme (kerngesinne, saamgestelde gesinne, ekologiese gesinne en 'n gemeente) 

gaan volgens Smit (1996: 31) deur fases van ontwikkeling. Elke fase van gesinslewe het 

voorspelbare spanningstye en sekere fases vereis meer gesinstruktuur as ander. Hierdie 

dinamika in gesinsisteme vereis 'n bepaalde kennis van die ontwikkelingsfases. Elke 

oorgangsfase in die ontwikkeling vra dat sekere take eers voltooi moet word voordat 

voortbeweeg kan word na die volgende fase. (Balswick & Balswick, 1991: 41). Die mate 

waarin die gesin daarin sJaag om die ontwikkelingstake suksesvol af te handel, bepaal die 

gereedheid van gesinslede om na die volgende fase te beweeg. 
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Predikante en beraders meet ag slaan op dit wat navorsers geskryf het en bevindinge wat 

gemaak is random die verskillende lewenssiklusse en die take wat in elke siklus afgehandel 

meet word, wanneer hulle 'n gesinsgerigte bediening of 'n beradingstrategie uitwerk. 

Bewustheid van potensiele spanningstye kan die kerk bewus maak van die tipe nood wat die 

gesinsgerigte bedieningsprogramme kan verlig (Howell, 1984: 35). 

Evelyn Duvall (1967: vi) was 'n vroee ontdekker van hierdie ontwikkelings benadering tot 

gesinstudies. Sy verklaar, "Die ontwikkelende taak konsep het my soektog bevredig na 'n 

raam van verwysing wat dinamies betrokke is by die uitdaging van menslike ontwikkeling, dit 

hou die verantwoordelikheid in die hande van die ontwikkelde persone, en het steeds ruimte 

vir die helpende en ondersteunende rolle wat die gesinslede, skoolpersoneel en die 

gemeenskapswerkers moontlik mag speel." 

Die lewenssiklusmodel benut die kombinasie van persoonlike ontwikkeling plus die gesin se 

ervaringe in die lewe as 'n raamwerk om groei in die gesin aan te help. Aangesien die Nuwe 

Testament so groei georienteerd is in sy beskrywing van 'n lewe ender die heerskappy van 

Christus, kan die lewenssiklusmodel en die ontwikkeling van die individue en gesin 

daarbinne in verband gebring word met die Bybelse patrone vir lewe. 
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HOOFSTUK 5: DIE ONTWIKKELING VAN 'N PERSPEKTIEF OP GESINSGERIGTE 

BEDIENING 

Aangesien gesinsgerigte bediening slegs een aspek van die totale bediening van die kerk in 

'n gemeenskap is, is dit belangrik om 'n perspektief te ontwikkel ten opsigte van hierdie 

bediening binne 'n grater prentjie van die kerk se taak. As ons dink aan die totale bedienings 

verantwoordelikhede van die kerk as prentjie van mense wat vir Christus werk, dan moet 

gesinsgerigte bediening inpas by daardie prentjie op so 'n manier dat dit sy eie behoeftes 

bevredig en 'n bydrae kan lewer tot die grater geheel. Di! is nie die totale prentjie nie, maar 

dit kan ook nie uitgelaat word as ons die totale prentjie wil voltooi nie (Howell, 1984: 37). 

Hauk (1988: 21) se dat dit 'n moeilike taak is om 'n bewustheid en begrip te skep vir 'n 

gesinsgerigte bediening. Wanneer dit erken word, sal 'n predikant se reaksie oor die begin 

van so 'n bediening beter verstaan word. "Ek weet verseker dat ons kerklidmate 

gesinsprobleme het, maar daar is net nie tyd om nog programme by ons oorvol skedule le 

voeg nie!". Hierdie gesindheid is algemeen maar verkeerd. Om nog 'n program by te voeg is 

nie volgens Howell (1984: 37) die manier om 'n bediening tot stand te bring wat die gesinne 

se nood sal aanspreek nie. 

Sell (1981: 7 4) se dat gesinsbediening tot die wese van die van die kerk behoort. Dit mag nie 

net as nog 'n taak gesien word nie. Hy se: "Family renewal requiers church renewal." Om 'n 

geskikte perspektief op gesinsgerigte bediening uit te werk vra dus 'n nuwe manier van dink 

oor die kerk se program. Hierdie perspektief benut die gewone geskeduleerde aktiwiteite, 

sowel as spesifieke aktiwiteite wat fokus op die gesin se behoeftes. 
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Dit beteken dat daar regdeur die jaar na alle bestaande geleenthede gekyk word en beplan 

word hoe sulke geleenthede gebruik kan word om gesinne se behoeftes aan te spreek. Daar 

kan ook spesifieke gesinsgerigte aktiwiteite by die kalender gevoeg word as hulle voel dit is 

nodig vir so 'n bediening. 

Hauk (1999: 21) se dat die eerste stap in die ontwikkeling van 'n gesinsgerigte bediening is 

om 'n klimaat vir gesinsbediening te skep in die gemeente. Die gemeente moet weet wat 

word bedoel met gesinsbediening. Kerkleiers en gemeentelede moet meer bewus gemaak 

word van hoe 'n sterk gesinsgerigte bediening die gemeente se roeping kan ondersteun en 

gesinne kan bereik in die gemeenskap. 

5.1. Strategiese rol van die predikant 

Die tipe beplanning en perspektiewe wat so pas beskryf is kan egter alleen voorkom as die 

predikant en die personeel 'n positiewe houding het oor gesinsgerigte bediening as 'n 

wesenlike deel van die kerk se program. Die predikant speel volgens Howell (1984: 38) 'n 

strategiese rol in die ontwikkeling van 'n gesinsgerigte bediening. 

5.1.1. Motivering en toerusting 

Die kerk se behoefte aan leiding met gesins kwessies kan op verskeie plekke in die 

gemeente na vore kom, maar daar sal selde tot aksie oorgegaan word sonder die 

ondersteuning en aanmoediging van die leierskorps en veral van die predikant. In die meeste 

van ons kerke beteken dit dat die predikant die motiveerder, aanmoediger en toeruster sal 
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moet wees wat onvoorwaardelik glo dat die kerk 'n verantwoordelikheid het ten opsigte van 

'n bediening aan die gesin (Howell, 1984: 38). 

Wynn (1967: 26) he! 'n paar jaar gelede al gesuggereer dat as die predikant sy pastorale 

bediening organiseer random die gesin sal daar eerder 'n lasverligting kom as 'n ekstra las 

op sy skouers. Hy beskryf baie van die predikant se werk as administratief wat baie 

vermoeiend kan wees maar voorsien dat gesinsgerigte bediening 'n vernuwende en 'n 

bevredigende geleentheid in die bediening sal skep. So 'n bediening vereis egter twee 

belangrike stappe nl: (1) organisering van jou daaglikse werk random die sentrale tema van 

gesinsgerigte bediening en (2) die toerusting en motivering van ouers en kerkleiers om hulle 

self betrokke te kry. 

Die gedagte aan diensbaarheid loop soos 'n goue draad deur die Skrif (Engelbrecht, 1996: 

53). Net soos Christus nie in die wereld gekom het om gedien te word nie, net so word die 

kerk ook geroep om te dien. Daarom is toerusting van God se mense vir hulle 

verantwoordelikheid ten opsigte van die bediening aan ander mense die enigste manier wat 

baie kerke in staat sal stel om effektief van hulle menslike hulpbronne gebruik te kan maak 

vir die opvoeding en die bediening aan gesinne. Volgens Ef. 4: 11-12 moet mense toegerus 

word vir die bediening om ander mense te help en di! is ook die mees effektiewe manier vir 

die predikant en sy personeel om hulle eie gawes te ontwikkel en terselfdertyd ander aan te 

moedig om hulle gawes le ontwikkel. Die toerusting sluit in motivering, aanmoediging en die 

voorbereiding van mense vir effektiewe diens in die liggaam van Christus. 
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5.1.2. Prediking 

Die leraar word gewoonlik die predikant genoem omdat sy sentrale taak in die gemeente die 

kommunikering van die evangelie aan die lidmate is. Dit wil voorkom of daar 'n hernude klem 

gele word op dinamiese prediking in die verskillende kerke. Vroeer het daar baie stemme 

opgegaan wat wou suggereer dat die kansel sy relevansie en betekenis verloor het in 'n 

wereld wat blootgestel word aan miljoene woorde elke week. Ongeveer vier dekades gelede 

het Dicks (1947: 202) 'n hoofstuk oor prediking en pastorale sorg soos volg opgesom: 

"Preaching as the most effective method of carrying on the work of the Kingdom has turned 

the corner ...... I have this further feeling, men and woman with a fair amount of intelligence 

can be taught how to avoid doing harm in pastoral work, while no amount of instruction can 

teach them how to avoid doing harm through preaching." 

In stryd met Dicks se swaarmoedige kommentaar, word prediking eerder herbeklemtoon as 

onderbeklemtoon in kontemporere teologiese opvoeding. John Killinger (1969: 28), 'n 

bekende predikant en eerstydse professor in prediking, verduidelik die belangrikheid van 

prediking in sy boek "The Centrality of Preaching in the Total Task of the Ministry". Hy glo dat 

prediking die kern kan wees vir die ordening van die predikant se lewe en studie en daarom 

motiveer Killinger die prediker "to set the business of preaching at the very centre of your life 

and work, and give it first claim on your time and energy." Op die oog af kan Killinger 

(1969: 28) se aanbeveling dalk in stryd wees met Wynn (1967: 26) se raad om die pastorale 

werk te organiseer random die gesinsgerigte bediening maar dit is nie waar nie. Killinger 

(1969: 28) se gevoel om te praat van die primaatskap van prediking betaken nie dat 

prediking op enige manier onafhanklik is van pastorate sorg nie. lnteendeel, is daar 'n 
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kragtige verhouding tussen die twee. Opregte prediking is nodig wat op die pastoraat 

gefokus is en wat aandag gee aan die krisisse in die gesinslewe. 

Pieterse (1991: 4) se wat prediking tot prediking maak (anders as 'n toespraak of 'n lasing) is 

die feit dat dit Woordverkondiging is - dit is die uitleg en toepassing van die Skrif met die oog 

op 'n lewende ontmoeting met Jesus Christus. Pastorale prediking as sulks is daarom die 

resultaat van 'n persoon-gesentreerde bediening. Een van die eerste advokate van lewens

situasie prediking, socs hierdie toenadering beskryfword, was Harry Emerson Fosdick by die 

Riverside Baptiste Kerk in New York City. In 1928 het Fosdick die prediking van sy tydgenote 

gekritiseer omdat dit die kontak met die realiteit van die lewe gekort het. Hy beweer dat "elke 

preek meet die oplossing van 'n probleem ten doel he" omdat "prediking met individuele vrae 

worstel oor die lewe en dood, en tot daardie idee 'n prediker se gedagtes en metodes · 

oorheers, sal welsprekendheid 'n bietjie baat vind en teologie glad nie." Selfs al stem ek nie 

saam dat elke preek 'n lewens-situasie tipe moet wees nie, sal ek instem dat die tipe 

prediking een van die essensiele van kommunikering van die evangelie is aan die persoon in 

die kerkbank. 

Pastorale prediking is ook 'n tipe van 'n groepsberading aangesien die predikant deur middel 

van die prediking in staat is om op 'n groepsbasis baie van die probleme wat ondervind word 

by lede van die kerk en by diegene met wie hy in kontak kom buite die kerk, aan te spreek. 

Die meeste van die groot probleme waarmee manse worstel is persoonlike probleme soos 

ydelheid, onsekerheid, eensaamheid, huweliksprobleme, seks, alkoholisme, valse idees van 

geloof en sterflikheid, ondergeskiktheid, lyding, ongesteldheid, frustrasie en skuldgevoelens. 

