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No one sees 
Me fall to my knees 
I drop to the floor 
I cannot run anymore 
I've run for so long 
So many things have gone wrong 
I don't know how, I don't know why 
All I know is I want to die 
Oh God! What should I do 
I want to begin a life anew 
Without any enemies, problems, or depression 
My problems have become my obsession 
No one hears 
My bittersweet tears 
No one cares 
No one dares 
No one knows 
I guess that's the way it goes 
Every day 
I try a new way 
To lose my sadness 
But this world is madness 
I haven't a clue 
Of what I should do. 

(Author unknown: McAllister 1999:86) 

Opgedra aan Elme, ons Millennium generasie dogtertjie 
met die geloof dat sy nooit so sal voel nie! 
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Titel: 

"STUDENT-LED CELL GROUP MINISTRY": AS 'N MODEL VIR 

JEUGBEDIENING. 

Opsomming: 

Die een biljoen tieners wereldwyd (Borgman 1997:3) is nie meer dieselfde as 'n paar jaar 

gelede nie, maar raak daagliks moeiliker om te bereik. 'n Generasie wat 

wereldburgerskap ontvang het en deur die Televisie vermaak en die Media be"lnvloed 

word. Jongmense, skrikkerig vir "commitment", nie anti-godsdiens nie, maar soekend om 

te bepaal watter een die regte God is. 

Die kerk het vir die Millennium generasie tieners "boring" geraak want weekliks word hulle 

vermaak. Die uitdaging vir jeugbedienings le daarin dat hierdie moderne tiener uit hulle 

geestelike verveeldheid uitgehelp sal word sodat hulle iets kan begin doen met dit wat 

hulle vir jare al wee!. 

Die Tienerleier selgroep model is gerig op die verstaan van Millennium tieners en hulle 

geestelik te help groei. Met die oop steel in gedagte word elke tiener wat Jesus Christus 

as 'n werklikheid ontdek het gemotiveer om hierdie werklikheid met 'n ander tiener te 

gaan deel. 

SLEUTEL TERME: 

Jeugfilosofie; Na binne-gerigte jeugbediening; Generasies; Millennium tiener; 

Tienerleier selgroepe; Selgroep byeenkoms; Verdeling; Vier dodelike dekades; 

Selleier opleiding; Bybelse fundering; Geloofsgroei; Uitreiking; Oikos; Vermaak; 

Administrasie; Volwasse mentors. 
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Title: 

"STUDENT-LED CELL GROUP MINISTRY" AS A MODEL FOR 

YOUTH MINISTRY 

Summary: 

The one billion teenagers in the world (Borgman 1997:3) today are very different than a 

few years ago. The process to reach them with the Gospel is recently more difficult than 

ever. As citizens of the Global village they enjoy the entertainment on television and 

dress in the way the media proclaims. Modem youth are scared of commitment, not really 

ant-religion but searching for the true God. 

The youth of today look to the church to show them something, no, SOMEONE but 

instead the church became boring to them. We need to help them step out of their own 

boredom and do something with what they know (Hutchcraft 1996:168). 

With the focus on spiritual growth, and the vacant chair to remind them of their lost 

friends, the student-led cell group model can be one of the most effective strategies for 

reaching and serving the teenager of the next century. 

KEY TERMS: 

Youth philosophy; inside focus; Generations; Millennial teenager; Student-Led 

cell groups; Cell group meeting; Multiply a group; Four deadly decades; 

Celleader training; Bible foundation; Growth in faith; Outreach; Oikos; 

Entertainment; Administration; Adult mentors. 
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Hoofstuk 1 

1. AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.1. lnleiding en agtergrond van die probleem 

Van die gemeente wat in Handelinge 2:42-47 beskryf word het daar verdeeldheid, se/fsug, 

onbetrokkenheid, verwaar/osing van die bywoning van die erediens en 'n begeerte na die 

beste in die 21ste eeu oorgebly. Die blydskap waarvan daar sprake was het vervaag na 'n 

apatie wat soms met doodsheid vergelyk kan word. Die liggaam van Christus wat geroep 

is met 'n doel, het vervaag na 'n instandhouding van tradisies wat in baie gevalle nie meer 

met die behoeftes van die postmodeme mens rekening hou nie. Michael Riddell (1998:1) 

gaan sever om te se dat die kerk in die Weste besig is om dood te gaan. Reeds in die 

vroee tagtiger jare het David Barrett (1982) aangetoon dat daar gemiddeld 53 000 

bywoners per week die kerk in Europa verlaat sonder om weer terug te kom. Die 

statistieke aangaande die stand van sake in die kerk in Amerika toon ook 'n duidelike 

afname in betrokkenheid (Neighbour 1990:16) en die Sondagskool wat die sogenaamde 

"arm van Evangelisasie" ender jeug was, het in die sestiger jare hoogty gevier, maar 

sedertdien ook die fokus na buite ver1oor en is nou in die meerdere gevalle na binne gerig. 

Dr. Rian Prins (2000:2) wys daarop dat bogenoemde skrikwekkende statistiek ook waar is 

van Suid Afrika as hy se dat die kerk in Suid Afrika die gevaar loop om binne een geslag uit 

te sterf as ons nie daarin slaag om die ge/oof aan die nuwe geslag oor te dra nie! Oral in 

die stede en op die platteland kwyn die getalle jongmense wat by die werksaamhede van 

die kerk betrokke is. Die kerksensus van 1996, toon aan dat daar 'n afname van 15,5% 

kinders in die junior kategese was en die getalle by die seniors met sowat 6,9% gedaal het 

(Prins 2000:8). Om kerk toe te gaan is nie meer die "in ding" nie en die kerk word 'n 

instansie wat vir ouer mense bestaan. Op die vraag ''wat maak die kerk vir tieners cool?" 

het die reguit en eer1ike antwoord van 'n tiener, naamlik "Niks!" die werklike verhouding van 

die kerk en die modeme tiener tot op die been oopgekloof. Die tiener wat vandag in die 

dorp rondloop of nog saam met ons in die kerk sit - nie altyd meer langs ons nie - is nie 

meer die tieners waaraan die kerk 'n paar jaar gelede gewoond was nie. Met baie min van 

dit wat die tieners doen, kan die hedendaagse volwassene identifiseer of iets soortgelyks 

uit hulle kinderjare onthou. "Toe ons so oud was het ons nie dit gedoen nie!" 'n 

Bevredigende antwoord, maar 'n onwetenskaplike antwoord as dit die enigste oplossing vir 

die oorbrugging van die generasiegaping bly! 

Ron Hutchcraft (1996:13-14) voel hierdie frustrasie by volwassenes aan en verduidelik dit 

as volg: "I have a dictionary from 1943. In that dictionary the word teenager does not 

appear. If you were between 12 and 20 years old, you were simply an older child or a 

young adult". Na afloop van die Tweede Wereldoorlog het die sogenaamde "geboorte van 
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Hoofstuk 1 

die jeugkultuur'' plaasgevind. Skielik was daar 'n kultuur binne 'n kultuur. Ouers het besef 

daar is iets vreemds in die huis aan die gang, want die musiek, die waardes, die 

woordeskat en die helde was anders as waaraan hulle gewoond was. Oomag het ouers 

besef hulle verstaan glad nie meer die kinders wat saam met hulle die huis deel nie. Die 

kerk het begin worstel met 'n nuwe uitdaging, naamlik om die evangelie aan hierdie 

vreemde kultuur oar te dra. 

Tans bestaan 'n deursnee gemeente uit vier generasies, naamlik die "Builder" die 

"Boomer" en die "Buster" (Mcintosh 1995:12-15) en die nuutste een die "Millennium 

generasie" volgens McAllister (1999). Daar sal in hoofstuk twee meer aandag aan die 

verskillende generasies gegee word en dan veral aan die Millennium generasie. Die 

bestaan van hierdie verskillende generasies skep die gevaar dat 'n plaaslike gemeente op 

net een van hierdie generasies fokus. Tieners word totaal vergeet of soos in ander gevalle 

word jeugkerke begin waar die ander generasies nie deel van die liggaam uitmaak nie. 

Binne hierdie moeilike konteks het die plaaslike gemeente die groat uitdaging om die 

Millennium generasie (gebore na 1983) te bedien. Na aanleiding van die tema van hierdie 

skripsie, kan daar nie breedvoerig aangaande die aanspreek van die verskillende 

generasies in die gemeente gehandel word nie, maar sal die klem eerder op die probleem 

rakende die Millennium tiener en hulle bediening in die hedendaagse plaaslike gemeentes 

van die N.G. Kerk geplaas word. 

Met die koms van die modernisme is daar geweldige vooruitgang gemaak op die terrain 

van kommunikasie en het die wereld inderdaad baie klein geword. Die implikasies hiervan 

het Suid Afrika oak nie vrygespring nie en gevolglik maak ans oak vandag deel uit van die 

sogenaamde "Global Village" (Kerk in konteks 1999). As gevolg van die bekombaarheid 

van tegnologie het die tiener in Suid Afrika oak burgers van hierdie "Global Village" geword 

met gepaardgaande gedrag en waardes wat in baie gevalle nie eie is aan die ou bekende 

Suid Afrika of die kultuur, gebruike en gewoontes van die verskillende bevolkingsgroepe in 

ans land nie. Vrae soos "Hoe kommunikeer ans met hulle?" "Hoe bereik 'n mens hulle?" 

"Wat wil hulle he?" "Hoe kry die plaaslike gemeente dit reg om die hedendaagse tiener by 

die gemeente betrokke te kry?" en "Hoe dink en voel hulle?" is alles uitdagings waaraan 

die plaaslike gemeente aan die begin van die derde millennium aandag sal moet skenk. 

1.2. Probleemstelling 

1.2.1. 'n Goed deurdagte jeugfilosofie ontbreek 

In reaksie op bogenoemde vrae beleef ans tans wereldwyd 'n geweldige oplewing in 

jeugwerk. Pete Ward, voltydse jeugwerker in Oxford, ondersteun hierdie bewaring 

2 



Hoofstuk 1 

(1997:6) en wys daarop dat hierdie werklikheid 'n geweldige toename in eksperimentering 

op die terrain van jeugwerk tot gevolg het. Orals probeer jeugwerkers nuwe dinge om die 

toenemende behoeftes van elke nuwe generasie jongmens aan te spreek en te bedien. 

Dettoni (1993:17) maak 'n baie belangrike stelling in hierdie verband en wys daarop dat 

jeugwerkers en veral jeugleraars veel eerder pragmaties en program georienteerd werk as 

om in terme van 'n goed deurdagte jeugfilosofie op te tree en te dink. Dit is tans ook die 

gevaar waarmee die jeugwerk in Suid Afrika toenemend te doen het. 

Die rede vir hierdie toename in programme le daarin dat die kerk nie die nuwe generasie 

wil verloor nie. Tog vind daar op talle plekke in ons land - en orals in die wereld - jeugwerk 

plaas sonder goed deurdagte jeugfilosofiee. Ons is bang om die vraag "Waarom doen 

ons jeugwerk?" regtig eerlik en opreg te beantwoord. In baie gevalle het die redes 

waarom ons by jeugbediening betrokke is so veritleg geraak met ons eie persoonlike 

behoeftes en begeertes dat 'n verantwoordelike Bybelse filosofie vir hierdie belangrike werk 

moeilik identifiseerbaar geraak het. Om werklik effektief in jeugwerk te wees behoort ons 

volgens Dettoni (1993:19-20) antwoorde op die vrae te he: Wie is God? Wat is ons siening 

van die Heilige Skrif? Ons standpunt rakende die antropo/ogie; Ons siening van hoe die 

/eerproses [ge/oofsgroei] plaasvind; Die rasionaal agter jeugbediening; Die Jeefwere/d van 

die tiener wat bedien en bereik wil word; Wat presies deur die jeugwerk in die p/aas/ike 

gemeente bereik wit word. 'n Samevattende beredenering van 'n moontlike jeugfilosofie vir 

die bediening van die Millennium generasie tieners sal in hoofstuk drie bespreek word. 

1.2.2. Getalle in die jeugbediening daal 

Ten spyte van baie nuwe pogings kwyn die getalle van tieners wat in gemeentes betrokke 

is drasties. In 'n breedvoerige studie wat in November 1999 deur Bill Price en Graeme 

Codringham (1999:1-4) onder 4 000 Suid Afrikaanse jongmense tussen die ouderdom 12 

en 28 jaar gedoen is, is bevind dat slegs 17% van die respondente gereeld geestelike 

byeenkomste in die voorafgaande twee maande bygewoon het. Greeff (1999:8) skets die 

donker prentjie verder deur aan te toon dat die junior kategese van die N.G. Kerk in die 

tydperk 1993 tot 1996 met 15,5% en die senior getalle met 6,9% afgeneem het. Die 

kerksensus van 1996 (Kerkspieel) toon aan dat die getal dooplidmate ouer as 21 jaar wat 

nog nie belydenis van geloof afgele het nie met 12% (dit verteenwoordig 'n potensiele 42 

453 belydende lidmate wat die kerk iewers heen verloor het) gestyg het. Benson (1990:3-

4, 50) maak 'n interessante stelling as hy se dat in die meeste gevalle bly net 30% van die 

dooplidmate in die kerk aktief betrokke by jeugaktiwiteite teen hulle graad 10 in die skool 

bereik. Hierdie is 'n gemiddelde syfer wat impliseer dat daar ook kerke en jeugbedienings 

moet wees waar die getalle aansienlik meer en ook minder moet wees. Dit sou beteken 
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dat in 'n gemeente met 300 dooplidmate, daar slegs 90 tieners betrokke is. As ons die 

Nasionale sensus van 1996 in gedagte hou, waar 25,4 miljoen van die 40,5 miljoen 

inwoners in Suid Afrika jonger as 30 jaar is, het die geestelike bediening onder tieners aan 

die begin van die 21ste eeu 'n geweldige uitdaging, maar ook 'n Godgewe roeping 

(Matteus 28: 19) om aan le spreek. 

lewers mis die kerk die hedendaagse tieners! "Daddy, church is boring" is die woorde van 

'n jong seun wat tydens 'n erediens sy kop op sy pa se skouer laat rus en met 'n 

uitdrukking van "Moet ek regtig hier wees?" op sy gesig, na die dakwaaier in die kerkgebou 

sit en staar (Nash 1997:1). Het dit nie ook waar geword van die N.G. Kerk met sy voet in 

die deur van die derde millennium nie? "Di! het tyd geword dat ons [die kerk] sal moet 

besef dat die hedendaagse jongmens deur ander dinge as ons gedryf word. . . . waar die 

erediens op 'n Sondag vir oueres die hoogtepunt van die week is, is di! vir jongmense 

dikwels die laagtepunt waar hulle niks nuuts hoor nie" (Kitching 2000:8). Bogenoemde 

satistieke en gepaardgaande probleme roep die Kerk op om weer - en dalk nuut - te besin 

oor die wyse waarop jeugbediening in die tradisionele N.G. Kerk gedoen word. 

1.2.3. Werklike substansiele geloofsgroei ontbreek 

Dr. Rian Prins bespreek 'n verdere probleem in die jeugbediening in Suid Afrika as hy in 'n 

artikel in Ons Jeug, 'n Sinodale bylaag in die Kerkbode (2000:1), daarop wys dat die tieners 

wat nog by gemeentes en jeugbedienings betrokke is, nie meer geestelik groei nie. Van 

die respondente wat by jeugaksies betrokke is, het ongeveer 51% minstens een keer per 

dag gebid en slegs 29% een keer Bybel gelees. Tieners sal vandag nog bid, maar die 

statistiek wys duidelik dat dit sonder die lees van die Bybel plaasvind. Die gevaar hierin is 

dat dit wat dan nog van gebed oort>ly net 'n vraelys word en nie meer in die Christelike sin 

van die Woord gebed is nie. Prins wys daarop dat hierdie lae persentasie onder 

respondente wat by die kerk betrokke is op 'n geweldige en emstige geloofsvervlakking dui. 

Die opkoms van die relativisme, een van die postmodeme era se slagspreuke, het die 

absolute waardes van die Bybel verlaag tot individuele keuses. 'n Gebrek aan werklike 

aandag aan die essensiele geloofspraktyke sal die keuse om die Bybelse beginsels te bly 

handhaaf al hoe moeiliker en minder plaasvind. 

Kenda Dean en Ron Foster maak die bewering dat die geestelike verwagting van die 

Millennium tiener onderskat word wanneer dit in die modeme jeugbediening aangespreek 

word. "Youth look to the church to show them something, Someone, capable of fuming 

their lives upside down. Most of the time we offered them pizzas" (1998:9). Vir jare sien 

ons die tieners by die kerk en in ons jeugaksies sonder om werklik by hulle uit le vind wat 
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die verhouding tussen hulle en God is. Week na week "preek" die jeugwerkers vir hulle 

sander om hulle te help om die beginsels relevant te maak deur dit op hulle eie lewensvrae 

en behoeftes van toepassing te maak nie. Die hedendaagse jeugbediening slaag glad nie 

daarin om die gekompartementele Christenskap wat by die Millennium tiener sigbaar is, 

effektief aan te spreek nie. Op een of ander wyse het die Millennium tiener op die 

voetspoor van die postmodeme era daarin geslaag om totaal en al hulle geloof en hulle 

gedrag van mekaar te skei (Hutchcraft 1996:108). 

"Drop everything ... respond quickly . . . this is life-or-death. Does 

that describe the attitude of your church or organization to the needs 

of young people? If this generation teenagers is lost, it won't be 

because he's more powerful/ than we are or has something better to 

offer. We will/ose by forfeit" (Hutchcraft 1996:11-13). 

Is dit werklik die dringendheid waarmee die plaaslike jeugbediening in die gemeentes van 

die N.G. Kerk in Suid Afrika gedoen word? 

1.2.4. Die na binne-gerigte karakter van jeugbediening verwaarloos uitreiking 

Chuck Rosemeyer in die boek Reaching a Generation for Christ (1997:334) maak 'n baie 

interessante, maar tydige opmerking as hy beweer dat 80% van 'n plaaslike kerk se 

hulpbronne [finansies; geboue; opleiding en bediening] aangewend word op die 30% 

tieners - socs voorheen aangewys - wat in die jeugbediening van die gemeente betrokke 

bly en slegs 20% op die 70% tieners wat nie in die Christelike geloof glo of kerklos geraak 

het. 

Pieter Ward (1997:6) praat van die sogenaamde "inside-out" metode van jeugbediening 

waar die jeugwerk gedoen word ender 'n bestaande groep jongmense wat opgegroei het in 

die kerk en (waarskynlik omdat hulle ouers betrokke is) oak ingeskakel het by die 

jeugbedienig. Deur sosiale geleenthede, lering, lofprysing en aanbiddings geleenthede 

word die groep aangemoedig om geestelik te groei. Die uitreik element van hierdie metode 

van bediening bestaan daarin dat die betrokke tieners uitgedaag word om elkeen hulle 

bekende vriende uit te nooi en saam te bring na die jeuggroep. Dit is 'n minder 

bedreigende wyse van uitreik, maar die gevaar is dat daar nie maklik wyer as die 

vriendekring uitgereik word nie. Die tiener wat nie met een van die jeuggroep bevriend is 

nie, kan dalk nooit betrek word nie. Hierdie is 'n model wat geweldige potensiaal besit, 

maar dan meet die uitreiking na die onbekende tiener nie agterwee gelaat word in die 

opstel van 'n werkbare jeugfilosofie vir die bepaalde gemeente nie. 
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Die realiteit is egter so dat tieners nie maklik wil uitreik na iemand anders as aanvaarbare 

vriende nie. Die jeuggroep in die plaaslike gemeente is vandag so bly as daar nag tieners 

inskakel dat die groot potensiaal - die oes wat wit op die lande is en volgens Ford 

(1995: 172) gereed en oop is om na die storie van Jesus te luister - vergeet word. 

1.2.5. Die agtergeblewe gemeenskap in die Suid Afrikaanse konteks 

Die politieke konteks voor 1990 en die veranderinge wat met die vestiging van die nuwe 

regering gepaard gegaan het, het 'n besliste invloed ten opsigte van die navorsing en 

beskrywing van die sogenaamde Millennium generasie tiener in Suid Afrika. Wanneer daar 

na die Millennium gegerasie verwys word, val die klem op die tieners wat na 1983 gebore 

is. Literatuur en navorsing is hoofsaaklik tot die blanke tiener beperk en gevolglik maak dit 

die beskrywing van die generasie in Suid Afrika moeilik, want die meerderheid tieners in 

hierdie ouderdomsgroep is juis swart en vanuit die "townships" afkomstig. In die lig van die 

beperkte omvang van hierdie skripsie, kan daar nie breedvoerig aangaande hierdie saak 

gehandel word nie, maar is verdere navorsing vir die beskrywing en toets van die 

bruikbaarheid van tiener selgroepe in die aanspreek van die generasie met sy unieke 

behoeftes en karaktertrekke krities belangrik. 

Die navorsing wat Price (1998) gedoen het, het wel 'n groot persentasie swart tieners 

ingesluit, en aangetoon dat daar wel karaktertrekke en behoetes is wat met die blanke 

tiener oorvleuel. Van die omgewing, familie, vriende en gemeenskap wat volgens 

Godrington (1999:1) in sy verklaring van die Generasie model 'n besliste rol in die vorming 

van die waardes en karakter van die mens speel, sal daar beslis meer gedoen moet word 

om juis hierdie faktore en omstandighede wat karaktertrekke en waardes vorm, beter te 

verstaan. 

In die jeugbediening in die Suid Afrikaanse konteks moet daar versigtig gewaak word teen 

veral veralgemening wanneer daar van die beskrywing van die Millennium generasie tiener 

gepraat word. Omdat die fokus van hierdie skripsie op die geestelike aanspreek van die 

blanke tiener in die Ned. Geref. plaaslike gemeente konteks gerig is, word hierdie probleem 

hier net aangetoon, maar ter wille van volledigheid in die bespreking van tiener selgroepe 

as model vir jeugbediening in die makrokonteks in Suid Afrikaanse kerke, sal verdere 

navorsing in die swart kerkkonteks in hierdie verband aandag moet kry. 

Ten slotte sou ek graag bogenoemde probleemstelling vanuit 'n positiewe hoek en dan 

veral as 'n geweldige en tydige uitdaging vir die jeugbediening in die Suid Afrikaanse kerk-
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konteks wou beskryf. Kruiskulturele bestuiwing is 'n nuwe deur, wat vir ons as Suid 

Afrikaanse wetenskaplikes wat voordurend soekend is na effektiewe teorie wat die praxis 

betekenisvol kan verbeter, oopgegaan het. Korn ons vat hande en leer by mekaar! 

1.3. Hipotese wat in hierdie studie gehandhaaf word 

Voordat 'n hipotese vir hierdie studie geformuleer word, is dit noodsaaklik om daarop te let 

dat in ooreenstemming met Hutchcraft (1996:34) en Mark. H. Senter Ill (1998:8) van die 

veronderstelling uitgegaan word dat jeugbediening aan die Millennium generasie tiener 'n 

kruis-kulturele bediening geword het. Sendelinge is al vir eeue besig om nuwe kulture met 

die Evangelia binne te dring en gevolglik sal beginsels van die sendingwetenskap voortaan 

ook in die bediening aan die modeme tiener gebruik moet word. 

In die bereiking van die hedendaagse tiener is dit belangrik om te onthou dat die Millennium 

generasie nie maar net 'n modeme weergawe van die "Buster''; "Boomer'', of "Builder" 

generasie is nie, maar eie unieke karaktertrekke volgens Ford (1995:30) openbaar. 

In die Jig van bogenoemde uitgangspunte word die hipotese in hierdie studie gehandhaaf 

dat die Tienerleier selgroep model 'n potensiele geskikte model kan wees wat die 

geestelike behoeftes van die Millennium tiener effektief in blanke tradisionele Ned. Geref. 

Kerk konteks in Suid Afrika kan bedien. Die effek van die gebeure tydens 1990 nadat 

aangekondig is dat Mnr. Nelson Mandela vrygelaat gaan word, laat die vraag ontstaan of 

hierdie model wel ook geskikte uitwerking in die geloofgroei van die swart tiener sal 

meebring. Dit bly 'n vraag wat nie deur hierdie studie beantwoord word nie, maar beslis 

verdere navorsing noodsaak. Die korrekte implimentering van bogenoemde model is nie 'n 

kitsoplossing vir al die nuwe bedieningsvrae wat saam met die Millennium generasie 

ontstaan nie, maar kan beslis 'n tree vorentoe wees vir die jeugbediening in die gemeentes 

van die Ned.Geref. Kerk in Suid Afrika. 

