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Opsomming 

Die kerklike diens van genesing bet deur die geskiedenis uitgestaan as een van die 

aktiwiteite van die kerk van Jesus Christus wat vanwee verskillende redes voortdurend in 

die brandpunt was. 

Die afgelope dekades is gekenmerk deur die toename van gelowiges uit verskillende 

denominasies en groepe wat by die nadenke oor en beoefening van die diens van genesing 

in die kerk betrokke geraak bet. Die toename bet meegebring dat die kerklike diens van 

genesing op verskillende wyses (praktyke) beoefen is en dat verskillende redes as 

regverdiging daarvoor aangebied is. Onderliggend hieraan le bepaalde teoriee waarvan 

die beoefenaars soms bewus was, en soms nie. 

Die buidige navorsing ondersoek die teoriee en praxes van verskillende 

genesingsbedienings binne 'n bepaalde akademiese en kerklike raamwerk. In die verband 

is 'n vergelykende studie deur middel van 'n kwalitatiewe ondersoek na die werk van 

twee uiteenlopende instansies gedoen, naamlik die London Healing Mission ( wat onder 

toesig van die Anglikaanse kerk funksioneer en daarom 'n vaste tradisie bet), en die 

Vineyard Christian Fellowship van Boise, in die VSA, wat 'njong gemeente is, en by die 

sogenaamde 'Third Wave' beweging inpas. 

Die teoriee en praktyk van elke bediening word in die studie ge!dentifiseer en met mekaar 

vergelyk. 



Uit hierdie vergelyking word verskillende gevolgtrekkings gemaak, onder andere oor die 

bestaansreg van die kerklike diens van genesing en die formaat wat dit behoort aan te 

neem. Sekere opmerkinge word op grond van die navorsingsresultate gemaak wat in die 

Pinkster, Charismatiese en Gerefonneerde kerke asook vir die kerk in die algemeen, van 

waarde kan wees. 

Die navorsingsresultate word gebruik om 'n bedieningsmodel vir die genesingsbediening 

in die kerk te ontwerp. Die ondersoek word afgesluit met aanbevelings met die oog op 

moontlike toekomstige navorsing. 



Summary 

Throughout history the healing ministry has been one of the outstanding activities of the 

church of Jesus Christ which remained continuously and for various reasons the focal 

point of attention. 

The past decades were characterized by an escalation of believers from different 

denominations and groups who became involved in the meditation and practicing of the 

healing ministry in the church. This escalation has resulted in the healing ministry being 

practiced in multiple ways and various reasons being given as justification for doing so. 

This was done in the presence of underlying theories of which the practitioners were 

either consciously or subconsciously aware or unaware of. 

The present research explores the theories and practices of the healing ministry within a 

particular academic and ecclesiastical context. A comparative study was undertaken by 

means of a qualitative investigation covering the work of two divergent institutions 

namely: The London Healing Mission (which is supervised by the Anglican Church and 

therefore has a specific tradition) and the Vineyard Christian Fellowship, Boise, USA, 

which is a 'new' congregation and fits in with the so called Third Wave movement. 

The theories and practices of both these ministries are identified and compared with one 

another. Various conclusions are reached through this comparison, referring amongst 

others to the healing ministry's right of existence and the format in which it should be 



practiced. Remarks that are being·made with regard to the results of the research should 

be of value to the Pentecostal, Charismatic and Reformed churches in particular, but to 

the Church in general as well. 

These results are also used to design a ministering model for the healing ministry. The 

study concludes with certain recommendations for possible future research. 

KEY TERMS: 

Ecclesiastical healing ministry, healing, Third Wave, values, priorities, practices, 

comparative study, qualitative research, theory and practice , healing ministry, 

comparison, prayer and healing, relationships and healing, healing model. 
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HOOFSTUK 1 

1. Inleiding 

Binne die kerk van Jesus Christus bestaan verskillende bedieninge. Een daarvan is 

die kerklike diens van genesing. 'n Kenmerk van die diens die afgelope dekades is 

die uitsonderlike toename in die beoefening daarvan. Gelowiges oor die hele 

spektrum van denominasies het daarby betrokke begin raak, baie met die 

oortuiging dat die toename in die beoefening daarvan die werk van die Heilige 

Gees is. 

Relatief min wetenskaplike navorsing in hierdie verband is nog gedoen. Daarom is 

besluit om 'n verkennende en terselfdertyd 'n vergelykende studie van die kerklike 

diens van genesing te doen. Die fokus van die navorsing is die teoriee oor en die 

verskillende praxes in die kerklike diens van genesing soos wat dit in verskillende 

bedieninge funksioneer. Die navorser poog om die verskillende teoriee en- praxes 

te identi:fiseer, met mekaar te vergelyk, te toets, en waar moontlik, 'n nuwe teorie 

en praxis vir die genesingsbediening te ontwikkel. Hierdeur behoort nuwe insigte 

en begrip na vore te kom en verdere terreine vir toekomstige navorsing kan hieruit 

voortvloei. 

1.1 Die Vemuwing 
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In hierdie navorsing word die term 'Die Vernuwing' gebruik om na die 'Third 

Wave' -beweging te verwys. Die rede vir die toename in die kerklike diens van 

genesing die afgelope dekades hou waarskynlik verband met die besondere klem 

wat mense binne die Pinksterkerke, Charismatiese groep en spesifiek Die 

Vernuwing daarop plaas. In hoofstuk twee word die raamwerk waarbinne die 

navorsing plaasvind, geskets. Die kenmerke van Die Vernuwing, die impak 

daarvan op die tradisionele kerk, die probleem rondom die termyn wat genesing 

duur, die problematiek tussen die kerklike diens van genesing en die mediese 

wetenskap, wat siekte is, die rol van die gawes van die Heilige Gees, die fisiese en 

geestelike werklikhede, die probleme met teorie en praxis en die probleem met die 

verifikasies van genesings word bespreek. 

In die navorsing word 'n vergelykende studie tussen 'n gemeente wat deel van Die 

Vernuwing is en die genesingsbediening van 'n tradisionele kerk gedoen. 1 Die 

bestaande teoriee en verskillende praxes van die twee groepe word ge'identifiseer 

en met mekaar vergelyk in 'n poging om grater begrip vir en insig in die kerklike 

diens van genesing te bewerkstellig. 

In dieselfde hoofstuk word die agtergrond waarteen die navorsing plaasgevind het, 

geskets en word aandag aan die bestaansreg en formaat van die 

Die motivering vir die keuse word in 'n latere hoofstuk bespreek. 
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genesingsbediening gegee. 

1.2 Uitvoering van die navorsing 

Die uitvoering van die navorsing word in hoofstuk 3 bespreek. Die doelwitte en 

metodes wat gebruik is terwille van betroubaarheid en geldigheid van die navors

ing, die navorsingsmetode, vasstelling van steekproewe, faktore wat die studie 

beperk het en die praktiese uitvoering self, word in die hoofstuk aangetoon. 

Dit is egter belangrik vir die navorsing dat enkele aspekte van die uitvoering 

daarvan vervolgens aandag kry. 

1.3 Noodsaaklikheid van die navorsing 

Tussen die teoriee en die praktyk het 'n gaping ontstaan wat aan die snelle groei

tempo van Die Vernuwing toegeskryf kan word. 2 Hierdie geweldige groei in 

persone en denominasies wat die kerklike diens van genesing beoefen, het ver

moedelik veroorsaak dat daar 'n gaping ontstaan het tussen dit wat die gelowiges 

geleer is (teoriee) en hulle praktiese ervaring. Die vermoede is ook dat die 

ontwikkeling op tegnologiese gebied in die media ook daartoe bygedra het dat die 

gaping vinniger vergroot het as wat teoriee gevorm is. Mense het met inligting oor 

die beoefening van die kerklike diens van genesing op verskillende plekke in aan-

2 Hoofstuk 2 beskryf hoe snel die groeitempo was. 
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raking gekom wat voorheen nie die geval sou gewees het nie. 

In die proses het baie vrae by die gelowiges, waarvan sommige binne en ander 

buite Die Vemuwing is, ontstaan. Die vrae het die gaping tussen wat gelowiges 

geleer is (teoriee) en hulle praktiese ervaring (praktyk) blootgele. Die gebrek aan 

antwoorde op vrae, asook 'n gebrek aan 'n gesonde wisselwerking tussen teorie en 

praktyk, het meegebring dat daar verwarring binne Die Vemuwing ontstaan het 

oor die diens van genesing. Verder het dit gemaak dat sommige gelowiges 

huiwerig geword het om verder betrokke te raak by die genesingsbediening. 

Terwyl sommige vol oortuiging betrokke is by die genesingsbediening, het ander 

hulle stelselmatig onttrek en het dit vir hulle niks meer geword as iets waaraan 

hulle glo maar waarby hulle nie aktiefbetrokke is nie. 

Dit is dus belangrik dat die gaping tussen die teoriee en praktyk verklein word 

sodat die verwarring uit die weg geruim kan word. Hierdie studie is een wyse 

waarop die probleem aangespreek kan word. 

Gelowiges binne en buite Die Vemuwing het antwoorde op die vrae begin gee in 

'n poging om die probleem op te los. Onbewus sou die antwoorde in die meeste 

gevalle 'n teorie vir die praktyk wees. Die antwoorde het ook sekere kontraste na 

vore laat kom en dit het aanleiding tot verskillende praktyke gegee. Verder dra 

elke antwoord die karakter van die spesifieke kerklike tradisie waarbinne dit gegee 
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word. 3 W aar daar geen bestaande tradisies was nie, het eiesoortige praktyke 

ontstaan wat elk die unieke stempel van die beoefenaar van die diens van genesing 

dra. Hierdie navorsing wil op 'n meer sistematiese en wetenskaplike wyse kyk na 

die teoriee wat onderligg~nd aan die praktyke is. Verder wil die navorsing kyk 

wat die invloed van die teoriee op die praktyk is en, omgekeerd, wat die invloed 

van die praktyk op die teoriee is. 

Die meeste genesingsbedieninge word in die Bybel gefundeer. Daar is egter 

verskille in die fundering en Skrifgebruik wat aanleiding tot verskille in die 

praktiese beoefening daarvan gee. In ander gevalle vind die diens van genesing 

sonder duidelike en gefundeerde riglyne plaas. Spontane beoefening vind op die 

oog af plaas sonder duidelike teoriee of enige pogings van die beoefenaars om 

hulle praktyke teoreties te verantwoord. Die rede mag wees dat sommige van 

mening is dat 'n teorie onnodig is. Wat egter ook waar kan wees, is dat daar wel 

teoriee is wat ten grondslag van die handelinge le, maar dat dit nie ontbloot, 

getoets, of duidelik uitgespel is nie. Dit bring mee dat die diens van genesing op 

verskillende wyses beoefen word en dat gelowiges daardeur verwar kan word. Die 

studie poog om die verwarring en onduidelikhede uit die weg te ruim deur die 

teoriee wat ten grondslag le te identifiseer, te beoordeel, en indien dit moontlik is, 

3 Vergelyk John Wimber se voorwoord in die tweede uitgawe van Francis MacNutt 
se Boek 'Healing' (1989:ix-x). 
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aan te pas, en waar dit nodig is, te toets. Op hierdie wyse word die moontlike 

redes vir die verwarring blootgele. 

Op vele gebiede bestaan verskeie probleme in die genesingsbediening en dit is 

veral sigbaar in die gaping tussen die teoriee en die praktyk. Dit is egter nie 

moontlik om aan al die probleme aandag te gee nie. In die studie word aandag 

gegee aan probleme wat direk met die teoriee en/of die praktyk verband hou. 

Vir sommige sal die gaping tussen wat hulle geleer het (teoriee) en hulle ervaring 

in die praktyk waarskynlik steeds te groot bly. In die studie word gepoog om 

groter insig en begrip vir die genesingsbediening te bewerk. Die verwagting is dat 

dit groter insig in en begrip sal meebring en dat die gaping die gelowiges nie meer 

sal afskrik om by die genesingsbediening betrokke te wees nie. In die studie gaan 

dit oor 'n verkenning van die terreine en die praktyk in 'n poging om die gaping te 

vemou. 

Daar is besluit om 'n verkennende en 'n vergelykende studie te doen. Op hierdie 

wyse sou die verskille in die teoriee en die praxis in die genesingsbediening binne 

verskillende kerklike tradisies asook die tekorte ge!dentifiseer word. Die 

navorsingsresultate behoort groter begrip en insig vir die kerklike diens van 

genesing te bewerk asook terreine vir toekomstige navorsing bloot te le. 

1.4 Navorsingsterrein 
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Die navorsing word vanuit die vakgebied van die Praktiese Teologie gedoen. 

Daar is ook ander vakgebiede waarbinne so 'n studie aangepak sou kon word. 

Selfs binne die Praktiese Teologie soos dit in Suid-Afrika aan die verskillende 

universiteite gedoseer word, is daar verskillende rigtings van waaruit die navor

sing gedoen sou kon word. Daar is besluit om die navorsing te doen vanuit 'n 

praktiese-teologiese vakrigting, soos dit tans aan die Universiteit van Suid-Afrika 

(Unisa) gedoseer word. Hierdie keuse word in hoofstuk 3 verduidelik. 

1.5 N avorsingsontwerp 

Verskeie navorsingsontwerpe sou moontlik wees. Die navorsing neem die gestalte 

aan van empiriese navorsing (en wel by wyse van 'n kwalitatiewe ondersoek) 

waarin die navorser na die huidige funksionering van teoriee en praxis in die 

genesingsbediening van twee instansies ondersoek instel. In hoofstuk 3 word die 

keuse vir 'n empiriese navorsing verduidelik. Daarom word hier volstaan met die 

opmerking dat veral 'n verkennende en 'n vergelykende studie die beste keuse is 

om die teoriee en praktyke te identifiseer, aan kritiek te onderwerp, en aan te pas 

of nuwes vir die kerklike diens van genesing te ontwikkel. 

1. 6 N avorsingspopulasie 

Dit is nie prakties moontlik om elke praktyk te ondersoek nie en daarom moet 'n 

seleksie gemaak word. Die navorsing wil fokus op daardie gedeelte van die kerk 
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wat deel van Die Vemuwing is en daarom as normale aktiwiteit die diens van 

genesing beoefen. Die Vemuwing het egter veroorsaak dat nuwe gemeentes 

ontstaan en dat tradisionele gemeentes poog om Die Vemuwing binne bestaande 

tradisies te inkorporeer. Die volgende seleksie is dan gemaak: 

'n Gemeente in die VSA wat uit Die Vemuwing ('Third Wave') ontstaan 

het en wat reg oor die wereld op groot skaal seminare met die kerklike diens 

van genesing as tema aangebied het. 