Wanneer 'n predikant oor die probleme preek en begrip loon aan die individue wat in hierdie 
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probleme vasgevang is, kan hy ontdek dat sy prediking 'n voorbereiding word vir berading. 

Killinger (1969: 28) hou vol dat die preek altyd 'n vorm behoort aan te neem van 'n voor

beradings situasie om sodoende op die mees effektiewe manier die weg voor te berei vir die 

persoonlike konfrontasie tussen die berader en die hulpsoekende. Die streng, rigiede en 

outoritere verkondiger wat ongeraak is deur die hartseer van menswees het gewoonlik nie 

baie persoonlike onderhoude nie. Die predikant wat opreg as 'n herder met die kudde praat 

sal vind dat hy baie besig gehou word deur mense wat worstel met moeilike lewenskrisisse. 

Die voorafgaande veronderstel nie dat die preekstoel as 'n plaasvervanger van die psigiater 

se rusbank meet dien nie (Howell, 1984: 41). Die prediker moet nooit vergeet dat hy as 'n 

interpreteerder optree van die openbaring van God en nie 'n amateur sielkundige is nie. Sy 

prediking is nie slegs 'n geheiligde sielkunde nie. Dit moet duidelik en kragtig God se oordeel 

oor die sonde en selftevredenheid van ons moderne wereld verkondig, maar dit meet steeds 

op so 'n manier gedoen word wat die prediker en die gemeente saam identifiseer in hulle 

begeerte om te word soos God wil he hulle moet wees. Die beginsels van sielkunde is nodig 

en nuttig, maar die verklaring van God se genade in die vorm van vergifnis en genesing moet 

altyd sentraal staan in die prediker se reaksie op die menslike seer. 

Dit is duidelik dat die gesin se behoeftes 'n fokuspunt is vir pastorale prediking. Howell 

(1984: 42) skryf dat sy ondervinding in kerk-ondersteunende gesinsverrykings programme 

bewys het dat Christene angstig is vir hulp van die prediker in hierdie kritiese areas van die 

daaglikse lewe. Ongelukkig neem baie predikante nie die geleentheid aan vir die 

konstruktiewe pastorale prediking nie. Howell (1984: 42) stel dan vier spesifieke objekte voor 

vir pastorale prediking oor die gesin, wat vandag nodig is. 
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5.1.2.1. Die interpretering van die Bybels-teologiese konsepte van die self, huwelik en die 

gesinslewe in die gemeente. 

Gewilde sielkundiges en koerant rubriekskrywers het dalk meer invloed op die kerklidmate se 

verstaan van self-identiteit en die huwelik as die kerke as gevolg van ons versuim om hulle te 

leer. Byvoorbeeld, in die spesifieke area van seksualiteit is daar 'n oorvloed van literatuur 

beskikbaar wat seksualiteit bespreek in terme van biologiese en psigologiese implikasies. Vir 

die Christelike geloof vind die menslike seksualiteit nie sy betekenis alleenlik in die menslike 

konteks nie maar sluit die voorneme en doel van God vir seks in. Daarom kan seksualiteit nie 

losgemaak word van die Bybels-teologiese oorsprong daarvan nie. 

5.1.2.2. Sentrering van die interpersoonlike verhoudings van die gesin in die konteks van 

verlossende liefde en vergifnis. 

Liefde en vergifnis is essensieel vir die ontwikkeling van persoonlike verhoudings in die huis. 

As mens onthou dat 'n gesin 'n wereld in die kleine is wat omring word deur alle tipes konflik 

wat hy aanhoudend moet trotseer, beset mens dat die gesin dit nie sal kan volhou sander die 

bereidheid om liefde en vergifnis te gee en te ontvang nie. 

Chafin (1978: 31) beklemtoon 'n algemene mite random gesinne wat deurlopend deur 

sommige mense geglo word, naamlik dat normale Christen gesinne nie spanning ervaar in 

hulle interpersoonlike verhoudings nie. Hy wys daarop dat: hierdie mite bly ten spyte van die 

feit dat elke betekenisvolle studie van die gesin uitlig dat die normale gesin nie altyd in 

perfekte harmonie lewe nie, wel met tye kwaad word en nie altyd hulle samewerking gee nie. 
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Die verskil tussen die gesonde en die stukkende gesin is nie die afwesigheid van probleme 

nie, maar hoe daardie probleme gesien en hanteer word. 

Die Christelike geloof bied 'n belangrike dimensie aan hierdie interpersoonlike verhoudings 

van die gesin. Omdat die Christendom sy eie teologie sentreer in 'n gebeure van liefde wat 

voorsiening maak vir die vergifnis van sonde en mislukking, bied die Christelike geloof aan 

die gesin die moontlikheid van liefde wat die huis vul met vergifnis en inspirasie vir die lewe. 

5.1.2.3. Die aanbieding van konstruktiewe leiding in die uitdaging wat die gewone 

gesinsverhoudings bied. 

Daar is verwys in hoofstuk 4 van afdeling 2 na die gesin se lewenssiklusse en na die 

ontwikkelingstadiums van menslike ondervindings. In sy prediking meet die predikant poog 

om die betekenis van die evangelie en die onderrig van die kerk in verband le bring met die 

normale probleme wat in die verskillende lewenssiklusse teenwoordig is. Dit sal betaken dat 

die predikant oor die spesifieke probleme meet preek waarmee die mense na horn toe kom. 

5.1.2.4. Die bring van God se verlossende hoop aan mense wie se huwelike misluk het. 

Vanwee die hoe egskeidingsyfer sal feitlik elke predikant van tyd tot tyd vir die geskeide 

mense in sy gemeente meet preek. Die aard van die boodskap sal van kerk tot kerk verskil 

maar die geleentheid behoort aan die geskeide 'n kans te bied om 'n woord van vergifnis en 

hoop te hoor. Die prediking het geen gelyke as 'n geleentheid om gesinsgerigte bediening 

aan te moedig en -om gesinne le help om die onderrig oor geloof elke dag toe te pas. Dit is 
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een van die mees gewigtige invloede op die kerk vir die aanvaarding van 'n gesinsbediening 

as 'n verantwoordelikheid vir diens aan homself en aan sy gemeenskap. 

5.1.3. Deelneming 

In aansluiting om 'n motiveerder, toeruster en prediker te wees, kan die predikant ook sy 

gemeentelede aanmoedig vir deelname aan die gesins-verwante programme deur 

persoonlik betrokke te wees daarby. Hierdie voorstel bring volgens Howell (1984: 45) die 

vraag op die tafel wat die predikant se eie siening is van sy verhouding met gemeentelede en 

sy rol in die leierskap. Die model van pastorals leierskap wat die noodsaaklikheid 

beklemtoon dat die predikant homself ge'isoleerd sal hou in persoonlike areas om sodoende 

die leierskapsrol te kan behou, sal die predikant se deelname ontmoedig in groepe waar 

persoonlike mededeling verwag word behalwe as die predikant die groepleier is. As die leier 

kan die predikant die ander aanmoedig om hulle persoonlike gesins belewenisse te deel 

maar kan dit vermy om sy eie te deel. 

As die predikant sy identiteit met die gemeente sien as meer op gelyke vlak, kan die 

predikant en sy gade mede-deelnemers wees in die gesinsverrykings geleenthede saam met 

die lede van die gemeente. Die gemeentelede sal ontdek hulle is ook net gewone mense en 

dit kan lei tot 'n nuwe verwantskap met die predikantspaar. Hulle sal die menslikheid van 

hulle predikant beter verstaan sender om hulle respek vir horn as geestelike leier vir hulle 

almal te verloor. 
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Die predikant en personeellede sal natuurlik nie altyd beskikbaar wees vir deelname aan al 

die gesins-verwante aktiwiteite nie. Die toerustings funksie van die predikant verwag dat hy 

die ander sal aanmoedig en help om volte hou met die verantwoordelikheid. Dit is waar dat 

persoonlike deelname van die professionele personeel grater impak gee aan die aktiwiteite 

in die gedagtes van die gewone lidmate. Boonop kan die predikant se eie huwelik en gesin 

versorg word met die deelname aan hierdie programme saam met ander gemeente gesinne. 

Hierdie is volgens Howell (1984: 46) strategiese rolle vir predikante in die ontwikkeling van 'n 

perspektief op die gesinsgerigte bediening in die kerk deur hulle persoonlike ondersteuning 

en deelname. In die bereiking van die opvoedingsdoelwitte van die gesin is dit nodig om die 

regte perspektief te he oor die aard van die take self. Verder word hier nou twee basiese 

benaderings beskryf om die gesinsbehoeftes aan te spreek naamlik, opvoeding en 

bediening. 

4.2. Opvoedingstaak 

Een aspek van die kerk se fokus op die gesin is om mense te onderrig vir 'n meer effektiewe 

lewe in die gesinne. Onderrig kan dan beskryf word as die oordra van kennis en inligting. Die 

konsepte van inligting en kennis word in verskeie definisies en omskrywings aangetref. Vir 

die skrywers wat hierdie konsepte gebruik le die belangrikheid van die oordra van kennis en 

inligting volgens Pretorius (1996: 61) opgesluit in die toerustingsaspek. In sy geval die 

toerusting wat die egpaar behoort te kry voordat hulle trou. 
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Onderrig was sentraal in Christus se bediening terwyl Hy saam met ander mense gelewe het. 

Verder was een van Sy laaste opdragte aan die dissipels om nuwe bekeerlinge te "leer om 

alles te onderhou wat Ek julle beveel het". (Matt. 28:20). Die apostel Paulus, saam met 

Barnabas, het na Antiogie gegaan "en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente 

gewerk en baie mense onderrig" (Hand.11 :26). Paulus se duidelike opdrag aan Timoteus 

was "hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer" (1 Tim. 4:11). Opvoeding in die 

Christelike lewe is van die begin af deurlopend die verantwoordelikheid van die kerk. 

5.2.1. Ontwikkeling 

In die aangryp van die opvoedkundige geleenthede, is die basiese doe! om mense te help 

om die volheid van die Christelike gesinslewe dwarsdeur die lewenssiklusse van die gesin en 

die ontwikkelings stadiums van die persoohlike lewe te besef (Howell, 1984: 47). Alie 

gesinsisteme (kerngesinne; saamgestelde gesinne; ekologiese gesinne; 'n gemeente) gaan 

deur fases van ontwikkeling (Smit, 1996: 31). Elke fase van gesinslewe het voorspelbare 

spanningstye en sekere fases vereis meer gesinstruktuur as ander. Hierdie dinamika in 

gesinsisteme vereis 'n bepaalde kennis van die ontwikkelingsfases. Elke oorgangsfase in die 

ontwikkeling vra dat sekere take eers voltooi moet word voordat voortbeweeg kan word na 

die volgende fase (Balswick & Balswick, 1991: 41 ). Die mate waarin die gesin daarin slaag 

om die ontwikkelingstake suksesvol af te handel, bepaal die gereedheid van gesinslede om 

na die volgende fase te beweeg. 

Howell (1984: 47) bevestig dit ashy se dat elke stadium nie 'n afsonderlike kompartement is 

nie maar is 'n oorgangstyd waarin nuwe ontwikkelingstake hanteer moet word. Hierdie take 
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groei uit die veranderende behoeftes van die gesinslede saam met die veranderende 

verwagting van die gemeenskap vir 'n suksesvolle gesinslewe. Bevredigende uitvoering van 

hierdie ontwikkelingstake is gebaseer op fisiese, sosiale, sielkundige en geestelike groei en 

bevat 'n gewaarwording van persoonlike geluk en bevoegdheid in die gesinslewe. 