1.4. Die metode wat gevolg word 

In teenstelling met die heersende negatiewe ingesteldheid en gevoel van hulpeloosheid ten 

opsigte van die geestelike bediening aan die Millennium generasie sal daar in hierdie studie 

eerder gepoog word om hierdie generasie te probeer verstaan en kreatief na meer 

effektiewe wyses van bediening te soek. Die hipotese en probleme in die bediening van 

hierdie generasie soos hierbo aangevoer, sal deur middel van 'n literatuurstudie 

ondersoek en getoets word. Die bipolere spanningsverhouding tussen die teorie en praxis 

sal beslis in hierdie studie in ag geneem word. Vervolgens sal die Tienerleier selgroep 

model (Student-Led cellgroup ministry, volgens die goedgekeurde tema) vir jeugbediening 
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krities aan die hand van die vyf kriteria vir 'n jeugmodel socs deur Mark Senter Ill (1998:7-

14) voorgestel, beoordeel word. Nadal die hipotese getoets is, sal die resultaat in 'n 

praktykteorie vir die bediening van die Millennium tiener weergegee word. 

1.5. Waarom hierdie studie in die Praktiese Teologie gedoen word? 

Die vak Praktiese Teologie word omskryf as " ... daardie dee/ van die teo/ogie wat krities 

nadink oor die handelinge van mense wat daarop gerig is dat God en sy Wootd by mense 

uitkom en in mense se /ewe gestalte kry." (Heyns 1990:1). Hierdie ontmoeting tussen God 

en die mens le in die sentrum van die wetenskaplike besinning van die vak en is veral 

ge'iteresseerd in die rel van die mens in hierdie ontmoeting (Firet 1974:14). Die term 

kommunikatief figureer volgens Heyns (1990:8) dikwels in die omskrywing van die vak, 

want die praktiese teologie is juis die studie van die handelinge van mense wat daarop 

ingestel is om mense te help om God te ontmoet en so met God en hulle medemens in 

gemeenskap kan lewe (Heyns 1990:8). In teenstelling met Karel Barth se minderwaardige 

siening van die praktiese teologie (Heyns 1990:9), word die vak nie net gesien as 'n "hoe" 

wetenskap wat die ander teologiese dissiplines ''wat-wetenskappe" prakties meet maak nie. 

In ooreenstemming met Firet se omskrywing van die praktiese teologie, naamlik as 

"Kommunikatiewe handelinge in diens van die Koninkryk" (1987:260) word die vak as 

volwaardige wetenskap erken met 'n wyer studieveld as net die handelinge van die 

ampsdraers in die kerk. 

Die jeugwerker - beslis 'n praktiese teoloog - in die 21ste eeu het die uitdagende 

verantwoordelikheid om die prakties-teologiese teoriee, wat in die praktyk funksioneer te 

identifiseer, krities te beoordeel en indien nodig nuwe teoriee vir die praktyk te ontwikkel. 

Die literatuur en die praktyk leer ens dat daar juis praktykteoriee bestaan wat nie meer 

effektief kommunikatief werksaam is nie. Dit is dan juis hierdie bipolere span

ningsverhouding (Greinacher 1974:110) tussen die teorie en praxis wat die praktiese 

teoloog (die jeugwerker) tot voortdurende voortgaande studie met die cog op beter 

kommunikatiewe handelinge in diens van die Koninkryk motiveer. 

Die groei in die ontwikkeling van die praktiese teologie en die hedendaagse wetenskaplike 

omskrywing daarvan, maak dit moontlik om hierdie studie na Tienerleier selgroepe as 

model om die Millennium tiener geestelik te bedien binne hierdie vakgebied te doen. Die 

unieke eise van die derde millennium dwing die kerk om krities na te dink oor die 

handelinge van mense en bedienings wat daarop gerig is om God en sy Woord by hierdie 

jongmense te laat uikom soda! dit 'n blywende effek op hulle kan he. 
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1.6. Hoofstuk indelings 

Omdat hierdie 'n studie van beperkte omvang is, word die studie tot vier hoofstukke beperk. 

Met die oog daarop om die tema wetenskaplik verantwoordbaar te ondersoek en le 

bespreek sal die hoofstukke soos volg ingedeel word: Hoofstuk 1: "Agtergrond en 

probleemstelling". In hierdie hoofstuk word die jeugbediening in die plaaslike gemeentes 

van die N.G. Kerk in Suid Afrika kortliks bespreek en vyf kemprobleme in die hedendaagse 

jeugbediening word gei'dentifiseer. Die vyf probleme word saamgevat en die konklusie 

word gehandhaaf dat die tradisionele bediening deur die weeklikse jeuggroep nie die 

unieke behoeftes van die Millennium generasie tiener aanspreek nie. Hoofstuk 2: "Die 

eiesoortige behoefte van die Millennium generasie tiener aan die begin van die 21ste 

eeu". Hierdie hoofstuk ondersteun die standpunt van Mueller (1994) dat effektiewe 

bediening aan die hedendaagse tiener alleenlik kan plaasvind indien die tiener en die 

jeugkultuur waarvan hulle deel is, verstaan word. In hierdie hoofstuk word daar gepoog om 

die bree karaktertrekke en behoeftes van die generasies, met veral klem op die Millennium 

generasie, te beskryf. Hoofstuk 3: "Basiese uitgangspunte van die Tienerleier 

selgroep model". Hier word die Bybelse fundering van selgroepe bespreek en die 

basiese uitgangspunte soos Ted M. Stump en R. Neighbour dit in hulle boeke beskryf, word 

onder die vergrootglas geplaas. Die navorser in hierdie studie is 'n voltydse leraar van 'n 

N.G. Kerk wat vir die afgelope vyf jaar besig is om die volwasse lidmate van 'n tradisionele 

wyse van bediening te transformeer na die selkerk beginsel van bediening. Ervarings 

vanuit die praktyk rakende hierdie proses sal deurgegee word soda! dieselfde foute nie 

weer in ander gemeentes herhaal word nie. In Hoofstuk 4: "Tienerleier selgroepe": Die 

praktykteorie vir jeugbediening aan die Millennium tiener" word die behoeftes van die 

Millennium generasie tiener en die sterk- en swakpunte van die Tienerleier selgroep model 

met mekaar in verband gebring. Hier sal aan die bipolere spanningsverhouding tussen die 

teorie en praxis aandag gegee word en moontlike verstellings aan die hipotese sal gemaak 

kan word. In hierdie laaste hoofstuk sal daar oak by die praktyk stilgestaan word wanneer 

daar 'n voorbeeld aangebied word van hoe 'n tradisionele jeuggroep, wat uit Millennium 

tieners bestaan, omgeskakel kan word na 'n Tienerleier selgroep jeugbediening. Ten slotte 

sal daar terreine vir verdere studie aangedui word soda! die moontlikhede van hierdie 

model van jeugbediening soos John Ruhlman (1998:15-30) in sy hoofstuk oar "Platoons 

and Shepherds" in die boek "New directions for youth ministry" dit stel, nag verder verfyn en 

toegepas kan word in die jeugbediening aan die tieners op weg die derde millennium in. 
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2. DIE EIESOORTIGE BEHOEFTES VAN DIE MILLENNIUM TIENER AAN DIE 

BEGIN VAN DIE 21STE EEU 

2.1. 'n Nuwe uitkyk op die nuwe generasie is nodig 

Die woord "tiener" verwoord die laaste dekade(s) van die 20ste eeu 'n geweldige 

negatiewe gevoel by veral volwassenes (Elkind 1998:3). Dit word in die meeste gevalle 'n 

diagnose of beskrywing van 'n baie moeilike tyd wat ouers te beurt val - amper 'n tipe 

"vloek" wat mense oar mekaar uitspreek. "Hoe gaan dit met jou kinders? Nee goed 

dankie! Wag maar totdat jou kinders tieners word, dan begin jou probleme eers" is 

bekende woorde waarmee ouers mekaar "bemoedig" of eerder ontmoedig! Mark Twain se 

aanhaling in Walt Mueller se boek (1994:15), naamlik "When a child tums twelve you 

should put him in a barrel, nail the lid down, and feed him through a knot. When he tums 

sixteen, plug the hole" is die hartseer verwoording van wat ouers en lidmate in plaaslike 

gemeentes, dalk nie altyd openlik uitspreek nie, maar gewis in hulle harte ronddra en in 

hulle houdings openbaar. Die skokkende bewering van Elkind (1998:xiv) dat ouers se 

behoeftes vandag meer weeg as die van kinders kan aangebied word as 'n moontlike 

verklaring van bogenoemde reaksie van volwassenes. Dit is met hartseer in die gemoed 

dat ans moet erken dat die gemak en selfsug van ouers en ander volwasse lidmate in die 

kerk al so ver gevorder het dat die krisis waarin die Millennium generasie tiener hulle 

bevind slegs die probleem van 'n paar belangstellendes in die gemeente geword het. 

Volgens Dean Borgman (1997:3) is een biljoen van die wereldbevolking tieners tussen die 

ouderdom van 13 - 19 jaar. Meer as die helfte van die tweede en derde wereld bevolking is 

onder 18 jaar oud. Orals in die wereld tref ons kinders aan wat seer het. Volgens die 

Verenigde Nasies verslag - UNICEF, State of the World's Children - het daar die afgelope 

lien jaar twee miljoen kinders in oorlog verwante streftes omgekom. Ons praat graag in 

sending terme van die 10/40 venster, maar Borgman wys ons daarop dat tieners vandag 

die grootste onbereikte groep wereldwyd is. Tieners behoort nie by jeuggroepe in die kerk 

betrokke te wees net ter wille van die lekker daarvan nie, maar eerder om 'n gesonde 

identiteit te vorm en sodoende as volwassene, as christen, in die wereld produktief en 

gelukkig te wees. Hutchcraft (1996:11) verskuif die klem weg van die klaende volwassenes 

en plaas dit eerder op die toestand waarin di~ tieners hulle bevind. Die hedendaagse 

tieners word volgens sy beskrywing 'n "drowning generation" genoem wat deur 

eensaamheid gepynig word; seks en seksuele versoekings beheer word; verder deur die 

Satan gefassineer word en daarmee saam aan die verskriklike vlaag van geweld gewoond 

geraak het. 
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'n Realistiese beoordeling van hierdie gegewens noodsaak ouers, onderwysers, die kerk en 

die samelewing om selfondersoek in te stel en radikale verandering in hulle 

ingesteldheid en siening ten opsigte van die hedendaagse tiener aan te bring. In God se 

werksaamhede met sy koninkryk gebruik Hy die mens as sy verteenwoordiger (Heyns 

1978:125) om kommunikatief, handelend in sy diens op te tree. Hoe kan ons as kerk 

handelend en kommunikatief optree as ons verval in 'n negatiewe ingesteldheid van kritiek 

ten opsigte van die hedendaagse tieners? God het ons (elkeen: volwassenes en tieners) 

na sy beeld geskape om sodoende in en deur die mens sigbaar te word. "Die mens as 

beeld van God is we/ deursigtig. Wie na die mens kyk, sy handelinge sien en sy woorde 

hoor, kyk as't ware deur die mens en kyk vas in en word herinner aan 'n ander werklikheid, 

naamlik God' (Heyns 1978:125). Die hedendaagse tiener het die beeld van God vandag 

drasties nodig. Orals skreeu die noodkrete van tieners om in baie gevalle maar net deur 

die selfsug van tradisie en eie voor- en afkeure stilgemaak te word. Tog skreeu die 

hedendaagse tiener wat die stormwereld van die postmoderne era sonder Jesus wil 

ingaan vandag al harder en harder. Dit is ons taak as kerk en in die lig van die fokus van 

hierdie skripsie veral ook die jeugbediening om op hierdie noodkreet te reageer deur hulle 

te herinner aan 'n ander werklikheid, naamlik die van God! 

Daar is reeds aangetoon dat daar 'n jeugkultuur binne 'n bestaande populere kultuur 

gevorm het en Ward (1997:45) is van mening dat die verstaan van so 'n jeugkultuur die 

basiese veronderstelling is vir suksesvolle jeugwerk. Volgens 'n omskrywing vanuit die 

antropologie word die begrip kultuur verklaar as alle aangeleerde menslike gedrag, enige 

iets wat 'n gemeenskap aan mekaar verbind tot 'n eenheid en dit maak werk. Die 

antropologie beskou kultuur as "single unified systems of meaning" (Ward 1997:48). 

Hall en Jefferson (1975:5vv) is van mening dat so 'n kultuur die ruimte skep vir verskillende 

groepe in die samelewing om hulle stryd te stry. Groepe wat ekonomies en sosiologies 

dominant is gebruik die kultuur om hulle outoriteit verder uit te brei. Die kultuur word dan 'n 

middel waarmee die ondergeskikte groepe gedwing word om tot die waardes, sienings en 

standpunte van die populere kultuur te konformeer. Die term sub-kultuur (kultuur binne in 

'n kultuur) veronderstel nog steeds aangeleerde gedrag, maar hang af van die konteks 

waarin hierdie aanleer plaasvind. Subkulture onstaan om in opstand teen hierdie 

oorheersende kultuur weerstand te bied. Die ontstaan van die jeugkulture en -subkulture 

onstaan volgens Hall om dan teen hierdie bestaande kultuur (dominerende mag) weerstand 

te bied. Deur spesifieke simbole, manier van aantrek, musiek en kenmerkende gedrag skep 

die hedendaagse jongmens vir hulle "culture space" waarin betekenis en identiteit gevorm 

word (Hall et al. 1975:5vv). Vir die dominante kultuur (hoofsaaklik volwasse gedrag) is 

hierdie gedrag van die subkultuur (tieners) skokkend, maar vir die jongmense wat deel is 
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van hierdie jeugkultuur is dit "cool", 'n noodsaaklikheid om as lid van hierdie subkultuur 

bekend te mag staan. 

Dettoni (1993:55) onderstreep ook die belangrikheid van die verstaan van kulture in die 

jeugbediening en stel voor dat elkeen wat met tieners werk of tieners in die huis het, 'n 

etnograaf behoort te wees. Die etnograaf bestudeer die kultuur of subkultuur met die oog 

daarop om algemene patrone van sosiokulturele gedrag te identifiseer wat later as waardes 

en norme uitgedruk kan word. Hierdie resultate lewer 'n bydrae in die sin dat die 

bestaande kultuur of subkultuur beter verstaan kan word. 'n Verdere moontlike bate van 

hierdie proses is die voorspellings van moontlike toekomstige gedrag. Die enigste manier 

waarop die hedendaagse Millennium tiener effektief bedien kan word, is as hierdie kultuur 

waarin hulle leef en funksioneer deeglik ondersoek en verstaan kan word. In die proses om 

die Millennium generasie tiener te verstaan is di! noodsaaklik om die voorafgaande 

generasies en die eras/dekades waarin dit bestaan het te ondersoek. 

2.2. Die vier Dodelike Dekades het vier generasie grootgemaak 

David Elkind beskryf die hedendaagse tiener (Millennium Generasie tiener) as "All Grown 

up and no place to go: Teenagers in a Crisis" (1998). Hy is van mening dat ouers, skole en 

die media (dalk ook die plaaslike gemeente wat geestelike groei aanbetref) besig is om 

tieners te vinnig groat te maak. Die negatiewe gevolg van hierdie premature 

volwassenheid le daarin opgesluit dat die Millennium tiener aan 'n veilige ruimte ontneem 

word waarin hulle volwasse leiding, rigting en ondersteuning kan ontvang om 'n gesonde 

oorgang van tiener tot volwassene kan maak. Oil was nie altyd die geval nie. Die laaste 

jare van die vorige eeu en die eerste helfte van die twintigste eeu was dit totaal anders. 

Elkind (1998:3-5) beskryf daardie jare as die sogenaamde "Golden age" van die tiener. 

Gedurende hierdie tydperk was die huisgesin as die veilige hawe beskou waarbinne die 

jongeling kon opgroei en voorberei kon word voordat hulle die harde wereld van 

volwassenheid binne sou gaan. Klubs vir tieners was in elke dorp aanwesig en die 

jeuggroep by die kerk was baie populer. Selfs die media het 'n baie positiewe en 

beskermende rol jeens die jeug openbaar. Gedurende hierdie "Golden Age" het die tiener 

genoeg tyd gehad om goed aan te pas by al die fisiese, emosionele en geestelike 

veranderinge waardeur hulle gegaan het. Die samelewing het aanvaar dat die oorgang van 

tiener na volwassenheid 'n moeilike tyd was en gevolglik het hulle 'n ondersteunende 

funksie vervul. 

Hutchcraft (1996:14-18) maak die bewaring dat daar nag altyd jongmense was - of hulle 

nou tieners genoem was of nie, maak nie saak nie - maar bogenoemde "Golden Age" van 
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tienerwees het verbygegaan. Sedert 1950 tot 1990 het daar vier dodelike dekades in die 

wereld verbygegaan waarin daar gedurende elke dekade 'n belangrike waarde, 'n 

lewensnoodsaaklikheid, verlore gegaan het. Dit is wel so dat van die gebeurtenisse wat 

vervolgens beskryf gaan word eers later hulle inslag op die Suid Afrikaanse konteks gehad 

het, maar met die burgerskap van die "Global Village" het die gevolge van hierdie vier 

dekades deur die bekombaarheid van moderne tegnologie (veral media soos die TV) ook 'n 

radikale uitwerking op die vorming en eiesoortige behoettes van die Millennium generasie 

in die plaaslik konteks gehad. Dit is belangrik om daarop te let dat elke verlore waarde 

deur die volgende generasie as verlore oorgeneem word met die gevolg dat die Millennium 

tiener vandag in Suid Afrika nie oornag ontstaan het nie, maar die gesamentlike produk 

van al vier hierdie dodelike dekades en invloede van die wereld is. 

Vervolgens word die vier dekades bespreek en daar word gepoog, waar moontlik, om ook 

die betrokke generasie wat in daardie tydsgleuf ontwikkel het, kortliks te beskryf. Na die 

kort oorsig oor die vier dekades sal daar breedvoerig by die Millennium generasie 

jeugkultuur stil gestaan word om daardeur te poog om bree trekke rakende hulle 

eiesoortige karaktertrekke en behoeftes uit te lig. Dit is belangrik om daarop te let dat dit 

nie veralgemening in gedagte het nie, maar eerder grense (stippellyne) wil trek waarbinne 

die hedendaagse tiener beter verstaan kan word. 

2.2.1. Die verlies van onskuld - Die dekade 1950 tot 1960 

Alhoewel nie almal net die regte dinge gedoen het nie, het daar 'n algemene gevoel van 

wat reg en verkeerd was bestaan. Daar was verder 'n algemene bewustheid van die 

christelike leer in die eertydse kultuur sigbaar. Hutchcraft (1996:14) beweer dat die kinders 

rondom 1950 tot 1960 hulle onsku/dwereldwyd begin verloor het. Hy is van mening dat dit 

die koms van die televisie was wat hiertoe bygedra het. Televisie het in die jaar 1939 die 

verbeelding van die Amerikaanse burgers (in die 70 tiger jare in Suid Afrika) behoorlik 

beetgepak. Netwerk dienste het laat in die 1940's begin en sedert die 1950's was daar 

alreeds 10,5 miljoen stelle in die huishousings reg oor Amerika (Mueller 1994:124 -125). 

Neil Postman (1994) handhaaf die sterk standpunt in die woorde van sy boek 'The 

Disappearance of Childhood' dat kinders voor die die koms van die televisie eers moes leer 

lees voordat hulle die "geheime van volwassenheid" kon ontdek. Vandag word dit net met 

'n voorgestelde ouderdomsbeperking beheer en ouers moet toenemend vrae van kinders 

soos "Mammie wat is verkragting?" "Pappie wat is 'n prostituut?" beantwoord. 

'n Goeie maatstaf vir die groeiende verlies aan onskuld is die musiek wat oor die afgelope 

40 jaar gekomponeer en die wereld ingestuur is. Musiek-videos, nou beskikbaar op elke 
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televisiestel in Suid Afrika, is vol geweld, woede en wanvoorstellings van seks. Die televisie 

waaraan ens in die sewentiger jare in Suid Afrika gewoond geraak het, is vandag ingeprop 

in die verskeidenheid wereldkanale en het die agterstand tussen Suid Afrika en die res van 

die wereld baie gou ingehaal en uitgeskakel. 

Die BUILDER/SILENT generasie 

'n Generasie wat 'n mens sou ken beskryf as 'n groep mense gekoppel aan mekaar deur 'n 

bepaalde tyd. Mense wat volgens Mcintosh (1995:26) voor 1946 en volgens Codrington 

(1999) voor 1949 in Suid Afrika gebore is. Hulle is nie regtig midde in bogenoemde (1950-

1960) dekade gebore nie, maar van hulle het wel daarin greet geword terwyl ander in die 

verlies van die onskuld cud geword het. George Bush en Billy Graham is twee bekendes 

wat uit hierdie era kom. 

Die vroee 20 tiger jare na afloop van die Eerste Wereldoorlog was gekenmerk deur 

voorspoed en 'n aandelemark waarop geld gefloreer het. Hierdie voorspoed was van korte 

duur, want gedurende 1929 het die aandelemark in die VSA in duie gestort met verreikende 

gevolge wat oor die wereld heen ervaar is. Die greet depressie van die dertiger jare is ook 

in die geheue van cud Suid Afrikaners ingebrand. Die koms van die model T Ford motor is 

deur hierdie generasie gade geslaan en die radio was vir baie die enigste bron van inligting 

en vermaak. Pearl Harbour en die Tweede Wereldoorlog het ook Suid Afrikaanse soldate 

in oorlog gedompel. Verder was hierdie 'n tydperk wat random die kerk, skool en familie 

gedraai het. Egskeidings was die uitsondering en geloof in God is as vanselfsprekend 

aanvaar alhoewel dit ook in baie gevalle nie veel verder as dit gevorder het nie. 

Dit is 'n generasie wat volgens Mcintosh (1995:37-43) as harde werkers; mense wat spaar; 

patrioties; lojaal; privaat; versigtig; afhanklik; stabiel en nie baie verdraagsaam teenoor 

mense wat van hulle verskil beskryf kan word. Verder is hierdie 'n geweldige kragtige 

generasie en sowat 75% van Amerika se rykdom is in die hande van vyftig jariges en ouer. 

Verder is die Builders wat in die jare veertig en vyftig opgegroei het, geleer om 

Sondagskool en die kerk byte woon. Om Chirsten te wees het betaken om aan 'n kerk te 

behoort (Mcintosh 1995:45) en vir baie van hierdie generasie duur hierdie gewoonte neg 

steeds in die negentigs voort. Die klem in die bediening het op programme geval en daar is 

baie moeite gedoen om die inhoud van die Bybel gedurende hierdie dekade aan die 

lidmate te leer. Die nadeel van hierdie fokus op die aanleer van die inhoud van die Bybel 

was dat daar bykans nooit aandag aan die verpersoonliking daarvan in hulle eie geloof 

gegee is nie. Vandag steeds leef hierdie voorliefde om die inhoud van die Bybel aan te leer 
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(deur middel van Bybelstudie) voort en kan daar tog 'n mate van weerstand teen nuwe 

metodes van die aanleer van Bybel kennis ervaar word. Die hedendaagse klem op die 

"leer-deur-ervaring-metode" wat effektief in die jeugbediening aangewend word, voldoen 

nie nie altyd aan hulle verwagting nie (eie ervaring in gemeente). 

Die Builder generasie is geweldig lojaal aan hulle gemeente en sal daar bly al daal getalle 

oak, want om die kerk te verlaat sou as dislojaal bestempel word. Die jong volwassenes en 

tieners wat saam met hierdie generasie die gemeente uitmaak, sal baie makliker tussen 

gemeentes rondbeweeg in die soeke na die bevrediging van eie voorkeure en smaak. Die 

tradisionele stil, met min persoonlike betrokkenheid, sing van psalms en gesange met 

orrel begeleiding tipe beskouing van die verloop van die erediens veroorsaak geweldig 

spanning tussen hierdie generasie en veral die Millennium generasie, maar oak die ander 

(Mcintosh 1995:48). 

Die BABY BOOMER generasie 

Mcintosh (1995:74) handhaaf die standpunt dat persone wat tussen 1946 tot 1964 gebore 

is, deel uitmaak van hierdie generasie. Bill Clinton, Sylvester Stallone en John McEnroe is 

slegs 'n paar bekende persone wat in hierdie tydgleuf gebore is. Die Boomer generasie is 

gebore en het grootgeword midde in die tegnologie ontploffing. Televisie, ekonomiese 

opbloei na die Tweede Wereldoorlog, die koms van "Rock and Roll" musiek, menseregte 

bewegings, landing op die maan, die Vietnam oorlog (eerste oortog waarin Amerika nie sy 

doelwitte kon bereik nie) die energiekrisis waarin die Boomer generasie ontdek het dat daar 

beperkinge aan die aardse hulpbronne is, is enkele groat gebeure wat 'n vormende invloed 

op hierdie generasie gehad het. 