'n Voltydse genesingsbediening in Brittanje met tradisionele Anglikaanse 

toesig en tradisionele gebruike. 

Die seleksie wat gemaak is, word in hoofstuk 3 breedvoerig bespreek. Met hierdie 

seleksie word gepoog om die impak van Die Vemuwing op 'n tradisionele 

bediening te identifiseer asook om die ontwikkeling van die teoriee en die praxis in 

die genesingsbediening van twee instansies te ondersoek. 

1. 7 N avorsingsdoelstelling 

Een van die doelstellings van die navorsing is om die teoriee wat as basisteoriee en 

praktykteoriee bestaan te identifiseer, aan kritiese ondersoek te onderwerp, dit aan 

te pas en, waar dit nodig is, nuwe teoriee en praktyke te ontwikkel. In die proses 

is dit belangrik om die teoriee en praxes in verskillende bedienings te vergelyk. In 
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die bereiking van die doelstelling sal sekere sekondere voordele vir die diens van 

genesing bereik word soos die volgende: 

1) Dit behoort daartoe by te dra dat die gelowiges met groter vrymoedigheid 

betrokke sal raak by die diens van genesing, deurdat die gaping tussen 

teorie en praktyk verklein en die verwarring wat deur die gaping ontstaan,' 

ook daardeur opgeklaar word. 

2) Die verskillende bestaande praktyke behoort beter verstaan te word. 

3) Gelowiges sou verder 'n bydrae tot die diens van genesing kon !ewer deur 

betrokke te raak by die vorming van persoonlike teoriee en praktyke. 

4) Die terreine vir en beplanning van toekomstige navorsing sal vergemaklik 

word. 

Aangesien die navorsing juis op praktykteoriee gaan konsentreer, is dit vervolgens 

nodig om kortliks aan te toon hoe daar in die opbou van die praktiese teologiese 

teoriee onderskei moet word tussen meta-, basis- en praktykteoriee. 

1.8 Opbou van praktiese-teologiese teoriee 

In die navorsing is daar hoofsaaklik op 'n empiries-teologiese wyse te werk 

gegaan. Ten einde te verstaan hoekom die keuse gemaak word, sal daar gekyk 



20 

word hoe teoriee saamgestel is en wat die verskil tussen meta-, basis- en 

praktykteoriee is. Dit is ook nodig dat die verhouding tussen teoriee en die 

praktyk bespreek word. 

1. 8.1 Meta-, basis- en praktykteoriee 

Dit is in die praktiese teologie voordelig en handig om tussen verskillende tipes 

teoriee te onderskei. Die onderskeiding word gemaak op grond van die area wat 

beskryfword eerder as op grond van die waarde van een tipe teorie bo 'n ander. 

Hierdie verskillende tipe teoriee is daarom almal praktiese teoriee en verlay hulle 

wetenskaplike karakter wanneer dit deeglik in die praktyk op wetenskaplike wyse 

getoets en geformuleer is. Die tipe teoriee kan wel onderskei word maar nie altyd 

deeglik geskei word nie. 

Pieterse (1993:51) onderskei tussen metateoriee, basisteoriee en praktykteoriee. 

Volgens sy onderskeiding is metateoriee daardie teoriee waarin wetenskaplike 

vertrekpunte gestel word. Hierdie vertrekpunt word met ander vakke universeel 

gedeel wanneer daardie vakke objekte van dieselfde aard deel. Basisteoriee is 

teoriee wat binne 'n bepaalde vak ontwikkel word en gerig is op die doeleindes 

van die spesifieke vak. Binne die praktiese teologie gee basisteoriee die 

vertrekpunte aan waardeur die verskillende handelingsvelde binne die praktiese 

teologie sigbaar word. Praktykteoriee is daardie teoriee wat reeds in die praktyk 
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funksioneer, of vir die praktyk bedoel is. 

In die studie gaan dit oor die identifisering, kritiese ondersoek, aanpassing en 

ontwikkeling van daardie praktykteoriee wat in die diens van genesing 

teenwoordig is. In die ondersoek word op empiriese wyse inligting van teoretiese 

en praktiese aard bekom. Die wisselwerking tussen die gegewens gee dan 

aanleiding tot die verfyning van bestaande teoriee en/of die verbetering van 

bestaande praktyke in die kerklike diens van genesing. 

1.8.2 Samestelling van teoriee in die praktiese teologie 

T eoriee in die praktiese teologie is gerig op die kommunikatiewe handelinge in 

diens van die Evangelie. Dit poog om hierdie handelinge te verklaar en te 

interpreteer en daarom moet dit praktyk-relevant wees sodat dit die praktyk kan 

verbeter of beter kan verklaar en interpreteer. Dit is belangrik dat die teoriee in die 

praktiese teologie toetsbaar moet wees en empiries weerle of bevestig kan word. 

Ten einde dit te kan doen, moet die samestelling van teoriee in die praktiese 

teologie duidelik wees. 

Prakties-teologiese teoriee bestaan nit konsepte wat deur stellings logies aan 

mekaar verbind word, sodat verbande tussen konsepte duidelik gemaak word. 

Hierdie stellings word dan sistematies georden en saamgevoeg in 'n konseptuele 

raamwerk. So word die verhoudinge tussen konsepte duidelik en logies aangedui. 
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Hierdie konseptuele raamwerke vorm die teorie of teoriee. 

Dit is belangrik om die verskillende elemente in 'n konseptuele raamwerk kortliks 

aan te dui. 

Konsepte 

Konsepte bestaan uit die mees elementere taalkonstruksies, waardeur die mens die 

werklikheid, soos wat hy dit verstaan, hanteer en daarin leef, beskryf en orden. 

Dit moet ook so duidelik omskryfword dat dit 'n eenduidige betekenis het 

(Mouton & Marais 1991/8:60). 

Sommige konsepte vertoon 'n veranderlike karakter. Veranderlikes is daarom 

basiese eienskappe van konsepte wat in enige navorsingsprojek geoperasionaliseer 

word. Veranderlikes kan in sekere omstandighede slegs een van twee waardes he, 

byvoorbeeld die konsep geslag kan slegs die waarde manlik of vroulik aanneem. 

In ander omstandighede kan veranderlikes meer as een moontlike waarde aanneem, 

byvoorbeeld opleiding. 

Stellings 

Stellings bestaan uit sinkonstruksies wat poog om kennis oor 'n verskynsel in die 

werklikheid oor te dra en wel op so 'n wyse dat die verskynsel onderskeibaar is 

van alle ander verskynsels wat nie dieselfde eienskappe het nie. Volgens Pieterse 



1.8.2.3 

23 

(1993:50) is definisies dan besondere stellings waardeur die betekenis van 'n 

bepaalde verskynsel duidelik omskryf word, terwyl hipoteses stellings sal wees 

wat 'n vermoede of verskil tussen twee of meer veranderlikes, of verskynsels, 

uitspel. 

Konseptuele raamwerk 

Konseptuele raamwerke bestaan uit stellings wat saam georden is op so 'n wyse 

dat verhoudinge tussen konsepte duidelik en logies is. Konseptuele raamwerke 

vorm dan die inhoud van teoriee waarmee die verbande tussen verskynsels 

verklaar, verstaan en voorspel kan word. Om dit effektief te kan doen, moet daar 

tussen die teoriee en praktyke relevante verhoudinge bestaan sodat die praktyk 

verbeter kan word deur nuwe teoriee wat ontwikkel word en, omgekeerd, teoriee 

verfyn kan word sodat praktyke beter deur die teoriee verklaar, beskryf en voorspel 

kan word. 

1.8.2.4 Geldigheids- en betroubaarheidskriteria vir teoriee 

Teoriee moet geldig en betroubaar wees. Die stappe wat in die navorsing geneem 

is ten einde die geldigheid en betroubaarheid te verhoog, word in hoofstuk 3 

uiteengesit. Kortliks word hier net aangetoon dat teoriee aan sekere kriteria moet 

voldoen ten einde geldig en betroubaar te wees. Teoriee moet oor 'n wye veld 

toetsbaar wees, logies konsekwent wees, die potensiaal besit om te verklaar en te 
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voorspel, die ondersteuning geniet van 'n sterk gevestigde tradisie en deur 

empiriese ondersoek verifieerbaar wees (Mouton & Marais 1991/8). 

Vervolgens word aandag aan die verskillende verhoudinge wat tussen praktyk en 

teorie kan bestaan, gegee. 

1.8.3 Verhoudinge tussen teorie en praktyk 

In die verhouding tussen teorie en praktyk, verwys teorie na daardie teologiese 

teorie wat as basis dien vir die kommunikatiewe handelinge van die mens in diens 

van die Evangelie. In dieselfde verhouding verwys praktyk na die 

kommunikatiewe handeling van die mens in diens van die Evangelie. Hieruit 

behoort dit duidelik te wees dat teorie en praktyk wedersyds op mekaar bepaalde 

invloede uitoefen. Heyns (1990:26-30) gee die verskillende verhoudinge wat 

tussen teorie en praktyk kan bestaan baie duidelik weer. 

Eerstens is daar die moontlikheid om teorie sonder praktyk te bedryf, met ander 

woorde, die teoretikus neem nie die praktyk in aanmerking wanneer die teorie 

gevorm word nie. Teoriee word as gevolg van die praktyk met die verloop van tyd 

sigbaar in die samelewing. Teoriee wat gevorm word, word altyd deur die praktyk 

bemvloed. Of dit bewus of onbewus geskied, is nie ter sake nie. 

Tweedens is daar die moontlikheid dat 'n praktikus van mening kan wees dat die 
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praktyk sonder die vorming van teoriee kan bestaan, met ander woorde suiwere 

pragmatisme. Ook in die geval word die praktyk altyd deur sekere teoriee 

gerugsteun. In bogenoemde gevalle is dit juis die praktikus se teorie dat hy die 

praktyk sonder teorie bedryf. 

Derdens kan daar erkenning gegee word aan beide die teorie en die praktyk maar 

word die teoriee status bo die praktyk gegee. Dit is dan veral sigbaar waar die 

Skrif as norm in die verlede so beklemtoon is dat baie gelowiges met Godgewilde 

teoriee geeindig het. In die gevalle word die praktyk slegs die gebied waar daar 

wyses gevind moet word om die wil van God ten uitvoer te bring. 

Vierdens word beide teorie en praktyk erken, maar geniet die praktyk voorkeur bo 

die teorie. Op hierdie wyse is die teorie niks meer as die beskrywing van praktiese 

gebeure nie. Die gevaar is dat daar dan geen eksteme maatstaf is waarvolgens die 

praktyk beoordeel kan word nie. In die geval van die Evangelie verloor die 

evangeliese teorie die verband wat dit met die praktyk het. 

In die vyfde plek word daar weer erkenning aan beide teorie en praktyk gegee, 

maar kry die een nie voorkeur bo die ander nie. Die een word nie teenoor die 

ander een afgespeel nie en word ook nie van mekaar geskei nie. Die selfstandig

heid van teorie en praktyk word nie vernietig nie maar beide bly interafhanklik van 

mekaar en die een bemvloed voortdurend die ander. Aan die een kant moet die 
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teorie deur die praktyk as korrek of verkeerd bewys word en aan die ander kant 

moet die teorie die praktyk vooruit wees om so die praktyk krities te belig sodat dit 

aan verandering onderwerp kan word. Hierdie wedersydse be'invloeding is positief 

en opbouend vir beide teorie en praktyk. 

Pieterse (1993:34) beskryf die verhouding as 'n bipolere spanningsverhouding. 

Die studie maak van laasgenoemde uitgangspunt gebruik. Daar sal ondersoek 

ingestel word na die teoriee wat die bestaande praktyke rugsteun. Die teoriee sal 

dan vanuit 'n normatiewe gesigspunt verfyn en aangepas word. Die teoriee kan 

dan weer op die praktyk van toepassing gemaak word terwyl die praktyk kritiese 

vrae aan die teorie stel. Op hierdie wyse kan die teoriee en praktyk maak dat die 

kommunikatiewe handeling in diens van die Evangelie op meer effektiewe en 

opbouende wyse plaasvind. Pieterse (1993:177) wys tereg daarop dat in so 'n 

benadering die begrippe 'in diens van die evangelie' en 'Koninkryk van God' 'n 

belangrike normatief-kritiese en normatief-rigtinggewende rol speel. 

1. 9 Die identifisering van teoriee oor en praxes in die kerklike diens van gene sing. 

Onder bogenoemde opskrifword in hoofstuk 4 die teoriee en die verskillende 

praxes wat na vore gekom het, uiteengesit. Hierdie hoofstuk word as wesenlik vir 

hierdie studie beskou omdat dit eerstens die agtergrond van die gevolgtrekking en 

aanbevelings vorm en tweedens bevat dit data wat die beplanning van toekomstige 
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navorsing kan bevorder. 

1.10 Vergelykings 

In hoofstuk 5 word die ooreenkomste en verskille tussen teoriee en praxes wat in 

hoofstuk 4 gei:dentifiseer is, met mekaar vergelyk en bespreek. 

1.11 Gevolgtrekkings en aanbevelings 

In hoofstuk 6 word in die lig van die huidige navorsing sekere gevolgtrekkings 

gemaak wat direk op die bestaansreg en formaat van die genesingsbediening 

betrekking het. Sekere opmerkings word met betrekking tot die Pinkster-, 

Charismatiese en Gereformeerde kerke, asook die kerk in die algemeen, gemaak. 

'n Model vir die kerklike diens van genesing word voorgestel en kortliks bespreek 

en terreine vir moontlike toekomstige navorsing word uitgewys. 

1.12 Bibliografie 

Die bibliografie word ten slotte aangetoon en bestaan uit drie afdelings, naamlik: 

Bronne geraadpleeg, Addendum A en Addendum B. Die indeling word in 

hoofstuk 3 onder die opskrif literatuurstudie bespreek. 
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HOOFSTUK 2 

2. Huidige problematiek 

In hierdie hoofstuk word verskeie aspekte wat deel is van 'n ondersoek na die 

diens van genesing in die kerk bespreek. 

2.1 Die raamwerk waarbinne die navorsing plaasvind 

2.1.1 Akademiese raamwerk 

Die probleem met wetenskaplike navorsing oor die kerklike diens van genesing is 

waaroor navorsing gedoen moet word. Richards (1989: 10) wys daarop dat die 

kerk ook soos besighede in die wereld moet voortbou op die verlede en hy beskou 

dit as 'n mors van tyd en talente wanneer daar met vrae geworstel word wat ander 

vir jare besig gehou het en waarvoor daar reeds antwoorde bestaan. In die lig 

hiervan is dit belangrik dat navorsing wat gedoen word nie net 'n herhaling is van 

. . . 
vonge navorsmg me. 