Die terme uitvoering en bevoegdheid is versigtig gekies. Dit sluit in die funksionele 

toepassing van dit wat hulle geleer het in die werklike lewens situasies en dit is essensieel 

vir die opvoedingstaak. Mace (1977: 241) beskryf die opvoeding vir die huwelik as 'n 

ondoeltreffende geneesmiddel vir die krisis wat die huwelik konfronteer. Sy rede was dat die 

voorsiening van inligting nie opsigself 'n betekenisvolle middel is om gedrags- of 

verhoudingsveranderings te weeg te bring nie. Gewilligheid of vasberadenheid om die eise te 

verander is meer as net blootstelling aan goeie inligting. 

Mace he! tot die slotsom gekom dat verhoudingsveranderinge twee faktore benodig met die 

aanvulling van nuwe inligting. Een is begrip, wat die inligting interpreteer om ons in staat te 

stel om ons eie funksionering te verduidelik en te verstaan, en die ander een is handeling wat 

nodig is voordat begrip in gebruik geneem kan word. 

Bevoegdheid verwys na die ontwikkeling van bekwaamheid wat nodig is vir suksesvolle 

uitvoering van die take. Met die verwysing na die gesinslewe, beteken dit die ontwikkeling 

van bekwaamheid wat nodig is vir die verstaan van die interaksie wat tussen mense is en om 

beter maniere te leer om met mekaar oor die weg te kom. Daarom sluit bevoegdheid die 

gebruik van begrip vir homself en ander in, binne 'n ervaringssituasie wat voorsiening maak 

vir 'n geleentheid om nuwe verhoudings le kweek. 
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'n Huweliksverrykings seminaar is een illustrasie van 'n opvoedkundige aktiwiteit wat ontwerp 

is vir onderrig deur ondervinding eerder as 'n blootstelling aan slegs 'n nuwe gegewe oor die 

huwelik. Pretorius (1996: 62) se dat huweliksvoorbereiding daarop fokus om sekere kennis 

en inligting aangaande die huwelik deur te gee. Hierdie oordrag van kennis en inligting is 

gefokus op die intellektuele voorbereiding op die huwelik. 

5.2.2. Voorkoming 

'n Tweede komponent van die opvoedingstaak is dat dit 'n wesenlik voorkomingsmaatreel is 

(Howell, 1984: 48). Alhoewel daar met tye opvoedkundige benaderings bestaan in 'n poging 

om bestaande problems aan te spreek, is die basiese aanname dat probleme voorkom kan 

word of minder bedreigend gemaak kan word deur opvoedkundige voorbereiding voordat dit 

kan plaasvind. 

Ervaringsgerigde opvoedkundige geleenthede wat die Bybelse en sielkundige insigte vir die 

hantering van woede uitlig kan volgens Howell (1984: 48) huwelikspaartjies byvoorbeeld help 

om afbrekende uitbarstings te voorkom deur middel van doelmatige verstaan en optrede. Oil 

kan beskryf word as voorkomende opvoeding wanneer die kerk betrokke raak by hierdie tipe 

huweliksvoorbereiding. 

Hierdie opvoedingstaak kan uitgevoer word deur middel van die gewone Sondag aktiwiteite 

van studie en opleiding, deur middel van konferensies en seminars oor gekose gesinssake, 

deur huwelik- en gesinsverrykings programme en seminars, deur werkswinkels oor ouerskap 
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en deur groei groepe vir paartjies en gesinne. Dit is 'n taak waarvoor die kerk ideaal is, as die 

begeerte om di! so te doen wel teenwoordig is (Howell, 1984: 48). 

4.3. Bedieninqsaeleenthede 

Tot dusver is die term bediening op twee basiese maniere gebruik. Gesinsgerigte bediening 

is die totale program van ondersteuning wat aan die gesinne gegee word deur die kerk se 

hulpbronne. Bediening kan ook gedefinieer word volgens Howell (1984: 49) as 'n helpende 

reaksie op menslike seer en die soeke na genesing. Hierdie tweede definisie word nou 

ondersoek met die inagneming van die bedieningsgeleenthede binne en buite die gesinne in 

die kerk. Hierdie fase van die gesinsgerigte bediening is beide bemiddelend en genesend. 

4.3.1. Bemiddelend 

Een van die grootste bates van die kerk vir die bediening aan die mens en sy behoeftes is 

die algemene aanvaarding van betrokkenheid in situasies selfs voordat hulp gevra word. In 

die krisis van dood, siekte, egskeiding, die verloor van 'n werk, probleme met kinders en nog 

ander kritiese probleme, kan die kerklidmate hulp aanbied wat die spanning van die krisis 

kan verlig. Versigtigheid is egter belangrik (Howell, 1984: 49). Bediening aan mense kan nie 

effektief wees sender die persoon se behoefte aan of toestemming tot hulp nie. Die predikant 

of kerklidmaat kan ingryp maar hy moet terugstaan as die persoon nie gereed is vir die hulp 

nie, 
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4.3.2. Genesing 

Waar opvoeding hoofsaaklik beskryf is as voorkoming, is bediening volgens (Howell, 1984: 

50) meer genesing. Dit hanteer gesins situasies wat alreeds in een of ander tipe spanning 

vasgevang is. Om 'n kerklidmaat te help om saam te leef met die realiteit van egskeiding is 

verduidelikend van die genesings bediening van die hele kerk. Persoonlike berading met die 

predikant kan help met die verwerking van die treur proses van 'n gebroke huwelik, maar 

gemeentelike sorg en aanvaarding is belangrik met die genesing van gebrokenheid. Vriende 

en ander ondersteunende persone is nodig gedurende die oorgangs periode vir die man en 

vrou. Kinders ervaar ongewone spanning wanneer ouers skei. Hulle het die helpende hand 

nodig van iemand wat hulle worsteling kan hoor en voorsiening kan maak vir die uitlating van 

aggressie en vrees. 

Die gesin van God in die kerk bied 'n wonderlike geleentheid om predikant le wees vir die 

seer en verwerping van mense in moeilike situasies. Ongelukkig kan hierdie genesende 

uitdrukking van genade verlore raak in die menslike neiging om eerder krities le wees as 

verlossend. Hierdie kan veral waar wees wanneer die krisis een of ander vorm van morele 

oortreding aanneem of selfs in die geval van egskeiding. Petrus se vraag aan Jesus en Sy 

antwoord daarop plaas ons probleem van onvergewensgesindheid in skerp fokus. " 'Here, 

hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe 

keer?' Jesus antwoord horn: 'Ek se vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe 

keer'" (Matt. 18:21-22). 
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Jesus het toe die verhaal vertel van die amptenaar wat vrygeskeld is van die groot skuld wat 

hy aan die koning geskuld het. Dieselfde man het die persoon wat horn slegs 'n klein 

hoeveelheid geskuld het nie vergewe nie. Hy het geweier om vir die man die genade te gee 

wat hy gekry het. Toe die koning hiervan hoor, het hy die amptenaar in die tronk laat gooi 

totdat hy sy skuld kon vereffen. Jesus het toe hierdie gelykenis van toepassing gemaak op 

ons verhoudings toe Hy gese het, "So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak 

as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie" (Matt. 18:35). 

Die genesings bediening van die kerk bied volgens Howell (1984: 51) vergifnis en vernuwing, 

sowel as kos, skuiling, vriendskap en 'n luisteraar aan. Met die dat so baie gesinne worstel 

met ekonomiese, sosiale en emosionele druk, word die genesings bediening al hoe meer 

nodig. 
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HOOFSTUK 6: STRUIKELBLOKKE IN DIE PAD VAN 'N GESINSGERIGTE BEDIENING 

6.1. Die heilige toom 

Daar is geen manier dat 'n bediening wat so direk en onmiddellik deel met die hart en siel 

van die plaaslike gemeente kan wegkom van 'n wye spektrum van reaksie nie. Hebbard 

(1995: 64) skryf dat hy onverhoeds betrap is met die verskeidenheid van reaksies van 

kerkleiers en lede van die gesinsbediening. "In my naive mind, the thought of a church 

ministering to the felt needs of the members and the community seemed like a godly 

endeavour. How could anyone not be supportive of family ministry? How wrong I was!" 

In 'n gesinsgerigte bediening meet jy as predikant jouself voorberei vir 'n wye reaksie op die 

bediening. Sommige van die reaksies sal maklik hanteer kan word met tyd en 

gespreksvoering. Ander sal weer hoogs emosioneel wees en moeilik om te kan hanteer. 

Hierdie hoofstuk fokus op die vrae: Hoe reageer kerke op gesinsprobleme? Wat is die groot 

struikelblokke in die pad van 'n gesinsgerigte bediening? Waarom gaan die lidmate nie meer 

na die kerk om hulp? Watter stappe kan gedoen word om hierdie situasie aan te spreek? 

6.2. Die algemene reaksies van die kerk op gesinsprobleme 

Hebbard (1995: 65) omskryf die volgende 5 benaderings as die mees algemeenste reaksies 

op gesinsprobleme. 



191 

6.2.1. Die volstruis benadering 

Sommige kerke begrawe hulle koppe in die sand as dit kom by gesinsprobleme. Hulle het 

aanvaarbare en onaanvaarbare gesinsprobleme. As 'n krisis buite die kring van 

aanvaarbaarheid val, kyk hulle ander pad. 

Gesinne in hierdie kerke is een van drie tipes. Eerstens is daar die gesinne wat 'n 

ongemaklike lagie vernis van perfektheid handhaaf. Hulle is die volstruise wat oor die 

algemeen beheer behou. Tweedens is die sukkelaars. Dit is die paartjies, enkellopendes, 

tieners of kinders wat die fout maak om 'n onbehoorlike stryd te voer. Hulle word beleefd 

deur die eerste groep ge"ignoreer en dwaal mettertyd weg tot verligting van die eerste groep. 

Die derde groep sluit die wagtoring mense in. Hulle is nie baie nie. Hulle sien die volstruise 

en die sukkelaars en roep om 'n reaksie. Hulle is oor die algemeen moeg en dra 'n swaar 

pastorale las. Gewoonlik brand hulle uit en loop. 

6.2.2. Die ontkennende benadering 

Sommige kerke kategoriseer alle gesinskrisisse as verkeerd en kommunikeer ongelooflike 

hoe standaarde. Wanneer daar nie by die standaarde uitgekom word nie raak hierdie kerke 

eenvoudig ontslae van die skuldige. Hierdie kerke het 'n geneigdheid om eiewyse skape oor 

die afgrond te gooi. Na alles is dit hulle eie skuld dat hulle verlore is. 
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6.2.3. Die moedersdag/vadersdag benadering 

Sommige kerke het 'n oppervlakkige benadering tot gesinsgerigte bediening. Hulle voel as 

hulle op moedersdag of vadersdag daaroor gepreek het, het hulle daarby uitgekom. Die 

normale reaksie op oppervlakkige antwoorde kommunikeer altyd een ding: "Ons verstaan jou 

nie." Elke kerk kan 'n sistematiese en bekostigbare bediening aan gesinne ontwikkeL 

6.2.4. Die nuutste gier benadering 

Daar is kerke wat altyd eerste is om 'n nuwe gier uit te toets. Maak nie saak of dit die nuutste 

film, boek, program, spreker of onderwerp is nie. Min aandag word gegee of die bronne deur 

die kerklidmate aanvaarbaar is of nie. Lidmate word gewoond aan 'n drie-ring sirkus 

benadering in die hantering van behoeftes. Lewens verander nie, mense uit die gemeenskap 

word nie bereik nie en bronne word vermors. 