Die Boomer generasie is volgens Mcintosh (1995:87) geed geleerd, media gerig, 

onafhanklik, taak-georienteerd, fiksheidsbewus, rock musiek aanhangers, aktiviste "die 

generasie wat 'n verskil maaK', kwaliteit bewus, en begin bevraagteken gesag. 'n 

Generasie wat begin bekommerd raak (veral die ouer Boomers) oar 'n toekoms wat lyk of 

daar minder geld gaan wees, meer misdaad, 'n toename in wereldbesoedeling en kinders 

wat !anger as normaal van hulle afhanklik gaan bly. Ten opsigte van die kerk verkies die 

Boomer generasie om plaaslike projekte - waar resultate sigbaar kan wees - te ondersteun 

en fokus eerder op mense as op programme. Hierdie generasie .het 'n waardering vir 

Christene wat hulle geloof uitleef en nie net op Sondae voordra nie. Verder hou hulle 

daarvan om te eksperimenteer en hulle verdraagsaamheid teenoor ander sieninge maak 

een aanvaarbare godsdiens al hoe moeiliker. In Suid Afrika het die regering van die 

Nasionale party in samewerking met die drie Afrikaanse kerke nie net daarin geslaag om 
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tot 1990 op 'n outoritere wyse die beleid van apartheid toe te pas nie, maar ook aan die 

inwoners van die land voorgeskryf wat om te glo (du Toi! 2000:54). 

2.2.2. Die verlies van gesag - Die dekade 1960 tot 1970 

Gedurende die dekade 1960 tot 1970 het die kinders hulle aanvaarding van gesag verloor. 

Hutchcraft (1996:15) wys daarop dat elke vorm van gesag; of dit nou die ouers in die huis, 

die onderwyser by die skool, die president of selfs God in die hemel is, is gedurende hierdie 

era uitgedaag. Die Civil rights and the Women's liberation movement het aktief geveg vir 

die gelyke regte van minderheidsgroepe en vroue. Selfs die beskrywing van die tienerjare 

as 'n periode van onvolwassenheid en storm en stres tydperk is as negatief gesien en daar 

is gevoel dat die potensiaal van die tiener daardeur nie tot hulle reg kom nie (Elkind 

1998:5). Die koms van die postmoderne era rondom die middel van die 1900's (in Suid 

Afrika eers later volgens du Toi!) wat die klem op verskeidenheid geplaas en universele 

waarhede die trekpas gegee het, het die houding van "niemand kan vir my se wat reg en 

verkeerd is nie" die moderne slagspreuk gemaak. 

Die gevolg van hierdie belangrike verlies het daartoe bygedra dat die tiener nie meer as 'n 

persoon oppad na volwassenheid gesien is nie, maar eerder as gesofistikeerd beskryf is. 

Gevolglik ontstaan daar generasie op generasie wat nie net meer weet wat reg en verkeerd 

is nie, maar glad nie eers meer weet dat daar tog so iets socs reg en verkeerd kan wees 

nie. Die Millennium generasie tiener het 'n speelveld sender enige reels ontvang om in 

groot le word - chaos socs Hutchcraft dit in sy eie woorde stel. As daar geen absolute 

waarheid meer oorbly om geloof aan te toets nie, het die vryheidsvegters teen gesag ook 

die hedendaagse tiener van hulle eie outoriteit beroof om geloof te toets en kan hulle in 

enige iets gemaak glo word (Hutchcraft 1996:16). 

2.2.3. Die verlies van liefde - Die dekade 1970 tot 1980 

Soos reeds aangetoon het die ouers se behoeftes meer en meer op die voorgrond begin 

tree en het die kinders in die huis die gevoel van "om liefgehe te word" al meer en meer 

gemis. Ekskeiding het volgens Hutchcraft (1995:16) begin toeneem en die tendens waar 

albei ouers gewerk het, het die sogenaamde "Latch-key" kinders tot gevolg gehad. 

Gedurende hierdie era was daar 'n geweldige toename in seksuele aktiwiteite en 

betrokkenheid ender die jongmense (soekend na die liefde wat nie meer by die huis en 

familie gevind kon word nie). Vir baie tieners was "twenty minutes of sex the closest thing 

to love they ever felf'. Die verlies van liefde het die jongmens van daardie tyd, maar gewis 

ook die tieners wat sou volg geweldig vatbaar vir seksuele versoekings en groepsdruk 

gemaak. 

16 



Hoofstuk 2 

Die BUSTER OF SOGENAAMDE GENERASIE X 

'n Generasie wat gebore is tussen 1965 en 1983 (1970-1990 in Suid Afrika, volgens 

Codrington 1999) en volgens Ford "when the post-World War II baby boom went bust in 

the 1960's (due to the increased use of contraception and abortion), the generation 

that followed the Boomers became known as the Busters'' (1995: 18). 'n Generasie wat 

glad nie geetikiteer wil wees nie, maar verstaan wil word vir wie hulle werklik is sodat die 

storie van Jesus Christus 'n inpak in hulle lewens kan he. Bekendes vanuit hierdie era is 

byvoorbeeld Steffi Graf, Brooke Shields en Jodie Sweeten. 

Dit is egter makliker om vas te stel watter belangrike gebeure in 'n generasie se 

ontwikkeling 'n rol gespeel het as die generasie eers ouer geword het. Tog lig Mcintosh 

(1995:133-139) 'n paar uitstaande gebeure in die vonningsjare van hierdie generasie in sy 

boek "Three Generations" uit en dui dit as volg aan: die wettiging van aborsie (nog nie 

regtig in die 70-SO's in Suid Afrika 'n rol gespeel nie), groei in tegnologie, Video speletjies 

en die telivisie, portuurgroepe, musiek, (sanksies, en die ANG "struggle" in die Suid 

Afrikaanse konteks). 

Die Buster of Genereasie X word gekenmerk deur 'n soeke na vryheid en wil wegkom van 

die werksdruk waar dit net oor titels en prestasies gaan. Waar die Builder en Boomer 

geleef het om te werk, werk die Busters om te leef. Mcintosh (1995:140) handhaaf die 

mening dat Buster geneig is om terug te verlang na die verlede en dit is veral die sestiger 

jare wat hulle aantrek. 'n Groot persentasie van die Busters is omgewingsbewus en fokus 

op plaaslike aksies waar resultate gesien kan word. Die uitstaande kenmerk van hierdie 

generasie is die gevoel van verwaarlosing wat deur hulle ervaar word - die sogenaamde 

"latch-key" kinders wat deur die telivisie as serogaat ouers in die middag (dalk ook in die 

aand) groot gemaak is. Hierdie generasie kom sterk in opstand teen die waardes wat die 

Boomers gehandhaaf het en stel huwelike eerder uit as gevolg van die vrees wat 

verbintenis by hulle laat. Hierdie is 'n bitter generasie en blameer hulle voorgangers vir die 

gebrek aan finansies en gemors waarin hulle hullself nou bevind. 

Hierdie generasie stel weer belang daarin om as gesin te bestaan en wil nie hulle kinders 

deur dieselfde verwaarlosing laat gaan as wat hulle beleef het nie. 'n Praktiese geloof wat 

relevant is en behoeftes aanspreek is waarna hulle in godsdiens seek. Die gebruik van 

kleingroepe is volgens Ford (1995:209) een van die beste maniere waarop die Buster 

generasie dieper in die lewe van die plaaslike gemeente ingebring kan word. 
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2.2.4. Die verlies van hoop - die Dekade 1980-1990 

Sedert die laaste jare van die 20ste eeu het die jongmens geweldig verval in pessimisme 

en die toenemende selfmoord en pogings tot selfmoord wereldwyd bevestig volgens 

Hutchcraft (1996:16-19) hulle hopeloosheid en gebrek aan visie. Die hedendaagse 

jongmens is volgens Price (1998:3) baie minder idealisties as baie van hulle ouers. Die 

toekoms lyk vir hulle donker en daar is veral vier sake bo aan die hedendaagse tiener in 

Suid Afrika se lys van bekommernisse. Hierdie bekommemisse bevat 'n groot element van 

vrees en dan veral 'n vrees vir werkloosheid, mislukking, ouers wat vroeg kan sterf en die 

alombekende angs rakende AIDS. 

Tog het die kerk 'n storie van hoop om te vertel. Dit is die storie van Jesus en sy 

verlossing! 

''The young people are more ready for Jesus than they have ever been. They don't 

know they are ready for Jesus; they just know they are ready for something. If 

teenagers feel your authentic love and hear you present Jesus properly, they will 

respond to this Savior who is everything their hearts are hungry for: That is hope/" 

(Hutchcraft 1996:18) 

Die mening word gehandhaaf dat bogenoemde vier dodelike dekades met 'n aantal jare in 

die Suid Afrikaanse konteks aangeskuif behoort te word. Omdat die Millennium generasie 

die fokus van hierdie studie is en soos reeds aangetoon die produk geword het van die 

eras wat verby is en die "Global Village" effek toegeneem het, maak dit nie soveel saak dat 

hierdie eras nie presies op dieselfde tyd in Suid Afrika plaasgevind het nie. Dit is belangrik 

om te onthou dat Suid Afrika en die res van die wereld baie na aan mekaar beweeg het en 

gevolglik het die effek van dit wat vroeer in die wereld plaasgevind het, reeds die 

hedendaagse Millennium tiener - na die gebeure van 1990 in Suid Afrika - in ons land 

bereik. 

2.3. Die karaktertrekke en behoeftes van die Millennium tiener 

Vir die doeleindes van hierdie studie is dit noodsaaklik om dit uit te lig dat die term 

Millennium tiener of Millennium generasie in hierdie skripsie verwys na die tiener in Suid 

Afrika wat tussen die ouderdom 18 en 12 jaar, die generasie wat in die nuwe millennium 

sal matrikuleer, is. In die lig daarvan dat die mening van Codrington (1999) ondersteun 
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word en die jare van geboorte van elke generasie in Suid Afrika met ongeveer sewe jaar 

aangeskuif meet word, is die tiener waarop hierdie skripsie fokus oor twee generasies 

volgens die indelings deur die meeste bronne verdeel. Die plaaslike konteks in Su id Afrika 

maak dit moeilik om die karaktertrekke van die Millennium tiener socs in Amerika 

voorgestel, net so op die ouderdomsgroep 1983 en daama in Suid Afrika toe te pas. Die feit 

dat een generasie nie afgesluit word op 'n dag en datum nie, maar daar wel 

oorvleueling tussen karaktertrekke van generasies bestaan, maak die veronderstelling dat 

die hedendaagse tiener van die karaktertrekke van die Generasie X sowel as die 

Millennium generasie kan vertoon, 'n besliste werklikheid. 

Volgens Hutchcraft(1996), Codrington(1999), Ford(1995), McAllister(1999), Mueller(1994), 

Elkind(1998) en Price(1998) sou 'n mens die hedendaagse Millennium tiener in Suid Afrika 

(18 jaar en jonger) breedweg en in die algemeen socs volg kan beskryf: 

2.3.1. Eensaamheid is die gevoel van hulle hart 

Die een woord wat die hedendaagse tiener beskryf, is sender twyfel eensaamheid. 

(Hutchcratf 1996:20). The University of Chicago Behavioral Science Department het 'n 

paar jaar gelede 'n uitgebreide studie op tieners gedoen deur aan elke respondent 'n 

"signaling device" te gee met die opdrag om die gevoel wat hulle beleef as hulle die sein 

ontvang neer te skryf. Gedurende verskillende tye van die dag en nag is daar seine aan 

die tieners gegee en een van die primere gevolgtrekkings wat gemaak is, is dat die 

hedendaagse tiener dit vrees om alleen te wees. Volgens Hutchcrafts (1996:20) beteken 

om alleen te wees vir die tiener dat hulle niks is nie en gevolglik nie bestaan nie. Dit 

verklaar dan ook die reaksie van 'n tiener wat telefoon toe loop om 'n vriend te gaan bel net 

nadat hulle mekaar by die skoal gesien het. 'n Verklaring vir hierdie geweldige gevoel van 

eensaamheid is die feit dat groat getalle tieners vandag alleen groot word. Price (1998:2) 

bevestig hierdie hipotese deur aan te toon dat 72% van die moeders van die respondente 

in hulle studie in Suid Afrika buite die grense van hulle huise werksaam is en slegs 48% 

van hulle voor vyfuur terug is by die huis. Ongeveer een kwart van die pa's en die helfte 

van die ma's gesels gemiddel twee ure per week met hulle kinders. 

Lien van Niekerk (1994:127) wys daarop dat die kommunikasieproses nie los staan van die 

tipe verhouding wat die afsender met die ontvanger van die boodskap het nie. In die lig van 

bogenoemde feite is dit verstaanbaar waarom tieners swak kommunikasievaardighede 

openbaar en sukkel om tot die vlak van algehele openbaring te kommunikeer. Hierdie 

afwesigheid van kommunikasievaardighede dra weer daartoe by dat die hedendaagse 
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tiener as sogenaamde "explosive people" rondloop en nie meer weet hoe om die 

gevoelens waarmee hulle worstel te omskryf en te verwoord nie. 

"Glo jy regtig in hierdie kulte se lering? Om eerlik te wees met jou, ek dink 90% 

daarvan is .... En jy is bereid om jou lewe weg te teken by hulle! Hoekom? Because 

for the first time in my life I went to a place where I felt cared for and loved!" Hierdie 

soeke na liefde en aanvaarding bied die hedendaagse jeugbediening 'n geweldige 

geleentheid. Hu/le wat die hedendaagse tiener vandag wil bereik, sal eers 'n atmosfeer 

moet skep waarin die tiener liefde aanvoe/. 

2.3.2. Verhoudings tel die meeste vir hulle 

"Deprivation creates values" - dit waarvan jy beroof of ontneem word in jou kleintyd, daama 

street jy in jou latere lewe (Hutchcraft 1996:22). Die ouers van die Millennium generasie 

street daama om dit wat hulle ontbreek het aan hulle kinders le voorsien, maar die motors, 

huise en klere waarvoor hierdie ouers so hard werk, neem hulle weg van die huis af en 

gevolglik beroot hulle hulle tieners van sinvolle verhoudings. 72% van die respondente in 

Price et al. (1998) se ondersoek beweer dat hulle hulle ouers geniet. Tog word die 

teendeel bewys in die statistieke wat aantoon dat tieners nie sommer na hulle ouers sal 

gaan vir raad en advies rakende persoonlike aangeleenthede nie. Ouers praat veel eerder 

met tieners oor hulle vooruitgang terwyl die tiener eerder oor sake rakende volwasse lewe 

wil gesels. Slegs 23,5% van die respondente in die ondersoek het bevestig dat hulle 

gereeld betekenisvolle tyd saam met hulle ouers spandeer. Hoe kan hierdie 72% tieners 

dan van mening wees dat hulle hulle ouers genie!? 'n Skokkendende werklikheid word 

hierdeur oopgevlek, naamlik dat die hedendaagse tiener sulke swak rolmodelle wat 

verhoudings aanbetref sien en sulke lae verwagtings wat verhoudings aanbetref, koester 

dat hulle maar met enige iets tevrede is. 

Die sogenaamde "latch-key" kinders fenomeen het ook 'n werklikheid in Suid Afrika ender 

die tieners geword as van Zyl Slabbert (1994:3,20, 76vv) daarop wys dat bykans 'n derde 

van Johannesburg en amper die helfte van Soweto se kinders na skoal aan hulle eie sorg 

oorgelaat is. 'n Groot gedeelte van die hedendaagse tieners (65% van Price se 

respondente) in Suid Afrika he! alreeds die hartseer van 'n egskeiding beleef en 26% van 

die jongmense in ons land bly by 'n enkelmoeder. Codrington (1999) wys daarop dat al hoe 

meer tieners hulleself elke tweede naweek in hulle eie ouerhuis bevind en blootgestel is 

aan ingewikkelde disfunksionele familiesamestellings soos byvoorbeeld 'n tweede stietpa, 

my ma se vorige man, my pa se vriendin of ma se vriend: alles faktore wat die tiener al 
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meer en meer skepties ten opsigte van verhoudings maak. Tieners fokus eerder op 'n paar 

spesiale vriende en daardie enkele verhoudings is vir hulle baie belangrik. 

2.3.3. Hulle is bereid om enige iets te doen om liefde te ervaar 

Die hedendaagse tiener is soos voorheen aangetoon die produk van 'n era waar hulle van 

betekenisvolle en opregte liefde beroof is. In reaksie hierop sal die modeme tiener enige 

iets doen om hierdie soeke na liefde te bevredig. Die modeme tiener voel dat hulle ten alle 

koste moet inpas en in die lig hiervan onderstreep Codrington (1999) die groot potensiaal 

van die kleingroep in hierdie verband as hy se ..... one of the characteristics of this 

generation is that they get together in small groups, united by common interest and mutual 

acceptance. These small groups act as surrogate families, and offer a sense of 

belonging that cannot be found elswehere in the world that is devoid of relationships 

and real love". 

Die jongmens van 18 jaar en jonger maak wereldwyd hulle keuses op grond van wat nodig 

is om deur ander aanvaar te word eerder as om logies oor die moontlike gevolge van 

keuses te dink. As gevolg van die dodelike dekade waarin die wereld hulle onskuld verloor 

het, bestaan reg en verkeerd nie vir hulle, maar eerder die vraag "Wat moet ek doen om 

liefgehe te word?" In die woorde van Elkind (1998) word die veilige ruimte wat die tiener 

benodig om sinvol te ontwikkel deur die wereld van hulle beroof en soek hulle dit nou op 

enige ander plek as die veiligheid van die stabiele huisgesin. 

2.3.4. Hulle is selfversekerd, energiek en bedrywig 

Dit hang natuurlik ook af van die wyse waarop die tiener grootgemaak word, maar dit is tog 

opvallende dat jongmense vandag in sommige gevalle meer selfversekerd voorkom as wat 

van hulle ouderdom verwag word (Codrington 1999). Hierdie selfversekerdheid kan in 

sommige gevalle omgeskakel word in 'n arogansie, maar kom volgens bogenoemde bron in 

'n mindere mate voor. Die siening van "ek kan enige iets doen" is die slagspreuk van baie 

jongmense in ons land. Hierdie aanvanklike positiewe dryfveer, het in baie gevalle oor die 

langduur, 'n negatiewe uitwerking op die tieners. Dit klink amper onmoontlik en of hierdie 

bewaring die stelling "'n positiewe ingesteldheid kan berge versif' wil weerspreek. Die 

besef dat hulle nie alles kan vermag nie en uitgelewer is aan sekere beperkinge, kan 'n 

moedelose en hopelose generasie tot gevolg he as hulle nie baie delikaat begelei word in 

die aanwending van hulle hulpbronne nie. Hierdie selfversekerde siening is 'n geleentheid 

vir die plaaslik gemeente om te benut en hulle uit te daag om betrokke te raak by die 

werksaamhede en uitdagings van die gemeente. 
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Verder word die hedendaagse tiener deur Codrington (1999) beskryf as 'n generasie " ... 

who has an incredible amount of energy''. Dit is die sogenaamde "adrenaline junky" groep 

wat "bungee jumping, river rafting, rolarblading" en dies meer hoofstroom aktiwiteite 

gemaak het. Hierdie sogenaamde adrenalien aangedrewe aktiwiteite het nog nie orals op 

die platteland so duidelik sigbaar posgevat nie. 

Price et al. toon 'n interessante nuwe tendens onder die jongmense aan as hulle in die 

Youth and Family Census Profile van 1998 daarop wys dat daar 'n duidelike afname in die 

gebruik van die sogenaamde "hard drugs" onder tieners merkbaar is, maar dat die 

stimulante en "inhibition reducing drugs" soos die gebruik van ecstasy, speed en LSD in 

kombinasie daarmee sinoniem geraak het met raves waar tieners en volwassenes deurnag 

dans (Mans 2000:38). Tom Cruise in die film "Topgun" som die ingesteldheid van hierdie 

generasie pragtig op as hy se "I feel the need, the need for speed". 

2.3.5. Hulle is verdraagsaam en pragmaties ingestel 

Eie aan die postmoderne era waarin hulle grootword en die produk van die sogenaamde 

doodsdekades, verdra hulle maklik enige siening. "Tolerance is the view that no view can 

be imposed on enyone else. Tolerance believes that only intolerance should not be 

tolerated" (Godrington 1999). Die vraag "is dit waat?" word al hoe meer op die 

agtergrond geskuif en is die soeke na "Werk dit?" belangriker. Die hedendaagse tiener in 

Suid Afrika toets die waarheid nie aan feite nie, maar eerder aan die maatstaf van hoe raak 

dit my en watter effek het dit op my lewe. Die tiener is soekend na waarhede wat aan hulle 

lewe sin gee en daarom is antwoorde op eensaamheid en verhoudingsvrae hoog op hulle 

prioriteitslys. 

2.3.6. Die enigste konstante is verandering 

Codrington (1999) wys daarop dat verandering die enigste konstante is waarmee hulle 

grootgeword het. Niks bly vir baie lank dieselfde nie - modes en gedrag verander daagliks 

en tiener is baie vinnig om iets as "uit die mode" te beskryf. Die hedendaagse tiener wat 

deur die kerk bedien moet word, het so gewoond geraak aan verandering dat enige iets wat 

lank dieselfde bly met agterdog en wantroue beoordeel word. Tieners is daagliks soekend 

na iets anders en raak geweldig gou verveeld. Hierin le 'n tweeledige uitdaging vir die 

jeugbediening in die kerk. Eerstens sal die kerk en die jeugbedienings in die plaaslike 

gemeentes seker moet maak dat hulle nie soos die titel van Nash se boek "An 8-track 

church in a CD world" probeer wees nie, maar tweedens sal die rasionaal agter verandering 

baie mooi verduidelik moet word, want die jeugbediening kan ook nie net aanhoudend 
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verander ter wille van verandering nie. 'n Balans sal hierin gevind en gehandhaaf meet 

word. 

In hierdie veranderde wereld waarin tieners leef, het fragmentasie oak die reel geword en 

word die persoon wat die afstandbeheer van die televisie in die hand het, met mag en 

status gekroon. Alhoewel die gemiddelde volwassenes die afstandbeheer as gevolg van 

luiheid gebruik, is dit by die Millennium tiener alles behalwe dit. Codrington (1999) bevestig 

bogenoemde feit en wys daarop dat die tiener die afstandbeheer as 'n stuk gereedskap 

gebruik om interaktief met die televisie in verbinding te kom. Die tiener is instaat om vyf tot 

ses kanale afwisselend dop te hou en eintlik daarin slaag om na al ses te kyk. Die 

draaiboek skrywers van die hedendaagse stories het duidelik die keuse gemaak om hierdie 

gefragmenteerde ingesteldheid van die tiener op te vang deur meer as een storielyn binne 

in 'n storie oar 'n tydperk van weke te laat afspeel. 

Die wereld waarin die Millennium tiener opgroei en lewenskeuses meet maak, het geweldig 

gefragmenteerd geraak en geen radikale keuses word meer gemaak nie - alles hang in die 

lug en die individu meet self kies. Antwoorde raak steeds minder en minder; net meer en 

meer vrae! Die tiener wat vandag in die kerk, skoal, dorp en huis tot volwassenheid meet 

groei, begin nou om hulle eie lewe in verskillende kompartemente te plaas. Godsdiens het 

'n bepaalde tyd en plek, maar gedurende 'n ander situasie kan dit uiters onwelkom wees en 

gevolglik oar die hoof gesien word. "Waarom het jy as christen saam met daardie tiener 

geslaap?" "Omdat ek vir horn of haar lief is" - die emosie van liefde het die Bybelse se 

waarde in hierdie situasie uitgerangeer tot iets waaraan later weer aandag gegee sal word. 

Die kerk met sy jeugbediening word deur hierdie karaktertrek gewaarsku om daarteen te 

waak om nooit "boring" te raak nie. 

2.3.7. Selfwaarde en 'n betekenisvolle identiteit is hulle worstelstryd 

Daar is vandag 'n geweldige aanslag op die tiener se selfwaarde en identiteitvorming. 

Meer en meer tieners bereik die punt waar hulle enige iets doen, want hulle redeneer dat 

hulle in elk geval niks betaken nie. Afwesige ouers, onrealistiese verwagtings, die spanning 

daaragter om altyd te presteer, die skoal en die boodskap wat die media oordra, is alles 

faktore volgens Hutchcraft (1996:26) wat tot hierdie worstelstryd bydra. In bykans elke 

situasie of in elke omstandigheid is daar 'n beeld wat behoort bereik te word. Tieners 

verstaan nie hulle eiewaarde in God se oe nie, want socs reeds aangetoon lees en ken 

hulle nie meer regtig die Bybel nie. 
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2.3.8. Musiek is hulle taal en die Media hulle voorbeeld 

Musiek was nag altyd belangrik vir tieners, maar vandag het hierdie belangrikheid 

toegeneem en speel musiek nou 'n groat rol in die vorming van die Millennium tiener se 

identiteit. In 'n studie wat Ron Hutchcraft in die VSA gedoen het, het dit duidelik geword dat 

tieners se keuse van hulle pa's as toenadering ten tye van 'n probleem nommer 51 op die 

lys van 53 moontlike keuses was. Hulle sou hulle ma's as nommer 48 nader en hulle 

musiek was nommer een op hulle lys. Musiek neem hierdie belangrike posisie in, want 

deur na die musiek te luister identifiseer hulle met iemand wat hulle gevoelens deur sang 

verwoord. Deur die musiek wat die tieners luister krities te evalueer, ontdek 'n mens die 

vrae, die frustrasies en die emosies van 'n op die oog at apatiese, stil generasie in hulle 

harte rand dra. In die studie wat Price (1998) gedoen het is daar 'n redelike eweredige 

verspreiding ender die style en is daar nie een tipe genre wat in die Suid Afrikaanse 

konteks domineer nie. Spice girls, Shania Twain en Britney Spiers lei 'n nuwe era van 

musiek ender die Millennium generasie in. 'n Tipe musiek "with a softer edge and light

hearted feel' neem toe in populariteit. Die keuse van musiek wat in die erediens gebruik 

word, is volgens Mcintosh (1995:186) een van die primere oorsake van spanning tussen 

generasies in die plaaslike gemeente. 