Die kerklike diens van genesing kry al vir dekades die wetenskaplike aandag van 

teoloe, sosioloe en selfs van medici. Hierdie aandag word wereldwyd weerspieel 

in die relevante vaktydskrifte wat periodiek verskyn asook in boeke wat in die 

verband die lig sien. 
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In die verband kan na Lewis (1990) verwys word as voorbeeld van die groeiende 

belangstelling. Hy het egter navorsing oor 'n enkele Wimber-konferensie wat in 

Engeland gehou is en wat slegs enkele dae geduur het, gedoen. Alhoewel sy 

bydraes belangrik en insiggewend is, is verskeie probleme rondom die kerklike 

diens van genesing nie deur sy navorsing opgeklaar nie. In tydskrifte soos 

byvoorbeeld 'The Journal of Religion and Health', asook 'The Journal of Christian 

Healing' verskyn gereeld artikels wat een of ander aspek van die 

genesingsbediening aanraak. Vergelyk Epperly (1995:141-148) wat die invloed 

van gebed op die fisiese lewe bespreek en daarop wys dat Christene opnuut moet 

dink oor hulle idees en gebedspraktyke. Daar kan ook verwys word na Steven 

Prasinos (1992:41-51) wat aantoon dat geestelike ervarings realiteite is en dat dit 

selfs die moeite werd sal wees vir mediese studente om dit te bestudeer. In 'n 

artikel wys Hogben, Keefe & O'Gorman (1994: 16-21) hoe gebed en die krag van 

die Heilige Gees 'n belangrike deel van die behandeling en die uiteindelike herstel 

van 'n psigotiese pasient was. 

V erskeie artikels oor die kerklike diens van genesing het reeds verskyn waarvan 

sommige in boekvorm uitgegee is. Vergelyk De Villiers (1986) waarin Gous 

(1986:10-29), De Villiers (1986:21-32), Engelbrecht (1986:33-47) en Vorster 

(1986:48-59) in verskillende artikels 'n Bybelse perspektief oor genesing gee. In 

dieselfde hoek verskyn verdere artikels wat 'n historiese perspektief oor die 
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genesingsdiens in Amerika gee (Chappel11986:60-78), 'n sistematiese teologiese 

perspektief gee (Konig 1986:78-96; Vos 1986:97-119; Lederle 1986:120-142), 'n 

praktiese perspektief gee (Jonker 1986: 143-151; Theron 1986: 152-174), mediese 

perspektiewe gee (Anderson 1986:176-181; Botha 1986:182-193) en verskeie 

ander artikels (Beyers 1986: 194-197; Kraft 1986: 198-208; Badenhorst 1986:209-

214: Stumpff 1986:215-218; Ramaila 1986:219-225 en McCauley 1986:226-227). 

'n Verdere voorbeeld van onde~soeke oor die kerklike diens van genesing is die 

bundel opstelle oor Goddelike genesings wat deur Lederle & Theron (1985) onder 

die titel 'Dit is ek, die Here, wat julie gesondmaak', verskyn het. In hierdie werk 

word aandag gegee aan 'n vraag soos; 'Wat is wonderwerke?' (Lederle 1985:1-

16), 'n uitleg van twee genegesingsperikope in die Nuwe Testament (Raux 

1985: 17-32), die verband tussen siekte en sonde (Konig 1985:33-52), 'n historiese 

oorsig van christelike gebedsgenesing in Suid-Afrika (Whitelaw 1985:53-91), 

charismatiese genesing in die onafhanklike kerke in Afrika (Daneel1985:92-129), 

die be grip Koinoterapie waarin die vemuwing in gene sing bespreek word (Jonker 

1985: 130-158), verskillende soorte genesings en wyses waarop dit plaasvind 

(Clucas 1985: 159-173), geloofsgenesing uit 'n mediese oogpunt (Germond 

1985:174-185), 'n antwoord op die vraag of genesings nog plaasvind en wel op 

grand van 'n empiriese navorsing (Theron 1985: 186-213) en 'n preek oor genesing 

(Bates 1985:214-229). Bogenoemde is enkele voorbeelde van artikels en boeke 
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wat reeds die lig gesien het en waarin die kerklike diens van genesing vanuit 'n 

verskeidenheid van kante benader en toegelig word. 

Anders as bogenoemde wi1 hierdie navorsing 'n bydrae lewer deur twee 

bedieningspraktyke op 'n bepaalde wyse te ondersoek en met mekaar te vergelyk.4 

In die ondersoek word gefokus op die teoriee en praxes van die genesings-

bediening soos dit by die twee instansies na vore kom. Dit wi1 voorkom of min 

navorsing van hierdie aard nog gedoen is. Dit is binne hierdie akademiese 

raamwerk wat hierdie navorsing beplan en uitgevoer is. 

2.1.2 Kerklike raamwerk 

2.1.2.1 

Die ondersoek na die diens van genesing in die kerk vind plaas binne 'n kerklike 

raamwerk. Histories het verskeie kerke aandag aan die genesing gegee. Dit is 

belangrik om op enkele kerklike uitgangspunte te wys. 

Pinksterkerke 

Pinksterkerke het vanafhulle ontstaan sterk klem op die genesingsbediening gele. 

Dit was een van die uitstaande kenmerke gewees waaraan hulle gerdentifiseer kon 

word (Vgl. Bosman 1988: 17-21). Holtzhausen (1993: 18) gee 'n historiese oorsig 

4 'n Meer volledige beskrywing van die bedieninspraktyke word in hoofstuk drie 
gegee. 
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oor die genesingsbediening van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika 

(AGS). In hierdie oorsig toon hy onder andere aan hoe die AGS sedert sy ontstaan 

aan die begin van hierdie eeu reeds 'n genesingsdiens beoefen. 

Die openheid wat die Pinksterkerke teenoor die genesingsbediening getoon het, 

was ook sigbaar in die verskillende vorms wat dit aangeneem het. Holtzhausen 

(1993:47-49) onderskei tweesoorte genesingsdienste, naamlik die Massa-

genesingsdiens en pastorale-gemeentelike genesingsbediening. Die 

massagenesingsdienste was hoofsaaklik spesiale geleenthede in die vorm van 

kampe, groot saamtrekke of opelugbyeenkomste. Tydens die geleenthede het 

predikers wat spesiaal uitgenooi was doelbewus die diens ingerig met die oog op 

genesingsbediening wat met die geleentheid moes plaasvind. 5 

Die vrymoedigheid en openheid waarmee die Pinksterkerke die 

genesingsbediening beoefen het, was nie sonder tekortkominge nie (V gl. Van der 

Spuy 1985:81-84). Holtzhausen (1993:18) wys daarop dat die kerklike diens van 

genesing beoefen is sonder 'n duidelike uitgespelde teorie wat latere jare eers die 

nodige aandag van teoloe in die Pinksterkerke gekry het. Moontlik was die 

afwesigheid van teoriee oor die genesingsbediening 'n bydraende faktor dat die 

AGS later jare die regering versoek het om hulle vry te stel van verpligte inenting, 

5 Holtzhausen (1993) gee 'n opsomming van die teologiese sienings en 
bedieningswyse van hierdie genesingsevangeliste. 
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of dat dit later beskou was as ''n teken van ongeloof om aan 'n mediese fonds te 

behoort.' Die verandering in bogenoemde uitgangspunte het 'n geruime tyd 

geduur en was nie sonder insidente nie (Vgl. Burger 1987:242-248). 

2.1.2.2 Charismatiese kerke 

2.1.2.3 

Die Charismatiese kerke het ook die genesingsbediening van die kerk bei'nvloed. 

Hierdie invloed kom duidelik na vore as byvoorbeeld Francis MacNutt getuig hoe 

sy eie bediening bei'nvloed is (MacNutt 1989: 13-19). MacNutt (1989: 17) wys op 

die bydrae wat mense soos Agnes Sanford gemaak het deur hulle volharding om 

voortdurend, deur middel van werkswinkels, leraars te oortuig dat die 

genesingsbediening 'n normale deel van 'n leraar se bediening behoort te wees. 

Volgens MacNutt was die bediening van Agnes Sanford grootliks verantwoordelik 

'for renewing the healing ministry in the mainline churches'. Kenmerkend was die 

beklemtoning van die genesingsbediening as deel van die alledaagse geloofslewe 

van elke gelowige huisgesin, kerk en gemeenskap (MacNutt 1989: 19). 

Gereformeerde kerke 

Die beperkende invloed wat die Gereformeerde kerke in veral Suid-Afrika op die 

ontwikkeling van die genesingsbediening uitgeoefen het, was groot. Die feit dat 

die meeste Afrikaansprekendes aan die kerk behoort, is waarskynlik een van die 

faktore wat die grootte van die invloed bepaal het. 
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In teenstelling met die Pinkster- en Charismatiese kerke het die Gereformeerde 

kerke min aandag aan die diens van genesing gegee. Die aandag wat wel gegee 

was, het 'n verskillende rigting ontwikkel. Theron J.P. (1969:463-466) haal enkele 

sinodale besluite aan waarin dit duidelik is dat die kerk hom indirek distansieer 

van die diens van genesing soos dit op daardie stadium in die Pinkster- en 

Charismatiese kerke beoefen is. Die Gereformeerde kerke se bydrae in die 

verband het bestaan uit die ontwikkeling van 'n hospitaal-pastoraat waar 

predikante voltyds in diens van die kerk siekes in die hospitaal pastoraal bystaan. 

2.1.3 T erminologiese raamwerk 

Theron J.P. (1969: 15) wys daarop dat daar soveel soorte 'geestelike' genesings is 

dat daar by baie 'n verwarring van begrippe ontstaan het. Die afwisselende 

gebruik van terminologie, asook die verskillende interpretasies en inhoude wat 

soms aan dieselfde term geheg word, speel 'n belangrike rol in die bestaan van die 

verwarring. Theron J.P. (1969: 15) wys op die volgende terme, en toon aan dat 

verskillende begrippe aan hierdie terme geheg is, en dat verskeie probleme in die 

gebruik van die terme na vore kom: 

geestelike genesing, Goddelike genesing, geloofsgenesing, gebedsgenesing 

Theron J.P. (1969) kies self om die terme 'gebed en genesing in die pastorale sorg' 

te gebruik. 
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Kelsey (1988:3-8) verwys na begrippe soos 'religious healings, psychological 

healing, christian healing practices, physical or mental healing through religious 

means, ministry of healing, faith healing.' Kelsey (1988:297), verkies skynbaar 

om die term 'christian healing' of 'the healing ministry in the church' te gebruik. 

Hierdie is slegs enkele voorbeelde van die gebruik van terme en die verskillende 

begrippe wat daaraan en soms aan dieselfde term geheg word. Die verskillende 

gebruike en inhoude versoorsaak verwarring. 

Die gevaar van verwarring is ook in hierdie studie 'n realiteit aangesien 

verskillende terme gebruik word wat almal na dieselfde begrip verwys. 

In hierdie studie word gekies om die term 'die kerklike diens van genesing' te 

gebruik. Die volgende terme word terwille van afwisseling in die studie gebruik 

en almal deel dieselfde begripsinhoud. 

die kerklike diens van genesing 

die genesingsdiens 

die genesingsbedieninge 

die genesingsbediening van die kerk 

die diens van genesing in die kerk 
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die diens 

die kerklike genesingsbediening 

Dit is belangrik om daarop te let dat die term 'die kerklike diens van genesing' die 

begripsinhoud vervat en dat die terme wat afwisselend gebruik word almal na 

hierdie begripsinhoud verwys. Vervolgens word aangetoon wat die begripsinhoud 

lS. 

Dit gaan in die eerste plek oor die kerklike diens van genesing. Hiermee word 

bedoel dat dit 'n aktiwiteit van die kerk van Jesus Christus is wat onder sy 

hoofskap en onder leiding van die Heilige Gees plaasvind. Dit gaan in hierdie 

navorsing oor die diens van genesing soos dit in die kerk van Jesus Christus 

beoefen word. Dit gaan dus nie oor genesings van uit die mediese wetenskap of 

genesings deur die meditatiewe oosterse gebruike of altematiewe wyses van 

. . 
genesmgs me. 

In die tweede plek gaan dit oor die kerklike diens van genesing. Hierdie diens is 

'n handeling van God waarby hy onder andere persone in die kerk betrek om sy 

versorging aan ander te bedien. Hieruit word dan afgelei dat die diens altyd tot 

opbou en versorging van die mens en tot eer van God behoort te wees. 

In die derde plek gaan dit om die kerklike diens van genesing. Hiermee word die 
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aktwiteite bedoel wat spesifiek op die herstel van die mens na liggaam, siel, hart, 

verstand en gees gemik is. 

Terwille van meer duidelikheid en begrip ten opsigte van die huidige navorsing 

word kortliks na enkele probleme wat in die kerklike diens van genesing bestaan, 

gewys. 

2.2 Opkoms van die 'Third Wave' 

In die laaste dekades het verskeie gelowiges in gevestigde denominasies daarop 

aanspraak gemaak dat hulle 'n herlewing ofvemuwing in die werking van die 

Heilige Gees in hulle persoonlike lewe beleef. Hierdie gelowiges is ook nie tot 

een enkele denominasie of selfs land beperk nie. Hierdie groep gelowiges wat die 

vemuwing beleef, weier om na hulleself as pentakostalisties of charismaties te 

verwys. Kenmerkend is dat hulle hulleself beywer om die vemuwing of herlewing 

in hulle eie denominasies sigbaar te laat word. In sommige gevalle lei dit tot nuwe 

gemeentes wat ontstaan. C Peter Wagner (1987:59) noem hierdie beweging 'the 

Third wave of the Holy Spirit' en David Barrett beraam die getal gelowiges wat 

reeds in 1988 wereldwyd by die beweging betrokke was op 33 miljoen. Op 

daardie staduim het die Pinkster- en Charismatiese groepe gesamentlik met 19 

miljoen per jaar of 54000 per dag toegeneem het (Greig & Springer 1993:21). Dit 

wil voorkom of dit moeilik is om statisties tussen die drie groepe te onderskei. 
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Dit is opmerklik dat sommige van die gelowiges in Die Vemuwing nie meer 

tevrede is met die huidige omstandighede in hulle eie kerke nie. 