6.2.5. Die titel-alleen benadering 

Baie kerke wil die titel dra dat hulle 'n gesinsgerigte bediening het maar weier om daarvoor 

opgelei te word. Predikante wat hulle self voorgee as gesinsgerigte predikante moet beset 

dat hulle 'n beeld verteenwoordig wat veronderstel dat hulle opgelei is om familie- en 

gesinskrisisse te kan hanteer. As ek die lite! gesinsgerigte predikant opneem, neem ek 

daarmee saam die veronderstelling van 'n klomp vaardighede wat daarmee saamgaan. 'n 

Gesinsgerigte bediening vra 'n goed opgeleide individu wat aan die verwagtinge van die kerk 

en gemeenskap kan voldoen. 
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6.3. Landmvne in die oesland 

Daar is baie struikelblokke volgens Hebbard (1995: 67) wat 'n predikant moet oorkom in die 

vestiging van 'n gesinsgerigte bediening. Sommige van hierdie struikelblokke het sy ontstaan 

in geskille wat inherent is aan die bestaan van die kerk. Ander het hulle ontstaan in 

onopgeloste geskille in die persoonlike, huweliks- of gesinslewe van die lidmate en 

personeel. Dit is moeilik om struikelblokke te hanteer wat in enige kerk is. Daar is 'n klompie 

landmyne volgens (Hebbard, 1995: 68-77) waarna nou gekyk gaan word. 

6.3.1. Die beradings-alleen voorveronderstelling 

Baie dink aan gesinsgerigte bediening as alleen die daarstel van 'n berader of 'n 

beradingsentrum. Dit is waardevol maar is nie 'n volledige gesinsgerigte bediening nie omdat 

dit nie die element van voorkoming bevat nie. Daar sal hard aan gewerk moet word dat die 

gemeente jou nie sal sien as net 'n berader wat heeltyd op roep is nie. Daar sal 'n deeglike 

werksomskrywing uitgewerk moet word sodat die predikant ook tyd kan he vir die uitwerk van 

voorkomende programme, die gee van opleiding aan vrywilligers en effektiewe uitreike in die 

gemeenskap. 

6.3.2. lntegrering van die Bybel met sielkunde 

Die gesinsgerigte predikant sal sy totale bediening wil baseer op 'n soliede Bybelse basis. Hy 

sal ook sy gemeentelede wil help om hulle koppe skoon te kry oor baie bruikbare konsepte 

vanuit die veld van die sielkunde, menslike ontwikkeling en berading. Terwyl die Bybel altyd 
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dien as die beslissende bran van die waarheid, kan ander dissiplines gebruik word om ons te 

help om die gesins dinamika te verduidelik. 

6.3.3. Eenvoudige antwoorde vir komplekse probleme 

Die gevaar in prediking is dat altyd dieselfde toepassing week na week gemaak word. Bid, 

bestudeer jou Bybel en vertrou God. Dit is uitstekende raad en behoort daagliks deel te wees 

van die Christen se lewe. Dit is egter nie wys om alle lewensvrae met die advies te 

beantwoord nie. Die boodskap wat die gemeente kry is dat die predikant nie regtig die 

kompleksiteit van hulle probleme verstaan nie. Nie een kan 'n kenner wees op al die vrae van 

al die lidmate nie maar ons kan by die stadspoorte sit en leer. Ons moet leer om weg te kom 

van ons vooropgestelde idees en deel word van die mense om ons se stryd en pyn. 

In die proses sal ons ons personeel moet heroplei. Die probleme wat vandag by mense 

voorkom is nie vroeer aangespreek nie en vra dat ons die aard van ons bediening dien 

ooreenkomstig moet aanpas. Ons sal eers moet hoor wat die probleme is voor ons die 

antwoorde kan verskaf. 

6.3.4. Ontkenning 

Dit is een van die mees algemene struikelblokke in gesinsgerigte bediening. Ontkenning in 

die kerk funksioneer baie dieselfde in ongesonde gesinne. Kerkleiers sal tot die uiterste gaan 

om die siekte binne·die kerke te ontken en te beskerm. Die gesinsgerigte predikant loop die 

risiko om die ontkenning te konfronteer en die sondebok te word. Net soos baie ander 
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struikelblokke ontstaan ontkenning as gevotg van onopgetoste krisisse by die leiers, 

predikante en die gemeente. Net socs 'n gesonde gesin meet die gemeente teer om te bely, 

te vergewe en die krisis te bestuur. 

6.3.5. Moenie jou vuil wasgoed was nie 

Een van die mees algemeenste sieninge van vorige generasies is dat die gesin sy eie 

probteme meet hanteer. Die grootste bekommernis was wat die mense daarvan sat se. 

Daarom meet die gesinne gehetp word om 'n klimaat te skep waar dit vir enige lid van die 

gemeenskap veilig en vertroulik genoeg is om aan te klop vir hutp. Mense meet nuwe 

perspektiewe ontwikkel random die aanvaarbaarheid om te fouteer en wat beteken 

onvoorwaardelike liefde. 

6.3.6. Die omvang en erns van die probleem 

Sommige predikante is versigtig om gesinsgerigte bediening te nader vanwee die omvang en 

kompleksiteit van die probleem. Om vanuit 'n ontkennende hoek daarna te kyk kan hulle dit 

regkry om vir 'n tydlank die konflik heeltemal te vermy. Ongelukkig vir hulle neem dit egter 

net 'n kart tydjie voordat daar 'n paartjie een of ander krisis ontwikkel. Gesinsgerigte 

bediening is nie 'n opsie nie, dit is iets wat elke gemeente doen, geed of sleg. 
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6.3.7. Onaanvaarbare krisis 

Die meeste kerke definieer wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar om mee te worstel. 

Natuurlik is dit nie nodig om elke persoonlike sonde te openbaar nie maar ons moet 'n 

openheid in ons gemeente skep sodat die lidmate korporatiewe genesing kan beleef. 

6.3.8. Kwantitatiewe groei 

Sommige kerke sal 'n gesinsgerigte bediening alleen vestig ter wille van die moontlike groei 

in getalle. Hulle wil die massas trek met die kurrikulum van gesinsgerigte bediening. Oil kan 

werk want kerke word gepak met mense wat skreeu om antwoorde op hulle lewensvrae en 

krisisse, maar die gevaar is dat as dit net gaan om getalle gaan die mense gou agterkom dat 

daar 'n egtheid ontbreek. 'n Werklike omgee vir die mens in nood. Werklike gesinsgerigte 

bediening gee om vir die mens en roep horn op tot 'n !ewe van dinamiese dissipelskap. 

6.3.9. Personeelprobleme 

Soms ontstaan daar struikelblokke vanuit die personeelkorps. 

• Reaksie op kern waarhede. Sommige mense word bedreig met die gesinsgerigte 

bediening se vermoe om amper onmiddellik deur te dring tot die kem en hart van die kerk. 

'n Basis van kennis en vertroue kan gou gebou word. Gawes kom spontaan tot sy reg. 

Jaloesie kan egter ontstaan as die personeel nie ingesluit word in die beplanning en 

implimentering nie. 
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• Leierskaps probleme. Die inisiering van 'n gesinsgerigte bediening binne 'n gemeente 

waar daar 'n paar predikante is kan onopgelosde krisisse en probleme tussen die 

predikante uitlig. 

• Hulpbronne. Soos wat die behoeftes ge'identifiseer word kan die behoefte ontstaan om 

die herontplooiing van bestaande hulpbronne. Dit veroorsaak baie keer problems 

aangesien hulpbronne maar skaars is in al die kerke. Begrotings bly maar altyd 'n 

kopseer. 

6.3.10. Weerstand om te beplan 

Sommige kerke weier om te beplan en te prioritiseer. Dit is makliker om baie besig te wees 

sender om te weet waarheen is jy oppad en hoe gaan jy daar uitkom. Gesinsgerigte 

bediening dwing die predikant om indringende vrae te vra rondom die effektiwiteit van die 

bediening. Dit is nie altyd maklik nie veral in ouer gemeentes waar programme nou al vir jare 

loop. Dit was dalk effektief jare gelede maar nou betaken dit niks. 

6.3.11. Kerk as 'n klub 

Sommige kerke sien hulleself as 'n klub met die personeel wat by die voordeur staan en 

lidmaatskapkaartjies verkoop. Die predikant is dan die een wat almal se probleme meet 

uitsorteer. Van almal word verwag om by die klubreels te hou soda! almal gelukkig kan wees. 



198 

6. 3.12. Boomstomp deskundiges 

Baie van die kerke het 'n boomstomp gesinsdeskundige. So 'n deskundige het al die 

antwoorde op al die teenswoordige en toekomstige gesinskrisisse in 'n gekonsentreerde 

vorm. Hulle neem gewoonlik aanstoot by die gedagte dat sommige van die probleme bo 

hulle vuurmaakplek is. Indian hulle opgelei is kan sulke persona wonderlike hulpbronne word 

as gevolg van hulle moontlikhede en kommunikasie vaardighede. As hulle gelos word kan 

hulle egter meer probleme veroorsaak. 

6.3.13. Gebrek aan 'n teologiese basis 

Gesinsgerigte bediening laat baie teologiese vrae ontstaan oor die huwelik, egskeidings, 

swaarkry, pyn, enkellopendheid, seks, ouerskap en geld. Die opleiding van die gesinsgerigte 

predikant moat die vermoe reflekteer om kerklidmate te help met die teologiese implikasies 

van hulle lewe en besluite. 

6.3.14. Hantering van korporatiewe pyn 

Baie kerke is verlam as gevolg van onopgeloste gemeente konflikte. As daar sulke 

korporatiewe pyn in die kerk ervaar word, is daar drie opsies. 

• lgnoreer die pyn en bly in die ontkenningssirkel. 

• Probeer om as 'n interne konsultant op te tree. 

• Probeer om onderhandelinge le fasiliteer deur 'n eksterne konsultant. 
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Die eerste twee opsies is teenproduktief vir jou en die gemeente. Die beste opsie is om die 

gemeente te sien as 'n ongesonde gesin wat dringend behandeling nodig het. Begelei die 

leiers om 'n konsultant van buite te betrek in die definiering en evaluering van die probleme. 

Op hierdie manier word die kerk gehelp om eienaarskap te aanvaar vir die probleme. 

6.4. Waarom het hulle nie na ons qekom vir hulp nie? 

Kerke het informele reputasies in die gemeenskap (Hebbard, 1995: 95). Party kerke is 

bekend as veilige hawens in 'n storm. Ander kerke is groot aanbiddings gemeenskappe of 

opvoedkundige instellings. Sulke reputasies word opgebou deur effektief of oneffektief om te 

gaan met mense se probleme. Een van die ergste reputasies wat 'n kerk kan he! is dat hy 

onwillig of nie instaat is om gesinsprobleme te hanteer nie. Die lidmate voel dat hulle mense 

hulle nie te hulp kom nie. Die vraag ontstaan: Waarom help hulle ons nie? 

Hebbard (1995: 80-87) vra die vraag: "Why do our people not come to us for help?" Hy voel 

dat die antwoord op die vraag IE! in die verskillende ervaringe wat die lidmate in die verlede 

gehad het. Hier volg nou volgens horn van die belangrikstes: 

6.4.1. Hulle het ons hulle stryd vertel en ons het hulle nie geglo nie. 

Alie vorms van onetiese gedrag word in kerke gevind. Baie keer glo predikante nie die 

lidmate nie. Di! laat die lidmate voel die predikante leef nie in hierdie wE!reld waarin hulle elke 

dag leef nie. Kerke met 'n volstruis benadering ten opsigte van gesinsprobleme kan nie 

verwag dat hulle arende of engele met gebreekte vlerke sal trek nie. 
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6.4.2. Hulle het ons voorskrifte probeer en dit het nie altyd gewerk nie. 