Saam met die musiek speel die televisie 'n geweldige rol in soverre die verkleining van 

afstande wat die "Global village" aanbetref. 51 % van die hedendaagse tieners in Suid 

Afrika spandeer volgens Price twee ure per dag voor die televisie, terwyl 19% meer as vier 

ure per dag voor die kassie sit. 

2.3.9. Seks word verwag en dit verwar hulle 

Die hedendaagse tiener word verwar deur die voorstelling van die media - geweldige 

toename van seksueel georienteerde musiek videos op MTV - en Hutchcraft (1996:32) 

beklemtoom dat daar vandag deur jongmense op baie verkeerde plekke na liefde gesoek 

word. Die hedendaagse tiener is bereid om enige iets te doen om hierdie behoefte na liefde 

in hulle lewe te vervul, self ook deur seksueel aktief te raak. Volgens Price (1998) glo 

slegs 49% van hulle respondente dat seks slegs vir die huwelik bedoel is. Ongeveer die 

helfte van hulle se ouers waag dit om lering aangaande seks aan hulle te gee, terwyl 49% 

hulle inligting aangaande seks elders kry. Vervolgens handhaaf Mueller (1994:222) die 

standpunt dat ouers wat toegewend is en byvoorbeeld tieners toelaat om op 'n baie jong 

ouderdom by uitgaan en vaste verhoudings betrokke te raak 'n bydraende rol tot die 

seksuele krisis waarin tieners hulle bevind. 
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2.3.10.Hulle vertrou net hulleself 

Die hartseer van disfunksionele gesinne, die geweld in ons land, die teleurstelling van 

politici wat nie by hulle woord hou nie, die regering wat nie veel kan verander en die kerk 

wie se standpunte saam met die heersende politiek verander, is alles moontlike redes vir 

die swak vertroue wat die hedendaagse tiener in ander stel. Volwassenes word beskou as 

pretbederwers en ja-broers wat nie regtig by dit hou wat gese is nie. In die verlede het 'n 

titel 'n mate van gesag en respek afgedwing, maar vandag beteken 'n titel vir 'n Millennium 

tiener nie veel nie. Vertroue en aanvaarding van gesag word volgens Hutchcraft (1994:29) 

verdien deur na hulle te luister, hulle onvoorwaardelik lief te he en tyd saam met hulle te 

spandeer. 

2.3.11.Hulle is versigtig vir commitment 

As gevolg van al die teleurstelling wat tieners daagliks beleef, verbind hierdie generasie 

hulle nie maklik aan iets nie. lndien commitment wel plaasvind, vind dit geleidelik oor 'n 

lang tydperk plaas. Die hedendaagste tiener verkies eerder "short term commitments to 

small-scale projects with definable objectives en ending dates" (Godrington 1999). 

2.3.12.Hulle is pessimisties oor die toekoms 

Hierdie generasie tieners word groot in 'n wereld wat heeltemal daartoe instaat is om alles 

met kembomme te verwoes. In Suid Afrika het hierdie tieners in hulle jonger dae groot 

geword met bomdreigemente en noodplan oefeninge in skooltyd. Wereldbesoedeling, 

oorbevolking en Vigs, die swak Suid Afrikaanse geld-eenheid, petrolpryse en werkloosheid 

is alles werklikhede wat die potensiaal het om die hedendaagse tiener van alle hoop te 

beroof. Alhoewel net 23% van die respondente (Price 1998) wat gevra is "Wat isjou doe/ in 

die /ewe?" dit bevredigend kon antwoord is die hedendaagse tiener volgens Price et al. van 

mening dat vandag se probleme wel opgelos kan word. Dit wil tog blyk uit 'n artikel van 

Godrington (1999) dat die hedendaagse tiener te midde van hierdie negatiewe prentjie 

probeer "oorleef' deur eerder hulle aandag op "vandag en hierdie week" te vestig. 

Hutchcraft (1996:27) beskryf hierdie generasie as tieners wat eerder belangstel daarin om 

die pyn te "verdoof' as om die oorsaak van die porbleem te identifiseer en aan te spreek. 

2.3.13. 'n Generasie vol stres 

Tieners wat met dagboeke in Suid Afrika rondloop, raak al hoe meer sigbaar. Kommervrye 

en sommer "lekker-sit-en-niks doen-dae" is vir baie tiener 'n droom wat in vorige generasies 

plaasgevind het. Hierdie gestruktureerde lewens loop volgens Elkind (1998: 184-6) hand 

aan hand met stres. Tieners is vandag aan meer sires uitgelewer as in die geval van 

vorige generasies. Volgens Elkind kan die blootstelling aan 'n groter mate van vryheid en 
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die verlies aan basiese veiligheid en toekomsvisie hier 'n bydraende faktore ge"identifiseer 

word. 

2.3.14.Hulle hou van stories 

Die hedendaagse tiener hou van stories en dan is dit veral ware verhale wat hulle aandag 

hou. "Stories are intensely important to us. We are not big on descriptions and adjectives. 

We want the feelings, the actions, the story ... 'Either our Jives became storie' says one 

Coupland character, 'or there is just no way to get through them.' Our stories gives us 

identity" (Ford 1995:218-240). 

2.3.15.Hulle is rekenaar vaardig en tegnologie bewus 

Die meeste persone wat deel is van die sogenaamde X generasie kan die aankoop van 

hulle eerste rekenaar geed onthou, terwyl die Millennium generasie tiener vandag met een 

grootword. Tegnologie het geweldig verbeter en die wonder van dit alles is dat tieners nie 

daardeur afgeskrik word nie, maar eerder uitgedaag word om te verstaan, daarmee by te 

hou en te bemeester. As 'n mens vandag 'n verjaarsdag kaartjie keep wat "veels geluk ... " 

speel as dit oopgemaak word en die persoon gooi dit later weg, sou daar dan meer 

rekenaar tegnologie weggegooi word as wat daar veer 1950 in die wereld bestaan het 

(Godrington 1999). Die hedendaagse tiener het as gevolg van die bekostigbaarheid en 

bekombaarheid van tegnologie toegang tot 'n geweldige potensiaal wat inligting aanbetref. 

Ford (1995:55) wys saam met andere daarop dat die hedendaagse tiener nie noodwendig 

as gevolg van hierdie magdom inligting wys is nie. Die gevaar heers tans dat die tiener nie 

tyd aan evaluering en oordenking spandeer nie. "Ons dink nie graag oor geed nie, want die 

meeste dinge waaroor ens meet dink is onaangenaam" en gevolglik maak die tiener baie 

van impulsiewe wyses van besluitneming gebruik. Die geweldige uitbreiding van tegnologie 

het 'n ongeduldigheid ender die hedendaagse tieners - wat binne 30 sekondes toegang tot 

meer as 'n miljoen webbladsye het - laat posvat. Hulle is nie gewoond daaraan om te wag 

nie en self die vinnigste rekenaar is steeds te stadig vir hulle (McAllister 1999:69). 

2.3.16.Hulle is geestelik soekend en stel belang in die bo-natuurlike 

Ge"interesseerde houding jeens die geestelike aspekte neem daagliks ender tieners toe. 

Nash (1997:4-5) skryf dat 'n onderwerp socs byvoorbeeld engele vandag rakke in beslag 

neem, terwyl dit 'n paar jaar gelede net hier en daar beskryf is. Sake socs die New-Age, 

Satanisme, die okkulte, kristalle en altematiewe wyses van genesing is ender andere 

onderwerpe waarin tieners belangstel. Hulle is van mening dat die mensdom die christelike 

geloof en vir Jesus 'n kans gegee het en dit het nie gewerk nie en gevolglik meet hulle 

soeke elders heen verskuif word. "They have a non-traditional approach to spirituality, 
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which often comes across as vety irreverent. This nonwithstanding, their search for real 

meaning beyond the visible is genuine." Navorsing in Suid Afrika het aangetoon dat 

"young South Africans are serious about religion" (van Zyl Slabbert 1994:3, 46 en 86). 

Price (1998:3) beweer dat 90% van die respondente in Suid Afrika van mening is dat 

godsdiens belangrik en noodsaaklik is, maar die meerderheid is nie seker watter een die 

regte een is nie. Meer as die helfte van die respondente is van mening dat die inhoud van 

die geloof nie belangrik is nie, maar dat geloof alleen voldoende is. 

2.3.17.Hulle is deel van 'n wereldwye jeugkultuur 

Bogenoemde karaktertrekke van die hedendaagse jongmens is nie meer net tot 'n 

bepaalde landstreek beperk nie. Vandag se jeug word beinvloed deur kulturele stromings 

of neigings van reg oor die wereld. In die lig hiervan word die mening gehandhaaf dat 

etnografie nie net beperk behoort te word tot Suid Afrika nie, maar ook die wereld 

jeugkultuur onder oe behoort te neem. Die positiewe aangaande hierdie globalisering 

volgens Godrington (1999) le daarin dat die jeug wereldwyd nou 'n stem is wat hoorbaar 

geword het. Aan die ander kant le die negatiewe daarin dat alles reg oor die wereld bykans 

eenders geraak het en niks meer geografies beperk of bepaal word nie. 

2.4. Nie etikette nie maar eerder hulpmiddels 

"Don't label us! Is the attitude. We all have a sense that when someone else sticks a 

name or a label on us, that person has assumed a power position over us -and we don't 

like to be in the one down position!' (Ford 1995:19). Nie elke tiener wat in die 

oudersomsgroep 18 jaar en jonger resorteer hoef elkeen van bogenoemde karaktertrekke 

te openbaar nie. Bogenoemde is 'n algemene oorsig en bree beskrywing van die 

hedendaagse tiener soos dit deur navorsing ondersoek en deur literatuur aangetoon is. 

Die groot uitdaging vir die jeugbediening is om van hierdie bree lyne van beskrywing bewus 

te word, die huidige praxis soos in die plaaslike gemeente beoefen word aan die hand 

hiervan te toets en indien nodig verstellings in die bediening aan te bring. 

lndien die NG Kerk en sy jeugbediening in die plaaslike gemeente nie daarin slaag om die 

hedendaagse tiener in die lig van bogenoemde karaktertrekke en gepaardgaande 

behoeftes effektief en relevant te bedien nie, gaan die kerk binnekort met 'n 

geneutraliseerde tienergenerasie in hulle midde sit. Hutchcraft (1996) beskryf so 'n 

neutrale generasie as tieners wat nie meer 'n idee van die liefde van Jesus het nie en 

Christen tieners wat ook nie meer dit waarin hulle glo uitleef nie. 
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In die volgende hoofstuk gaan die Tienerselleier selgroep model van jeugbediening 

bespreek en ondersoek word om sodoende die potensiaal en geleenthede aan te toon 

waarin bogenoemde tiener nie net volgens hulle unieke behoeftes kommunikatief bedien 

kan word, maar ook ander tieners kommunikatief deur hulle gawes kan bedien. 
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3. DIE BASIESE UITGANGSPUNTE VAN DIE TIENERLEIER SELGROEP MODEL 

3.1. 'n Program gedrewe bediening het verbruikers tot gevolg 

Die tiener aan die begin van die 21ste eeu word geweldig be"lndruk deur vermaak. Die 

kommersiele wereld beset dit en die media verkoop dit. Geweldige moeite, net die beste 

en kwaliteit is die slagspreuke waarmee tieners dag vir dag gekonfronteer word. Die 

Motion Picture Production Association het alreeds in 1984 (Mueller 1994:138) ontdek dat 

54% van die filmpubliek tussen die ouderdom 12 en 24 jaar cud is. Verder toon hierdie 

statistiek dat 51% van die tieners tussen 12 en 17 jaar gemiddeld een maal per maand na 

die fliek gaan. Dit is juis die tieners wat 'n groot bydrae tot die maandelikse inkomste van 

hierdie bedryf maak. 

Hierdie selfde ingesteldheid op vermaak het ook die kerk oorval en volgens Stump (1997: 1) 

is daar vandag baie jeugbedienings wat ure tyd aan die beplanning en uitvoering van 

vermaak spandeer. Die kerk het 'n gevaarlike ''wapen" in sy besit en is deur hierdie fokus 

wat op vermaak geplaas word alreeds besig om hullself in die voet te skiet. Week na week 

werk ens met tieners wat na die kerk toe kom om IETS, nee IEMAND wat instaat is om 

hulle hele lewe te verander te kom soek en ons gee hulle pizzas (Dean 1998:9). Ons is 

besig om 'n generasie jongmense te kweek wat met die houding van "Hi, my name is 

Jimmy. What are you gonna gimmie?" na die kerk kyk. "We are running out of ideas. And 

steam. And Hope" (Dean 1998:9). As ens dink hierdie vermaaklikheids evangelisasie van 

jongmense kan die Millennium generasie help, dagdroom ens en is 'n skielike wakker word 

dringend noodsaaklik. Dit kan nie werk nie, want die plaaslike gemeente en die 

jeugbediening daar, sat net eenvoudig nie kan byhou met die tipe vermaak wat die wereld 

bied nie. Robbins (1990:18) handhaaf die stelling dat slegs 50% van die jeug van die land 

wat hullself as christene beskou, hopelik Sondag iewers in 'n kerk sat wees en binne 'n 

paar jaar die skool, die jeugprogram en ook die kerk sat verlaat. Hierdie bewering is reeds 

in die plaaslike gemeentes in Suid Afrika lank al 'n werklikheid as die persentasie tieners 

wat na Belydenis van Geloof neg by die kerk betrokke bly in aanmerking geneem word. 

Die jeugbediening van die gemeente bestaan met een doel voor oe en dit is om die tieners 

te begelei om geestelik te groei (Robbins 1990:17). 'n Program gebasseerde 

jeugbediening het geen blywende geestelike groei tot gevolg nie, maar eerder 'n klompie 

tieners wat weekliks as verbruikers opdaag en weer kom as dit wat hulle by die 

jeugbediening sien binne hulle smaak val. Die Millennium tiener word met geweldige 

uitdagings gekonfronteer en beleef geweldige emosionele, fisiese en geestelike probleme 
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(Stump 1997:2)_ Die jeugbediening wat sy roeping tot geestelike groei deur middel van 

programme wil verwesenlik, staar volgens Ralph Neighbour (1990:47-50) besliste probleme 

in die gesig_ 'n Fokus op een spesialis jeugwerker wat al die programme bestuur, groot 

persentasies onaktiewe en onbetrokke tieners, geboue wat leeg en oneffektief benut word, 

die gebrek aan betekenisvolle geleenthede waar koinonia en gemeenskap met mekaar 

ondervind word en uitreiking wat net tot die plaaslike gemeente beperk word, is rooiligte en 

gevare wat met Neighbour gedeel word. 

Die uitdagings wat die jeugbediening aan die begin van die 21ste eeu stel het 'n geweldige 

verandering ondergaan sedert die sogenaamde "Golden Age" van jeugbediening na 1960 

verlore gegaan het. Die ereplek wat die jongmens in hulle opgroei na volwassewording 

genie! het, is vervang met die selfsugtige behoeftes van ouers en die harde werklikheid van 

die pyn van 'n generasie wat gedruk word om te gou volwassenheid te bereik (Elkind 

1998). Verder blyk dit te wees dat die jeugbediening vandag geweldig getalle bewus 

geraak het en stelselmatig begin weg beweeg het van belangrike Bybelse beginsels soos: 

aanvaarding van mekaar (Rom. 15:7); omgee vir mekaar (1 Kor. 12:25); dra van mekaar se 

laste (Gal.6:2); motiveer mekaar om lief te he en goeie dade te doen (1 Tess. 5:11); bid vir 

mekaar (Jak. 5:16); dien mekaar (1 Pet.4:10) en wees lief vir mekaar (1Joh.4:11). 

Die werklading het te veel geraak vir enkele jeugwerkers en die enigste oplossing vir die 

bereiking van die Millennium generasie le daarin dat hierdie generasie se potensiaal en 

waagmoed erken sal word, hulle toegerus sal word om self hulle geloof met ander te 

deel, in hulle geloof sal groei en standpunt ten opsigte daarvan sal inneem_ Vir die 

jeugbediening om 'n inpak onder die jongmense in die nuwe Suid Afrika te maak, sal elke 

Christen jongmens sy portuurgroep vir Jesus moet wen. "Only when Christain young 

people become responsible for 'their own' will the impact be felt" (Stump 1997:4). 

Die Heilige Gees is tans besig met die oprigting van 'n kragtige beweging wat oor die hele 

wereld heen geweldig veld wen. Dit is die sogenaamde Selkerk model. Die tieners wat 

vandag in die wereld leef, het 'n stukkende wereld van die vorige generasies ontvang. Ten 

spyte van hierdie toenemende pyn en stryd is die hedendaagse tiener ryp vir die evangelie 

en word die standpunt gehandhaaf dat die selgroep model van bediening daarin kan slaag 

om nie net verbruikers te kweek nie, maar die stukke weer bymekaar kan sit en werklike 

blywende geestelike groei ender die Millennium tiener tot gevolg kan he. 
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3.2 'n Bybelse fundering vir die selgroep model 

Vir die Christen is dit belangrik om seker te maak dat hulle lewe volgens God se Woord 

ingerig is (van der Spuy 1998:49). Daarom sal die praktiese teoloog wat met jeugbediening 

besig is voortdurend hulleself moet afvra of di! - in hierdie geval die selgroep model van 

bediening - in die Bybel gegrondves is. Voordat die selgroep model as model van 

bediening aan die Millennium tiener gebruik kan word, moet ons onsself eers afvra of di! nie 

maar 'n tydelike gier is wat in die modeme tyd na vore gekom het nie. 

Mark Senter Ill skryf in die inleiding van die boek New directions for Youth ministry (1998:6) 

dat kleingroepe en die bediening deur kleingroepe niks nuuts is nie. Enige bediening wat 

deur die geskiedenis suksesvol was, het die een of ander vorm van kleingroepe gebruik. 

McBride (1990:13-27) onderstreep die feit dat die kleingroep bediening op rotsvaste 

Bybelse fondasie gebou is soos deur die volgende bespreking aangetoon word: 

3.2.1. Ou Testamentiese wortels 

Die basis vir vandag se bediening deur kleingroep (selgroepe) se wortels is in die Ou 

Testament te vinde. Die vroegste verwysing na 'n kleingroep vind indirek in Genesis 1:1 

plaas as daar geskryf staan "God (Elohiem) is die skepper van die heme/ en die aarde". 

"The word Elohiem is plural, designating or incorporating more than one person" (McBride 

1990:13). Alhoewel hierdie benaming van God dwarsdeur die Ou Testament as enkelvoud 

geinterpreteer word, verwoord dit die eenheid van drie persone - Vader; Seun en Heilige 

Gees - as die een God. As una substansia, Ires personia (Heyns1978:48), is die drie

eenheid vir ons die toonbeeld van 'n intieme verhouding binne 'n Goddelike kleingroep. 

Natuurlik kom die woord klein-groeplse/groeplmetagroep ensovoorts nie in die Bybel 

voor nie, maar dit maak dit nie onbybels nie, want die woord drie-eenheid ontbreek ook in 

die teks van die Bybel en dit word orals as gesaghebbend aanvaar. 

Die samestelling en organisering van die volk Israel het ook volgens kleingroep beginsels 

plaas gevind. Elke Jood ken sy identiteit in terme van die Nasie, die slam, die familie, die 

huishoudings tot by die vader, sy vrou en sy eie kinders (die kleinste groep binne die 

Joodse identiteit) voordra. 

3.2.2. Jesus die kleingroep leier 

Jesus is ons model op alle terreine - Efesiers 5:1-2 "Omdat ju/le kinders van God is en Hy 

ju/le /iefhet, moet ju/le sy voorbeeld vo/g. Lewe in liefde socs Christus ons ook liefgehad 

het .. ". Die feit dat Jesus juis die kleingroep model gebruik het, onderstreep nie net die 

potensiaal en waarde daarvan nie, maar motiveer elke jeugbediening om ook op die een of 
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ander manier kleingroepe in die geloofsgroei van tieners aan te wend. Jesus begin sy 

aardse bediening en Hy stel sy kleingroep saam en wys deur sy optrede dat verhoudings 

en nie organisasies sy aandag ontvang het. So saam met sy dissipels het lering in die 

saamdoen van dinge plaasgevind en sy vertroue in die eenvoudige mense het sigbaar 

geword deur die toekoms van sy hele bediening aan hulle toe te vertrou. 

3.2.3. Die vroee kerk as voorbeeld van kleingroep bediening 

Omdat die vroee kerk aanvanklik uit 'n meerderheid Jode bestaan het, het die kerk 'n sterk 

Joodse en Ou Testamentiese karakter, insluitende die klem op die kleingroepe, vertoon. 

Die huis was 'n belangrike plek en konteks waarin familie en gemeenskap aktiwiteite 

plaasgevind het. Christene het getrou ender leiding van die Heilige Gees in die tempel en 

die Pilaargang van Salomo byeengekom. Maar hulle het ook elke dag van huis tot huis 

vergader en die gemeenskaplike maaltyd gehou. Volgens van der Spuy (1998:52) het hulle 

in hierdie klein kring van broers en suster, God geprys, saam gebid en die leer van die 

apostels bestudeer. Kerk is in die huis gehou en die gemeentes waarvan daar in die 

briewe van Paulus sprake is, het in sulke huise saamgekom. Volgens Handelinge 2:42-47 

was daar tydens hierdie huiskerk byeenkomste 'n balans aanwesig tussen lering, 

gemeenskap, lekker saamdoen dinge (eet) en geestelike verantwoordelikhede (gebed). 

Saam met die huiskerke wat die ruggraat van die kerk was, was groot samekomste die 

konteks waarin die kerk in Jerusalem gefunksioneer het. 

Groot publieke byeenkomste van Christene het al hoe moeiliker begin raak en hulle wat 

Jesus gevolg het was nie meer in die sinagoges welkom nie. Die gevolg hiervan was 'n 

nog groter klem op die samekomste in kleingroepies in huise. Van der Spuy (1998:54) 

herinner ons daaraan dat die kerk elke Sondag bely dat hulle in die gemeenskap van 

ge/owiges glo. Een van die kemeienskappe van die kerk van Christus is, socs die 

Apostoliese Geloofsbelydenis se die onderlinge gemeenskap van gelowiges of koinonia 

(Kolossense 3:12-14 en Romeine 12:9-21). Daarom meet die kerk en veral ook die 

jeugbediening aan die begin van die 21ste eeu hulleself afvra of hierdie belydenis nie net 

lippelaal geword het nie; die tyd is ryp dat dit nou 'n praktiese werklikheid in die lewe van 

volwasse- en ook dooplidmate sal word. Is die kerk (en die jeugbediening) vandag so 

ingerig dat lidmate en jongmense ware koinonia met mekaar kan beleef? Van die vroegste 

tye af al was dit Jesus se bedoeling met die kerk. Bewyse vir die Bybelse grondves van die 

kleingroep en noodsaaklikheid van koinonia is daar genoeg. 
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3.2A. Die Nuwe Testamentiese handelinge binne die kommunikatiewe ruimte van die 

kleingroep 

Die Nuwe Testament fokus geweldig op die sogenaamde "mekaar tekste'', alles 

handelinge wat kommunikatief op Uong)mense inwerk tot uitbreiding van die Koninkryk. 