Die Vemuwing is in baie opsigte soortgelyk aan die pentakostalistiese en charis

matiese bewegings. En alhoewel voorstanders van Die Vemuwing hulle met die 

pentakostalistiese en charismatiese beweging kan vereenselwig, is daar egter 

duidelike verskille tussen Die Vemuwing en die vorige twee bewegings. Greig en 

Springer (1993:17-21) beweer dat die volgende van die opvallendste kenmerke van 

Die Vemuwing is: 

1. Die doop met die Heilige Gees word nie as 'n tweede seen ('second 

blessing') gesien nie, maar as deel van bekering. 

2. Die behoefte om na bekering meer as een keer met die Heilige Gees 

vervul te word, word as 'n Bybelse waarheid herken. 

3. Die spreek in tale word nie beklemtoon as die enigste gawe wat 'n 

bewys is van die vervulling met die Heilige Gees nie. (Sommige van 

die leiers in die beweging wat in die krag van die Heilige Gees 

bedien, het nog nooit in tale gepraat nie.) 

4. Die waarde van alle gawes word beklemtoon. 

5. Die potensiaal van elke gelowige om betrokke te wees by die kerk-
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like diens van genesing en met enige gawe van die Heilige Gees te 

bedien, word erken. 

6. Klem word gele op die Bybelse voorbeelde van hoe die gawes van 

die Heilige Gees in die kerklike diens van genesing, asook in die 

normale aktiwiteite van die kerk, behoort te funksioneer. 

7. Gelowiges wat deel van Die Vemuwing word, getuig dat die ontdek

king dat Bybelse Christenskap veel meer is as wat hulle voorheen 

ervaar het en dat hulle 'n groter openheid en begrip vir die werk en 

krag van die Heilige Gees, soos dit in die Bybel geleer word, ervaar. 

8. Persone in Die Vemuwing probeer 'n balans te handhaaftussen die 

vrugte van die Gees en die gawes van die Gees en tussen die verkon

diging van die Evangelie en die kerklike diens van genesing deur 

middel van die gawes van die Heilige Gees, en is oortuig dat laasge

noemde die krag van Jesus Christus in die Woord demonstreer. 

9. Die groeiende getal gelowiges in Die Vemuwing maak ook aan

spraak op die wonderwerke wat God vandag nog deur sy kinders 

do en. 

10. Persone in Die Vemuwing is oortuig dat gelowiges met verwagting 
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die Evangelie moet verkondig en in die krag van die Heilige Gees 

moet bedien. Om in die krag van die Heilige Gees te bedien beteken 

dat die persoon wat bedien afhanklik is van al die gawes van die 

Heilige Gees, naamlik om wonderwerke te doen, profesiee, 'woord 

van kennis', 'woord van wysheid', gesondmaking, onderskeiding 

tussen geeste, tale/klanke en die uitleg van tale/klanke. 

11. Hulle is oortuig daarvan dat wanneer daar in die krag van die Heilige 

Gees bedien word, mense aangeraak word en wonderwerke 

plaasvind. 

Dit is egter opmerklik dat bogenoemde kenmerke ook op verskeie vlakke op die 

charismatiese en pentakostalistiese strominge van toepassing sou kon wees. Die 

wonderwerke, genesings en die funksionering van die gawes van die Heilige Gees 

wat met Die Vemuwing gepaard gaan, het die aandag van talle gelowiges uit baie 

denominasies getrek. 

Die Vemuwing is problematies omdat dit nie 'n eenvoudige taak is om persone 

wat deel daarvan is te identifiseer nie. Die feit dat sommige gelowiges van 

bestaande denominasies die gebruike en terminologie van Die Vemuwing in hulle 

eie denominasies opgeneem het terwyl ander gelowiges wat nuwe en onafhanklike 

gemeentes begin het dieselfde gedoen het, bring mee dat dit moeilik is om persone 
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binne Die Vemuwing te identifiseer. In die verband kan verwys word na Richards 

(1989:35-37) wat Wimber se bediening tipeer as 'Revived Pentecostalism' terwyl 

Wimber homself distansieer van onder andere die Pentakostalistiese, 

Charismatiese en die Neo-Pentakostalistiese bewegings (Vgl. Wimber, Seminar 

Vol4:Tape 1-8). Wagner (1988:25) hied 'n sekere mate van verheldering ashy 

aantoon dat Die Vemuwing 'n derde beweging van die Heilige Gees is. Volgens 

hom is daar ooreenkomste tussen die derde beweging en die eerste twee bewegings 

(die Pentakostalistiese en Charismatiese) omdat die Heilige Gees al drie die 

bewegings teweeg gebring het. Hy onderskei Die Vemuwing van die vorige twee 

op grond van die wyse waarop Die Vemuwing die doop met die Heilige Gees en 

die rol van die spreek in tale as bevestiging van die doop met die Heilige Gees, 

verstaan (Wagner 1988: 18). Sy onderskeiding is dus eerder gebaseer op 

interpretasie en begrip ten opsigte van die doop met die Heilige Gees en die spreek 

in tale as wat dit op die geloofshandelinge van die beweging gebaseer is. Die feit 

dat Wagner (1988:18) vooronderstel dat Die Vemuwing aanvanklik onder die 

'Evangelicals' begin het dra by tot die problematiek om Die Veruwing duidelik te 

identifiseer. 

Die verskillende menings oor wie almal tot Die Vemuwing behoort, kan in twee 

groepe verdeel word. Eerstens is daar onder andere Spittler (1991 :292) - wat in 

die voetspore van DB Barrett volg en Wagner (1988: 13-19) wat aantoon dat die 
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term 'Third Wave' in 1980 na vore kom en dat dit 'n groep Evangelie-gesinde 

gelowiges is ( wat nie bereid is om hulle kerke te verlaat nie nog minder na 

hulleself as Pentakostalisties of Charisma ties wil verwys) wat sekere 

Pentakostalistiese 'Supernaturalism' en praktyke soos die gawe van profesie, 

bevryding/duiwel uitdrywing, gebede vir die siekes, 'woorde van kennis' en spreek 

in tale aanvaar en beoefen. Hierdie skrywers gebruik die term om te verwys na 'n 

groep Charismatiese Denominasionaliste ( eerder as onafhanklike) wat meestal 

meer konserwatief en in sommige gevalle selfs deel van die Dispensionalisme is. 

Tweedens is daar in teenstelling met bogenoemde persone soos onder andere 

Lederle (1990:285,287) wie se mening dit is dat die terme ('Third Wave') dan 

eerder verwys na die opkoms van onafhanklike Charismatiese denominasies of 

netwerke. Hy verbind dit aan die feit dat in die tagtigerjare sommige 

denominasionele charismatiese gelowiges hulle denominasies verlaat het omdat 

hulle van mening was dat hulle denominasies nie ontvanklik vir radikale 

vemuwings was nie. Hulle geledere is versterk deurdat tradisionele 

Pentakostaliste (wat moedeloos was met die tradisies van hulle kerk) by hulle 

aangesluit het. Hierdie gelowiges het in sommige gevalle nie-denominasionele 

kerke of plaaslike groepe gevorm. Ander gelowiges het aangesluit by bestaande 

onafhanklike Charismatiese groepe wat nuwe leerstellings na vore gebring het en 

lering in die verband gegee het. Hy onderskei ten minste vier strominge: (a) 'The 
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Faith movement'; (b) 'The Restoration Stream'; (c) 'The Dominion movement' en 

(d) 'The Power Encounter movement'. 

Die huidige navorsing dui daarop dat Lederle se uitgangpunt nader aan die praktyk 

blyk te wees. Dit is egter duidelik dat die persone binne Die Vemuwing nie na 

hulself as pinkster of charismaties wil verwys nie en verskeie kenmerke bied as dit 

wat hulle onderskei van ander groeperinge. Dat hulle hulleself as eiesoortig 

beskou, is duidelik. Dit word egter betwyfel of hulle met die kenmerke wat hulle 

aanbied daarin slaag om hulleself deeglik van ander groepe te onderskei. 

Aangesien dit egter nie die doel van hierdie navorsing is om die onderskeiding te 

ondersoek nie, word die saak nie verder beredeneer nie maar word volstaan met 

die afleiding dat dit nie so maklik is om Die Vemuwing van ander groeperinge 

binne die kerk van Jesus Christus te onderskei nie. 

Die impak van Die Vemuwing kom duidelik na vore. In boeke, tydskrifte, 

konferensies, videobande en klankkasette word geestelike leiers binne en buite Die 

Vemuwing oor en oor gekonfronteer met vrae oor die genesings en die 

funksionering van die gawes in Die Vemuwing. Die volgende is enkele 

voorbeelde van hierdie vrae: 

Kan enige tradisionele kerk 

* 'n genesingsbediening he, 



44 

* mense bevry uit die mag van demoniese bindinge en onderdrukking, 

* gelowiges oplei vir so 'n bediening en 

* wat die Bybel in die verband leer? 

Is die manifestasie wat deur Die Vemuwing aan die werk van die Heilige 

Gees toegeskryfword, werklik die werk van die Heilige Gees? 

Die genesings wat in Die Vemuwing plaasvind, konfronteer gelowiges (in die 

meeste denominasies) met aspekte van die geloof waaraan hulle waarskynlik nog 

nie veel aandag gegee het nie. Die genesings waarop Die Vemuwing aanspraak 

maak, het gelowiges en ongelowiges in die mediese wereld ook laat kennis neem 

van die beweging. Aan die een kant bring Die Vemuwing 'n geloofskonfrontasie 

vir die meeste gelowiges (wat van die aansprake van Die Vemuwing kennis neem) 

en aan die ander kant word die legitimiteit van die resultate deur die mediese 

wereld en sommige kerke bevraagteken. Die vemuwing moet aan beide die 

gelowiges (binne en buite Die Vemuwing) en die wereld begin antwoorde gee op 

die vrae wat na vore kom. 

Verskeie gelowiges (binne en buite die vemuwing) het gereageer en pogings 

aangewend om antwoorde op bogenoemde en verskeie ander soortgelyke vrae te 

gee. Hoofsaaklik kan die gelowiges in twee groepe verdeel word, naamlik die wat 
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Die Vemuwing as 'n werk van die Hei1ige Gees gedeelte1ik of ten volle aanvaar en 

die wat dit gedeeltelik of in die gehee1 afwys. 

Die vraag is hoe word die prob1ematiek rondom die aansprake wat Die Vemuwing 

maak, benader. Verskeie moontlikhede bestaan. Dr. David Lewis (1990) het as 

antropo1oog van die aannames oor die genesing en die gawes op 'n analitiese en 

wetenskap1ike wyse ondersoek. In sy studie fokus Lewis op John Wimber se 

genesingskonferensie wat gedurende 3-6 November 1986 by Harrogate in 

Enge1and aangebied is. Alhoewe1 Lewis nie soseer die aansprake van Die Vemu

wing ondersoek nie, is dit egter so dat Wimber se bediening midde in Die Ver

nuwing staan. Indirek kan Lewis se ondersoek en bevindinge we1 betrekking op 

van die aansprake van Die Vemuwing he. Die tite1 van sy hoek 'Healing: Fiction, 

Fantasy or Fact?' is 'n goeie beskrywing van die prob1eem rondom die genesing in 

Die Vemuwing. Sy bevindinge dat sommige genesings niks anders as 'fantasy' is 

nie sal teenstanders van die beweging verdere momentum gee, terwy1 sy 

bevindinge dat ander genesings 'facts' is, wat medies geverifieer is, die navo1gers 

in die beweging ook momentum gee (Lewis 1990:262-263). Greig & Springer 

(1993:21) maak van verskillende skrywers gebruik en probeer om die vrae en 

antwoorde rondom die aansprake van Die Vemuwing, asook die implikasie van die 

vrae en antwoorde, te ondersoek. As dee1 van Die Vemuwing ste1 die resultaat 

van hu11e werk sommige ge1owiges in staat om hulle eie betrokkenheid of 
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onbetrokkenheid by Die Vemuwing te verantwoord. Sommige teenstanders van 

die beweging sal na verwagting nie tevrede wees met van die antwoorde wat gegee 

word nie. 

Hierdie is slegs twee voorbeelde uit 'n menigte om aan te toon hoe verskeie 

persone reeds aandag gegee het aan die gebeure in Die Vemuwing. 

Die probleem rondom die genesing in Die Vemuwing is nog lank nie tot die 

bevrediging van almal uitgesorteer nie. Min wetenskaplike navorsing is nog in 

hierdie verband gedoen. 

Ten einde by die wesenlikheid van hierdie navorsingsprojek uit te kom, is dit 

nodig om sekere aspekte van die huidige problematiek aan te toon. 

2.3 Toename in getalle 

Die Vemuwing het die afgelope dekade so geweldig in getalle toegeneem dat 

daarvan kennis geneem moes word. Ongelowiges is aangeraak deur die bediening 

wat in krag plaasgevind het. Een van die leiers in Die Vemuwing (V gl. Wimber, 

Seminar Vol4:Tape 1,2) wys daarop dat die kragdadige bekerings en genesing 

ongelowiges tot bekering gebring en deel van die bewegings gemaak het. Hy wys 

verder daarop dat sommige gelowiges wat deel van die tradisionele kerke is, 

beweer dat hulle ook deur die kragdadige bekerings en genesings aangeraak is.· 
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Talle gelowiges het waarskynlik die tradisionele kerk verlaat, terwyl ander 

gelowiges agtergebly het, vasberade om in die tradisionele kerk Die Vemuwing 

sigbaar te laat word ten spyte van die weerstand wat in die tradisionele kerk 

opgebou het. 

2.4 Verskillende denominasies 

Die Vemuwing is nie tot een denominasie beperk nie (Greig & Springer 1993:20). 

Terwyl nuwe denominasies ontstaan, is daar tradisionele gemeentes wat poog om 

aan sekere aspekte van Die Vemuwing binne die tradisionele liturgie gestalte te 

gee. Verskillende redes bestaan skynbaar hiervoor. 

Gelowiges van verskillende kerke woon geleenthede by waar gemeentes wat deel 

van Die Vemuwing is, toerusting gee aan gelowiges (Lewis 1990:6). Wanneer 

hierdie gelowiges terugkeer na hulle plaaslike gemeentes is daar 'n paar scenario's 

wat kan afspeel. 6 

6 

Die eerste scenario is dat in hulle eie gemeente die entoesiasme ontbreek vir 

die wonders en tekens ('signs & wonders') en dat dit moeilik is om in sulke 

Klaarblyklik bestaan verskeie redes vir hierdie scenario's. Wagner (1987:49) toon 
drie redes aan wat ten minste by hom, maar vermoedelik veel wyer, 'n rol gespeel 
het, naamlik: dispensasionalisme, anti-pentakostalisme (of anti-charismatisme ), die 
beperkte siening van die krag van God en die invloed van humanisme. In die 
kerklike tradisie is daar veel meer aspekte met die verloop van jare ingebou wat 
verdere redes vir hierdie scenario's is. 
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omstandighede gestalte aan Die Vernuwing te gee. 