Die Bybel voorsien insigte in die moeilikste menslike situasies. Ons moet net tyd neem om 

die antwoorde te gaan soek. Kerklidmate stroom na beraders met die klagte dat die prediking 

en onderrig irrelevant is ten opsigte van hulle stryd. Hulle is oorgelewer aan die wereld wat 

nie vir hulle toepaslike en skoon antwoorde gee nie. Ons het nie al die antwoorde nie maar 

ons is medesoekers na God se wil ten opsigte van ons menslike stryd. So 'n reaksie verhoog 

die predikant se geloofwaardigheid. 

6.4.3. Hulle het nie die predikante en kerkleiers beleef as transparant en medeworstelaars 

met lewenskrisisse nie 

Die meeste predikante kan baa! by 'n eerlike selfevaluasie ten opsigte van sy swakhede en 

sy sterkpunte. Gesinsgerigte bediening vereis 'n predikant en personeel wat transparant is. 

Mense wil weet dat hulle leiers geloofwaardig en eerlik is. Predikante het nie die reg om 

hulleself le verhef bo legitieme probleme nie. Wanneer kerke leiers sien wat saam met hulle 

worstel en bereid is om die moue op te rol en betrokke te raak by die alledaagse worsteling 

sal dit hulle inspireer om self ook hulle eie lewens te verbeter. 

6.4.4. Ons het hulle vertroue in ons verbreek. 

Ons moet die privaatheid en vertroulikheid van lidmate en lede van die publiek respekteer. 

Nie een, maak nie saak wat sy posisie of verwantskap is het die reg tot die privaat gesprekke 

van ander, veral by die kerk. Nie een predikant of kerkleier of personeellid het die reg om in 
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sy/haar pos aan te bly as hulle skinder nie. Die gesinsgerigte predikant moet soms die leiers, 

personeel en sekretaresses in die kerk heroplei om die privaatheid van elke lid of besoeker 

te respekteer. 

6.4.5. Ons het nie onsself oopgemaak om sodoende ons berisping en supervisie te wettig 

me. 

Sommige gemeentes kry swaar onder die newe-effekte van kerkleiers en predikante wat nie 

vaardig is om mense te help nie. Sommige individue soek na posisie en mag ter wille van 

aansien en eer om hulle ego's te streel. Hulle moet in beheer wees by die kerk aangesien 

hulle geen of min beheer iewers anders het, nie by die werk of die huis nie. Dit is dringend 

noodsaaklik dat kerkleiers en predikante bereid sal wees tot supervisie soda! hulle nie sat 

toelaat dat persoonlike voorkeure en gevoelens hulle werk benadeel nie. 

6.4.6. Ons het ons kansels gebruik en misbruik om persoonlike gesinsprobleme te hanteer. 

Sommige lidmate is bang dat hulle persoonlike probleme word materiaal vir die predikant se 

illustrasie volgende Sondag. Partykeer raak predikante gefrustreerd met 'n geval of selfs 

hulle eie gesinne dat hulle 'n hele preek daaraan wy om daardie persoon Of gesin aan le 

spreek. Di! is 'n totale misbruik van 'n magsposisie en die vertroulike bedienings verhouding. 

Ons moet toestemming vra om iemand se verhaal of getuienis te gebruik. 
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6.4.7. Ons het ons gewondes geskiet of gelos om dood te gaan. 

Sommige kerke mishandel hulle gewonde huwelike en gesinne. In plaas van om die tyd te 

gebruik om die gewonde terug te bring na veilige beskutting laat ons hulle eerder sterf ver 

weg van die kerk. Ons kan dit nie wegredeneer dat kerke geken word aan die manier waarop 

hulle die bediening toepas nie. Mense in nood praat oor die reaksie van die kerk. 

6.4.8. Hulle het te veel vreugde gesien in korrektiewe aksies in die verlede. 

Soms word tuggevalle met groot satisfaksie afgelees. Kerklike tug is welliswaar 'n duidelike 

deel van die kerk maar dit gaan gepaard met 'n stuk seer en omgee. God hanteer ons soos 

sy kinders. Hy dissiplineer ons sodat ons kan groei as sy kinders. Hy doen dit nie uit 'n 

begeerte om ons terug te kry nie. Hy doen dit uit liefde. So moet ons ook in die gemeente 

omgaan met die tug. Die mense moet altyd bewus wees van ons onvoorwaardelike liefde. 

6.4.9. Hulle beleef ons as standaardloos ten opsigte van die gesinslewe. 

Ons mense is honger om te hoor wat se God se Woord oor die gesin. Mense is soms 

verstom oor die Bybel so relevant is. Ons kan die standaarde hoog hou. Ons kan die ideaal 

van 'n monogame huwelik hoog hou. Ons kan die verwagting van 'n redelike 

kinderversorging en beskerming hoog hou. Ons kan dit alles doen terwyl ons met die 

stukkendes en ontspoordes werk. 
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6.5. Oorkom institusionele struikelblokke 

Daar is na die struikelblokke verwys as institusionele struikelblokke aangesien dit deel is van 

die ongeskrewe reels van die hele kerk. As gesinsgerigte predikant staar jy 'n lang proses in 

die gesig om hierdie probleme aan te spreek. Met geduld en 'n voortgaande paging om 'n 

gesonde gesinsatmosfeer te skep, kan jy die kerk help om 'n meer effektiewe reaksie te 

ontwerp vir gesinskrisisse. Hier volg 'n paar algemene voorstelle (Hebbard, 1995: 87): 

• Help die plaaslike kerk om gesinsgerigte bediening te sien in breer terme as net berading 

of 'n beradingsentrum. 

• · Help kerkleiers om vriende te maak met berading en sielkunde. Lei hulle in 'n studie van 

die integrering van sielkunde en teologie en staan hulle by in die herwaardering van 

terapie. 

• Bevestig alle lewenskrisisse as die moeite werd vir bediening. 

• Staan die kerkleiers by in die definiering van sukses as beide kwantitatief en kwalitatief. 

Beklemtoon opvoeding en onderrig as noodsaaklik vir gesonde kerkgroei. 

• Help bou aan personeel verhoudings en vaardighede. 

• Help in die opleiding van leiers en lidmate om ander te help. 

• Tree op as 'n gemeentelike raadgewer in gevalle van gemeentelike konflik. 

• Ondersoek vooroordele teen groepe van mense. 

• Vermy die gee van simplistiese antwoorde op komplekse probleme. 

• Leer vanuit jou worsteling en jou sterkpunte. 

• Wees oop vir legitieme supervisie en bevorder openheid tussen al die predikante. 
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• Modelleer aanvaarding van mense met "onaanvaarbare" krisisse. 

• Verwerp ontkenning en leer kerkleiers om na die aard van problems ender lede te luister 

en te verstaan. 

• Hou alles vertroulik en staan op 'n ononderhandelbare standaard van privaatheid en 

profesionalisme. 

• Wees transparant teenoor die leiers en die lidmate. 

6.6. Samevatting 

Daar is baie struikelblokke uitgelig maar dit is nie nodig om die hande in die lug te gooi en te 

dink die situasie is hopeloos nie. Die antwoord is om 'n geslag van manse groat te maak wat 

werklik omgee. Hulle sal stadig maar saker die skip van die plaaslike kerk terugdraai na die 

winde van verandering. Hierdie gesinsgerigte predikante sal op hulle skouers die gewig dra 

van omgee vir die kerk, gemeenskap en predikantsgesinne. 
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HOOFSTUK 7: ENKELE MODELLE VIR 'N GESINSGERIGTE BEDIENING 

Hierdie hoofstuk bied 'n ontwikkelingsmodel aan vir 'n gesinsgerigte bediening. Die model 

word deur Hebbard (1995: 145) volledig beskryf. Daar word gekyk na 'n basiese struktuur wat 

die opbou funksie, die bediening aan die plaaslike gemeente en die uitbou funksie insluit. 

Daar word gekyk na stappe wat enige gemeente kan neem om sy gesinne te bedien, veral 

kerke wat nie 'n voltydse gesinspredikant of die nodige fondse het nie. 'n Model van 'n 

gesinsgerigte bediening wat homself integreer met bestaande bedieninge in die kerk word 

beoordeel asook 'n volledige model wat gefokus is op die gemeenskap. 

Nie een van die modelle is volledig nie. Soos wat die naam se, is dit modelle van wat gedoen 

kan word. Dit kan dien as 'n vertrekpunt vir vrugtevolle denke van die gesinsgerigte predikant 

en kerkleiers. Gesinsgerigte bediening sal nie dieselfde wees in al die kerke nie. Bepaalde 

beklemtoninge en geleenthede sal die bediening in elke gemeente definieer. Die kritiese punt 

is egter dat elke kerk iets kan doen. 

7.1. 'n Basiese model virdie bedieninq 

Die basiese model begin met aanvanklik drie vlakke. Die predikant en bedieningspan as die 

leiers wat die inisiatief neem. Hulle eerste funksie is om die behoeftes van die plaaslike 

gemeente te bepaal en daarna die behoeftes om te sit in doelwitte. Sien figuur 7.1. 



Figuur 7.1. 
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Dit is 'n dinamiese model. Elke element het 'n impak op die ander elemente. 'n Volgende 

vlak wat bykom is die van opbou en uitbou (figuur 7.2). Soms meet daar besluit word met 

watter een van die twee eerste begin word, aangesien die hulpbronne nie altyd toelaat dat 

altwee gelyktydig ontwikkel nie. Die een kan egter nie regtig los van die ander ontwikkel nie. 

Figuur 7.2 
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Hier volg nou 'n voorbeeld van 'n volledige program waar beide die bene van opbou en 

uitbou ontwikkel is (Figuur 7.3). 

Figuur 7.3. 
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Berading is altyd 'n groat behoefte en kan met vrug eerste aandag kry. Weeklikse toerusting 

oor gesinskrisisse moet besoekersvriendelik aangebied word sodat die lidmate met 

vrymoedigheid hulle vriende en bure kan saambring. Seminare is altyd 'n groat sukses, veral 

as die omliggende besighede uitgenooi word om gratis daaraan deel te neem. 

In enige gesinsgerigte bediening is 'n hulpbronne sentrum 'n noodsaaklikheid. Verder kan 

spesiale geleenthede en veral ook spesiale aanbiddingsgeleenthede vir die gemeenskap 

georganiseer word. Besigheidsmense in die kerk kan ook help om kontakte buite onder die 

professionele gemeenskap op te bou. 

Dit is egter krities belangrik dat daar ook aandag aan die lidmate gegee word. Hulle kan 

naderhand voel ons help al die ander maar word self afgeskeep. Alhoewel al bostaande 

geleenthede oop is vir alma!, ook vir die lidmate is dit tog belangrik om die lidmate op hulle 

eie ook te bedien. Geleenthede waar hulle eie gawes ontwikkel kan word en hulleself ook 

toegerus kan word. 

Daar is 'n dinamiese wisselwerking tussen die uitbou en die opbou gedeelte van die 

bedieningsplan. Die lidmate word bewus van die groat taak na buite en begin al hoe meer 

self daarby betrokke raak. Soos wat die uitbou geleenthede vermeerder, vermeerder die 

geleenthede vir toerusting en opbou. 

Die model van gesinsgerigte bediening kan veralgemeen word en toegepas word op baie 

verskillende situasies. Die individuele elemente onder opbou en uitbou kan verander, 

vermeerder of verminder word na gelang van elke gemeente se situasie en behoeftes. 
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7.2. Wat enige gemeente kan doen ten opsiqte van die bedieninq aan sy gesinne 

Hier volg 'n klompie idees om 'n lae koste gesinsgerigte bediening te begin. 