Aanvaar mekaar (Rom.15:7); gee om vir mekaar (1 Kor. 12:25); dra mekaar se laste 

(Ga/.6:2); motiveer mekaar om lief te he en goeie dade te doen (1 Tess. 5:11); bid vir 

mekaar (Jak. 5:16); dien mekaar (1 Pet.4:10); vergewe mekaar (EfA:23) en wees lief 

vir mekaar (1Joh.4:11) kan wel in die groot groep aanwesig wees, maar kom eers werklik 

tot hulle reg binne die konteks en veilige ruimte van die kleingroep. McBride (1990:21) wys 

daarop dat Hebreers 10:24-25 hierdie potensiaal van die opbou van mekaar in die konteks 

van die kleingroep onderstreep as daar duidelik gewaarsku word dat die samekoms van die 

gelowiges nie verwaarloos moet word nie. Hierdie teks word baie gebruik om persone wat 

kerklos geraak te vermaan tot 'n terugkeer na die kerk, met name die bywoning van 

eredienste. McBride (1990:21) is versigtig vir so 'n eensydige verklaring, en wys daarop 

dat die konteks waarbinne hierdie vers staan daarop gerig is om mekaar aan te moedig tot 

wedersydse liefde en goeie dade. Alie aksies wat wel in 'n groot byeenkoms soos die 

erediens kan plaasvind, maar eerder binne die konteks van die kleingroep 'n groter 

effektiewe waarskynlikheid behoort te wees. Dit blyk dat die skrywer hier die Christene 

aanmoedig om in samehang met gesamentlike byeenkomste in kleingroepe by mekaar 

betrokke te bly en handelend op te tree sodat die Koninkryk uitgebrei en God daardeur 

verheerlik kan word. 

3.3 Wat is 'n selgroep? 

Ervaring het geleer dat daar in sommige gevalle 'n negatiewe konnetasie aan die woord 

"sel" gekoppel kan word. Enersyds voel van die Builder en Boomer generasie dit herinner 

aan die ondergrondse werkswyse van die Kommunisme en andersyds is die 

alomteenwoordige siening dat dit net 'n kliek is ook nie positiewe motivering vir die groei 

van die bedienig in die plaaslike gemeente nie. Die mening word gehandhaaf dat indien 'n 

duidelike omskrywing van die begrip "selgroep" wel aangebied word, dit positief beleef en 

aanvaar kan word. 

Miskien moet die omskrywing begin by wat 'n selgroep nie is nie. Volgens Stump (1997:4) 

is dit nie 'n: 

Herstel groep: Hierdie groep wat op herstel gemik is, bring 'n groep persone met dieselfde 

behoefte, verslawing of gewoonte bymekaar. 

Bybelstudie groep: 'n Groep Christene wat saamkom om meer van die Bybel te leer. Sluit 

ongelowiges uit. 
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Gebeds groep: Groep Christene wat saamkom om vir sekere sake te bid. Sluit 

ongelowiges uit. 

Aktiwiteite groep: Groep persone wat in die selfde aktiwiteite soos byvoorbeeld stap 

belangstel. 

Dissipelskap groep: Gemik daarop om persona in dissipelskap op te lei. 

Die selgroep verskil radikaal en drasties van bogenoemde groepe en word volgens Stump 

en McBride soos volg omskryf: 

"A small group within the church is a voluntary, intentional gathering of three to twelve 

people regularly meeting together with the shared goal of mutual Christian edification and 

fellowship" (McBride 1990:24). 

"A cell is a group of students who get together weekly to provide support and 

encouragement to each other using Bible principles and the Gospel. The groups are 

student-Jed and members are encouraged to invite their friends to join. A dynamic style of 

ministry that strives to equip students to reach their peers for Christ through a format that 

incorporates the sharing of real life issues and Biblical truths" (Stump 1997:5). 

3.3.1. Die term "selgroep" 

Die term selgroep is baie belangrik, want die woord "sel" veronderstel lewe en groei en dit 

is presies wat bereik wil word. Bogenoemde groepe is by tye na binne gerig terwyl die doel 

waarom 'n selgroep bestaan veel meer as net omgee, groei of hulp veronderstel. Die 

selgroep vind sy bestaansreg in die hedendaagse jeugbediening omdat dit gebou word op 

gemeenskap (Opbou); gebed en evangelisasie (Uitbou). 

3.3.2. Die doel van die sel 

Die sel bestaan om vir die premature volwassene wat eintlik nog tiener behoort te wees die 

ruimte te skep om te groei waar Christen en nie-christen iiener albei op gelyke vlak liefde 

en aanvaarding beleef. Omdat die bediening nie alleen deur die selleier gedoen word nie, 

kry elkeen die geleentheid om mekaar kommunikatief handelend met hulle onderskeie 

Godgegewe gawes te bedien. 

3.3.3. Verdeling 

Die selgroep bestaan nie vir hulleself nie, maar om na ander tieners uit te reik deur middel 

van vriendskappe. Die oopstoel word weeklik in die selgroep geplaas om elke lid daaraan 

te herinner dat dit vir 'n nie-christen bedoel is. Nada! die groep 'n gereelde bywoning van 
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12-15 tieners bereik het word daar aan verdeling beplan soda! twee selle gestig kan word. 

Dit is in die vermenigvuldiging beginsel waarin die groei van hierdie model opgesluit le. 

3.3.4. Vind binne die konteks van die kerk plaas maar nie binne die gebou nie 

Dit is belangrik om dit hier te noem dat die selgroep model wat vir jeugbediening aan die 

Millennium tiener voorgehou word, binne die konteks van die kerk plaasvind. Dit is nie 'n 

klub waaraan lede behoort sender om met die evangelie van Jesus gekonfronteer te word 

nie. Omdat dit binne die konteks van die kerk plaasvind het die groepe 'n besliste 

geestelike dimensie en word daar nie net lewensvaardighede aan die hedendaagse tiener 

oorgedra nie. Uitreik en die verkondiging van die evangelie vind wel op 'n unieke wyse 

binne hierdie model plaas. Die selgroepmodel van jeugbediening verskil van die program 

gedrewe bediening daarin dat die bediening nie aan 'n gebou gekoppel word nie, maar dat 

huise vir die byeenkomste van jeugselle gebruik word. 

3.3.5. Tienerleier selgroepe is vrywillig 

Tieners kan nie en mag ook nie gedwing word om by 'n jeugsel aan te sluit nie. 'n 

Potensiele tiener meet deur middel van hulle eie keuse daarvan dee! word. McBride 

(1990:24) wys daarop dat 'n "arm twisting" benadering nie langdurige betrokkenheid tot 

gevolg het nie, maar stel eerder advertensie deur middel van suksesverhale en praktiese 

getuienisse voor. 

3.3.6. 'n Gereelde, doelbewuste en beplande byeenkoms 

Dit is nie 'n byeenkoms wat maar sy loop neem nie. Dit is beplan, vind met 'n doe! en 

gereeld plaas. 'n Groep kan op papier bestaan en nooit bymekaar kom nie. Die jeugselle 

binne hierdie model van bediening kom weekliks (twee-weekliks) vir ongeveer 'n uur en 

'n half in een van die lede se huise bymekaar. 

3.3.7. Word gelei deur tieners en bestaan uit tieners 

Soos reeds in hoofstuk een verduidelik is, fokus hierdie model op tieners tussen 12 en 18 

jarige ouderom; die sogenaamde Millennium tiener. Anders as in ander kleingroep 

bedienings wat tans in die jeugbediening funksioneer, word hierdie selgroep nie deur 

volwassenes gelei nie, maar deur opgeleide tieners. Die waagmoed en mate van 

selfversekerdheid waarmee die hedendaagse tiener leef, word nie misgekyk nie, maar 

eerder gebruik. Ons weet alma! dat die sogenaamde "Peer-ministry" geweldig veld wen in 

die wereld en hierdie model skep 100% ruimte vir die implementering daarvan. Die 

volwassenes speel 'n geweldige rel in hierdie benadering deur as mentor vir die 

tienerselleier en groep op te tree. 
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3.3.8. Orie tot twaalf tieners vorm 'n selgroep 

Die getal en ook die samestelling van die selgroep is baie belangrik. lndien die groep meer 

as twaalf tieners het, word effektiewe interpersoonlike verhoudings en kommunikasie 

onmoontlik en kry die stil en teruggetrokke tiener die geleentheid om weg te raak. Wanneer 

'n selgroep 'n konstante bywoning van 12 tieners oor 'n tydperk van nege maande bereik 

het, verdeel dit in twee nuwe groepe. 

3.3.9. Die samestelling van die selgroep 

Moet die groep homogeen (ouderdom; geslag; kultuur; sosiale status) saamgestel word of 

moet heterogene beginsels geld? McBride (1990:73) voel dat albei wyses van samestelling 

bepaalde voordele het, maar handhaaf die standpunt, waarmee saamgestem word, dat die 

groep homogeen wat ouderdom aanbetref, maar heterogeen aangaande die ander faktore 

kan wees. Dit is wel so (Stump 1997:84) dat nie alle tieners ewe maklik saam in 'n groep 

sal aanpas nie. "Skaters" en "nerds" sal nie 'n goeie kombinasie wees nie. Omdat die 

tienerleier selgroep model op vriende en vriendekringe fokus, word die groep op 'n 

natuurlike wyse uit vriende saamgestel. "Birds of same feathers flock together" is die 

beginsel wat onder tieners geld en dit is eerder by die verdeling waar faktore soos sosiale 

status, kultuur en sub-kultuur 'n belangrike rol sou speel. 

Volgens Stump (1997:82) bestaan 'n tiener selgroep uit drie soorte tieners, naamlik die nog 

nie-christene (seekers); die nuwe Christene/tieners met seer in hulle lewe (broken 

wing); en laastens die sterk en ryp Christene (mature Christians). Nie een groep is 

belangriker as die ander nie, maar die klem val eerder op 'n balans van tieners uit elkeen 

van hierdie drie groepe. lndien een van hierdie groepe in 'n tiener selgroep domineer, sal 

die selgroep stagneer, doodloop of die aanvanklike bedoeling daarvan verloor. Die 

rasionaal agter die regte balans tussen die groepe tieners wat die samestelling van die 

tienersel bepaal word duidelik uit die volgende beskrywing: 

Te veel "Nog nie-Christene" (Seekers) 

Die nie-christen tiener is die rede waarom tiener selgroepe bestaan, maar indien daar te 

veel van hulle in die groep is, domineer hulle dit. Dit kan nie-Bybelse konklusies op vrae en 

gesprekke tot gevolg he en verder sal daar nie tieners wees wat hierdie soekers kan bedien 

nie. 

Te veel nuwe christene of tieners met seer 

Hierdie fenomeen het die geneigdheid om die groep te laat ontaard in 'n ondersteunings

groep. 'n Groep nuwe Christene of tieners met seer het die geleentheid nodig om in 
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aanraking met ander Christen tieners te kom waar hulle kan sien hoe Christus in ander se 

!ewe gewerk het sodat Christus as werklikheid ook in hulle eie Jewens ervaar kan word. 

Te veel geetelike ryp Christen tieners in een groep 

Hierdie groep het die geneigdheid om te ontaard in 'n na binne-gerigte groep. Die uitreik 

visie gaan verlore en hulle ontaard in 'n Bybelstudie groep. 

3.4 Die selgroep byeenkoms 

In die lig daarvan dat 'n tiener selgroep onder Jeiding van 'n tiener-selleier 'n opsetlike en 

beplande geleentheid is, wys John Ruhlman (1998:23) in 'n artikel in die boek "New 

directions for youth ministry" dat daar 'n aantal basiese elemente is waarby 'n tiener 

selgroep in 'n byeenkoms behoort uit te kom. Hy onderskei die volgende vyf elemente: 

Getuienis: Hier kry die tiener die geleentheid om met die res van die groep die impak wat 

die Bybelse beginsels en waardes op hulle alledaagse !ewe gemaak het te deel. 

Afkondigings: Die weeklikse byeenkomste van tieners in kleingroepe skep die geleentheid 

waardeur reelings vinnig en maklik by al die tieners kan uitkom. 

Gebed, deel en omgee: Tydens hierdie fases van die selgroep kry die tiener die 

geleentheid om behoeftes waarvoor voorbidding gevra word met die ander tieners te dee!. 

'n Gebedsjoernaal met inskrywings en getuienisse van gebedsverhoring dien as motivering 

en aanmoediging tot volgehoue gebed vir mekaar. 

Bybelstudie: Die goep verval nie in 'n vraag-antwoord bestudering van die Bybel nie, maar 

gesels eerder oor relevante tiener vrae, kwellings en behoeftes en bespreek dan die 

Bybelse waardes en riglyne in die Jig daarvan met mekaar. 

Die lee stoel: Elke tiener selgroep is gerig op die groei in hulle liefde vir God, vir mekaar en 

vir die nog-nie Christene. Die beste stoel in die vertrek word oopgelos as simboliese 

herinnering daaraan dat dit bedoel is vir hulle tiener vriende wat seer het of nog nie 

Christene is nie. Sonder 'n lewendige uitreik visie word die oorhoofse doe!, naamlik Opbou 

en Uitbou van die Millennium tiener generasie nie gestand gedoen nie en verval hierdie 

model ook in 'n nuwe program wat in stand gehou word om tieners le vermaak. 

Om bogenoemde vyf elemente aan te spreek he! Ralph Neighbour en Ted Stump 'n 

duidelike struktuur vir 'n tiener selgroep byeenkoms ontwikkel. Die verskillende fases van 

die byeenkoms verloop spontaan sonder dat 'n formele atmosfeer geskep word. 'n 
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Gemiddelde tiener sel duur ongeveer negentig minute en word in drie hoof dele, naamlik 

die begin; die middel en die einde verdeel. Elkeen van hierdie driehoofdele het 

onderskeidelik 'n aantal fases wat socs volg uiteengesit word: 

DIE BEGIN 

Tieners mag nooit die idee kry dat die selleier nie weet wat om volgende te doen nie. 'n 

Spontane vloei van die een fase na die ander is belangrik en die tema en onderwerp van 

die aand meet die fokus van die bespreking bly. lndien die bespreking ietwat daarvan 

afwyk, maar tog waardevol is in terme van die onderwerp kan dit toegelaat word, maar 

indien die gesprek heeltemal afwyk, is dit die taak van die tienerleier om die gesprek te stop 

en weer op die onderwerp te fokus. 

1. Kuiertyd/Gemeenskap (Fellowship): (15 minute) [FOKUS: Tiener-tot-tieneij 

Tieners is lief daarvoor om te staan en peusel en hierdie 15 minute voor die aanvang 

die selgroep spreek juis daardie behoefte aan. Tieners eet ietsie lig en gesels waaroor 

hulle wil. Dit help volgens Stump (1997:85) enersyds die nuwe tieners om met die 

opset en ander tieners gemaklik te raak en andersyds beperk dit onderlinge gesprekke 

tydens die bespreking. Hierdie is ook die ideale geleentheid vir die leier van die groep 

om nuwe tieners te ontmoet, te leer ken en verhoudings te begin bou (McBride 

1990:75). 

2. lnleiding en Ysbreker: (15 minute) [FOKUS: Tiener-tot-tieneij 

Tydens hierdie fase kry die selleier die geleentheid om hulleself aan die groep voor te 

stel en so ook elke tiener in die groep met die doel om mekaar beter le leer ken. 

Aanvanklik behoort almal vir almal te ken en hoef daar nie te veel tyd aan hierdie fase 

spandeer te word nie, maar socs nuwe tieners by die groep inskakel meet die prioriteit 

van hierdie fase weer nuwe aandag geniet. Die ysbreker is hoofsaaklik vrae,maar kan 

ook aktiwiteite wees, wat ontwerp is met die uitsluitlike doel om hindernisse in die 

kommunikasieproses tussen die tieners in die groep af te breek. 

DIE MIDDEL 

3. Visiedeling: (Een minuut) 

Dit is geweldig belangrik dat die tieners in die selgroep die bestaan van tiener 

selgroepe duidelik moet verstaan. Die weeklikse herhaling van die visie van die 

selgroep mag irrasioneel klink, maar is noodsaaklik om die fokus van die selgroep in 

die regte rigting te hou. Die oorhoofse visie van die Tienerleier selgroep model van 

jeugbediening meet ook die visie van die selgroep wees en deur weeklikse herhaling 

ook uiteindelik elke tiener s'n persoonlik. 
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4. Die bespreking van die ONDERWERP: (45 Minute) [FOKUS: God-tot-tienef1 

McBride (1990:89) omskryf die waarde van hierdie fases gedurende 'n tiener selgroep 

as hy se "Discussion is the procedural glue that holds most groups together". 

Gedurende hierdie fase kry die Millennium tiener die geleentheid om hulle rasionele 

vermoens te implimenteer en le ontwikkel deur sienings en idees, standpunte en 

gevoelens met mekaar te deel en in gesprek met mekaar daaroor te tree. 

Die fokus van hierdie gedeelte van die sel is die opbou van elke tiener teenwoordig. 

Die ideaal hier is nie om 'n oormaat nuwe Bybelkennis aan die tieners oor te dra nie, 

maar eerder "to discover and apply the simple truths of scripture as people in the 

group reflect on their own experience" (Neighbour 1994:173). Die uitdagende taak van 

die tiener selleier le in die fasilitering van die gesprek sodat die gedagtes en harte van 

die tieners in die sel ontvanklik kan wees vir die kragtige werking van die Heilige Gees. 

Bogenoemde ideaal word bereik deur selektiewe keuses en bespreking van relevante 

onderwerpe. Hier speel die kennis van die jeugkultuur en moontlike sub-kulture 'n 

belangrike rol. Die insette en vrae en voorstelle van die tieners behoort ook die 

keuses van onderwerpe te be"invloed. Neighbour (1994:172-174) se riglyne vir die 

oorweging van onderwerpe vir bespreking is prakties en dit sou verantwoordelik 

wees om di! in die praktyk as riglyne aan te wend. 

Hy is van mening dat onderwerpe die tiener(s) (nie net op die individu nie, maar op die 

groter groep gerig wees) moet aanspoor tot liefde en omgee (iets positief tot gevolg 

he - di! motiveer wedersydse omgee) en goeie werke (fokus op ander). Onderwerpe 

behoort die algemene siening en waardes van die populere jeugkultuur uit te daag. Dit 

behoort relevant te wees en die sogenaamde "felt needs" van tieners aanspreek. 

Laastens stel hy voor dat onderwerpe op die kognitiewe, affektiewe en 

psychomotore domeine van die leerproses gerig moet wees. 

DIE EINDE 

5. Fokus: Uitreiking en gebed (15 Minute) [FOKUS: Tiener-tot-nog nie christen tiener] 

Tydens hierdie fase van die byeenkoms word die tieners daaraan herinner dat hulle 

nie net bymekaar is om God se teenwoordigheid en die opbou van mekaar te geniet 

nie, maar ook bestaan om uit te reik na die tieners wat nog nie in 'n persoonlike 

verhouding met Jesus staan nie. Die oop stoel dien hier as simboliese herinnering. 

Die visie naamlik om te groei en uiteindelik in twee nuwe selle te verdeel word 

onderstreep en tyd word aan gebed vir persoonlike behoeftes afgestaan. 'n Tyd 
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rondom voorbidding en terugvoer in terme van die tieners na wie daar uitgereik wil 

word, sluit die formele agenda vir die byeenkoms af. Stump (1997:87) wys daarop dat 

stiptelike afsluiting belangrik is om die goeie guns van ouers te behou. 

3.5 Tiener selgroepleier 

Op die vraag "Wat sou ju/le vir die /eiers van die gemeente waarvan ju/le dee/ is wou se as 

ju/le seker is hul/e sa/ /uister?'' het 46% van die respondente gevra dat daar meer 

verantwoordelikhede aan hulle gegee meet word en meer geleenthede tot betrokkenheid in 

die besluitneming van die gemeente geskep meet word (McAllister 1999:142). Die siening 

word gehandhaaf dat die aanwending van tieners as volwaardige selleiers 'n groat bydrae 

tot die aanspreek van hierdie uitgesproke behoefte kan !ewer. Naas die krag en leiding van 

die Heilige Gees le die sukses van die selgroep model van jeugbediening ongetwyfeld by 

die tieners wat as selleiers dien. Die potensiaal en krag van jeug-tot-jeug bediening word 

hierdeur erken, want dit is die selleier wat met die tieners in sy selgroep werk en ook 

uiteindelik die evangelie van Jesus aan hulle sal bring. 

Die groat uitdaging - en na my mening ook dalk 'n potensiele probleem - is die 

kommunikasie van visie. Vir die selgroep model om te slaag is lang- sowel as korttermyn 

visie noodsaaklik. Omdat die Millennium tiener geweldig op die hede gefokus is, meet die 

langtermyn visie van die jeugbediening eerder in terme van kart, haalbare doelwitte 

geformuleer word. Aan die ander kant glo die huidige tiener dat hulle wel aan die plaaslike 

front 'n verskil kan maak en meet hierdie ingesteldheid in die visie deling onderstreep word. 

Alhoewel die hedendaagse tiener nie baie gretig is om hulle aan spesifieke sake te verbind 

nie, kan 'n geed gekommunikeerde visie met realistiese haalbare doelwitte die 

aanvaarding van verantwoordelikheid tot gevolg he en toewyding bewerkstellig. 

Stump (1997:43) onderstreep die aanvaarding van verantwoordelikheid as hy daarop wys 

dat die tiener selleier nie maar 'n "een-dag-in-die-week" werkie het nie, maar 'n bediening 

van die Here Jesus ontvang wat oor sewe dae van die week strek. Die bou van 

verhoudings met hulle sellede en die stel van 'n voorbeeld wanneer dit by die saambring 

van nuwe tieners na die selgroep kom, sal besliste inskrywings in die dagboek van 'n tiener 

selleier meet wees. Verder word daar van 'n selleier verwag om op 'n daaglikse basis vir 

die tieners in hulle selgroepe te bid en 'n noukeurige administrasie stelsel van die 

selgroep in stand te hou. 

In die lig van bogenoemde verantwoordelikhede is dit duidelik dat 'n selleier baie geed en 

versigtig gekies meet word. Ouderdom speel 'n belangrike rol in die keuse van leiers en 
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gevolglik sal graad 11 en 12 tieners hoofsaaklik as leiers oorweeg word. 'n Selleier behoort 

'n tiener te wees wat 'n redelike stabiele verhouding met Jesus het en die sogenaamde 

"Spiritual roller coaster" moet eerder net deel van 'n selgroep wees. Die rol en plek van 

volwassenes in hierdie model van jeugbediening sal later bespreek word, maar hier kan 

daarop gewys word dat die volwassenes die verantwoordelikheid he! om tiener leiers aan 

te moedig. Erkenning is vir die Millennium tiener belangrik en positiewe en opbouende 

kritiek kan 'n waardevolle bydrae in die geloofsvorming van die tienerleier se lewe he. Dit 

gaan nie hier oor foutlose en perfekte tieners nie, maar eerder oor die wete dat "We are all 

still learning and discovering about ourselves and God's plan for us. The desire in our 

hearts to follow Biblical principles, to confess our sin and to share our faith with others is 

what the Lord wants in our lives as leaders" (Stump 1997:43). 

3.6 Vermenigvuldiging: Die groeibeginsel 

Die selgroep model word gebou op die beginsel van een vriend wat 'n ander vriend na die 

selgroep bring wat weer hulle vriende na die byeenkomste bring. In terme van Ward 

(1997:10) sou 'n mens na 'n "Inside Out" benadering kon verwys. Die groeibeginsel vind 

plaas deur met 'n groepie tieners wat alreeds deel van die jeugbediening is te begin. Hulle 

reik dan weer uit na hulle vriende (oikos) wat nog nie betrokke of Christene is nie (of 

onbetrokke tieners), om hulle uiteindelik na die selgroep bring. 

Neighbour (1990:114) en Stump (1997:23) omskryf die woord oikos as 'n sosiale sisteem 

wat bestaan uit mense (tieners) met wie ten minste 30 minute per week kontak gemaak 

word en wat 'n besliste uitwerking of invloed in jou lewe he!. Binne hierdie oikos , wat kan 

wissel tussen 25 tot twee persone, is daar diegene met wie daar nouer bande gekoppel 

word. Di! is dan hierdie tieners wat die fokus word na wie bestaande selgroepe lede 

uitreik. Die visie om na bekende vriende uit te reik, stel die tiener op hulle gemak. Tieners 

oor die algemeen verkies om na tieners met dieselfde belangstellings ensovoorts "Birds of 

a feather flock togethe;· uit te reik en gevolglik ontstaan selle rondom gemeenskaplike 

belangstellings. Stump (1997:23) is van mening dat hierdie wyse van uitreik 'n gemaklike 

atmosfeer waarbinne nuwe tieners kan inskakel tot gevolg het. Die waarde en 

noodsaaklikheid van die simboliese "oop stoel" is krities belangrik anders ontaard die 

selgroep in 'n geslote groep wat die ontstaan van klieks tot gevolg he!. 

Binne in 'n tiener selgroep ontstaan daar nou meer as een oikos groep en die moontlikhede 

van groei in die selgroep word legio. Prakties sou groei deur die oikos soos volg voorgestel 

kon word: Ek bring my vriend Ockie (dee/ van my oikos en van 'n ander oikos) na die 

tiener selgroep. Hy kom weer en by geleentheid bring Ockie 'n vriend (iemand uit 'n 
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ander oikos) na die set. Hierdie tiener bring weer iemand uit nog 'n ander oikos. Elkeen 

van hierdie persone word nou dee/ van my uitgebreide oikos wat die moontlikhede na wie 

ek kan uitreik uitbrei. 