'n Tweede scenario is dat die plaaslike gemeente 'n ontvanklikheid het om 

deel van Die Vernuwing te wees maar so stadig beweeg dat die gelowiges 

momentum verloor. 

'n Derde scenario is dat gelowiges wegbreek en 'n vernuwende gemeente 

begin of by 'n bestaande een aansluit. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die impak van Die Vernuwing op die plaaslike 

gemeente fenomenaal kan wees. In die meeste gevalle het die plaaslike gemeente 

'n lang tradisie waarin daar nie plek vir sekere aspekte van Die Vernuwing is nie 

of waar dit reeds op tradisionele wyse beoefen word. 

Lewis (1990:237) wys daarop dat verskillende leierskapstyle in die tradisionele 

gemeente vernuwing bevorder of beperk en dat die sukses daarvan afhang van die 

gesagstrukture en die hoeveelheid lidmate van die gemeente wat ten gunste van 

Die Vernuwing is. 

Die impak van Die Vernuwing op die plaaslike gemeente sluit aile persone in die 

gemeente in. Verskeie getuienisse bestaan van die effek van Die Vernuwing op 'n 

tradisionele gemeente. Hierdie getuienis is van geheel en al positief tot geheel en 

al negatief (Vgl. Lewis 1990:242-250). 
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2.5 Genesings 

Die genesings wat in Die Vemuwing plaasvind, is een van die aspekte van Die 

Vemuwing wat 'n groot impak op die gemeentes het. Verskeie vrae ontstaan 

wanneer van die bonatuurlike gebeure kennis geneem word. Daar is vermoedelik 

verskille in die wyse waarop die tradisionele gemeente en 'n gemeente wat deel 

van Die Vemuwing is van die vrae asook die antwoorde daarop hanteer. In die lig 

hiervan word enkele van die vrae en antwoorde kortliks bespreek. 

2.5.1 Langtermyngenesings 

Sommige mense probeer die problematiek rondom genesing oplos deur klem op 

die termyn wat die genesing duur, te le. Indien die genesing oor 'n lang periode 

gehandhaaf word, verhoog die geloofwaardigheid van die genesingsbediening vir 

sommige. Hoe korter die termyn hoe kleiner die geloofwaardigheid van die 

kerklike diens van genesing. 

Lewis (1990:49) toon met sy navorsing aan dat die duurte van die genesing deur 

baie faktore bernvloed word. So haal hy 'n voorbeeld aan van 'n persoon wat vir 

twee jaar genees was en toe 'n soortgelyke probleem ontwikkel het. Lewis wys na 

my mening tereg daarop dat die tweede soortgelyke of selfde probleem weer kon 

ontstaan bet nadat dit aanvanklik bonatuurlik genees is. As rede daarvoor is Lewis 

van mening dat die aanvanklike omstandighede, byvoorbeeld die aard van die 
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werk, wat die oorspronklike probleem veroorsaak het, nie na die genesing verander 

het nie. Die omstandighede is dus die oorsaak dat die probleem weer na vore 

gekom het.7 

Uit die navorsingsresultate van Lewis (1990:45) blyk dit dat die tydperk wat 'n 

genesing duur, 'n riskante aanwyser is om die geloofwaardigheid van die kerklike 

diens van genesing te bepaal. 

2.5.2 Kerklike diens van genesing en die mediese wetenskap 

Die problematiek tussen die mediese wetenskap en die kerklik:e diens van genesing 

het lank voor Die Vemuwing reeds bestaan. 8 Die klem op genesings in Die 

Vemuwing het aan die debat meer momentum gegee. De Vries (1975:223-227) 

toon aan dat die mediese wetenskap geweldig vooruitgegaan en ontwikkel het. 

Met die ontwikkeling het die rol van God in die genesingsproses vir die gewone 

mens vervaag. Sommige meen dat die kerk se rol in genesing uit die aanstelling 

van voltydse mediese personeel bestaan (Westberg 1988:189-191). Sommige 

verhef die mediese resultate van hartchirurgie tot wonderwerke (Morrow 1991:68). 

'n Verdere groep is van mening dat samewerking tussen die mediese wetenskap en 

7 

8 

Hieruit moet heel waarsk:ynlik afgelei word dat die mens verantwoordelikheid 
moet neem om die genesing wat plaasgevind het, in stand te hou. 

Fuller (1987:50-65) toon aan dat die mediese wetenskap en godsdiens sedert Die 
Verligting op 'n botsing afstuur. 
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die kerk in 'n spanbenadering die aangewese weg is om te volg (Klink 1959:39-45; 

Kipp 1988;47-51). Lewis (1990:44) haal 'n reaksie van David Wilson9 aan waarin 

hy die volgende se: 

Dokters is nie altyd reg nie en dokters is huiwerig om te erken dat enige iets anders 

as bulle behandeling 'n pasient genees het. 

Die probleem tussen die kerklike diens van genesing en die mediese wetenskap is 

een waarin sommige die unieke bydrae van elkeen erken en samewerking as die 

enigste oplossing sien, terwyl ander meen dat 6f die kerklike diens van genesing 

geen bestaansreg het nie, 6f dat die kerklike diens van genesing alleen beoefen kan 

word as die mediese wetenskap vermy word. 10 Die omvang van die probleem 

tussen die kerklike diens van genesing en die mediese wetenskap verg 'n studie op 

sy e1e. 

Wimber & Springer (1986:81) is van mening dat die beoefenaars van die modeme 

mediese wetenskap in die meeste gevalle fisiese en psigiese siektes op 'n materiele 

vlak behandel en die komplekse interaksie tussen die psigiese en geestelike aspekte 

van die genesingsproses ignoreer. 

9 

10 

Dekaan Nagraadse Mediese Opvoeding, Universiteit van Leeds. 

Vergelyk in die verband onder andere Burger (1987:243-259) ten opsigte van die 
mediese wetenskap wat vermy moes word. 
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In die 1iteratuur b1yk dit dat verskillende standpunte in die prob1ematiek ingeneem 

word. Sommmige is van mening dat God net deur die kerklike diens van genesing 

werk en dat dit die mediese wetenskap uits1uit. Ander is van mening dat God s1egs 

die mediese wetenskap gebruik omdat die kerklike diens van genesing onnodig is. 

Wimber & Springer (1986:81) bevee1 aan dat hierdie twee standpunte liefs vermy 

moetword. 

Daar is ook mense wat eers die een en dan die ander standpunt inneem. So is daar 

diegene wat s1egs die kerklike diens van genesing opsoek nadat a11e mediese hulp 

sonder sukses gebruik is, terwy1 ander eers die kerklike diens van genesing 

beoefen en as geen sukses ervaar word nie, die mediese wetenskap nader. 'n 

Verdere groep gebruik die mediese wetenskap, en die kerklike diens van genesing 

word dan s1egs 'n versoek dat die mediese wetenskap se pogings deur God geseen 

moetword. 

Dit wil voorkom ofWimber & Springer (1986:81-82) probeer om te verhinder dat 

die kerklike diens van genesing die mediese wetenskap uitsluit of dat die mediese 

wetenskap die kerklike diens van genesing uits1uit. Die mens word as 'n eenheid 

gesien en daarom kan 'n prob1eem op die geestelike v1ak simptome op die fisiese 

ofpsigiese v1ak veroorsaak. Tog gee Wimber & Springer (1986:82) voorkeur aan 

die kerklike diens van genesing. Hulle is van mening dat die genesing van die 

mens se gees (waarin die mens se verhouding met God herstel word) die mees 
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fundamentele area van genesing is en dat dit die sentrum is waar random al die 

ander gene sings plaasvind. V anuit hierdie gesigspunt kan die kerklike diens van 

genesing so beoefen word dat dit die mediese wetenskap as 'n verdere instrument 

in die genesing van die hele mens sien. In die verband kan ook verwys word na 

Thilo (1961:243-245) as 'n voorbeeld van baie mense voor Wimber wat beweer 

dat sonde die oorsaak is. Hy is van mening dat die samehang tussen die mediese 

wetenskap en die kerklike diens van genesing net met die samewerking tussen die 

mediese wetenskap en die kerklike diens van genesing moontlik is as die mediese 

wetenskap kan insien dat sonde slegs deur gebed verwyder kan word. Hy meen 

ook verder dat, terwyl die mediese wetenskap die simptome behandel, die kerk in 

baie gevalle die oorsaak kan verwyder. Uit die literatuur is dit egter duidelik dat 

dit die probleem tussen die mediese wetenskap en die kerklike diens van genesing 

nie so eenvoudig is nie (Vgl. onder andere MacNutt 1989:169-180;249-253). 

2.5.3 Wat is siekte? 

Deel van die huidige problematiek is wat onder siekte verstaan moet word. Lewis 

(1990: 163-202) wys daarop dat siekte op verskillende vlakke, naamlik die fisiese, 

psigiese en geestelike vlak, kan bestaan. Daar is egter lyding wat pyn veroorsaak 

maar wat buite die mens self is, byvoorbeeld vervolging. 

Die aard van die lewe bring egter sekere konsekwensies vir die mens na vore. 
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Gerstenberger & Schrage (1980:22-102) wys daarop dat verskillende vorms van 

'siekte', 11 naamlik verlies van eiendom, verhoudinge, eer, gesondheid, asook 

geweld, oorlog, vervolging, vrees vanwee sonde, skuld, mislukking, sinloosheid 

van die lewe en lyding waarby die mens self geen skuld het nie, bestaan. 

Die vraag is of daar nie sommige 'siektes' is wat 'normaal' is nie. Byvoorbeeld, 

as 'n vrou in die oggend naar is as gevolg van swangerskap, moet sy daarvan 

genees word of is dit deel van die swangerskap? Of as 'n persoon lank gerook het 

en wil ophou, moet hy genees word van die versugting na rook of is die versugting 

deel van die lewe waardeur 'n mens wat gerook het en wil ophou, moet gaan. Of 

as iemand wat die Woord van die Here verkondig, se petrol op is, moet hy bid vir 

'n tenk petrol of moet hy bereid wees om na die volgende bedieningsgeleentheid te 

loop? Of is seniliteit by 'n bejaarde normaal of moet daarvoor gebid word? 

Hierdie is maar enkele van die groot hoeveelheid voorbeelde. 

Deel van die huidige problematiek rondom gene sing is dan juis wat alles as siekte 

beskou moet word, of anders gestel: van wat alles word die mens verlos of ten 

opsigte van wat alles mag die genesingsbediening beoefen word? Sou die kerklike 

diens van genesing 'n haelgeweer-bediening wees waarin vir almal en vir alles 

gebid word met die verwagting dat 'iemand' erens genees ('getref) sou word? 

11 Hierby word aile pyn en lyding, ensovoorts, ingesluit. 
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2.5.4 Die afwesigheid van genesing 

Saam met die problematiek rondom genesing kom die probleem van die mens wat 

nie genees word nie na vore. Brand & Yancey (1984:2) is van mening dat die 

teleurstelling soms veel seerder is as die pyn self en dat die kerklike diens van 

genesing daarom vermy moet word. Lewis (1990:108) toon ook dat 'n man wat 

nie verlos is van sy rookgewoonte nie, agtema net meer skuldig gevoel het 

wanneer hy weer gerook het. Hier moet gevra word na 'n rede waarom mense se 

teleurstelling so groot is as hulle nie deur gebed genees is nie, terwyl dieselfde 

reaksie nie te voorskyn kom as mense die dokter besoek het nie. Dit is ongekend 

dat mense hulle vertroue in die mediese wetenskap verloor as 'n dokter se 

behandeling nie suksesvol is nie, tog word vertroue in God verloor as 'n gebed om 

genesing nie suksesvol is nie. 

2.5.5 Die funksionering van die gawes · 

Die vemuwing maak daarop aanspraak dat genesings plaasvind omdat die Heilige 

Gees deur die funksionering van die gawes, God se wil in spesifi.eke omstandig

hede bekend maak. Die probleem hiermee is dat daar geen ~ontrolemaatreels 

(behalwe voorbeelde en beskrywings in die Bybel) is waarmee daar onderskei kan 

word of die gawe wat funksioneer, wel van die Heilige Gees af kom of nie. In sy 

studie wys Lewis (1990:286) op die verskillende gawes asook die mate waartoe 
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elkeen van die gawes tydens die Wimber-konferensie gefunksioneer het. 

Alhoewel Lewis se lys nie die volledige lys van die gawes verteenwoordig nie, is 

dit nogtans 'n aanduiding van wat mense in Die Vemuwing verstaan onder die 

werking van die Heilige Gees. As voorbeeld word in die verband gewys op Lewis 

(1990) se bevindinge ten opsigte van 'n 'woord van kennis'. Dit is waarskynlik 

die een gawe wat 'n besondere plek binne Die Vemuwing inneem. 

Lewis (1990:133) het die funksionering van die gawe van 'n 'woord van kennis' 

getoets en gevind dat in die spesifieke geval die statistiese moontlikheid een uit 

drie miljoen (konserwatiefbereken) is dat so iemand deel van daardie konferensie 

sou kon wees. Hy beweer dat die gawe 'n subjektiewe ervaring is en dat mense 

baie keer huiwerig is om daarop te reageer. Lewis (1990: 155) toon aan dat dit 

belangrik is dat hierdie gawe en ander gawes geverifieer behoort te word en dat 

terugvoer-meganismes ontwikkel moet word waarin ander persone die akkuraat

heid van die gawes kan bevestig. Hy is van mening dat dit groter vrymoedigheid 

sal meebring vir diegene wat reeds die waagmoed het om in die openbaar asook in 

die gemeente 'n 'woord van kennis' te gee. 