7 .2.1. Skep 'n staande komitee vir gesinsgerigte bediening. 

Vra die komitee om weer opnuut te kyk na die bediening van die kerk, waarop die klem val, 

die program, die pastorale versorging en die versorging van die leiers. Daag hulle uit met die 

verantwoordelikheid om die heiligheid van die gesin te bewaar en nie toe le laat dat die druk 

van die plaaslike kerk onhanteerbaar word. Hierdie groep sal later die kem vorm van die 

gesinsgerigte bediening en die leierskorps vir die voltydse gesinspredikant. 

7.2.2. Maak 'n punt daarvan om literatuur oor gesinsgerigte bediening te lees en skaf 

materiaal aan vir die leiers. 

Gesinsgerigte bediening is gebou op lees- en luistervaardigdhede. Daar is baie boeke en 

handleidings oor hoe die kerk en die gesin kan hande vat en saamwerk in die vestiging van 

gesonde gesinne. Dit moet gelees en bespreek word. Daar kan ook opsommings gemaak 

word van belangrike boeke en dit kan deurgegee word na van die leiers wat nie die !yd het 

om te lees nie. 



210 

7.2.3. Allokeer boeke, kasette en videos vir die hulpbronne sentrum. 

In baie kerke is die biblioteek die eensaamste plek in die gebou. Dit bevat al die uitskot van 
' 

die vorige predikante se biblioteke en skenkings van goed bedoelde lidmate. Di! is die 

opgaarplek van materiaal wat nie meer relivant is nie. Waarom word die biblioteek nie 

opwindend gemaak met die gereelde aankoop van nuwe boeke oor die gesin en 

gesinsbediening nie? Begroot elke jaar daarvoor en druk die titels en kart besprekings van 

die boeke op die weeklikse afkondigings of maandblad. 

7.2.4. Plaas 'n hulpbronne en verwysings tafel in die ingangsportaal. 

Die beste plek waar 'n gemeente kan begin is om in die voorportaal 'n hulpbron- en 

verwysings tafel te plaas. Vul di! met boeke wat beskikbaar is om te koop, kasette, 

gesinstydskrifte en Christelike boeke en videos vir die kinders. Voorsien 'n lys van beraders 

en ondersteuningsgroepe. Verskaf inligting oor die beradingsentrum. Beman die tafel met 

lidmate wat in die staande komitee van die gesinsbediening is. 

7 .2.5. Begin 'n gereelde klas vir gesinne as deel van die Bybelskool elke week. 

Lei die gemeente op deur klasse aan te bied wat die nood van die gesinne aanspreek as 

deel van die volledige Bybelskoolprogram. Maak gebruik van bestaande videos en kursusse 

van kundiges op die gebied van die gesin. 
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7.2.6. Hou jaarliks 'n reeks oor die gesinslewe oor 'n onderwerp wat krities belangrik is vir 

die kerk. 

'n Jaarlikse reeks oor die gesin kan die gemeente help om van die grootste krisisse aan te 

spreek. Daar kan ook 'n maand op die kalender opsy gesit word waar daar net op die gesin 

gefokus word. Lidmate kan hulle vriende nooi en naweke kan gebruik word vir uitreike. Dit 

kan later uitgebrei word na 'n groot konferensie oor die gesin. Her-organiseer jou kalender en 

fokus jou gesinsbediening op die natuurlike gebeure in die kalenderjaar. 

7.2.7. Sele in die opleiding van kemleiers vir die gesinsgerigte bediening. 

Opleiding van die kemleiers by die gesinsbediening is essensieel in die vestiging van 'n 

gesonde span wat die inisiatief kan neem. Daar is uitstekende kursusse wat gebruik kan 

word in so 'n opleidingsprogram. 

7.2.8. Stel 'n jaarlikse begroting op vir gesinsgerigte bediening en hou daarby. 

Bring gesinsbediening in as 'n staande punt op die jaarlikse begroting. Wys die kerkraad op 

die voordele om daarvoor te begroot deur terugvoer te gee van die verskillende aksies. As 

die leiers 'n visie kan kry vir 'n gesinsgerigte bediening sal die bediening groei. 
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7.2.9. Kontak plaaslike eiendomsagente en verkoopskonsultante vir demografiese inligting. 

Daar is 'n magdom demografiese inligting beskikbaar van die gemeenskap. Ons moet net die 

regte mense daarvoor vra. Eiendomsagente, plaaslike munisipale rade, koerante en 

advertensie- en bemarkingsgroepe kan die kerk van belangrike inligting voorsien oor die 

gemeenskap waarvan hy deel is en waar hy 'n bediening wil vestig. 

7 .2.10. Besoek ander kerke en kyk na hulle programme. 

Om te begin kan 'n kerk 'n afvaardiging stuur om ander kerke wat reeds gesinsgerigte 

bedieningsprogramme het, te besoek en eerstehands daar te gaan leer. 'n Mens hoef nie die 

wiel weer 'n keer uit te vind nie. Gebruik bestaande programme maar waak daarteen om dit 

net so te wil dupliseer iri jou gemeente. Elke g.emeente is uniek met unieke behoeftes. Pas 

daarom die gekose program aan by jou gemeente. 

7.2.11. Verhoog die besef van die impak van gesinsprobleme deur die kerkleiers te betrek 

by die hulpverleningsproses. 

Sams ervaar die leiers van tyd tot tyd die behoefte aan 'n gesinsgerigte bediening, maar nie 

op 'n daaglikse basis nie. Wanneer 'n leier egter gevra word om saam met die predikant 

betrokke te raak by 'n krisis en saam met daardie gesin 'n pad stap, kom hy gou onder die 

indruk van die nood vir 'n gesinsgerigte bediening. 
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7.2.12. Kry 'n adreslys van konferensies en lesings. 

Probeer self soveel as moontlik sulke geleenthede bywoon en versprei die kasette van die 

lesings onder die leiers. lndien moontlik neem van die leiers saam na sulke konferensies en 

lesings toe. As 'n leier eers eenkeer saam was het jy 'n getroue ondersteuner van die 

gesinsgerigte bediening. 

7 .2.13. Koop reeds bestaande gesinsverrykingsprogramme aan. 

Baie programme is so geskryf dat jy mense daarmee kan oplei om weer ander mense te kan 

oplei. Dit is veral noodsaaklik en uiters geskik vir gemeentes waar daar nie 'n voltydse of 

gedeelde predikant beskikbaar is vir die gesinsbediening. 

7.3. Ontwikkelinqsmodel vir 'n qesinsqeriqte bedieninq 

Hier volg nou 'n ontwikkellings model vir gesinsgerigte bediening. Die program kan ontwikkel 

word sander enige personeel tot by die punt waar 'n volledige plan met personeel 

ge"implementeer word. 

Hebbard (1995: 157) stel 'n plan met agt fases voor. Hierdie fases verteenwoordig die groat 

ontwikkelings fases waardeur 'n groeiende gesinsgerigte bediening kan beweeg. Nie elke 

gesinsgerigte bedieningsprogram sal in staat wees om al die take van elke fase te. volvoer 

nie. Dlt gee egter 'n raamwerk waarop 'n gesinsgerigte program gebou kan word. 
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Elke fase spreek 'n groat vraag aan. Die antwoord of antwoorde op daardie vrae sal dan lei 

tot 'n bedi.eningsproduk. Figuur 7.4. bevat die agt fases met hulle kritiese vrae. Daarna word 

alma! kortliks bespreek. 

Figuur 7.4. 

Fase Benaming Kritiese vraag 

Fase 1: Verwysing "Referral" Watter hulp kan onmiddellik verskaf word? 

Fase 2: Hulpbronne "Resources" Watter hulpbronne kan vinnig verskaf word? 

Fase 3: Heropleiding "Retooling" Watter voortgaande opleiding is nodig? 

Fase 4: Ondersoek "Research" Wat is die toestand van ons gesinne? 

Fase 5: Hulpverlening "Remediation" Watter berading kan ons aanbied? 

Fase 6: Heropvoeding "Re-education" Watter opvoeding/verryking kan. ons aanbied? 

Fase 7: Herkonstruksie "Reconstruc- Watter impak sal die bediening he op die 
ti on" Qroter kerksisteem? 

Fase 8: Uitreiking "Reaching out" Waar sal ons uitreik? 

7 .3.1. Fase 1: Verwysing: Watter hulp kan onmiddellik verskaf word? 

Elke gemeente behoort 'n verwysingsraamwerk te he van goeie beradingshulpbronne waarna 

hy sy lidmate kan verwys. Dit sal soms moeilik wees want daar is nie altyd beraders 

beskikbaar nie. Dit is soms nodig om saam met 'n paar gemeentes ooreenkomste aan te 

gaan met 'n berader. 
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7.3.2. Fase 2: Hulpbronne: Watter hulpbronne kan vinnig verskaf word? 

Gemeentes moet gereed wees om op kort kennisgewing hulpbronne te kan verskaf. Die 

bronne kan so eenvoudig wees soos 'n boekrak vol tersaaklike boeke, of 'n naamlys van 

beskikbare beraders. 

7.3.3. Fase 3: Heropleiding: Watter voortgaande opleiding is nodig? 

Die ontsaglike ontploffing van gesinsprobleme he! die behoefte aan ekstensiewe en 

voortgaande opleiding beklemtoon. Di! geld nie net vir die leiers nie maar ook die lidmate. 

Daar is baie kursusse wat beskikbaar is vir gewone lidmate. 

7.3.4. Fase 4: Ondersoek: Wat is die toestand van ans gesinne? 

Oil is goed om met 'n behoeftebepalingsvraelys te begin. Oil kan ook uitgebrei word na 'n 

weier gemeenskap. Die eindresultaat behoort 'n verslag te wees van die toestand van die 

gesinne in die gemeenskap en hulle behoeftes. 

7.3.5. Fase 5: Hulpverlening: Watter berading kan ons aanbied? 

By die fase word gepoog om nie net mense le verwys na beraders toe nie maar om self 

berading te verskaf. Dit behels moontlik die indiens neem van 'n voltydse persoon vir 

berading. Daar is oak verskeie ander opsies. Die gemeente moet gaan kyk wat is vir hulle die 

mees haalbaarste. 
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7.3.6. Fase 6: Her-opvoeding: Watter opvoeding/verryking kan ons aanbied? 

By hierdie fase het die bediening al vorm aangeneem met klasse, seminars, wegbreek 

geleenthede en ander programme wat beplan word as deel van die normals beplanning. Al 

die geleenthede fokus op altwee bene naamlik berading en voorkoming. 

7.3.7. Fase 7: Herkonstruksie: Watter impak sal die bediening he op die grater 

kerksisteem? 

Op hierdie stadium het die bediening al so gegroei dat dit 'n impak het op die grater 

bediening. Daar kan nou aanspraak gemaak word op verandering in die programbeplanning. 

Hier is dit krities belangrik of die gesinspredikant die vertroue en ondersteuning van die 

gemeente het. Di! help baie as daar al 'n paar suksesverf'1ale is vanuit die gesinsbediening. 

7.3.8. Fase 8: Uitreiking: Waar sal ans uitreik? 

Daar is nou by die punt gekom wat daar doelbewus uitgereik kan word na die gemeenskap. 

Die grondwerk is gedoen, die personeel en leierskorps se vaardighede ten opsigte van 

gesinsbediening is opgeskerp, daar is 'n goeie beradingshulpbron gevestig en die 

voorkomingsprogramme loop goed. 
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7.3.9. lmplikasies 

Dit neem tyd om die vaardighede en leierskap te ontwikkel wat nodig is om deur al agt 

stadiums te gaan. Oil hang baie af van di! wat beskikbaar is. 