'n Jeuggroep groei redelik maklik tot ongeveer 30-40 tieners waama 'n stagnasie in groei 

beleef word. 'n Moontlike verklaring hiervoor is dat die groep te groot geword het vir tieners 

om werklike effektiewe verhoudings en belangstelling te beleef. Tieners raak weg of stil 

sender dat genoegsame aandag aan elkeen gegee kan word. Die uniekheid van die 

Tienerleier selgroep model van jeugbediening le volgens Stump (1997:100) juis daarin dat 

dit nie te groot kan word nie. 'n Selgroep groei deur spontane uitreiking deur middel van 

vriendekringe of oikosse, maar nooit is daar meer as 12 tieners op een plek saam nie. Die 

wyse waarop die selgroep rondom hierdie getal gehou word, is deur dit te laat 

vermenigvuldig wanneer 'n konstante bywoning van ongeveer 12-15 tieners oor 'n tydperk 

van plus minus nege maande bereik word. Tydens hierdie vermenigvuldiging verdeel die 

bestaande tieners in twee selle om weer die proses van uitreiking na nuwe vriende te 

herhaal. 

Die groei wat die toename in getalle van die jeugbediening aanbetref, vind dus deur 

uitreiking en verdeling plaas. Hierdie visie om die sel te laat verdeel, word weekliks deur 

die selleier aan die groep voorgehou en elke tiener word aangemoedig om die verdeeldag 

as 'n positiewe en blye dag te sien. Vanuit praktiese ervaring in ens gemeente is dit wel so 

dat die verdeling baie negatief beleef en ervaar word. Sellede - soms ook die selleiers -

vermy die onderwerp. Die verklaring van so 'n negatiewe ingesteldheid na verdeling le 

volgens Neighbour (1990) en Stump (1997) daarin opgesluit dat die lede nie genoegsaam 

daaraan herinner is nie of dat die motief vir die bestaan van die selgroep verkeerd verstaan 

word. Selle bestaan om te deel, want as deling nie plaasvind nie, is groei nie aanwesig nie. 

Die onderleier speel 'n belangrike rel in die effektiewe verdeling van 'n selgroep. Die 

onderleier, tans besig met selleier opleiding, kry die geleentheid om al hoe meer leiding te 

neem na mate die verdeeldatum nader kom. Nadal die tieners in twee nuwe selle verdeel 

is, neem die selleier en die intern elkeen 'n helfte en begin nuwe selle daarmee. Weens die 

beperkte spasie kan die proses en die wyses waarop verdeling plaasvind nie breedvoerig 

beskryf word nie. Dit is tog noodsaaklik om in die lig van die belangrikheid van 

vriendskappe vir die Millennium generasie daarop te wys dat vriende in die verdeling en 

samestelling van die twee selle in ag geneem behoort te word. 
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3. 7 Die struktuur van 'n Tienerteier selgroep model van jeugbediening 

Voordat die struktuur van Tienerleier selgroep model grafies voorgestel word, is dit 

noodsaaklik om tussen 'n jeugbediening met tiener selle en 'n jeugbediening deur 

tiener selle te onderskei. Soos reeds deur Senter Ill aangetoon is kleingroepe en 

selgroepe in jeugbediening glad nie iets nuuts nie, maar 'n jeugbediening wat primer deur 

selgroepe plaasvind is wel. Die tradisionele wyse van jeugbediening kan as 'n 

jeugbediening met kleingroepe beskryf word. lewers in die bediening van die jeug word 'n 

kleingroep in die program gebruik. Net soos lofprysing, avontuur aktiwiteite of 'n uitreik 

word die kleingroep gebruik om tieners te bereik, hulle gelukkig te hou en by geleentheid te 

bedien (Stump 1997:69). Die jeugbediening deur selle is nie program-georienteerd nie 

maar plaas nie klem en fokus op die tiener en kan as mens-georienteerd beskryf word. 

Volgens hierdie model van jeugbediening vind die bediening in en deur die selgroepe plaas 

en "... their focus is to meet the intimate needs of it's members and non-Christian 

members of the surrounding community, not to fulfill their desire for entertainment''. 

Tiener selgroepe is gemeenskap-georienteerd, gedesentraliseerd en vind in huise plaas. 

Die tradisionele wyse van jeugbediening nooi die tieners uit om na die kleingroep aktiwiteit 

te kom, terwyl die selmodel deur middel van selgroepe na die tieners wat nag nie Jesus 

aangeneem het nie uitreik, verhoudings met hulle bou en onder leiding van die Heilige 

Gees op die regte tyd die evangelie met hulle deel. Sou 'n tiener sy lewe vir Jesus gee 

sander dat bediening deur selgroepe plaasvind, moet die tiener by 'n groot en bedreigende 

jeuggroep inskakel waar bykans niemand bekend is nie. Deur middel van die selgroep 

model kan hierdie tiener wat 'n oorgawe gemaak het dadelik verder bedien word deur die 

gereelde byeenkoms van die selgroep waarvan die tiener wat horn na Jesus gelei het oak 

deel is. 

Om 'n effektiewe bediening aan die jeug deur selle te laat plaasvind, is aanspreeklikheid 

onomwonde noodsaaklik. Die sukses van hierdie model le juis daarin dat almal onder die 

werklike leierskap van Jesus Christus staan en elke leier verslag aan 'n omsiener moei 

doen. Nie een leier is belangriker as die ander nie, maar elkeen speel 'n belangrike rol in 

terme van die verantwoordelikheid wat op hulle geplaas is deur diensbaar aan mekaar te 

wees (Potgieter 1995:111). 
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Grafies lyk die struktuur van 'n jeugbediening deur middel van tiener selle soos volg: 

Struktwr van een Area van die student-ltdd cellgroup model vir jeugbtdlening in 
die plaasllke gemeente 
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Soos reeds aangetoon is hierdie nie 'n hierargie waarteen op beweeg word nie, maar 

eerder verskillende funksies wat deur verskillende generasies verrig word. Mcintosh 

(1995:191) stel vyf modelle in sy boek "Three Generations" voor om die spanning wat daar 

tussen verskillende generasies in 'n plaaslike gemeente heers, te oorbrug. Die tiener 

selgroep model soos hierbo verduidelik sou onder sy sogenaamde "Multiple-track Model" 

kon resorteer waar daar geleenthede geskep word vir verskillende generasies om mekaar 

te bedien. Vervolgens 'n beskrywing van die funksie en taak van die verskillende 

leierskaprolle in die bedienings model: 

DIE TIENER SELLEIER 

'n Selgroep onstaan met 'n leier. Die tiener wat die selgroep lei het die verantwoordelikheid 

om toe te sien dat die byeenkoms volgens hulle vermoe vlot verloop. Daar word nie van 

die selleier verwag om alles te doen nie, maar daar is tog sekere verantwoordelikhede soos 

byvoorbeeld deeglike voorbereiding vir byeenkomste; die lei van selgroepe; skakel 

van sel/ede; voltooiing van se/groep administrasie; die deurstuur van papierwerk 

aan die jeugleier; evaluering van die groei van die se/groep; getroue bywoning van 

voortgesette sel/eier opleiding wat primer die verantwoordelikheid van selleier bly. Die 

selleier is verantwoordelik om verhoudings met hulle tienersellede te bou en nie vir die 

groep te preek nie, maar kommunikatief handelend op te tree deur die persoonlike 
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werk.likheid van Jesus aan hulle te leef. Weeklikse gesprek en opleiding word deur die 

jeugleier verantwoordelik aan hulle gegee. Samevattend omskryf Stump (1997:75) die rol 

en taak van die tiener selleier as "Make a friend, be a friend, and bring a friend to Christ. 

The main thing is to keep the main thing the main thing. What is the main thing? 

Evangelism and edification". 

DIE ONDERLEIER OF INTERN 

Hierdie leiersgroep verrig glad nie 'n minderwaardige rol in die selgroep nie, maar het die 

verantwoordelikheid om die selleier by te staan, te ondersteun, aan te moedig en met die 

leiding van sekere fases van die selgroep te help. Soos in die geval van die selleier is die 

onderleier ook tieners. Weeklikse opleiding en persoonlike dissipelskap maak dee! uit van 

hulle opleiding. Namate die vermenigvuldiging nader kom, neem hulle 'n al groter 

wordende rol in die leiding van die selgroep aan soda! hulle instaat sal wees om na die 

verdeling alleen met die een helfte van die bestaande groep te kan aangaan. Weeklikse 

gesprek en opleiding vind soos in die geval van die selleier saam met die jeugleier 

verantwoordelik plaas. 

DIE JEUGLEIER 

Die hoof verantwoordelikheid van die jeugleier is die opleiding, afronding en geestelike 

versorging van die tiener selleiers. Na-skoolse jeug en jong volwassenes word vir hierdie 

verantwoordelikheid aangewend. Verder is dit die jeugleiers se verantwoordelikheid om toe 

te sien dat die tienerselleier alles het wat benodig word vir die weeklikse selgroep. Hulle 

het die verantwoordelikheid om die verslae van die selleiers deur te werk. en dan ook op 'n 

maandelikse basis by die drie selgroepe uit te kom en 'n byeenkoms by te woon. Hierdie 

jeugleiers is primer daar vir die behoeftes van die selleiers, maar is ook beskikbaar om 

probleme in selle en met sellede aan te spreek. Die jeugleier doen weer op hulle beurt 

verslag aan jeugwerk.ers en volwasse mentors. 

DIE VOLWASSE MENTORS 

Die volwasse mentors is direk verantwoordelik vir die geestelike versorging en groei van 

die selleiers, onderleiers en jeugleiers en op 'n indirekte wyse deur die voorafgenoemde 

leiers ook vir die hele area. 'n Area bestaan uit vyf jeugleiers, vyf volwasse mentors en 15 

tiener selgroepe. lndien daar meer as 15 selle is, word die hele struktuur van die volwasse 

mentor af gedupliseer en resorteer nog 'n area met sy leierskap onder die jeugleraar of 

predikant verantwoordelik vir die jeug in die gemeente. Die volwasse mentors doen verslag 

aan die jeugleraar wat op hulle beurt die kerk.raad van die gemeente met inligting en 

verslaggewing rakende die jeugbediening bedien. Die omgekeerde roete van Kerkraad tot 
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by elke sellid kan ook gevolg word indien inligting of visiedeling vanaf die leierskap van die 

plaaslike gemeente deur gegee wil word. 

DIE JEUGLERAAR 

In samewerking met die kerkraad en die leiers van die jeugbediening word visie gedeel en 

opleiding van leiers gedoen en rigting in die bediening aangegee. Verder is die volwasse 

mentors en jeugleiers die fokusarea van bediening. Vervolgens is dit die taak van die 

leraar om tydens gesamentlike byeenkomste van die tienerselle die byeenkomste te lei en 

lering deur te gee. 'n Jeugleraar het die verantwoordelikheid om ook by die selleiers uit te 

kom om sodoende kontak met die jeugkultuur en behoeftes te behou. Dit is die jeugleraar 

se taak om toe te sien dat die leierskap struktuur van hierdie model in plek is en in plek bly 

want sonder dit sal die gevaar, naamlik " ... the culture beyond the church will shape the 

teaching within the youth ministryr'(Senter Ill 1998:208 in Reaching a Generation for Christ) 

die potensiaal van tienerleier selgroep model vemietig. 

DIE GASTE OUERS WAAR SELGROEP PLAASVIND 

Soos reeds aangetoon is dit die ideaal dat hierdie tienerselgroepe, op hulle eie, in die huis 

van een van die sellede sal plaasvind. Die ouers in wie se huis vergader word, is niks 

meer as gaste ouers wat hulle huis tot beskikking van die jeugbediening stel nie. Tog 

vervul hulle die funksie van toesig en kan ouers weet dat hulle tieners nie sonder volwasse 

toesig iewers elders vergader nie. Dit is belangrik dat hierdie gaste ouers nie by die 

selgroep moet insit nie, want anders gaan die tiener dinamiek en vrymoedigheid verlore. 

Dit mag so wees dat die selgroep in 'n huis vergader waar die ouers nie by die kerk of in 'n 

verhouding met Jesus betrokke is nie, maar tog bereid is om hulle huis ter wille van hulle 

kind beskikbaar te stel. In sulke gevalle word die teenwoordigheid van die selgroep 'n 

kommunikatiewe handeling in.die huis wat deur die Heilige Gees tot uitbreiding van God se 

Koninkryk in daardie huis gebruik kan word. 

3.8 Op!eiding in die Tienerleier selgroep model van jeugbediening 

Stump (1997:58) en van der Spuy (1998:110) wys daarop dat effektiewe opleiding - van bo 

af ondertoe - 'n noodsaaklike element van die sukses van hierdie wyse van bediening 

uitmaak. Die aanvanklike opleiding sal deur die jeugleraar gedoen word en 'n groep 

volwasse mentors en jeugleiers en potensiele tienerselleiers sal die kerngroep uitmaak. 

Namate die selle begin onstaan tree die tweede vlak van opleiding in werking wanneer die 

volwasse mentors en jeugleiers toegerus word in die praktyk van opleiding van ander. 

Stump (1997:59) stel naweek kampe, dag seminare, maandelikse opleidingsgeleenthede 

en Saterdag opleidingsessie voor. Die wyse wat gevolg word hang natuurlik van die eie 

46 



Hoofstuk 3 

unieke situasies van die plaaslike gemeente af en geen voorskrifte kan hieroor gegee word 

nie. Die verloop van die opleiding word ook deur 'n hele aantal faktore bepaal wat nie hier 

bespreek gaan word nie. Dit is tog belangrik om daarop te let dat opleiding nooit 

afgehandel en voltooi kan word nie. Van der Spuy (1998:111) gaan selfs sover om 'n 

weeklikse bespreking van die komende selgroep onderwerp met sy selleiers te hou. Wat 

presies die ideaal is, moet nog deur navorsing bepaal word, maar dit is tog nodig om te 

onthou dat die hedendaagse tiener 'n geweldige vol program het en daarom moet daar nie 

onnodige opleiding aangebied word wat potensiele tienerleiers daardeur afskrik nie. 

3.9 Die plek en funksie van gebed binne hierdie model 

Kan 'n mens ooit genoeg of te veel bid? Praktiese ervaring in die oorskakeling van 'n 

tradisionele Ned. Geref. Kerk na 'n selkerk, het opnuut die noodsaaklikheid van gebed 

onderstreep. Die beste strategie en struktuur kan in plek wees, maar dit is die Gees van 

God wat die harte van tieners aanraak om geestelike te wil groei en ook met Jesus se 

liefde en storie van verlossing na ander te laat uitreik. Die leierskap van 'n Tienerleier 

selgroep jeugbediening kan nie anders as om gebed die hart van die bediening te maak nie 

(Stump 1997:61 ). 

Voordat hierdie model van jeugbediening in die plaaslike gemeente ge"implimenteer word, 

moet God se wil eerlik en opreg opgesoek word. lndien hierdie model gekies word om die 

getalle van 'n bestaande jeugbediening te laat toeneem, sal dit nie lank hou nie. Gebed en 

smeking by God vir nuwe leiers is noodsaaklik vir gesonde groei van die bediening. Gebed 

word benodig vir bestaande selleiers, onderleiers, jeugleiers en volwasse mentors. 'n 

Gebedsfokus vir die verlore tiener populasie en die administrasie van die selgroep 

bediening, die weeklikse selbyeenkomste en die ouers van die betrokke tieners is 

permanente punte op die gebedsagenda van 'n selgroep bediening aan die Millennium 

tiener. 

3.10 Die noodsaaklikheid van administrasie 

Enige span moet saamwerk sodat die gesamentlike doel bereik kan word. Omdat die 

selgroep model van jeugbediening 'n spanbenadering is wat saamwerk na 'n 

gemeenskaplike doel, is dit noodsaaklik om op 'n weeklikse basis aan die persona aan wie 

in die struktuur verantwoordelik is, verslag te doen. In die Suid Afrikaanse konteks sukkel 

ons hiermee, maar dit is duidelik dat wanneer hierdie belangrike element van die model 

agterwee gelaat word positiewe groei stagneer en selle die een na die ander stelselmatig 

ophou om te bestaan. Sinvolle en opbouende terugvoer tussen verantwoordelike persona 

en selleiers is noodsaaklik om die wedersydse waarde hiervan in werking te hou. 
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3.11 Tienerleier selgroepe werk! 

"This week the youth talked about horoscopes and the supernatural. We had a great 

discussion . . . We had three girls accept the Lord tonight. One was a first-timer, another 

had been coming for a while, but more off than on, and the third had just come a few times. 

The other girls in the group were so excited, it was hard to keep them contained Jong 

enough to get the message across and explain how to accept the Lord. They practically 

fought over who would get to pray with each of them" (http://www.cellgroup.com). 

Heel waarskynlik het die keuse van 'n relevante onderwerp die gesprek gestimuleer en is 

die onderliggende behoefte, naamlik om vrede met God te he, aangespreek. Soos reeds 

aangetoon speel die keuse van die onderwerp 'n krities belangrike rol. Die tienerfase is 'n 

tyd van ontwikkeling waaronder die rasionele vermoens wat vaardigheid aanbetref 

toeneem. Die selgroep bied die geleentheid waarin die relevante vrae en worstelings in 'n 

redelike veilige milieu aangeroer kan word. Eie persoonlike ervaring bevestig die feit dat 

tieners 'n behoefte aan redenering het. 

" When I first came to cell groups I was really neNous. My mom dropped me at Lindsey's 

house and since I didn't know her, that made it even more difficult. I only new one person 

in the group and she was going to meet me there. Well, I came in the house and 

immediately felt a vety welcoming atmosphere. I have never felt that way before in any 

church group. Everyone there welcomed me and made me feel a part of the group. While I 

was talking during the group, I noticed that evetyone was listening to what I had to say and 

didn't tty to hush me up. . .. I am not sure why, but I felt like I had to be there. The only 

thing I can say is don't take my word for it, check it out for yourself. Experience the 

awesome feeling of having friends who care. They are going to continue to be there 

for me along the way no matter how long it takes for me to find my direction from 

God." (http:l/www.cellgroup.com). 

Die alomteenwoordige behoefte aan aanvaarding en omgee word baie duidelik uit 

boegenoemde reaksie van die groep aangespreek. Hierdie skep van 'n veilige ruimte 

waarin tieners saam met ander, hulleself kan wees, ploeg die harde apatiese uitdrukking 

vinnig om en bewerk die tiener se hart tot vrugbare grond wat gegreed is om te groei en te 

reageer op die uitdagings van God se woord vir die jongmens van vandag! 

"There is a dynamic, life changing movement among teens that is impacting the vety 

foundation of youth ministty all over the world: teens reaching their friends for Christ 

through student led eel/groups." (Stump: http://www.cellgroup.com). 
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Vanuit persoonlike ervarings en gesprekke met ander jeugwerkers is dit duidelik dat die 

natuurlike weerstand wat daar tussen die volwassene en die tiener bestaan, spontane 

uitreik bemoeilik. Dit vind wel plaas, maar dit verg baie tyd en energie voordat 'n 

vertrouensverhouding in hierdie verband bestaan. Tieners wat na hulle eie portuur, kultuur 

en subkultuur uitreik, maak die effektiwiteit daarvan net eenvoudig beter. Stump het hierdie 

werklikheid besef en deur uitreiking 'n primere prioriteit in die selgroep model van 

jeugbediening te gee, vind groei en uitreiking ender tieners wat hulle vriende bereik, 

spontaner plaas. 

Vir jare is ons al besig met jeugbediening met die doelwit om tieners geestelik te sien groei. 

Jeugwerkers het onwillikeurig toergidse geword terwyl die tieners in ons jeuggroepe in 

verbruikers in plaas van dissipels verander word. "But the eel/group model has built-in 

intimacy because the kids there are already acquinted with each other and care about each 

other. Adults will never have the passion to reach and care for teens than teens 

themselves already posses. There will never be enough adult leaders or volunteers to 

reach the multitudes of the new generation. But there are enough students to reach 

their friends - if they can be trained, equipped and discipledr (Stump 

http://www.cellgroup.com!. 

Tiener selgroepe het die potensiaal om bogenoemde ideaal, naamlik die aanspreek van die 

Millennium tiener se eietydse behoeftes en blywende geestelike groei te bewerkstellig. 

As motivering hiervoor kan aangevoer word dat tienerleier selgroepe fokus op 

evangelisasieluitreiking, die soeke na sin wat nerens anders blywend sal wees as in 'n 

lewende verhouding met Jesus nie. Vervolgens erken die model die potensiaal van die 

hedendaagse generasie en bele tyd en moeite in die opleiding en toerusting van tieners 

deur hulle as leiers te gebruik. Derdens tref ons hier 'n model aan wat deur middel van 

volwasse voorbeeld die pad van blywende geestelike groei saam met tieners wil stap. 

Die geskiedenis toon aan dat daar talle herlewings met gebed deur die teenwoordigheid 

van jongmense begin is. "Like the shifting underground plates that cause earthquakes, our 

kids are poised to lead us into yet another revival" (Stump http://www.cellgroup.com!. 

Die Millennium tiener mag nog in jare jonk wees, maar die Heilige Gees in hulle is nie 

uitgelewer aan ouderdom nie! Daar is hoop en daar is 'n potensiele werkswyse beskikbaar 

waarmee die Millennium tiener bereik kan word, naamlik die tienerleier selgroep model! 

49 



Hoofstuk 4 

4. TIENERLEIER SELGROEPE: DIE PRAKTYKTEORIE VIR JEUGBEDIENING AAN 

DIE MILLENNIUM GENERASIE TIENER 

4.1 Nuwe wyn benodig nuwe wynsakke 

'n Jeugwerker het onlangs moedeloos gekla en gese dat hy nie meer weet hoe om die 

hedendaagse tieners geestelik te bedien nie. Die getalle daal en dit lyk of die programme 

wat aangebied word geen blywende geestelike groei tot gevolg het nie. Orals in die wereld 

ontstaan nuwe wyses en modelle van bediening en gevolglik het die Tienerteier selgroep 

model ook sy pad gekruis. "Dankie tog vir nog 'n nuwe model, dalk meet ek dit toets en kyk 

of dit nie dalk werk nie". Hierdie jeugwerker het volgens van der Spuy (1998:77) die 

bediening deur selgroepe as 'n korttermynoplossing vir 'n probleem in die 

jeugdepartement van die plaaslike gemeente gesien. Van 'n langtermynbeplanning of 'n 

duidelike nuwe koers wat die jeugbediening wou inslaan was daar geen sprake nie. 

Wat die motiewe vir die begin van selgroepe in die jeugbediening ook al mag wees - dit 

mag nooit gesien word as 'n tydelike vemuwingskuur of 'n nuwe aardigheid wat socs 'n golf 

opwel en dan weer verdwyn nie (van der Spuy 1998:77). Nooit mag van een 

bedieningsmodel na 'n ander verander word net om gewild, anders te probeer wees of 

modem te lyk nie. In die lig van bogenoemde waarskuwing is dit nodig dat enige 

verandering in die gemeente ender leiding van die Heilige Gees meet plaasvind. Daarom 

is dit belangrik dat die geestelike leiers van die jeugbediening hulle voor God sal 

verootmoedig en hulle harte vir die leiding van die Gees van God oopstel. 

lndien daar ender leiding van die Gees van God vir die Tienerteier selgroep model vir 

bediening aan die Millennium tiener gekies word, is daar 'n paar onvermydelike 

veranderinge wat aangebring sal meet word. Soos reeds aangetoon veronderstel hierdie 

model dat bediening van die jeug deur selle plaasvind en dat programme gebruik word om 

groter groepe selle bymekaar te laat kom. In die woorde van Jesus benodig hierdie nuwe 

model van bediening nuwe wynsakke (strukture, visie en werkswyse) om suksesvol te kan 

wees. Verandering gaan altyd met harde werk en soms ook met weerstand gepaard en 

gevolglik bestaan die moontlikheid dat die mens van nature weer na die bekende en 

tradisionele terug neig. Tog is di! vir die bediening van die hedendaagse generasie nodig 

om die program gebasseerde jeugbediening wat met verhoudingsbou gepaard gaan, uit te 

brei en die potensiaal van die selgroep model van bediening in die Suid Afrikaanse konteks 

van jeugbediening te implimenteer. 
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4.2 'n Kritiese evaluering van die Tienerleier selgroep model aan die hand van Mark 

Senter Ill se vyf kenmerke of vereistes vir 'n effektiewe bedieningsmodel 

Die gevaar bestaan dat die Tienerleier selgroep model van jeugbediening ook maar net nog 

'n nuwe wyse van "Baby-sitting" kan wees. Volgens Senter Ill (1998:7) kan die tiener

selleier model alleen 'n bydrae lewer in die bediening aan die Millennium tiener indien dit 

die volgende vyf kritiese vrae bevredigend beantwoord: 

1. Wie is die teiken gehoor op wie die model of strategie van bediening gerig is? 

Senter Ill (1998:8) maak die bewering dat verskillende jeugbedienings die afgelope 25 

jaar met mekaar gekompeteer het vir dieselfde groep jongmense. In hierdie proses se hy 

het sowat 40% tieners wat nie in hierdie spesifieke profiel gepas het nie, nooit die fokus 

van uitreiking geword nie. Die klem in die meeste jeugbedienings word vandag nog 

geplaas op die tiener wat in elk geval by die kerk betrokke is weens hulle ouers se 

deelname aan die aktiwiteite van die gemeente. Om werklik effektief in die volgende eeu ts 

wees sal ons volgens Senter Ill (1998:8) ans visie in die jeugbediening moet verander van 

"broadcasting" waar daar gepoog word om elke denkbare tiener te bereik na 'n 

"narrocasting" waar 'n spesifieke ouderdomsgroep of kultuur onder tieners ge"identifiseer, 

bestudeer en behoefte georienteerd bedien word. 