'Woorde van kennis' is ook nie altyd heeltemal akkuraat nie en maak dat mense 

die ervaring kan he dat slegs 'n gedeelte daarvan op hulle van toepassing is. Dit is 

belangrik dat die onderskeiding gemaak moet word tussen die 'woord van kennis' 

wat in die openbaar en die wat in die privaatheid van 'n beradingsgeleentheid 
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gegee word. Lewis (1990: 156) wys daarop dat hoe akkurater hierdie gawe is, hoe 

hoer is die vlak van geloof wat daannee opgewek word en hoe hoer is die 

korrelasie tussen die gawe en die gene sing wat plaasvind. Die 'woord van kennis' 

bly egter moeilik kontroleerbaar en terwyl die vermoede aan die eenkant bestaan 

dat die mate van akkuraatheid en die gepaardgaande genesing die 

geloofwaardigheid van die gawe verhoog, moet aan die anderkant ook in gedagte 

gehou word dat hierdie gawe in die meeste gevalle kontroversie veroorsaak (Lewis 

1990:150-154;129). Vanwee hierdie rede sal dit maklik 'n geleentheid vir 

spekulasie bied. Lewis (1990:255) maak aanbevelings hoe die funksionering van 

die 'woord van kennis' in 'n gemeente gefasiliteer kan word sodat die 

geloofwaardigheid van die gawes beskerm kan word en ook kan toeneem. 

Lewis (1990:265) is van mening dat wat op die 'woord van kennis' van toepassing 

is, vermoedelik ook op die ander gawes van toepassing is. Die gawes van die 

Heilige Gees bly geestelike gawes wat op 'n geestelike dimensie funksioneer en 

wat moeilik verifieerbaar is (Lewis 1990: 150-161). Dit wil voorkom of die 

gepaardgaande gene sing slegs die geloofwaardigheid van die 'woord van kennis' 

verhoog mits die genesing nie te lank na die bediening realiseer nie. 

2.5.6 Die fisiese en geestelike dimensie 

Dit is belangrik om daarop te let dat die kerklike diens van genesing op beide 
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vlakke funksioneer . Die persone wat bedien, ontvang leiding in die geestelike 

dimensie wat hulle in die fisiese dimensie ten uitvoer bring. Dit is die beperkte 

vermoe van die mens om die geestelik dimensie te kontroleer, te begryp en te 

hanteer wat hierdie interaksie problematies maak. 

Mense ervaar in die fisiese dimensie dat sommige persone sekere fisiese mani-

festasies toon wanneer die Heilige Gees beweeg, maar kan dit nie werklik geestelik 

verifieer nie. Lewis (1990: 163) wys in sy navorsing daarop datjuis hierdie fisiese 

manifestasies van gebeure in die geestelike dimensie kontroversie veroorsaak. 

Verskeie verklarings word dan aangebied. 

Voorstanders van die kerklike diens van genesing sal verklaar dat dit die werk van 

die Heilige Gees is terwyl teenstanders verklarings soos massahisterie, suggestie 

en emosionele opsweping sal aanbied. Die problematiek word verder vererger 

omdat baie persone op 'n tweedehandse wyse aan die debat deelneem. Hiermee 

word bedoel dat hulle op hoorse-getuienis reageer en nie self by sulke geleenthede 

betrokke was nie. 12 Lewis (1990:9) toon aan dat dit belangrik is om die 

tweedehandse waarnemings te onderskei van die eerstehandse waarnemings. 

Lewis (1990: 163) verwys juis na 'n spesifieke voorbeeld van 'n professor wat 

van wee die posisie wat beklee word 'geloofwaardigheid' het, en wat sekere 

12 Dis soortgelyk aan dit wat tans gebeur met artikels wat verskyn oor die 
sogenaamde 'Toronto Blessing' deur mense wat selfnog nie daar was nie. 
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foutiewe uitsprake gemaak het oor 'n Wimber-konferensie omdat die konferensie 

nooit deur die hom bygewoon is nie. Die vermoede bestaan dat mense die 

professor se uitsprake vanwee sy 'geloofwaardigheid' as gesaghebbend beskou 

het. 

Die debat oor die problematiek ten opsigte van hierdie aspek van die kerklike diens 

van genesing is nog lank nie versadig nie. Lewis (1990: 164-165) het egter daarop 

gewys dat daar, sover dit Wimber se konferensies (Sheffield en Harrogate) 

aangaan, geen massahisterie, suggesties of emosionele opsweping teenwoordig 

was nie. Hiermee wil nie aanvaar word dat sulke geleenthede nie in Die 

Vemuwing sou kon voorkom nie. 

Lewis (1990: 129-202) bespreek uit sy navorsingsresultate liggaamlike reaksies wat 

vanwee die geestelike dimensie plaasvind. Die wisselwerking tussen die 

natuurlike en die geestelike dimensies blyk duidelik uit sy bespreking. Die 

omvang van die huidige problematiek is groter as die antwoorde wat met 'n enkele 

navorsingspoging gegee kan word. 

In hierdie navorsingsprojek sal hierdie problematiek asook ander wat gedurende 

die projek na vore kom, die agtergrond wees waarteen die vergelykende en verken

nende studie gedoen is. 

2.6 Verskillende teoriee en praxes 
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Voorheen is reeds daarop gewys dat Die Vernuwing nie tot 'n bepaalde 

denominasie beperk is nie, en daarom is daar verskillende praktyke wat ontstaan. 

Elke praktyk ontstaan waarskynlik as gevolg van eiesoortige redes. Die groot getal 

gelowiges wat deel van Die Vernuwing is en daagliks deel daarvan word, bring 

elkeen sy eie teoriee vir die praktyk met hom saam. 

In die verband is daar besluit om onder andere op 'n tradisionele en 'n vernuwende 

bediening (wat binne Die Vernuwing staan) te fokus, in 'n poging om die 

bestaande teoriee en verskillende praxes onderliggend aan die kerklike diens van 

genesing te identifiseer en met mekaar te vergelyk. 

Hierdie identifikasie is belangrik omdat die wisselwerking tussen teoriee en praxes 

in Die Vernuwing skynbaar 'n spontane karakter het. Geen opsigtelike weten

skaplike poging bestaan om die teoriee te formuleer of die verskillende praxes te 

beskrywe of te verklaar nie. 'n Mankgaande teorie en gepaardgaande praxis is 

skynbaar vir sommige binne Die Vernuwing nie 'n probleem nie. Die verskille in 

die teoriee en praxes asook die implikasie wat die verskille vir gelowiges in die 

algemeen inhou, kan moontlik van die redes wees wat veroorsa~ dat sommige 

eerder die mediese wetenskap as die kerk vir genesing nader. Die 

genesingsbediening loop hierdeur die gevaar om onder gelowiges en in die wereld 

geloofwaardigheid te verloor. 
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Dit is ook belangrik dat ondersoek na die teoriee en praktyk op wetenskaplike 

wyse benader word. Vir die kerk self is dit belangrik om verwarring teen te werk 

en om gestalte te gee aan die verhouding wat die genesingsbediening met onder 

andere die mediese dienste het. Die teoriee en die praxes in die mediese genesing 

is meer afgerond en deurdag as die van die genesingsbediening. 

Dit wil voorkom of die onderontwikkeling van teoriee en praxes in die 

genesingsbediening die kerk onnodiglik van geloofwaardigheid beroof. Binne die 

huidige problematiek is besluit om op wetenskaplike wyse die teoriee en praxes, in 

die fokus van die navorsingsprojek te plaas. 

Die omvang van die diens is geweldig groot en alhoewel hierdie navorsing 'n 

bydrae lewer binne hierdie veld, wil dit in geen sin die indruk skep dat alle 

probleme en onbegrip hiermee opgelos is nie. 

2. 7 Verifikasieprobleem 

Deel van die huidige problematiek is hoe genesing geverifieer kan word. In die 

algemeen word daar klaarblyklik aanvaar dat die mediese wetenskap die genesing 

moet kan verifieer. Uit die literatuur is dit duidelik dat sommige gelowiges wat die 

genesingsbediening beoefen mense na hulle dokter toe stuur om die genesing te 

verifieer (Wimber & Springer 1986). Daar is egter medici wat klaarblyklik van 

mening is dat die mediese wetenskap oorskat word, soos uit die onderstaande 
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afgelei kan word. 

Ten opsigte van die geneigdheid om die medici te gebruik om genesings (wat deur 

die genesingsbediening teweeg gebring is) te verifieer, moet weereens verwys 

word na David Wilson13 se opmerking aan Lewis (1990:44) waarin hy aantoon dat 

hy bekommerd is dat 100 % geloofwaardigheid aan dokters se diagnose gegee 

word. Hy is bewus van die feit dat dokters nie altyd reg is nie, en in baie gevalle 

huiwerig is om te erken dat enige ander faktor as die behandeling wat hulle 

toegepas het, genesing kan bewerk. Hy wys verder daarop dat die dokter se 

diagnose en die pasient se klagte soms ooreenstem en soms nie. In die verband 

word dan verwys na 'n geval waar X-strale van die rugwerwels 'n detoriasie kan 

aantoon en waar die pasient kla van pyn in die nek en die arms. In so geval stem 

die dokter se diagnose en die pasient se klagte ooreen. Hy beweer verder dat dit 

moontlik is dat 'n pasient genees kan word en dat die pyn kan verdwyn maar dat 

die X -strale steeds die detoriasie kan aantoon. In so geval is hy van mening dat die 

pasient se oortuiging meer gewig dra as die dokter se X -strale en dat die dokter tog 

nie die pasient as siek kan verklaar terwyl die pasient simptoomvry is nie (Lewis 

1990:44-45). 

'n Wesenlike vraag is hoe betroubaar die mediese wetenskap in diagnose en 

13 Dekaan van die Nagraagdse Medies Opvoeding, Universiteit van Leeds. 
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behandeling is en aan wie bulle bevindings vir kontrole voorgele kan word. Indien 

bulle bevindings ook aan 'n eksteme kontrolemaatreel onderworpe is, is die ver

moede (as David Wilson se reaksie in ag geneem word) dat bulle bevindings nie so 

akkuraat en betroubaar is as wat tans aanvaar word nie. 

Die probleem is aktueel en daar moet ook in ag geneem word dat daar verskeie 

kere gebid word vir genesing en dat persone wat genesing ontvang nie met elke 

genesing na die mediese praktyk toe gaan vir 'n ekstensiewe toetsing nie. Miskien 

is David Wilson korrek as hy die ervaring van die pasient as die eksteme kontrole

maatreel vir die mediese genesing sien. Die vraag is of die subjektiewe ervaring 

(van die persoon wat siek was) van genesing genoegsaam sou wees vir die kerklike 

diens van genesing, en of geloofwaardigheid daardeur versterk word? 

2.8 ·Die bestaansreg van die kerklike diens van genesing 

In hoofstuk 1 is daarop gewys dat die kerklike diens van genesing een van die 

bedieninge binne die kerk van Jesus Christus is. Die meeste aktiwiteite binne die 

kerk van Jesus Christus word as 'n normale deel van die kerk aanvaar. As 

voorbeeld kan die verkondiging van die W oord en die sang in die kerk genoem 

word. Ongeag hoe goed of effektief dit Sondag na Sondag plaasvind, aanvaar die 

meeste gelowiges dat dit elke Sondag deel van die kerk se aktiwiteite sal wees. 

Om verskeie historiese redes is dit in verskillende denominasies nie die geval met 
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die kerklike diens van genesing nie. Nie almal in die kerk van Jesus Christus 

aanvaar dat dit 'n normale deel van die kerk se aktiwiteite behoort te wees nie. 

Selfs tussen gelowiges wat dit as deel van die kerk se normale aktiwiteite aanvaar, 

is daar verskille oor die plek en wyse of formaat waarop hulle die diens beoefen. 

Hierdie toestand ten opsigte van die kerklike diens van genesing konfronteer die 

kerk met twee probleme. 

Die eerste probleem het met die bestaansreg van die kerklike diens van genesing te 

maak. Die vraag moet gevra word of die kerklike diens van genesing wei moet 

bestaan? Die volgende aantal vrae is tipiese vrae wat die bestaansreg van die 

kerklike diens van genesing in twyfel trek. 14 Is die genesingsbediening 

veronderstel om een van die normale aktiwiteite van die kerk van Jesus Christus te 

wees? Sou die kerk nie beter daaraan toe gewees het sonder die kerklike diens van 

genesing nie? Is dit nie moontlik dat die diens van genesing in die lig van die ont-

wikkeling van die mediese wetenskap nie meer bestaansreg het nie? Brand & 

Yancey (1984:5) druk hulle in die verband soos volg uit: 

14 

'Some of its medical claims seem dubious and even dangerous. But one aspect of 

the movement troubles me supremely: They seem to ask me to put absolute faith in 

Lederle (1986: 120) is van mening dat die kerk vir 'n lang tyd die kerklike diens 
van genesing verwaarloos het en dat veral die groter kerke aan die verwaarlosing 
skuldig is. 
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something that obviously does not prove true in life. Some have attended healing 

services, felt a sudden rush of hope, and kneeled for an anointing of oil; yet still 

they live unhealed. For them, divine healing is the cruelest joke of all-a taunting 

accusation that in spiritual as well as physical health they do not measure up.' 

Vir sommige is die oplossing daarin gelee dat die kerklike diens van genesing slegs 

as 'n hulpmiddel by die mediese wetenskap beoefen moet word. Lederle 

(1986: 120) maak die aantuiging teen die kerk dat die kerk reeds vir 'n geruime tyd 

die kerklike diens van genesing in die hande van die mediese professie gelaat het 

en dat die kerk se eie bydrae tot genesing bestaan uit die aanbied van 

ondersteuningsdienste deur onder andere die siekes in hospitale te besoek en om 

hospitale ( veral in die sendingveld) te bou. 

Die vraag na die bestaansreg van die genesingsbediening lewer 'n bydrae tot die 

noodsaaklikheid van die huidige navorsing. Dit is binne hierdie probleem wat 

navorsing soos hierdie nodig en belangrik is. 

Die tweede probleem vloei voort uit die eerste en het te make met die formaat wat 

die diens moet aanneem. Dit is veral die verskil in bestaande formate wat hiervoor 

verantwoordelik is. Die verskillende formate ontstaan as gevolg van verskillende 

benaderings wat ten opsigte van die genesingsbediening gevolg word. Lederle 

(1986: 120-130) identifiseer verskillende benaderings wat gevolg word en verdeel 
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dit in sewe modelle wat hy verder in vier groepe verdeel, naamlik die sekulere, 

tradisionele, ekstreme en nuwe benaderings. Hy wys egter daarop dat hy bewus is 

van die bestaan van ander modelle wat nie by sy indelings ingesluit is nie. Theron 

(1986:52) wys daarop dat daar 'n groot verskeidenheid uitgangspunte in die 

kerklike diens van genesing bestaan en dat hierdie verskillende uitgangspunte 

aanleiding daartoe gee dat verskillende praktyke in die kerklike diens van genesing 

ontwikkel het. Verskeie ander benaderings op grond van verskillende teologiese 

uitgangspunte van die verskillende denominasies kom in die literatuur na vore. 