In figuur 7.5. word 'n vergelyking gemaak op grand van die agt fase ontwikkelingsmodel 

tussen die drie tipes gesinsgerigte bedieningsopsies naamlik gesinsgerigte bediening sonder 

'n predikant, met 'n gedeelde predikant en met 'n voltydse predikant en by watter fases hulle 

kan uitkom. 

Figuur7.5. 

Fase Geen i;iredikant Gedeelde i;iredikant Voltvdse i;iredikant 

Verwysing Ja Ja Ja 

Hulpbronne Ja Ja Ja 

Heropleiding Ja Ja Ja 

Ondersoek Moontlik Ja Ja 

Hulpverlening Opsie Ja Ja 

Heropvoeding Opsie Opsie Ja 

Herkonstruksie - - Ja 

Uitreiking - - Ja 
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7.4. lnisiering van die bedieninq sonder 'n predikant vir gesinsbedieninq 

Die vraag is nou hoe kan 'n kerk sander 'n voltydse of deeltydse predikant vir 

gesinsbediening hierdie agt fases deurgaan? 'n Gemeente hoef nie 'n voltydse of deeltydse 

predikant te he vir gesinsbediening om gesinsgerigte bediening te kan doen nie. Al wat nodig 

is, is 'n verbintenis van die leiers en lidmate om gesinne le help om voor te berei vir en om te 

deel met krisisse. 

Dit is moontlik veral as gekonsentreer word op die take by fases 1, 2 en 3. Die kerk kan 'n 

effektiewe gesinsgerigte bediening vestig deur te konsentreer op verwysings, hulpbronne en 

heropleiding van die leiers en die gemeente. Hierdie drie doelwitte kan 'n heel toereikende 

vlak van omgee binne die kerk vestig sander dat dit te veel kos. Dit dien oak as 'n goeie 

basis as daar later na 'n verdere vlak van groei oorgegaan kan word en iemand deeltyds 

gebruik kan word. 

7.5. Die ontwikkeling van 'ngesinsqerigte bedieninq met 'n gedeelde predikant 

'n Gedeelde predikant verwys na enige predikant in die gemeente wat die werk van die 

gesinsgerigte bediening kombineer met enige ander bedieningsgebied. In die lig van die agt 

fase model kan so 'n bediening uitgebrei word na nag drie fases toe naamlik fase 4: 

ondersoek, fase 5: hulpverlening en fase 6: heropleiding. Alhoewel hierdie fases oak onder 

die lekebediening aandag kan kry, kan dit hier tot sy voile potensiaal ontwikkel word. 
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Die gesinsgerigte bediening met 'n gedeelde predikant kan sy doelwitte en dienste uitbrei. 

Alhoewel hy nogsteeds sal fokus op die plaaslike gemeente met uitreike geloods deur die 

lidmate self. So 'n predikant kan die gemeente lei deur volledige gesinsbehoeftes te 

ondersoek. Terapeutiese en voorkomings programme kan ontwikkel word wat die 

verskillende behoeftes binne die kerk kan aanspreek. 

Voordele van so 'n gedeelde predikant is dat dit die geleentheid bied vir gemeentes wat nie 

die fondse het vir 'n voltydse predikant vir gesinsgerigte bediening, om ook die voordeel te 

he van 'n predikant. Dit lei tot vinniger integrering van die gesinsgerigte bediening binne die 

bestaande bedieninge. Die gevaar is dat so 'n predikant gou oorweldig kan word deur die 

ekstra verantwoordelikheid en dit kan lei tot die struikelblok van die dra van die titel alleen 

sender werklike effektiewe bediening. 

7.6. Die uitdaging van die volle gesinsgerigte bedieningsprogram 

As 'n kerk homself eers verbind he! tot die eerste twee stadiums van ontwikkeling sal dit 

natuurlik lei tot die behoefte aan 'n voltydse predikant vir die gesinsgerigte bediening en 

daarna ook na die voile gesinsgerigte bedieningsprogram. Wanneer na die voile program 

beweeg word, word die deur ook oopgemaak vir die laaste twee fases in die agt fase 

ontwikkelingsmodel naamlik fase 7: herkonstruksie en fase 8: uitreiking. 

7.6.1. 'n Voorbeeld van 'n moontlike program 
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Figuur 7.6. illustreer 'n gesinsgerigte bediening wat ontwikkel is volgens die 8 fase 

ontwikkelings model. Dit sluit in 'n beradingsentrum, 'n voorkomende opvoedingsprogram wat 

genoem word "Wees voorbereid", gemeenskaps uitreike, 'n geestelike ontwikkelingsprogram 

wat genoem word "Die altaar", besigheids konsultering en konsultering met kerke wat 

ge·interesseerd is in gesinsgerigte bediening. 

Fiduur 7.6. 

DIREKTEUR: 
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BEDIENING 
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I I I 
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Terapeute Vrywillige Vrywillige Produksie Besig-
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STEUNINGS-
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Audio/ Medial Rekenaar 
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kassette Adverten-
sies 
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Elkeen van die bedieninge sal nou kortliks bespreek word ten opsigte van wat sy doel is, 

hoekom is hy daar, watter rigting is hy gefokus, die leierskap wat hy benodig en watter 

hulpbronne nodig is. 

7 .6.2. Beradingsentrum 

Beradingsentrum: 

Dael: Om berading te verskaf aan individue, huwelikspare en gesinne 
in die gemeente en gemeenskap ten einde hulle te begelei tot 
die herstel van verhoudings in die gesin en met God 

Rasioneel: Die gemeente se behoefte analise en die ondersoek na die 
gemeenskap se behoeftes behoort die basis te wees van die 
bediening. 

Rigting: Na binne (opbou) en na buite (uitreik). 

Leierskap: Direkteur van die beradingsentrum. 

Ondersteuningspersoneel: Voltydse en deeltydse terapeutiese personeel. 

Addisionele bedieninge: Ondersteuningsgroepe, verwysingsnetwerk, intemskappe en 
boekwinkel/biblioteek. 

Fasiliteite: Beradingsentrum, boekwinkel en area vir hulpmiddeltoonbank 
in die kerk. 
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7 _6_3_ Voorbereidingsprogram 

Voorbereidingsprogram: 

Dael: Om opleiding in Christelike lewensvaardighede ten opsigte van 
die gesin te verskaf; opleiding meet pro-aktief en voorkomend 
wees. 

Rasioneel: Die belangrikste uitgangspunt tot die Christelike gesinslewe is 
om pro-aktief te wees en om individue, paartjies en gesinne te 
help om voorbereid te wees op die spanning van en druk op die 
hedendaagse gesinslewe. 

Rigting: Na binne (opbou). 

Leierskap: Predikant vir gesinsbediening 

Ondersteuningspersoneel: Opleiers en ander predikante. 

Fasiliteite: Lesinglokale en plek vir seminare. 

7.6.4_ Gemeenskapsuitreike 

Gemeenskapsuitreike: 

Dael: Om relevante, nie bedreigende geleenthede vir buite-kerklike 
persone te skep waar hulle eietydse boodskappe en opleiding 
kan ontvang oar belangrike gesinskrisisse om sodoende brue te 
bou vir christelike diens en versorging_ 

Rasioneel: Gemeenskappe is cop vir relivante onderrig oar die worsteling 
van hedendaagse gesinne vanuit 'n Bybelse standpunt. Die 
daarstel van nie bedreigende en betekenisvolle programme 
maak die deur cop vir dieper bespreking oar geestelike 
versorging. 

Rigting: Na buite (uitbou). 

Leierskap: Predikant vir gesinsbediening 

Ondersteuningspersoneel: Gemeenskaps uitreik span 

Fasiliteite: By die kerk of weg van die kerk. 
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7.6.5. Gesinsaltaar bediening: 

Gesinsaltaar bediening: 

Doel: Om die kerk te voorsien van 'n sterk beklemtoning op die 
persoonlike en gesin se geloofsontwikkeling deur die 
verskillende geestelike dissiplines. 

Rasioneel: Die behoefte analises toon duidelik dat een van die belangrikste 
behoeftes in die gesin temas oor die geloofslewe in die gesin is. 

Rigting: Na binne (opbou). 

Leierskap: Predikant vir gesinsbediening 

Ondersteuningspersoneel: Gesinsaltaar span. 

Fasiliteite: Geen 

7 .6.6. Besigheidskonsullering 

Besigheidskonsultering: 

Doel: Om besighede van hulpbronne le voorsien om die snel 
veranderende gesinlewe en die impak daarvan op die werkplek 
le kan hanteer en om 'n balans te vestig lussen werk, gesin en 
kerk. 

Rasioneel: Nie een van die sosiale veranderinge hel so 'n impak op die 
gesin as die verandering in die aard van werk in ons generasie. 
Die kerk moet die gemeenskap help om die gesinseenheid le 
versterk. 

Rigting: Na buite. 

Leierskap: Predikant vir gesinsbediening. 

Ondersleuningspersoneel: Besigheidsmense in die gemeente en gemeenskap. 

Fasiliteite: Geen 
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7.6.7. Gesinsgerigte bedieningskonsultante 

Gesinsgerigte bedieningskonsultante: 

Doel: Om ander kerke en sendingorganisasies te voorsien van die 
gereedskap om effekti ef hu lie gesinne te bedien deur 'n 
gesinsgerigte bediening. 

Rasioneel: Baie kerke is nie in staat om selfs 'n deeltydse persoon aan te 
stel om na die behoeftes van die gesinne om te sien nie. 
Daarom kan groter kerke hulleself sien as hulpsentrum wat hulle 
programme en materiaal beskikbaar stel vir ander kerke. 

Rigting: Na buite. 

Leierskap: Predikante vir gesinsbediening. 

Ondersteuningspersoneel: Produksiespan 

Fasiliteite: Geen 

2.6.8. Ten Slotte: 

Dit is slegs een model vir 'n ten voile ontwikkelde gesinsgerigte bediening. Elke kerk en elke 

situasie sal nuwe innoverende denke vereis om die geleenthede wat beskikbaar is ten voile 

te benut. 

7.7. Samevatting: 

In die hoofstuk het ons gekyk na die agt fase ontwikkelingsmodel om 'n gesinsgerigte 

bediening te vestig. Die model is ook bespreek aan die hand van die drie tipes gesinsgerigte 

bedieningsopsies naamlik gesinsgerigte bediening sonder 'n predikant, met 'n gedeelde 

predikant en met 'n voltydse predikant en by watter fases hulle kan uitkom. 
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Daar is ook verskeie voorbeelde gegee van gesinsgerigte bedieninge. 'n Kerk kan begin met 

die basiese tree deur die daarstel van 'n werkskomitee. Verder is ook 'n voorbeeld gegee van 

'n ten voile gesinsgerigte bediening wat veral na buite gerig is. 

Geen model is perfek nie. Soos vroeer genoem sal elke gesinsgerigte bedieningsprogram 

verskil van mekaar as gevolg van klomp dinamiese faktore. Soos wat die gesinsgerigte 

bediening groei en ontwikkel, so sal die modelle ook verander en aanpas. Wat belangrik is, 

is dat elke kerk, maak nie saak hoe groat of hoe klein nie, kan iets doen in sy bediening aan 

gesinne. 
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HOOFSTUK 8: SAMEVATTING: 

Lyon & Smith (1998: 7-9) skryf dat daar vier uitstaande kenmerke was wat in al nege van 

hulle gevallestudies voorgekom het van gemeentes wat gepoog het om die behoeftes van die 

gesinne in hulle gemeentes aan te spreek. Elke gevallestudie het 'n kritiese en praktiese 

teologiese perspektief ontwikkel op die gesinsbediening van die gemeente. 