Sou 'n mens die uitgangspunte van die tienerleier selgroep model krities evalueer, is dit 

beslis duidelik dat hierdie model spesifiek gefokus en gerig is. Die hedendaagse tiener in 

Suid Afrika tussen die ouderdom van 12 en 18 jaar , met hulle eietydse behoeftes soos in 

hoofstuk drie bespreek, is die gehoor wat deur hierdie model opgebou en uitgebou wil 

word. Deeglike navorsing van die populere kultuur (Ward 1997 en Dettoni 1995) en 

bestaande sub-kulture is krities belangrik vir die sukses van hierdie model. Sander dat die 

sogenaamde "felt-needs" ge"identifiseer word, kan gesprekke in die selgroepe nie random 

sinvolle temas gelei word nie. lnsette van tiener selleiers en gesprekke met jeugleiers en 

volwasse mentors is gerig op die verstaan van die hedendaagse tiener en hulle behoeftes. 

2. Hoe word die tieners deur die tienerleier selgroep model bereik? 

Die tienerleier selgroep model funksioneer volgens Ward (1997) hoofsaaklik "Inside-out". 

Hiervolgens word die eerste selgroepe saamgestel uit tieners wat reeds deel van 'n 

bestaande jeuggroep is en in die kerk betrokke is. 'n Tweede fase van groei ontwikkel nou 

deur uitreiking na eie vriendekringe deur middel van gemeenskaplike belangstellings terwyl 

'n derde fases van groei plaasvind deur die tieners wat geen assosiasie meer met die kerk 

het deur middel van die sogenaamde "outside-in" (Ward 1997), of die inkarnasie 

(Filippense 2:6-8) benadering (Kitching 1997:2) te bereik. 
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'n Potensiele probleem van hierdie voorgestelde model le steeds daarin dat daar weereens 

net na 'n sekere groep of tipe tiener uitgereik sal word terwyl ander oorgesien word. Tog 

bied die selgroep model 'n nuwe moontlikheid wat nie in die groat jeuggroep bestaan het 

nie. In die groat jeuggroep sal tieners nie maklik na tieners wat anders aantrek, doen en 

optree as hulself uitreik nie. Die tiener selgroepe wat deur middel van 

vriendskapevangelisasie die nuwe generasie tieners wil bereik verskil drasties hiervan. Nie 

twee van die selgroepe is dieselfde nie, want elkeen se oikos verskil van mekaar. Elke 

groep het ander vriende waama uitgereik word en so word die 40% waama Senter Ill 

verwys oak deel van die samestelling van die groepe. Nau verander die status van die 

jeugbediening van homogeen na heterogeen omdat selgroepe random behoeftes en 

geaardhede saamgestel word, en gesamentlik 'n grater spektrum tieners kan bedien. 

Van die sogenaamde "nerd" word daar nie "'n skateborder" gemaak nie, maar eerder 

gepoog om hulle te verstaan sodat hulle bedien kan word. Omdat die tienerleier selgroep 

model ruimte laat vir diversiteit onder die jeug, word die boodskap aan die hedendaagse 

tiener gekommunikeer dat hulle nie maar net as 'n jonger weergawe van 'n vorige 

generasie beskou word nie, maar met 'n eie unieke karakter en behoeftes erken word. 

'n Verdere gevaar is die eensydige klem wat of op die opbou (dissipelskap) of op die 

uitbou (evangelisasie) van tieners binne die selgroep geplaas kan word. lndien daar 'n 

oormatige tyd aan opbou van die tieners in die selgroep bestee word, kan die belangrike 

uitreik visie verlore gaan. Val die klem andersyds net op die bereiking van tieners met die 

versoeningsboodskap van Jesus word die geestelike opbou van die tiener verwaarloos. 

Boshers (1997:173) handhaaf die standpunt dat selgroepe die geleentheid vir tieners skep 

om meer en meer soos Jesus te word en om daarmee saam omgee, liefde, aanvaarding en 

gemeenskap met ander te ervaar, maar waarsku en wys daarop dat die groat uitdaging 

vandag die handhawing van 'n balans tussen hierdie twee belangrike Bybelse beginsels en 

opdragte is. lndien een van hierdie noodsaaklike elemente van sellewe oorbeklemtoon 

word, misken die model die oorhoofse visie en ontaard die selgroep in 'n groep met 'n 

ander doel. 

3. Wat sal toegang tot die Millennium tiener verleen om die evangelie te bring? 

Nadat kontak met die Millennium tiener gemaak is, moet daar 'n weg gevind word om die 

evangelie op 'n relevante wyse te kommunikeer. Omdat die selgroep model fokus op 

verhoudings, speel liefde en die gee van liefde 'n geweldige belangrike rol in die antwoord 

op bogenoemde vraag. Tog wys Senter Ill (1998:10) daarop dat die gee van liefde nie 
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alleen meer in 'n direkte verband met die Christelike geloof gebring word nie. In ans 

hedendaagse meervoudige wereld het liefde 'n bitter klein geestelike verbintenis. Saam 

met die onbaatsugtige gee van liefde sal daar iets by meet kom. 

In die tiener selgroep model is die slagspreuk "more often caught than taught" (Stump 

1996:25) 'n goeie antwoord op bogenoemde vraag. Elke tiener in die selgroep het die 

geleentheid om oar 'n periode van tyd te sien hoe die Here in die lewens van ander 

tieners, jong volwasse jeugleiers en volwasse mentors transformerend werksaam is. 

Die veilige omgewing van die selgroep bied aan die tiener die vryheid om met die 

christelike geloof en die vrae daaroor te worstel. Die getuienisse van ander tieners en die 

klem op uitreiking gee die ongeredde tiener die geleentheid om by die punt te kom waar 

hulle deur die oortuiging van die Heilige Gees tot die besef kom dat hulle nag nooit werklik 

hulle lewens aan die Here Jesus Christus oorgegee het nie. 

4. Hoe word die versoeningsboodskap van Jesus gekommunikeer? 

Senter Ill (1998:11) maak die stelling dat die bekende boekie met die weg tot saligheid in 

vier duidelike stellings uiteengesit in die postmoderne era sander absolute waardes nie 

meer oar genoegsame oortuigingskrag beskik in die verkondiging van die evangelie aan die 

hedendaagse tiener nie. Die inhoud van die evangelie het nie en kan ook nooit verander 

nie, maar die uitdaging vandag le in die verpakking daarvan. Die najaag van getalle is 'n 

potensiele gevaar wat in die bestuur van hierdie model beveg meet word. Dit blyk uit die 

literatuurstudie dat die strategie wat Paulus in Handelinge 17 gevolg het meer aanvaarbaar 

vir die hedendaagse tiener geword het. Hulle belangstelling in die bonatuurlike en die 

geestelike in die algemeen, laat 'n oop deur vir elke geredde tiener sellid, jeugleier en 

volwasse mentor om die "Onbekende God" bekend te maak. 

Ford (1995:200) waarsku teen die kitsmetode van evangelisasie en wys baie duidelik 

daarop dat die verkondiging van die evangelie aan die hedendaagse tieners in terme van 'n 

proses verstaan meet word. Die tiener sellid begin hierdie proses van uitreiking deur dinge 

saam met tieners te doen. Geniet mekaar se geselskap en wees eerlik en opreg. Gee 

erkenning en pasop om eensydig veroordelend oar te kom. Nau vind die moeilike fase in 

die proses plaas naamlik om die evangelie te deel. 

Die waarde en potensiaal van bestaande vriendskappe word in bogenoemde proses benut. 

Gebed in terme van die oop stoel gaan die verkondiging van die evangelie vooraf. As 

vriende kry die tiener nou die geleentheid om die storie van Jesus se verlossing in tiener 

terme te deel. Soos reeds aangetoon is dit die Heilige Gees wat die tiener tot oortuiging 
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bring en gevolglik is dit die leierskap van die jeugbediening se taak en plig om geleenthede 

daarvoor te skep. Die groot uitdaging in hierdie evangelisasie proses is die motivering en 

die inskakeling van tieners by bestaande jeugselle. 

5. Hoe gaan nuwe Christen tiener geestelike begelei word en hoe gaan die tiener se 

gawes in hierdie model aangewend word? 

Die waarde van die teoretiese onderrig in die geestelike begeleiding van die tiener sal en 

kan nooit ontken word nie, maar dit is nodig om duidelik bewus te wees van die gevaar 

daaraan verbonde. Volgens Fields (1998:158) bestaan die gevaar in hierdie metode van 

dissipelskap daarin dat ons eerder tieners afhanklik aan die lering van volwassenes die 

wereld instuur in plaas daarvan om tiener geestelike gebruike aan te leer sodat hulle 

geestelik onafhanklik van die jeugleier kan funksioneer. Tieners benodig vandag meer as 

net blote inligting en verhoudings. In elke jeugbediening en skool is daar tieners wat 

geestelik goed geletterd is, maar steeds keer op keer verkeerde besluite en keuse maak. 

Die tiener selgroep model is soos reeds aangetoon nie primer 'n Bybelstudie geleentheid 

waar kennis vermeerder word nie, maar eerder 'n groei geleentheid waar die klem veral op 

die toepassing van Bybelse waardes en beginsels in die alledaagse jongmens lewe gele 

word. Deur middel van groepsbespreking vind lering en groei plaas. Die groep bewerk 'n 

atmosfeer waar wedersydse aanspreeklikheid onder mekaar beleef word. Praktiese 

diensgeleenthede skep die ruimte waarbinne aangeleerde Bybelse waarhede in die 

samelewing uitgeleef kan word en die fokus op gebed bied die ruimte vir die tiener om ook 

hierdie noodsaaklike geestelike dimensie uit te brei. 

Die tienerleier selgroep model gaan van die uitgangspunt uit dat "God bedien my deur jou 

en jou deur my" en in die lig daarvan word daar wedersydse klem geplaas op die 

kommunikatiewe handelinge in diens van die Koninkryk. 'n Bereidwilligheid om deur God 

gebruik te word in ander se lewens behoort altyd aanwesig te wees. Verder word daar in 

hierdie model ook ruimte geskep om tieners in leiersrolle op te lei en verskeie ander 

funksies in terme van hulle gawes en talente te verrig. 

In die lig van bogenoende kort beantwoording van Mark Senter Ill se vyf kriteria is dit 

duidelik dat die Tienerleier selgroep model oor geweldige potensiaal in die bediening van 

die modeme Millennium tiener beskik. Omdat dit nog 'n relatiewe nuwe wyse van bediening 

is, is daar nog onbeantwoorde vrae en probleme wat oordink en aangespreek behoort te 

word en is verdere studie en navorsing vanuit die praktyk in Suid Afrikaanse konteks nodig. 
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4.3 Omskakeling van die tradisionele jeuggroep model van bediening na 'n Tienerleier 

selgroep model 

Soos deur van der Spuy (1998:20) aangetoon en eie ervaring in die transformasie van ons 

bestaande tradisionele gemeente na 'n selkerk, is weerstand teen verandering 'n reaksie 

wat onvermydelik is_ Dit is egter van groter belang om die oorsaak en die reaksie van 

mense in die veranderingsproses te probeer verstaan as om veroordelend en negatief 

teenoor hulle te wees_ Neighbour (1990:406) wys daarop dat ons in die tyd waarin ans leef 

gewoond geraak het aan konstante verandering en dat dit verwag word. Mense is bang vir 

die sogenaamde "future shock" en orals hoar 'n mens die noodkrete van mense dat hulle 

genoeg daarvan gehad het Die kerk - soos ons dit nog altyd geken het - word vir baie 

persone die laaste bastion van gister. Die kerk is die herinnering aan die goeie ou dae wat 

moeilik verander wil word_ 

Neighbour (1990:407) verklaar hierdie weerstand ten opsigte van verandering in terme van 

'n gevoel van verlies_ Vir baie lidmate veronderstel verandering 'n verlies; iets word agter 

gelaat wat nooit weer teruggekry sal word nie. Die bewering word hier gemaak dat dit veral 

die geval by ouer generasies is en met baie minder weerstand deur die hedendaagse 

tieners aanvaar word. Soos reeds aangetoon leef die meerderheid Millennium tieners vir 

vandag, vir pre! en plesier en omdat die enigste konstante in die postmodeme era die feit 

van verandering is, beleef hulle verandering as 'n middel tot 'n doeL Hierdie openheid 

jeens verandering by hulle is 'n positiewe geleentheid om jeugbediening deur selle aan 

hulle bekend te stel. 

Wanneer verandering van 'n bestaande model van jeugbediening vir die nuwe generasie 

voorgestel word, het ons met mense (in die konteks van hierdie skripsie: tieners) te doen. 

Mense reageer nie almal dieselfde ten opsigte van verandering_ Neihgbour (1990:411) en 

Stump (1997:11) is van mening dat 'n bestaande jeuggroep of jeugbediening uit 

volwassenes en tieners met verskillende reaksie jeens verandering bestaan. Die volgende 

figuur dui die verskillende tipes van reaksies jeens verandering in 'n gemiddelde groep 

grafies aan. 
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Aarwaarder meerderhaid meerderheid 

'n Gemiddelde jeuggroep wat aan verandering blootgestel word, word saamgestel uit die 

volgende tieners met die volgende uiteenlopende reaksies: 

Die Vernuwer: Binne die bestaande jeuggroep is daar 2,5% tieners (1 uit 'n groep van 50) 

wat kreatief droom en met nuwe idees vorendag kom. Hulle is die sogenaamde "risk 

takers" en bereid om nuwe idees uit te toets mils dit vir hulle sin maak. 

Die Vroee aanvaarders: 13,5% (7 uit 50) van die jeuggroep resorteer onder hierdie 

kategorie. Hierdie groep tieners aanvaar 'n nuwe idee dadelik en slaag daarin om ander 

opgewonde en betrokke te kry. Hierdie tieners is lojaal, betroubaar en ook bereid om te 

leer. 

Die Vroee meerderheid: Dit is die 34% (17 uit 50) van die tieners wat die nuwe idee eers 

goed sal wil uitkyk om te sien of dit werk. Hulle is die eerste en nie die laaste groep wat 

betrokke raak. 

Die Laat meerderheid: Dit is die 34% (17 uit 50) tieners wat as sogenaamd skepties 

beskryf kan word. Hierdie groep tieners sal nie by 'n tienersel inskakel voordat die meeste 

van die ander tieners dit gedoen het nie. Hulie is skrikkerig om nuwe dinge te beproef en 

word maklik deur die portuurgroep be'invloed. 

Die Agterblyers: Hierdie 16% (8 uit 50) van die tieners verteenwoordig hulle wat laaste of 

dalk glad nie by 'n nuwe idee of model van bediening sal inskakel. 
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Dit is tog belangrik om daarop te let dat bogenoemde reaksies op verandering nie net by 

die tieners in die bestaande jeuggroep aanwesig is nie, maar ook onder die volwasse 

leierskap in die gemeente bestaan. In die bestuur van die verandering van 'n tradisionele 

model van bediening na 'n selgoep model, meet die reaksie van volwassenes ook in 

gedagte gehou word. In 'n eng tradisionele gemeente bestaan die moontlikheid dat die 

sogenaamde agterblyers, hulle wat heel laaste of dalk nooit by verandering inskakel, dalk 

'n aansienlike persentasie van die kerkraad uitmaak. Omdat die kerkraad die 

gesaghebbende liggaam is wat besluite en rigting in die plaaslike gemeente meet 

goedkeur, kan daar dalk 'n weerstand teen die tienerselgroep model bestaan. Die wyse 

waarop verandering in die tradisionele Ned. Geref. Kerk bestuur word, sat die suksesvolle 

oorskakeling van modelle direk bepaal. 

Vervolgens word 'n paar voorstelle en riglyne aangebied wat die transformasie van 'n 

jeugbediening met programme na 'n bediening deur selgroepe kan fasiliteer: 

1. Ontwikkel en vestig 'n gebedsnetwerk en verwag groot dinge van God 

Dirkie van der Spuy (1998:77) wys daarop dat dit die mens se natuurlike reaksie is om 

terug te val en by die bekende en tradisionele wyse te bly. Jesus waarsku in Markus 

7:13vv dat mensgemaakte tradisies en gebruike dikwels tot bo God se wil vir die mens 

verhef en aangehang word. In die fig daarvan is dit duidelik waarom gebed wat volgens 

Jakobus 5:16 'n kragtige uitwerking het, noodsaaklik is. Omdat die tienerselgroep 

model 'n aantal tradisionele sienings loodreg teenstaan, gaan dit nie sender weerstand 

wees dat Tienerleier selgroepe die tradisionele jeuggroep bediening gaan verander nie. 

Alleen die krag en leiding van die Heilige Gees kan die harte van die tieners en die 

volwassenes tot nuwe insigte bring. Verandering sender gebed is socs om te bou 

sender 'n fondasie! 

2. Deel die visie 

Die Millennium generasie tiener smag na en seek na 'n doel in die lewe. Deur die 

visiedeling meet daar nie net op die einddoel en die pad vorentoe gefokus word nie, 

maar veral ook aandag gegee word aan die plek, doel en funksie wat tieners in hierdie 

model van bediening hier en nou gaan vervul. Deur middel van prediking, bespreking 

in die bestaande jeuggroep en visiedeling in vriendekringe word die klem daarop 

geplaas dat Tienerleier selgroepe bestaan sodat tieners daardeur toegerus kan word 

om hulle generasie met die siorie van Jesus Christus se versoening, kommunikatief te 

kan bedien. 
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3. Begin as jeugleraar of -werker 'n tienerselgroep 

Kies 'n groepie tieners uit die jeuggroep en begin 'n selgroep met hulle. Lei die tieners 

en volwassenes, meet hulle nie druk nie. "You must charge the hill first - they will 

follow'' (Stump http:/www.cellgroup.com). Lei deur die voorbeeld te stel. Rus hierdie 

tieners toe in die beginsels van sellewe en gee aan elkeen die geleentheid om per 

geleentheid die leiding ender toesig te neem. Stel die nuwe WYSe van jeugbediening 

aan 'n kleingroep tieners en nie aan die hele jeuggroep voor. 

4. Ontwikkel 'n administrasie- en evalueringstelsel 

Gereelde evaluering is krities belangrik. Probleme en behoeftes aan opleiding 

ensovoorts word dadelik hiermee opgevang. Sender goeie administrasie ontaard die 

eenvoudige struktuur van selgroepe in chaos. Sender bogenoemde stelsels in plek 

verloor die jeugleiers, die volwasse mentors en die leraar of werker verantwoordelik vir 

die jeugbediening kontak met die tieners. Alhoewel getroue verslaggewing 'n 

geweldige probleem ender die Suid Afrikaner is, mag dit nie afgewater word nie. 

5. Verwag teenkanting en wees bereid om foute te maak 

Enige iets met geestelike potensiaal inhou, is vir die Satan 'n bedreiging en gevolglik 

meet teenkanting verwag word. In ens geval het die meeste teenkanting vanuit ens eie 

kerkverband gekom. By herhaling moes daar op ringsittings verduidelikings aangaande 

die selgroep model gegee word. Prys die Here, na ses jaar se stryd en volharding het 

ruimte vir diversaliteit ontstaan en word die selgroep model van bediening as 'n 

moontlike WYSe van bediening aanvaar. Gedurende die vyf jaar het ens foute gemaak 

en geweldig baie geleer: In sommige gevalle met trane in ens oe waar agterblyers 

gegroet is en met seen aan ander gemeentes afgestaan is. In die oorskakeling van 'n 

program gebasseerde tiener bediening na 'n selgroep bediening meet daar nie haastig 

opgetree word nie. Besef eerder dat dit langer gaan neem as wat die leiergroep 

daarvoor beplan het. Aanvaar verder dat almal nie in selgroepe sal belangstel nie en 

waak daarteen om nie die administrasie te verslap. Voortdurende opleiding van 

nuwe leiers is belangrik en die waardes en visie van die selgroep model meet gereeld 

deur middel van positiewe getuienisse aan die jeuggroep verkoop word. In ens eie 

gemeente het dit soms agter wee gebly en die negatiewe gevolg daaraan verbonde is 

momentum wat verlore gaan. 
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6. Evalueer die bestaande aspekte van die jeugbediening en stel vas wat behou 

kan bly 

Alhoewel die tienerselgroep 'n positiewe bydrae tot die bewerkstelling van koinonia 

lewer, lyk dit tog of daar nog 'n behoefte aan 'n groter byeenkoms ook bestaan. Die 

Millennium tiener verkies 'n kleiner vriendekring, maar die saamkom met ander tieners 

skep tog 'n gevoel van "ek behoort ook aan 'n groter geheel". 

Neighbour (1990) en Potgieter (1995) stel albei in hulle bespreking van die struktuur 

van die selgroep bediening voor dat die verskillende selgroepe by geleentheid as groot 

groep saam kom. Ruhlman (1998:25) getuig van 'n program gebasseerde jeug

bediening wat goed verloop het totdat die leierskap beset het dat geestelike groei nie 

werklik plaasvind nie. Die keuse is gemaak om oor te skakel na 'n Tienerleier selgroep 

jeugbediening. Dadelik is 'n verandering bespeur, maar die behoefte aan saamkom as 

groot groep het steeds bly bestaan. Vandaar die sogenaamde "SNIFF" aande waar die 

klem op die bou van gemeenskap met mekaar in die groter groep val. Die saamkom in 

die groot groep skep geleenthede waarheen tieners uitgenooi word en later saam met 

vriende by selgroepe ingekakel kan word. Die programme in die groot groep is nou nie 

meer die einddoel nie, maar eerder 'n middel tot 'n doel, naamlik om die tieners in 

selgroepe ingeskakel te kry. 

Verder is gesamentlike projekte waar daar op plaaslike nood en dienslewering 

gefokus word, vir die Millennium tiener 'n uitdaging en 'n geleentheid waardeur die 

realiteit van God se liefde en omgee prakties ervaar kan word. Die ideaal is dat elke 

selgroep afsonderlik 'n dienswerkprojek identifiseer en beplan. Wanneer die 

verskillende selgroepe bymekaar kom en saam diens verleen, word die liggaam van 

Christus beginsel in teenstelling met die gefragmenteerde wereld ingesteldheid opnuut 

onderstreep, naamlik dat elkeen deel uitmaak van die groter geheel wat die liefde en 

omgee van Jesus se hart met die wereld moet deel. 

7. 'n Passie vir die verlore tiener is die hart van 'n tienersel bediening 

Daar is niks meer bevredigings vir 'n tiener as om sy vriend na die Here te lei nie 

(Stump http://www.cellgroup.co.zal. Kweek in hulle harte 'n passie vir hulle verlore 

vriende. Die Millennium generasie hou van stories. Elke verloste tiener het 'n unieke 

storie van sin om te vertel. Lei deur voorbeeld. Die passie vir verlorenes wat deur die 

jeugleiers, die volwasse mentors en die jeugpredikant of -werker gestel word, gee die 

pas aan waarteen ander tieners hulle storie met verlorenes deel. 
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8. Die suksesvolle transformasie benodig 'n strategie 

Ongelukkig skakel 'n program gebasseerde jeuggroep nie in 'n studeerkamer om na 'n 

Tienerleier selgroep bediening nie. Di! neem tyd, en 'n goed deurdagte filosofie en 

strategie met gepaardgaande aktiewe harde werk om 'n suksesvolle transformasie le 

weeg le bring. 

Begin die proses deur die bestaande jeug- en volwasse leiers te evalueer en stet vas 

watter tipe reaksie elkeen jeens verandering openbaar en identifiseer een of twee 

vemuwers. ldentifiseer vervolgens 10 tot 12 jongmense wat as vroee aanvaarders 

beskryf sou kon word en begin 'n tienersel met hierdie jongmense en stet die 

tienerselgroep model aan hulle bekend. Dit sou vir hierdie tieners onmoontlik wees om 

selgroepe te lei indien hulself nie eerstehandse ervaring van selgroepe beleef het nie. 