Vergelyk onder andere Smith (1986) wat die Anglikaanse tradisie, Vaux (1984) 

wat die Gereformeerde tradisie, Holifield ( 1986) wat die Metodistiese tradisie en 

McCormick ( 1985) wat die Katolieke tradisie en Bosman ( 1988) saam met 

Holtzhausen (1993) wat die teoriee en praktyk van genesing in die AGS kerk, 

bespreek.15 

Binne die verskeie modelle en verskillende formate wat die kerk se 

genesingsbediening aanneem, wi1 dit voorkom dat daar bestaande tradisionele 

kerke en nuwe gemeentes is wat elkeen die diens binne sy eie omstandighede en 

model beoefen. In die verband blyk Wimber (Seminar Vol4: Tape 5-6) se 

stelling: 

15 Wimber (Seminar Vol2: Tape 1-8) gee 'n bruikbare ontleding van verskeie groter 
denominasionele groepe se teologie en praktyke wat die basis van hulle kerklike 
diens van genesing vorm. 
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'If you don't have a theology for healing and you don't have a practice for healing, 

you are not going to see healing' 

asook Theron (1986:52) se stelling: 

'It would be generally agreed that there are a great many theological viewpoints 

about the church's ministry ofhealing; and it is certain that these differences in 

approach have led to differences in practice'. 

korrekte weergawes van die huidige situasie van die genesingsbediening te wees. 

In die lig van die bespreking van die twee voorafgaande probleme is navorsing 

soos hierdie belangrik omdat dit 'n vergelykende studie doen waarin die teoriee en 

praxes van 'n tradisionele bediening en die van 'n nuwe gemeente geldentifiseer en 

onder andere ook met mekaar vergelyk word. Die navorsing is 'n ondersoek na die 

diens van genesing van twee instansies wat eerstens van mening is dat die diens 

bestaansreg het en tweedens 'n bepaalde formaat het waarbinne hulle dit beoefen. 
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HOOFSTUK 3 

3. Uitvoering van die navorsing 

In hierdie hoofstuk word die keuse wat gemaak is ten opsigte van die ontwerp en 

uitvoering van die empiriese navorsing beskryf. 

3.1 Bepaalde vakrigting 

Daar is baie ander vakrigtings, binne en buite die teologie, waarin 'n ondersoek oor 

die onderwerp gedoen sou kon doen. In die huidige navorsing word gekies om dit 

vanuit die praktiese teologie te doen. Selfs binne die praktiese teologie, soos dit in 

Suid-Afrika gestalte lay, bestaan verskillende benaderings wat gekies kan word. Dit 

is daarom nodig dat vervolgens aandag aan die verskillende denkrigtings binne die 

praktiese teologie in Suid-Afrika gegee word en dat die denkrigting, wat die 

uitgangspunt van die studie vorm, duidelik gestel word. 

3.1.1 Verskeie Praktiese Teologiese denkrigtings in Suid-Afrika 

Burger (1991) toon aan dat dit moontlik is om verskillende denkrigtings in die 

praktiese teologie in Suid-Afrika te onderskei en dat die verskille in vele opsigte 

minder strak is as wat hy aanvanklik vermoed het. In die lig van Burger (1991) se 

ondersoek onderskei Pieterse (1993:100) dat daar tans (in 1993) drie basiese 

benaderings in die praktiese teologie in Suid-Afrika is, naamlik 
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die diakoniologiese benadering, 

die handelingswetenskaplike benadering en 

die kontekstuele benadering. 

Vervolgens word die vemaamste kenmerke van elke benadering uitgewys en word 

dit kortliks bespreek aan die hand van Burger (1991) en Pieterse (1993). 

3 .1.2 Die diakoniologiese benadering 

Burger (1991:59-60) wys op die volgende kenmerke van die benadering: 

1. Die Skrif word die enigste kenbron en norm vir die totale teologie en dit sluit 

die praktiese teologie in. 

2. Bogenoemde keuse maak dat die praktiese teologie op 'n deduktiewe wyse 

bedryf word. Hiermee word die praktiese teologie niks meer as 'n teoretiese 

teologisering van die praktyk nie. Die hele fokus van die benadering is op 

die kerk en op die diens van die kerk se amptelike handelinge. 

3. Voortvloeiende uit bogenoemde kom 'n verdere kenmerk na vore, naamlik 

dat die praktiese teologie niks meer word as 'n geleentheid waar predikante 

afgerig en vir hulle ampswerk opgelei word nie. Die universiteits

departemente word terselfdertyd seminariums. 
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Pieterse ( 1993: 1 07) is van mening dat die diakoniologiese benadering as gevolg van 

die klem op die Woord nie voldoende ruimte vir die praktyk of die werklikheid, 

soos wat hy die praktyk elders beskryf, laat nie. 

Die waarde van die benadering le in die plek wat dit die Skrif gee as W oord van 

God. Hierdie benadering bring egter mee dat die teoriee voorrang bo die praktyk 

geniet en dat die praktyk deur die teoriee bepaal word. Die bipolere spannings

verhouding is dus afwesig. 

Indien navorsing met praktyke te doen het wat nie genoegsaam deur die Skrif 

gerugsteun word nie, of selfs in die Skrif afwesig is, ontstaan daar 'n probleem. Wat 

die Skrif bepaal, hoe onvoldoende dit ook a1 mag wees, word die laaste woord oor 

die aangeleentheid. As voorbeeld kan verwys word na 'n paar dekades gelede toe 

gelowiges in opstand gekom het oor wetenskaplike teoriee wat verklaar het dat die 

aarde rond is. Volgens sommige gelowiges (wat onwetend die benadering dat die 

Skrif die laaste woord oor 'n aangeleentheid is, gevolg het) het die Skrifbepaal dat 

die aarde gegrond is op pilare en daarom plat moet wees. Selfs nadat die teologie 

hierdie saak verduidelik het, sou sommige van die gelowiges tot met hulle sterwe 

weier om te aanvaar dat die aarde rond is, ten spyte van die praktyk. 

3 .1.3 Die handelingswetenskaplike benadering 

Burger (1991:60) wys op sekere kenmerke: 
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1. Die objek van die studie vir die praktiese teoloog word die handeling( e) of 

handelinge van mense. Dit gaan egter nie om alle handelinge nie maar 

uitsluitlik oor daardie handelinge van die kerk of gelowiges wat poog om die 

Evangelie te kommunikeer. 

2. Die Skrifword ook as die norm beskou, maar funksioneer op 'n meer 

indirekte as 'n direkte wyse. Daar word ruimte gelaat sodat insigte wat die 

teologie het, uitgebrei en venyk kan word deur geloofservaringe en ander 

sekulere mens-wetenskappe. 

3. Pieterse (1993: 116) wys daarop dat Unisa sterk aansluiting gevind het by wat 

genoem kan word 'n empiriese metode van teologisering. 

4. Die kerk en sy werk bly steeds in fokus alhoewel die algemene gerigtheid 

hier wyer is as by die diakoniologiese benadering. 

Pieterse (1993:116) wys ook dat Wolfaardt (1992) die volgende byvoeg: 

5. In beginsel is die vak nie net gerig op die opleiding van geestelikes (pastore, 

priesters, predikante, ensovoorts) nie. 

6. Die benadering kom veral voor by akademici wat betrokke is by 

universiteitsdepartemente wat nie aan spesifieke kerke of denominasies 

gekoppel is nie. 
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7. Daar is dus meer sprake van 'n ekumeniese inslag. 

8. Die terme 'teologiese teorie' word ook gebruik as die meer konvensionele 

bestudering van die 'Woord van God'. 

Aangesien die huidige navorsing baie nou by hierdie benadering aansluit, is daar 'n 

aparte afdeling waarin die keuse gemotiveer word. 

3.1.4 Die kontekstuele benadering 

Pieterse ( 1993: 116-125) wys hoe die benadering gevolg is in die totstandkoming 

van die Kairos Dokument en bespreek dit breedvoerig aan die hand van die werk 

van Cochrane, de Gruchy en Petersen (1991). 

Burger (1991:61) wys op die volgende kenmerke: 

1. In die benadering word daar veel gemaak van die dieptekennis van die 

situasie sodat die konteks 'n dominante rol in die praktiese-teologiese proses 

speel. 

2. Praktiese teologie word bedryf met die doel om die gegewe situasie te 

verander. 

3. Die gerigtheid is, meer as by die eerste twee benaderings, meer op die wereld 

as op die kerk se aktiwiteite. 
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4. Die rol van die Skrifwissel van persoon tot persoon. In sommige gevalle sal 

die Skrif slegs gebruik word om verandering te bewerkstellig, terwyl in ander 

gevalle die gebruik van die Skrif meer fundamenteel is. 

Pieterse (1993:125) wys daarop dat Wolfaardt (1992) die volgende byvoeg: 

Die belang van die (geloofs-)gemeenskap is belangriker wanneer die vak beoefen 

word. By meer fundamentele groeperinge vind daar 'n hoer mate van individu

alisering plaas wanneer die vak beoefen word. 

Die klem is op die geloofsgemeenskap veel eerder as op die opleiding van gees

telikes. 

In hierdie benadering kry die praktyk voorrang bo die teoriee. teoriee moet gevind 

word om die praktyk te bevestig ofte verander. Die praktyk word beheer deur 

teoriee te ontwikkel wat die bestaande praktyk dwing om te verander of om die 

verandering van die praktyk te regverdig. teoriee is in diens van die praktyk. Daar 

is 'n gebrek aan 'n behoorlike wetenskapsteoretiese begronding in die benadering 

(Pieterse , 1993: 126). 

Verskille en ooreenkomste bestaan tussen die drie benaderings. In mindere of 

meerdere mate beklemtoon a1 drie die sentrale posisie van die Bybel as norm. 

Dieselfde kan van die posisie van die kerk en die heerskappy van God gese word. 
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Wat die verskille betref, is dit die verskillende situasie-analises en die verskillende 

kontekste waarin geleef en gewerk word wat aanleiding tot verskille gee (Pieterse, 

1993:128). 

Dit is egter die verskillende verhoudinge wat tussen die teoriee en praktyke bestaan 

wat meewerk dat daar in die navorsing die handelingswetenskaplike benadering as 

uitgangspunt geneem word. In die volgende afdeling word die keuse verder 

verduidelik. 

3.1.5 Keuse vir 'n aangepaste handelingswetenskaplike benadering 

Soos reeds genoem, word daar doelbewus in die navorsing vir die handelings

wetenskaplike benadering (soos onder andere Pieterse by Unisa daarby aansluiting 

vind) gekies. Dit is nie die bedoeling om die benadering te evalueer nie maar eerder 

om te motiveer hoekom die handelingswetenskaplike benadering, soos dit tans by 

Unisa ontwikkel, die mees geskikte keuse vir die benadering van die studie is. Om 

dit te bereik is dit belangrik om iets meer van die benadering te se en dan die 

verband met die navorsing te verduidelik. 

Pieterse (1990: 12) beskryf die taak van die praktiese teologie soos volg: 

In die praktiese teologie word veral gekyk na geloofshandelinge van die 

mens wat bedoel is om die koms van God na die mens intermedierend te 
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dien, dit wil se, daardie geloofshandelinge wat as tussenganger wil dien 

sodat die mens die Evangelie goed kan hoor, verstaan, aanvaar en in hulle eie 

lewe sigbaar kan laat word. 

Later verfyn Pieterse (1993:52) verder: 

... dit is duidelik dat die praktiese teologie as wetenskap vanuit 'n empiriese 

opvatting benader moet word. Die studieveld is die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die Evangelie waarin die ontmoetingsgestaltes van 

God en mens, en mens en mens, asook die oordrag en opbou van die 

Christelike geloof in die kerk en samelewing bestudeer word. Uiteindelik 

moet hierdie studie die pastorale praxis bevorder in die lig van die eskato

logiese dimensie van die koninkryk van God. Alhoewel dit die Christelike

kommunikatiewe praxis bestudeer vanuit 'n empiriese benadering, is dit 'n 

teologiese vak met eie teologiese identiteit. 

In die diens van genesing in die kerk gaan dit om die geloofshandelinge van die 

mens. Die geloofshandelinge wil as tussenganger dien sodat die mens die goeie 

nuus van Jesus Christus sal hoor, ervaar en verstaan, en in hulle eie lewe sigbaar 

laat word. 

Die kommunikatiewe karakter van die geloofshandelinge le daarin dat tussen die 

gelowige en God 'n kommunikasie ontstaan waarin die gelowige tot die oortuiging 
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kom dat die genesingsbediening in opdrag van God moet plaasvind. In die 

uitvoering van die opdrag hou die kommunikasie egter nie op nie, maar gaan dit 

voort tussen God en mens, asook tussen mens en mens. Die mens, aan die een kant, 

speel 'n aktiewe rol, beide in die uitvoering van die opdrag as bediener van die 

genesing en as die ontvanger van die genesing. Aan die ander kant is dit God wat 

aktief in die gebeure betrokke is deurdat Hy die opdrag gee, alles wat nodig is 

voorsien en die resultate bewerk deur die handelinge van die mens, deur die 

werking van die Heilige Gees, te bekragtig. 

Die kommunikatiewe karakter van die geloofshandelinge is in die handeling self 

opgesluit. Die geloofshandeling op sigself kommunikeer 'iets'. In die huidige 

navorsing gaan dit oor dit wat gese word deur daardie geloofshandelinge van die 

kerk wat spesifiek op die kerklike diens van genesing betrekking het en soos wat dit 

in die teoriee en praxes gestalte kry. 

Dit gaan nie oor die genesing as doel op sigself nie maar oor die geloofshandelinge 

wat ontstaan vanwee die koms van God na die mens. Die navorsing wi1 dan juis 

infokus op hierdie Christelike kommunikatiewe gebeure en dit op empiries-teologies 

wyse ondersoek ten einde die teoriee te identifiseer, te ondersoek, aan te pas en 

waar nodige nuwe teoriee en praktyke daar te stel (in die woorde van Pieterse, 

1993:52 Christelike kommunikatiewe praxis). 
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3.2 Doelwitte van die studie 

Die studie is antwerp en uitgevoer om die volgende doelwitte te bereik: 

In die eerste plek wi1 die navorser sommige van die bestaande praxis en die 

onderliggende teoriee in die genesingsbediening identifiseer. 

Verder wi1 die navorser deur middel van die huidige navorsing nuwe insigte 

en begrip vir die kerklike diens van genesing bewerkstellig. 