Hulle skryf: "These case studies provide markers for us about the struggles, possibilities, and 

limitations that face religious communities as they articulate and practice their faith in the 

face of difficult changes, disruptions, and crises in family life." 

• Al die gemeentes het maniere gesoek vir gesinne, as gesinne en nie as 'n 

groepering van individue nie, om vir hulleself 'n plekkie te vind in die grater godsdienstige 

gemeenskap. Hulle het die gesinne gehelp om nie plat te val in die stryd teen kulturele en 

materialistiese idividualisme nie. Al die gemeentes het die gesinne genooi om hulleself te 

sien as deel van 'n wyer gemeenskap van lojaliteit, regverdigheid en verantwoordelikheid. 

• Al die gemeentes het gehelp om die emosionele vaardighede en hulpbronne te 

voorsien om intieme verhoudings te handhaaf en om dit self te herstel wanneer intieme 

verhoudings verbrokkel het. Vir baie mense is die gesin die belangrikste, indien nie, die 

enigste bron van intieme emosionele intimiteit en persoonlike identiteit. Hierdie verwagting 

veroorsaak soms seer en wonde en daarom het die gemeente die verantwoordelikheid om te 

help in die genesingsproses. 
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• Al die gemeentes het klem gele op die sosialisering van kinders en volwassenes. 

Dit bring twee belangrike punte na vore. Aan die een kant is daar baie gemeentes wat 

betrokke is in sulke sosialiseringsgeleenthede vir kinders en volwassenes. Die meeste van 

die gemeentes vul die sosialiseringsprosesse wat deur die skool en gesin aangebied word 

suksesvol aan. Aan die anderkant verstaan die meeste van sulke gemeentes egter nie dat 

hulle die taak van die gesinsfunksies moet oorneem nie. Hulle bied weliswaar ouerskap 

klasse aan om die werk van die meer primere ouers te versterk. Wat hierdie nege gemeentes 

egter ingesien het is dat die wat die hoogste prys betaal vir veranderinge en mislukkings in 

die gesinslewe, die kinders is en daarom 'n primere fokus terrein is. 

• Die manier waarop hierdie gemeentes, op verskillende maniere, gesinne gehelp 

het om bemiddellend op te tree tussen die druk van die moderne samelewing en die 

historiese tradisie van die geloof. Hulle het almal hulle prakties-teologiese taak ernstig 

opgeneem en sodoende die gesinne bygestaan in die proses van simboliese her

organisering van wat nodig is om as gesin in vandag se tyd voorspoedig te wees. 

Hauk (1988: 116-117) omskryf die volgende pluspunte in die vestiging van 'n gesinsgerigte 

bediening. 

• Hou jou doel kerk-gesentreed. Daar is baie sosiale wetenskaplike dissiplines wat 

gesinsgerigte bediening be"invloed en tot hulp is en daarom moet die Bybelse boodskap 

sentraal staan. 
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• Gesinsgerigte bediening hou die kerk se hele bediening inklusief ten opsigte van gesinne 

en hulle behoeftes. Orals waar die kerk figureer word gesinne betrek en gekonsidereer. 

Gesinne se eiesoortige behoeftes is van primere belang. 

• Gesinsgerigte bediening is omvattend, aanvullend en komplementeer elke kerkprogram 

en aktiwiteit. Omvattende programme leer gesinne hoe om te lewe en skryf hulle nie slegs 

voor wat om te doen nie. 

• Effektiewe gesinsgerigte bediening spesifiseer en ken verantwoordelikhede toe. Doelwitte 

word gestel, aksies ontwikkel en word aangepas en resultate word ge-evalueer. Leiers 

weet wat om te doen en hoe om dit te doen. 

• Effektiewe gesinsgerigte bediening betrek 'n verskeidenheid van gesinne in die 

beplanning en vestiging van die bediening. Dit is met en deur hulle en nie net vir en aan 

hulle nie. 

• Die deurdringende gesinsgerigte bediening is buigbaar en aanpasbaar by die grate en 

belangstelling van die kerk en die behoeftes van die gesinne. Die bediening is 

voortdurend besig om die eiesoortige behoeftes van individue, paartjies, ouers en 

gesinne aan te spreek. Die bediening probeer om alle vorme van behoeftes aan te 

spreek. 

• Effektiewe gesinsgerigte bediening identifiseer en voorsien programme en hulpmiddels vir 

gesinne. 

• Gesinsgerigte bediening skep interaksie tussen alle ouderdomsgroepe. Die bediening 

voorsien en moedig geleenthede aan tussen generasies om die gesinslewe sodoende te 

versterk. 

• Effektiewe gesinsgerigte bediening skep geleenthede om te evalueer, verbeter en uit te 

brei. 
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• Gesinsgerigte bediening moedig groei in die kerk, die gesinsgerigte bediening, individue 

en gesinne aan. 

Gesinsgerigte bediening rig volgens Hebbard (1995: 15) aan die kerkleiers en predikante 'n 

groat uitdaging om figuurlik gesproke, by die stadspoorte le gaan sit en deel le word van die 

alledaagse stryd van die moderns gesin. Gesinsbediening is harde werk. Dit is die vermoe 

om in die seer en pyn van die moderns mens le loop maar ook in die wil van die ewige 

Vader. Oil bring die predikant gedurig terug tot die bewuswording van die mens se gebrek 

aan wysheid, die beskerming van die Woord van God en die behoefte aan die genade van 

God in manse se lewens. 

Wanneer 'n mens egter gaan kyk na al die voordele en pluspunte wat 'n gesinsgerigte 

bediening inhou is dit oor en oor die moeite ward om by die stadspoorte le gaan sit en die 

stryd van die hedendaagse gesin te ervaar en hard te werk om deur middel van 'n 

gesinsgerigte bediening daardie nood aan le spreek. Die model van Hebbard wat in hoofstuk 

7 bespreek word, voorsien aan ons 'n werkbare model waarby enige gemeente, hoe groat of 

hoe klein by kan inskakel. 
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AFDELING 4: SAMEVATTING EN KONKLUSIE 

Uit die voorgaande blyk dit baie duidelik dat 'n veelvuldigheid van faktore, wat akkumuleer in 

'n toenemende tempo van verandering, die gesin as sisteem onder baie groot druk plaas. Die 

vinnig veranderende gemeenskapslewe bemoeilik toekomsprojeksies en skep gevolglik baie 

onsekerheid by mense. Simptomaties van hierdie klimaat van onsekerheid is ekstreme 

denkrigtings wat selfs die voortbestaan van die gesin as installing bevraagteken. Deur die 

geskiedenis het dit egter geblyk dat die gesin een van die mees aanpasbare sosiale sisteme 

is, en die tersaaklike probleemstelling sentreer nie soseer rondom die voortbestaan van die 

gesin al dan nie, maar veel eerder rondom wat gedoen kan word om die plek van die gesin 

en veral dan die opvoedings- en versorgingsfunksies daarvan te herbevestig. 

In die lig van die Skrif kan duidelik afgelei word dat die gesin van kardinale belang is in God 

se handeling met die mens. Vanwee die binding tussen die seen van die Here, die 

besnydenis en die Paasfees, was die lsraelitiese gesin in 'n heel besondere sin 'n 

verbesondering van die kultus in Israel. Tussen tempel en gesin was daar 'n intieme verband. 

Die gesin word veral by belangrike feesgeleenthede soos die Paasfees, die fokuspunt van 

God se heilshandelinge. 

Die feit dat die vader gedurende die Paasfees as 'n liturg optree en soos 'n priester vir sy 

gesin by God intree, verleen 'n besondere betekenis aan die onderlinge gesinsbindinge. 

Deur middel van die vader se optrede as priester van die gesin, het die gesin nou priesterlik 

aandeel aan die hele paasliturgie. Die gesin word 'n liturgiese gemeenskap met 'n 

priesterlike diepte-dimensie. God se beloftes word aan die gesin bemiddel; die gesin 
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bemiddel dit aan mekaar wanneer hulle die gebeure van die uittog en God se reddingsdade 

gedenk. Soos tewens die hele gemeente, is die gesin ook " ...... 'n koninklike priesterdom ..... . 

die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat 

julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig" (1 Pet. 2:9). 

Daar sal ook indringend gekyk moet word na die bedieningstrukture van die kerk. Uit die 

studie het dit duidelik geblyk dat die problematiek waarvoor die gesin vandag te staan kom 'n 

klomp behoeftes laat ontstaan wat die kerk dwing om anders en nuut te dink oor sy bediening 

aan die gesin ten einde al die behoeftes aan te spreek. Dit is veral die soeke na persoonlike 

erkenning, warmte, nabyheid, medemenslikheid, deernis; kortom na intimiteit wat aandag sal 

moet kry. 

Daar moet verder altyd in ag geneem word dat die gesin 'n ontwikkelende sisteem is. Daar 

moet veral by die behoeftes in die verskillende lewensfases aangesluit word. Die kerk sal al 

hoe meer die gesinne moet help om suksesvol die verskillende take van elke fase af te 

handel. Die hulp kan veral gegee word in die vorm van toerusting en berading. 

Die feit dat die gesin 'n sisteem is beklemtoon die feit dat die gesin as eenheid bedien moet 

word en as eenheid die geleentheid moet kry om betrokke te kan raak. Die 

onvervangbaarheid van die gesin as 'n veilige hawe in 'n onstabiele wereld moet opnuut 

gevestig word onder die mense. 

Hendriks (1992: 92) se antwoord aan die kerk in tye van samelewingsveranderinge is die 

volgende: "Min van ons gemeentes het in hulle bedieningstruktuur en -praktyk met hierdie 
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verandering rekening gehou. Die kerk staan dus voor die wonderlike uitdaging om in die tyd 

waar daar 'n besondere behoefte aan sosiale verhoudings bestaan, die behoefte te vul met 

iets wat God self gee, iets wat veel grater as sosiale vriendskap is ...... koinonia!" 

Lauw (1989: 57) sluit hierby aan en se: "Des te meer die kerk se invloedsfeer in die 

samelewing krimp en mense nie meer aktief by die instituut inskakel nie, des te belangriker 

word die gesin. In die gesekulariseerde samelewing word die gesin die konkrete kontakpunt 

waarmee die kerk op die plaaslike vlak sy invloedsfeer binne mense se daaglikse leefmilieu 

kan laat geld." 

Die studie vra vir 'n andersoortige bediening waarin die behoeftes van die gesin 

aangespreek word en waar die gesin primer die fokus is. Dit meet 'n bediening aan die gesin 

en 'n bediening deur die gesin wees (Garland, 1990: 319). Die gemeente meet gesinne leer 

en aan hulle demonstreer wat God se doel met die gesin is. So 'n bediening aan en deur die 

gesin "is not a mere encyclopedia of church programs, for it deals with the 9hurch's task of 

Christian education of the home, or family-life education as it is often spoken of, and it looks 

into the matter of family nurture, or Christian education in the home as well" (Sell, 1981: 13). 

Olson en Leonard (1990: 3) is dit eens dat die kerk by uitstek in die posisie is om die wye 

verskeidenheid van gesinstipes in die samelewing te kan bedien. Volgens hulle kan die kerk 

ook gesinne help om aanpassings te maak in 'n veranderende samelewing. 'n 

Gesinsbediening kan 'n uitstekende nuwe fokus word vir die missie van die kerk (Durka, 

1988: 509). "In turn, changing families will enrich the life of the church immeasurable" Olson 

& Leonard, 1990: 19) 
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