Hierdie aanvanklike tienersel word nou die ruimte waarin opleiding plaasvind. 

Binne 'n maand of twee nadat hierdie leiersel gestig is, moet daar met twee ander 

uitreikselle begin word wat uit Christen en nie-christen tieners bestaan. Begin dadelik 

om 'n volwasse mentor en jeugleier op te lei wat die bestuur en toerusting van die 

nuwe selle kan oorneem. Bied aan die tiener leiers die geleentheid om deur middel van 

rotasie die leierselgroep te lei. Na mate vrymoedigheid ontstaan, kan van hierdie leiers 

op 'n roterende basis die leiding van die twee ander selle waarneem. Laat genoeg 

ruimte vir die tieners om foute te maak en bespreek dit daama in die leierselgroep. 

Waak daarteen om die leiersel in 'n opleidings geleentheid le laat ontaard, maar 

balanseer dit met opleiding en bediening en koinonia met mekaar. 

Na ongeveer ses weke behoort daar drie tot vyf potensiele tiener selleiers na vore te 

tree wat gereed sal wees om die twee uitreik selgroepe volledig oor te neem. Nou 

begin die groot taak en die tienerselleier en hulle selle begin die uitreik proses na hulle 

vriende met die doel om hulle ook by sellewe te betrek. Die bestaande tieners wat deel 

is van die bestaande jeuggroep dien as die eerste vlak van uitreiking om sodoende die 

twee uitreik selle te laat groei. Binne die bestek van 'n paar weke behoort daar 'n onder 

leier gekies te word wat met hulle indiensopleiding in die selgroep kan begin. Formele 

opleiding vind deur die jeugleier en volwasse mentors plaas sodat die tieners gereed 

kan wees om leiding by die nuwe selle na verdeling te kan neem. Volledige evaluering 

is noodsaaklik om die verloop en groei van die selgroepe te bepaal. Omdat die 

tienerleier selgroep bediening relatief nuut in die jeugbediening funksioneer, sal die 

bipolere spanningsverhouding tussen die teorie en praxis noukeurig ondersoek moet 

word. Rolf Zerfass (1974:166) het 'n bruikbare model opgestel wat in hierdie verband 'n 
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waardevolle bydrae kan lewer waarmee van die bestaande praxis tot 'n nuwe 

teorievorming beweeg kan word wat weer tot 'n nuwe praxis kan lei. Die suksesvolle 

transformasie van 'n bediening waar tieners hoofsaaklik vermaak is na 'n bediening 

waar hulle mekaar bedien vind nie oornag plaas nie, maar eerder oor 'n tydperk heen. 

4.4. Pluspunte en moontlike tekortkominge van die Tienerleier selgroep model 

Die selgroep model kan alleenlik 'n positiewe waarde he indien dit die primere behoeftes 

van die hedendaagse tiener aanspreek. Vervolgens word daar na 'n seleksie van 'n paar 

pluspunte van die tienerselleier model verwys: 

4.4.1. Die klem op verhoudings bied 'n veilige ruimte waarin groei plaasvind 

Waarhede wat 'n lewensveranderende uitwerking op die mens he!, vind gewoonlik volgens 

Boshers (1997:174) binne die konteks van verhoudings plaas. Omdat die selgroep primer 

op die bou van verhoudings gefokus is, en by tieners dit juis ontbreek, beleef hulle 'n gevoel 

van intimiteit. In plaas daarvan dat hulle onaanvaarbare gedrag hoef te openbaar om liefde 

le ervaar, reik die Christen tiener met liefde en aanvaarding eerste na hulle toe uit en 

ervaar hulle di! in die groep. 

4.4.2. Die selgroep bied die tiener iets om voor te leef 

Die selgroep bestaan in die eerste plek nie net vir hulself nie, maar elke tiener word 

weekliks daaraan herinner dat die Here elkeen van hulle wil gebruik om die goeie nuus van 

sy versoening met iemand anders te deel. Daarmee saam groei die tiener in selfwaarde 

namate hulle sien en beleef hoe die Here hulle in die bediening van ander tieners gebruik. 

'n Gesonde en realistiese visie in die aanspreek van plaaslike nood deur die selgroepe val 

ook binne die verwagting van die hedendaagse tiener om 'n sigbare verskil aan hulle 

onmiddellike omgewing te bring. Die gawes (leierskap; administrasie; musiek; spesefieke 

vaardighede in terme van dienslewering; en die spesiale gawes van die Heilige Gees in 

die bedienig van mekaar (1 Korintiers 12-14) van tieners word ontdek en 

dienooreenkomstig aangewend. 

4.4.3. Die verloop van 'n selgroep word deur verandering gekenmerk 

Gedurende 'n week word daar geweldig baie met tieners gepraat terwyl van hulle verwag 

word om le luister. Die inrigting van 'n tienersel wil juis aan die tiener die geleen!heid bied 

om self ook le praat. Die afwisseling gedurende die byeenkoms akkommodeer hulle kort 

konsentrasiespan en werk verveeldheid tee. Relevante onderwerpe vir bespreking 

kommunikeer en skep die indruk by tieners dat hulle belangrik is en nie maar net as 'n 

jonger generasie van die Boomers of Busters beskou word nie. 
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4.4.4. Tieners vertrou eerder tieners 

Die hedendaagse tiener wantrou volwassenes. Om van hedendaagse tieners te verwag om 

in 'n groep met volwassenes teenwoordig eerlik en openlik te deel kan as irrasioneel 

beskryf word. Genoegsame vertroue daarvoor ontbreek. Die klem op vriendskappe en die 

samestelling van groepe random vriendskappe bied 'n geleentheid waarin vertroue wel 

ontwikkel en uitgebrei kan word. Die betrokkenheid van die jeugleier Uongvolwassene) en 

die selfopofferende betrokkenheid van die volwasse mentor skep die geleentheid waarin 

hierdie algehele wantroue wat volwassenes aanbetref stelselmatig verander kan word. 

Vertroue word vandag verdien en deur middel van die verskillende generasies wat by 

mekaar betrokke raak in hierdie model ontstaan daar geleenthede waar volwassenes 

vertroue kan verdien. 

4.4.5. Selgroepe is vrywillig 

Geen tiener word gedwing om ender druk by 'n groep in te skakel nie. Dit vind vrywillig 

plaas. Die weeklikse samekoms in klein groepe oar 'n periode van tyd bied 'n geleentheid 

waar die hedendaagse tiener hulle slagspreuk "short term commitments to small-scale 

projects with definable objectives and ending dates" bevredigend kan uitleef. Aangesien 

die hedendaagse tiener tog 'n behoefte aan betroubare gesag het, kan hierdie model met 

die beperkte orde reelings vir die effektiewe verloop van gebeure die tiener die geleentheid 

bied om weer aan gesag en reelings gewoond en gehoorsaam te raak. 

4.4.6. Die selgroep bied 'n veilige ruimte waarin tieners tot volwassenheid kan groei 

Binne die groepsverband met ander tieners kan die tiener sellede dit waag om met hulle 

tiener vrae en kwellinge met mekaar in gesprek te tree. Helde word vandag nie meer op 

grand van karakter gekies nie maar volgens wat hulle doen en aantrek. Eerlike en opregte 

volwasse mentors wat hulle geloofslewe uitleef, kan 'n blywende en vormende uitwerking 

op die tieners se groeiproses na volwassenheid in hulle selle he. 

4.4. 7. Die tienersel en die STORIE van Jesus 

Die hedendaagse tiener se behoefte aan eietydse stories wat 'n indruk op mense gemaak 

het, word in die evangelisasieproses van die hedendaagse tiener aangespreek. Die storie 

van Jesus Christus se verlossing aan die kruis !ewer volgens McAllister (1999:150) baie 

goeie reaksie by die Millennium tiener. Nie maar net as 'n storie wat 2 000 jaar gelede 

gebeur het nie, maar as storie wat vandag neg tiener lewens verander. Modeme en 

eietydse getuienisse van die krag van Jesus se werksaamhede vind tydens elke tienersel 

in hierdie model van jeugbediening plaas. Verder word die evangelie nie deur middel van 'n 

boekie nie, maar eerder in terme van 'n persoonlike getuienis aan tienervriende oorgedra. 

lndien die hoarder van die evangelie positief daarop wil reageer, word daar van 'n logiese 

diagram gebruik gemaak om die hoarder volgens die Bybelse riglyne tot 'n oorgawe aan 

Jesus te begelei. 
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4.4.8. Die rekenaar en die administrasie 

Omdat die suksesvolle bestuur en begeleiding van die slelgroep model van deeglike 

administrasie afhanklik is, kan die rekenaar op hierdie terrein ingespan word. Tieners het 

geweldige vaardighede in hierdie verband en die selgroep model bied genoeg geleenthede 

waarin hierdie gawes sinvol aangewend kan word. Die toeganklikheid tot internet maak dit 

verder maklik om die weeklikse riglyne vir bespreking deur middel van internet te ontvang. 

Kommunikasie tussen selleiers, jeugleiers en volwasse mentors word deur hierdie medium 

geweldig vergemaklik. 'n Webtuiste vir die plaaslike jeugbediening kan die natuurlike 

begeerte om met die rekenaar doenig te wees positief bevredig. 

4.4.9. Antwoord hulle geestelike soeke 

Soos reeds aangetoon is die hedendaagse tiener nie anti-godsdiens nie, maar eerder 

onkundig rakende watter een die regte en aanvaarbare is. Die visie van die selgroep 

model van jeugbediening is nie primer vermaak nie, maar eerder om die tiener aan 

IEMAND bekend te stel wat instaat is om hulle totale lewe radikaal te verander. Die 

Bybelse waardes en beginsels wat weekliks aan die orde gestel word in die bespreking en 

die balans (christene; soekende tieners; tieners met seer) wat in die samestelling van 

selgroepe gehandhaaf moet word, speel hierin 'n geweldig rol. Die tieners in die selgroep 

kry die geleentheid om met seer en vrae vanuit ander tieners in hulle groep te doen ie kry, 

maar sien ook die realiteit van God se bestaan raak deur die getuienisse en verandering in 

die tieners se lewens wat die groeplede met hulle deel. 

4.8.10.0orbrug die generasiegaping 

Die hedendaagse plaaslike gemeente bestaan uit uiteenlopende generasies elk met eie 

karaktertrekke en voor- en afkeure. Volgens Mcintosh (1995:172) kies gemeentes 

gewoonlik een generasie uit - dit gebeur nie altyd doelbewus nie - en fokus hulle bediening 

hoofsaaklik op hulle. 'n Bybelse getroue bedienigsfilosofie laat nie ruimte vir so 'n 

eksklusiewe benadering nie. In die lig hiervan kan die jeugbedienig aan die Millennium 

tiener nie 'n losstaande bediening in die gemeente word nie, maar moet daar veel eerder 

maniere gesoek word waardeur die verskillende generasies in die gemeente aan mekaar 

blootgestel en doelbewus vermeng kan word. Die tiener selgroep model waar leierskap 

spesifiek uit verskillende generasie saamgestel word, bied 'n geleentheid waar hierdie 

vermenging van generasies deur die struktuur aangemoedig word. 

4.8.11.Kenda Dean se sogenaamde geestelike praktyke of gebruike 

Kenda Dean en Ron Foster (1998:107) maak die bewering dat daar rondom 'n etenstafel 

ses belangrike gebruike of praktyke plaasvind wat ook in geestelike vorming en groei van 'n 

tiener 'n besliste rol speel. Hulle verwys na gemeenskap, omgee, lering, getuienis, 

afwisseling van gewoontes en lofprysing en aanbidding. Wanneer die tienerselgroep 

model krities evalueer word, is daar ruimte vir elkeen· van bogenoemde vormingspraktyke. 
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Binne die selgroep ervaar tieners gemeenskap, kry hulle die geleentheid om vir mekaar en 

ook vir ander buite die selgroep om te gee en vind lering op verskillende wyses plaas om 

daardeur te verhoed dat die fases van sellewe tot betekenislose rituele verval. Lofprysing 

en aanbidding tesame met gebed vir mekaar en vir ander is onlosmaaklik deel van die 

weeklikse byeenkomste. Laastens herinner die oop stoel elke tiener in die selgroep aan die 

groot opdrag van Jesus, naamlik om te getuig. 

Dit sou egter onverantwoordelik en onwetenskaplik wees indien die potensiele gevare en 

tekortkominge van die tienerselleier model nie vermeld word nie. Vervolgens word 'n paar 

potensiele struikelblokke van bogenoemde model aan die orde gestel: 

1. Nog 'n program in die bestaandejeugbediening 

Volgens Ruhlman (1998:27) is een van die algemene foute wat begaan word die 

byvoeging van tienerselle as net nog 'n aktiwiteit in die bestaande jeugbediening. 'n 

Tienerselgroep model met tienerselleiers is nie 'n bediening met selle nie maar eerder 

'n bediening deur selle. Enige ander aktiwiteit in die jeugbediening word getoets aan 

die vraag "Sal dit die selgroepmodel dien al dan nie?". 

2. Volwassenes wat steeds leiding wil neem 

Die gevaar bestaan dat die volwasse leierskap van die jeugbediening nie die tieners die 

geleentheid wil bied om leiding te neem nie. Vir 'n effektiewe bediening aan die 

Millennium tiener is dit nodig dat volwassene terug sal staan en tieners toegelaat word 

om leiding le neem. Die volwasse jeugleiers en mentors het 'n geweldige taak en 

funksie in terme van opleiding. Duidelike rolverdelings en omskrywings van pligte is 

nodig om bogenoemde bedieningsideaal te laat slaag. 

3. Onvoldoende opleiding aan tienerleiers 

Dit is onmoontlik om iemand te lei na plekke waar jyself nog nooit was nie. Tieners kan 

nie sonder opleiding tienerselle lei nie. Hierdie model van bediening is nie 'n maklike 

manier om die verantwoordelikheid van die volwasse jeugwerker op iemand anders se 

skouers te plaas nie. Die feit dat hierdie model van bediening relatief nuut in gebruik is, 

maak dit moeilik om afgeronde opleidingsmateriaal beskikbaar te stel. Die bepaalde 

karaktertrekke van die tieners wat bedien wil word, die kultuur en die atmosfeer in die 

gemeente dra alles by tot die worstelstryd van die vind van effektiewe opleidings

materiaal. 

4. Verkeerde keuse van leiers 

Die vestiging van 'n selgroep model het 'n geweldige aanvraag aan leiers. Die behoefte 

aan leiers gee daartoe aanleiding dat daar nie altyd genoegsame aandag aan keuring 

van belangstellende leiers gebied word nie. 'n Leier, goed of sleg, is altyd 'n rolmodel. 
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In die lig hiervan is dit belangrik om navolgenswaardige persone in leierskap posisies te 

plaas. 

5. Verkeerde kurrikulum 

Die gevaar bestaan dat volwassenes besluit waaroor daar in die selgroepe gesels meet 

word. Die spanning tussen dit wat tieners vanuit die Bybel vir 'n sinvolle lewe behoort 

te wee! en dit wat hulle wil hoer is altyd aanwesig, maar meet eerder in balans gebring 

word eerder as om een te oorbeklemtoon. Dit is volgens Ruhlman (1998:28) 'n goeie 

idee om 'n kurrikulum le he waarmee daar in die eerste paar weke afgeskop word, 

maar daama sal die selleier en die leiergroep wat die model bestuur die behoeftes van 

die betrokke tieners meet identifiseer en aanspreek. 

6. Rotasie tussen huise 

Die ideaal van hierdie model is om in 'n huis bymekaar te kom. Die afwisseling tussen 

huise, skep die probleem dat tieners verward en oningelig raak ten opsigte van 

bymekaarkom plekke. Daar word eerder voorgestel dat byeenkomste oor 'n langer tyd 

by dieselfde adres sal plaasvind of indien dit sou verskuif is di! die leier en onderleier se 

taak om elke sellid van die verskuiwing en nuwe adres in kennis te stel. 

7. Verdere differensiasie ender gesinne 

Die einddoel van die tienerselgroep model is nie om 'n onafhanklike jeugkerk le stig nie, 

maar eerder om kreatief deur middel van nuwe moonllikhede die bestaande weerstand 

en gaping tussen generasies te oorbrug. Die visie van die tienerselgroep model is nie 

primer die bediening van die hele gesin nie, maar eerder gerig op die bereiking van die 

Millennium tiener. Tog het die selgroep model die gesin nodig en kan di! nie sender die 

verdere opvolg en ondersteuning van die gesin die hedendaagse tiener effeklief bedien 

nie. Die inrigting en aandag aan verskillende generasies binne die erediens is die 

natuurlike ruimte en geleentheid waar die gesin (wat uit verskillende generasies 

saamgestel is) as geheel bedien behoort le word. 

8. Klieks en verhoudingsprobleme 

Klieks of geslote groepe is altyd 'n gevaar ender tieners en daarom is di! ook 'n 

bedreiging vir die sukses van bogenoemde model. Die simboliese oopstoel, die balans 

in die samestelling van groepe en die weeklikse herinnering aan die visie van uitreiking, 

dien alles as moontlike teenwerking van bogenoemde probleem. Omdat die groepe nie 

geslagtelik homogeen saamgestel word nie, is die negatiewe uitwerking van 

verhoudings tussen ouens en meisies wat opbreek altyd 'n potensiele gevaar. Die 

tendens dat gebroke paartjies die groep verlaat en na 'n ander oorbeweeg het 

verreikende gevolge vir die administrasie en koinonia van hierdie model van 

jeugbediening. 
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9. Onvoldoende administrasie 

Omdat daar in hierdie model van 'n gedesentraliseerde leierskap beginsel gebruik ge

maak word, is volledige verslaggewing uiters noodsaaklik indien die leierskap van die 

model oar die stand van sake rakende die bediening ingelig wil wees. Persoonlike 

ervaring vanuit ans eie gemeente dui daarop dat die gemiddelde kerkganger in Suid 

Afrika nie daarvan hou om papierwerk in te gee of op datum te hou nie. Die vermoe 

van die hedendaagse tiener om hierdie plig as selleier na te kom, laat 'n bekommemis 

na. Tog kan die rekenaar en die hedendaagse tegnologie handig gebruik word om 

bogenoemde noodsaaklikheid nuut en vars af te handel. 

1 O.Ongereelde bywoning 

Die vrees om hulle te verbind aan 'n bepaalde saak, het soms ongereelde bywoning tot 

gevolg. lnlimiteit, verborgenheid en liefde het juis 'n groep wat gereeld byeenkom 

nodig om te realiseer. Besige programme, onredelike kerkloos en kerklos ouers en 

skoolaktiwiteite is potensiele struikelblokke wat ongereelde bywoning tot gevolg het. 

11 .Onvoorbereide byeenkomste 

Leiers wat selgroepe sonder die nodige voorbereiding lei, kommunikeer gou die 

boodskap dat die sellede, maar oak die oorhoofse visie van die lienerleier selgroep 

model, naamlik om die hedendaagse tiener met die evangelie van Jesus te bereik 

onbelangrik geraak het. Sulke byeenkomste verval in 'n doellose gekuier en getalle 

begin daal. 

12.Swak of oorheersende deelname 

Wanneer 'n groep te stil is of een van die tieners in die selgroep oorheers die 

bespreking kan daar nie veel gebeur nie. Dit sal dalk noodsaaklik wees om van die 

tieners van en na ander groepe te skuif om die dinamika van die bestaande groep uit te 

brei. Die reaksie van tieners hierop is nie altyd positief nie en spanning kan hierdeur 

onstaan. 

13.Uitreik visie ontbreek en groei stagneer 

'n Tienerselgroep kan baie maklik na binne gerig raak en weer in 'n omgeegroep wat 

mekaar vermaak ontaard. Stump (1996:16) stel voor dat daar by elke byeenkoms 

geleentheid afgestaan moet word om die visie van die bediening en die bepaalde 

selgroep aan almal teenwoordig voor te hou. Die najaag van getalle neem die eer en 

fokus van die Here af weg en verander die model in 'n onsensitiewe bediening. 

14.Verdeling 

Vriendskappe ontwikkel en die koinonia tussen mekaar maak van die tienerselgroep 'n 

hegte gemeenskap. 'n Gemeenskap wat nie maklik van mekaar af weg wil gaan nie en 

gevolglik verander die verdeeldatum en die vermenigvuldiging in hartseer in plaas van 

feesviering. Die gevaar bestaan om die verdeeldatum van die groep weg te steek en 
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eers ter sprake te bring wanneer die groep le greet of kommunikasie moeilik raak. 

Verdeling is 'n proses wat sensitief en deur middel van beplanning bestuur behoort te 

word. Sender 'n duidelike uitreikvisie word verdeling iets wat te alle koste vermy wil 

word. 

15. 'n Aantal algemene groepsdinamika probleme 

Groepe raak buite beheer weens onderlinge gesprekke terwyl iemand iets probeer se; 

konfidensialiteit word verbreek deur 'n tiener wat uitpraat; selgroepe duur le lank of hou 

le vroeg op; alles moontlike probleme, maar nie een van dit is te greet om te oorbrug 

nie en die waarde van hierdie model te benut en te ervaar nie. 

4.5 Slot opmerkings en voorstelle vir verdere navorsing 

Nehemia is een van die boeke in die Bybel wat die leser daarvan aanmoedig en motiveer 

tot aksie. Hutchcraft (1996:54) is van mening dat dit 'n handboek is vir die persoon wat 'n 

groot en uitdagende werk in 'n kort tydjie met min helpers in die cog staar. Nehemia is 'n 

boek vir die hedendaagse jeugwerker! Hy het 'n muur gehad om te bou; ens het 'n 

Millennium generasie om met die evangelie te bereik en min tyd en min helpers om ens in 

hierdie geveg te help. Maar die "wapens" waarmee Nehemia sy sukses behaal het, is ook 

die wapens waarmee die jeugbediening in die plaaslike gemeente in die 21ste eeu sukses 

salbehaal. 

'n Gebroke hart vir 'n generasie wat hulle veilige en beskermde sogenaamde "Golden 

Age" verloor het, onwrikbare geloof in die voorsiening en almag van God, 'n visie en 'n 

plan, 'n gemobiliseerde span en harde werk bly steeds die wapens waarmee die 

Millennium tiener met hulle eiesoortige behoeftes bedien en op die pad van blywende 

geestelike groei gehelp kan word. Die Tienerleier selgroep model bied vandag die ruimte 

waarbinne hierdie wapens in die 21ste eeu aangewend kan word. 'n Model met 'n 

duidelike filosofie wat nie die behoeftes van Millennium tiener oorsien nie, maar eerder 

navors en aanspreek soda! blywende geloofsgroei 'n realiteit kan wees en nie-christen 

tieners die fokus van uitreiking word. 

"Wie gaan ek gebruik? Waar gaan ek genoeg leiers kry om die Tienerleier selgroep model 

suksesvol te laat verloop?" Kyk mooi, hullle sit voor jou in die bestaande jeuggroep. Die 

greet uitdaging vandag in die jeugbediening volgens Hutchcraft (1996:168) is om die 

tieners te help om uit hulle godsdienstige verveeldheid uit te kom en iets sinvols te 

doen met dit wat hulle aangaande God weet. Dit is nou die tyd om die bestaande 

jeuggroep wat in die meeste gevalle in 'n groep verbruikers ontaard het, in 'n weermag te 
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ontplooi. 'n Weerrnag wat uitstekend en strategies goed geplaas is om die geveg in die 

bereiking van die Millennium generasie tiener suksesvol te wen. 

In die lig van die bipolere spanningsverhouding tussen die teorie en praxis en die feit dat 

die model wat bespreek is 'n relatiewe nuwe bedieningsmodel is, is daar beslis ruimte vir 

verdere navorsing. Aangesien hierdie model in terme van 'n literatuurstudie aan die orde 

gestel is, moet die effektiewiteit daarvan binne die Suid Afrikaanse konteks deur middel van 

empiriese studies verder ondersoek word. Stel hierdie model nie onrealistiese verwagtings 

aan tieners in leierskaprolle nie? Opleiding van die tienerleier spesifiek in terrne van hierdie 

model benodig studie. Verdere studie in die verstaan van die Millennium tiener in Suid 

Afrikaanse konteks en veral ender die swart jeug, is nodig. Verdeling en die weerstand 

random dit verg navorsing. Omdat hierdie model klem le op die bediening van mekaar, is 

studie random die ontdekking van gawes en die verantwoordelike gebruik daarvan 'n 

noodsaaklikheid. Die groat realiteit van die generasie gaping en -spanning wat in die 

plaaslike gemeentes aanwesig is vra navorsing en voorstelle in terrne van die Suid 

Afrikaanse konteks. 

Daar is 'n oorlog vir die beheer van die Millennium generasie aan die gang ... en die 

wenner gaan die toekoms beheer! "Die tyd is min ... die behoefte is groot ... die 

opdrag is duideiik". "We will have all eternity to celebrate our victories, but only a 

few short hours to win them" (Elliot 1987). 

SOLi DEO GLORIA! 
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