Die navorser wi1 ook as gevolg van die navorsing 'n model ten opsigte van 

genesings bediening voorstel. 

Laastens is die doel om aanbevelings ten opsigte van moontlike toekomstige 

en vir verdere navorsing oor hierdie onderwerp te maak. 

Verskeie soorte navorsingsmetodes sou gekies kon word om die doelwitte te bereik. 

Die bepaalde navorsingsontwerp van hierdie studie word vervolgens bespreek. 

3.3 Navorsingsontwerp 

Mouton & Marais (1991/8:35) toon aan dat die doel, onder andere, van 'n 

navorsingsontwerp is om die navorsingsprojek sodanig te beplan en te struktureer 

dat die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge verhoog word. In 

hierdie beplanning moet verskeie opsies oorweeg word en moet sekere keuses 
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gemaak word. Een van die keuses het te make met die tipe studie wat gedoen moet 

word. 

3.3.1 Tipe studie 

Verskeie soorte studies bestaan en sou gekies kon word om die navorsingsprojek te 

doen. Mouton & Marais (1991/8:45) onderskei tussen drie soorte studies, naamlik 

die verkennende, beskrywende en verklarende. Vir die doeleindes van hierdie 

navorsingsprojek is daar besluit om 'n verkennende studie te doen. 

'n Verkennende studie word normaalweg gekies om 'n relatief onbekende terrein te 

verken. Die teoriee en die praxes in die kerklike diens van genesing word gesien as 

'n relatief onbekende terrein wat nog nie werklik op wetenskaplike wyse verken is 

me. 

Die doelwitte van die studie kan die beste bereik word deur 'n verkennende studie. 

'n Verkennende studie is daarom die aangewese metode van ondersoek. 

3.3.2 'n Kwalitatiewe ondersoek 

Kwalitatiewe navorsingsbenadering is daardie benadering waarvan die prosedure 

nie so streng geformaliseer en geekspliseer is nie, waar die reikwydte meer 

grensloos is en waar daar op 'n meer filosoferende wyse te werk gegaan word. 'n 

Kwantitatiewe navorsingsbenadering verskil van 'n kwalitatiewe navorsings-
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benadering daarin dat dit 'n benadering is waarvan die prosedure meer geforma-

liseerd en eksplisiet gekontroleerd is, en die reikwydte meer presies afgebaken is en 

relatief na aan die natuurwetenskaplike benaderings gelee is (Mouton & Marais, 

1991/8: 159). 

Daar is besluit om 'n kwalitatiewe benadering vir die ondersoek te volg. Die aard 

van 'n kwalitatiewe benadering leen hom daartoe om die doelwitte van die 

navorsing die beste te bereik. 

W anneer kwalitatiewe navorsing wetenskaplik uitgevoer word, word daar gebruik 

gemaak van 'n sisteem van konsepte, teoriee, bevindinge en metodes wat deur 'n 

aantal wetenskaplikes aanvaar word. 

Aangesien hierdie navorsing die teoriee en praxes in die kerklike diens van 

genesing ge'identifiseer en ondersoek het, het die navorser tydens die insameling van 

data ook in ag geneem dat die navorsingsubjekte nie met eksplisiete konsepte werk 

nie. Die navorsingsubjekte het nerens aangetoon dat hulle poog om deur 'n sisteem 

van konsepte en teoriee die praxis vir die kerklike diens van genesing te beskrywe 

of te ontwikkel nie. Die insameling van data toon duidelik dat konsepte van die 

subjekte eerder as 'beskrywende sketse' beskou moet word. 

Data wat met 'n kwalitatiewe ondersoek ingesamel is, moet betroubaar en geldig 

wees. Vervolgens word aan betroubaarheid en geldigheid aandag gegee. 
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3.3.3 Betroubaarheid en geldigheid 

Die betroubaarheid en geldigheid van die data wat ingesamel is, is belangrik. Om 

betroubare en geldige resultate te kon bereik, was dit nodig dat die data

insamelingsproses betroubaar en geldig moes wees. Dit beteken dat daar onder 

verskillende omstandighede by dieselfde resultate uitgekom behoort te word (Smith 

1975:58). Verskeie faktore kan die betroubaarheid en geldigheid bedreig. Mouton 

& Marais ( 1991/8: 81-82) wys onder meer op vier veranderlikes wat in die lig 

hiervan 'n invloed op die proses van waarneming en die insameling en verwerking 

van data uitoefen, naamlik: die navorser, die indiwidu (subjek) wat bestudeer word, 

die meetinstrument en die navorsingskonteks (die omstandighede waaronder die 

navorsing plaasvind). Belangrik vir hierdie navorsingsontwerp is dat Mouton & 

Marais (1991/8:92) daarop wys dat geen navorser kan verwag om alle steurings

faktore te identifiseer of te verken nie. Tog vrywaar dit geensins die navorser 

daarvan om steuringsfaktore te identifiseer en uit te skakel nie. 

Met die beplanning en strukturering van hierdie navorsingsprojek is daar gepoog om 

die gesamentlike effek van alle veranderlikes te verminder en op so 'n wyse aan die 

vereistes vir betroubaarheid en geldigheid te voldoen. Dit was aanvanklik nie 

moontlik om vir alle moontlike veranderlikes voorsiening te maak nie. Gedurende 

die insamelings- en waarnemingsproses is versigtigheid aan die dag gele sodat 

veranderlikes wat die geldigheid en betroubaarheid bedreig, vroegtydig 
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gerdentifiseer en uitgeskakel kon word. Veral gedurende die ongestruktureerde 

onderhoude was die moontlikheid dat onvoorsiene veranderlikes na vore kon kom, 

'n realiteit. 

Verskeie voorsorgmaatreels is getref om steuringsfaktore uit te skakel. Drie data

insamelingsmetodes is spesifiek vir die doel gebruik. Die verskillende data wat 

ingesamel is, is met mekaar vergelyk. Die effek hiervan is dat die betroubaarheid en 

geldigheid van die data wat ingesamel is verhoog. Hierdie proses staan bekend as 

intermetodiese kruisvalidasie (Mouton & Marais 1991/8:92). 

Die verskillende insamelingsmetodes het soos volg verloop: 

Eerstens is spesifieke literatuur (geskrewe, klank- en/ofbeeldmateriaal) gebruik wat 

6f deur die navorsingsubjekte self geskryf is, 6f wat 'n groot invloed op hulle 

bediening uitgeoefen het. Tweedens is van deelnemende waarneming gebruik 

gemaak om inligting te bekom. Derdens is ongestruktureerde onderhoude met die 

subjekte gevoer. 

Die data wat op bogenoemde wyses ingesamel is, is met mekaar vergelyk voordat 

enige spesifieke gevolgtrekkings gemaak is. Dit is hierdie kruisvalidasie wat 

voorkom het dat onbetroubare en ongeldige data gebruik is om tot konklusies te 

kom. 
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Die sukses van die intermetodiese kruisvalidasie is verder verhoog deur goeie 

rapport te bewerkstellig en die subjekte anoniem te hou. 

3.3 .4 Keuse van steekproewe 

Die besluit om die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing Mission 

vir die finale data-insamelingsfase te kies, was die resultaat van 'n reeks gebeure 

wat oor 'n tydperk plaasgevind het. 

Die gebeure het tussen die eerste kontak met verskeie bedieninge en die eerste 

besoek aan die bedieninge, wat in Suid-Afrika gevestig is, plaasgevind. 

Daar is in November 1993 begin om deur middel van korrespondensie kontak met 

die moontlike navorsingsubjekte te maak. Op daardie tydstip is met verskeie kerk

instansies geskakel. Daar is kontak gemaak met: 

Die London Healing Mission: Londen, Brittanje 

Die Vineyard Christian Fellowship: Boise, Idaho, VSA 

Rhema Ministries South Africa: Randburg, Suid-Afrika 

Hattfield Christian Church: Pretoria, Suid-Afrika 

Kwa Si Sa Bantu: Natal, Suid-Afrika 



83 

Dr. James van Zyl: Stanger, Natal, Suid-Afrika 

In die periode tot en met die besoekdatum is aan die volgende sake aandag gegee: 

1. Die insameling van inligting oor elke bediening. 

2. Reelings is getref sodat, waar geskrewe, klank- en beeldmateriaal 

beskikbaar was, dit bekom en bestudeer kon word. Die geskrewe 

materiaal sluit in boeke, seminaarhandleidings en inligtingstukke wat 

deur elke bediening gebruik word. 

3. Die bevordering van 'n goeie rapport tussen die navorser en die 

subjekte deur korrespondensie en telefoniese gesprekke. 

Gedurende Maart 1994 is die bogenoemde bedieninge in Suid-Afrika besoek en is 

ongestruktureerde onderhoude gevoer met persone wat in hierdie bedieninge verant

woordelik was vir die kerklike diens van genesing. Die besoeke aan die bedieninge 

in Suid-Afrika kan as 'n voorlopige ondersoek beskou word. Inligting wat met 

hierdie besoeke ingesamel is, het gestalte aan die finale navorsingsontwerp gegee. 

Besoeke aan die bedieninge in die RSA het die volgende belangrike aspekte 

uitgewys wat aandag in die verdere navorsing gekry het: 

1. Die navorser moes van deelnemende waarneming gebruik maak. 
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2. Daar sou gefokus moes word op literatuur wat 'n rol in elke bediening 

speel. 

3. Die finale ondersoek moes 'n genesingsbediening wat met 'n 

gevestigde tradisionele kerk verband hou, insluit. 

4. Die finale ondersoek moes 'n meer 'vemuwende' genesingsbediening 

insluit. 

5. Daar moes op die basiese elemente van die teoriee en gepaardgaande 

praxis in die kerklike diens van genesing gefokus word. 

6. Die waarde van 'n gesonde vertrouensverhouding tussen die navorser 

en die leiers van die kerkinstansies was belangrik. 

7. Die waarde van anonimiteit het na vore gekom. 

8. Die kerklike diens van genesing sou 'n belangrike deel van elke 

instansie wat by die fmale ondersoek ingesluit word, moes wees. 

9. Die navorsingsubjekte was nie primer besig om teoriee vir die diens 

van genesing daar te stel nie. 

10. Die belangrikheid van verskeie praktiese sake het na vore gekom, 

naamlik dat onderhoude op klankkassette vasgele moes word, dat die 
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navorser op die een of ander wyse rigting aan die gesprek moes gee en 

behou, en dat gesprekke wat 45 - 60 minute geduur het, groot 

hoeveelhede data opgelewer het. 

In die lig van bogenoemde waarnemings is daar besluit om die navorsingsontwerp 

aan te pas. 

Die London Healing Mission in Londen en die Vineyard Christian Fellowship in 

Boise, Idaho (VSA), is die twee bedieninge waarop vir die finale data-insamelings

veldtog besluit is. Hierdie twee instansies het aan die eenkant 'n tradisionele kerk 

en aan die ander kant 'n gemeente wat binne Die Vemuwing is, verteenwoordig. 

Verder was daar reeds, vanwee die kontak, 'n stewige basis wat noodsaaklik was vir 

'n gesonde vertrouensverhoudig tussen die navorser en die twee instansies. In die 

geval van die Vineyard Christian Fellowship was hierdie gemeente een wat gestalte 

gekry het uit John Wimber se bediening en kon die invloed van Wimber op die 

gemeente ook bepaal word. Altwee die instansies was bereid om die navorser in die 

navorsingsprojek te ondersteun. 

Vanaf Junie 1994 is verdere kontak met die twee instansies gemaak, met die 

duidelike voomeme om die fmale data-insameling by hierdie twee bedieninge te laat 

plaasvind. 

Die verloop van die kontak kan soos volg opgesom word: 
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1. Die twee bedieninge is in Februarie en Maart 1995 besoek. 

2. Deelnemende waarneming, wat by beide bedieninge gebruik is, was 

een van die data-insamelingsmetodes wat gebruik is. 

3. Die besoeke by die bedieninge was die finale fase van die data-

insamelingveldtog. 

4. Gesonde vertrouensverhoudinge wat reeds bestaan het, is verder 

uitgebou. 

5. Anonimiteiti6 is selektieftoegepas. 

6. Daar is vasgestel dat die kerklike diens van genesing 'n sentrale deel 

van elke bediening is. 

7. Praktiese sake wat 'n negatiewe invloed op die navorsing kon he, is 

vermy. 

3.3.5 Beskrywing van die Vineyard Christian Fellowship 

16 Elders in die tesis word die selektiewe toepassing van anonimiteit volledig 
bespreek. 
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Die bediening17 is gelee in Boise, Idaho (VSA). Dit is 'n plattelandse omgewing. 

Soos uit die naam afgelei kan word, is die gemeente die deel van die Vineyard 

Christian Fellowship wat deur John Wimber18 se bediening tot stand gekom het. Die 

gemeente is in 1989 begin toe die huidige leier met elf gesinne deur hulle vorige 

gemeente uitgestuur is om 'n nuwe gemeente te stig. 

Die gemeente het 'n voltydse personeel van elf persone en 'n ledetal van ongeveer 

'n duisend persone. Dit personeel wat verantwoordelik is vir die gemeente se 

dagskool is nie hierby ingereken nie. 

Die gemeente se aktiwiteite sluit in 'n skool wat toeganklik is vir kinders van die 

gemeente en enige ander kind wat in 'n Christelike opvoeding belangstel. 

Eredienste word drie keer per Sondag en een maal in die week op 'n Woensdagaand 

gehou. 

Groot klem word op lofprysing en aanbidding gele. Ruim tyd word bestee om op 

die Here te wag, en klem word op die gawes van die Heilige Gees geplaas. Veral 

die 'woord van kennis' funksioneer in die gemeente. 

17 

18 

Terwille van die gerief sal na die Vineyard Christian Fellowship as 'n bediening 
verwys word. Dit is egter 'n volwaardige gemeente met volle gemeentelike 
aktiwiteite. 

Wimber self is deel van Die V emu wing en verantwoordelik vir die totstandkoming 
van verskeie Vineyard Christian Fellowship gemeentes wat dieselfde waardes en 
bedieningspatroon as die van Wimber volg. 
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Daar word gewoonlik aan die einde van die diens geleentheid vir die versorging van 

mense gegee. Hierdie versorging hou lank nadat die gemeente verdaag het, aan. 

Vyf en twintig mense, wat deur die gemeente opgelei is, vorm saam met die 

voltydse personeel deel van die bedieningspan. In die daaropvolgende dae word die 

mense wat vorentoe gekom het vir versorging, weer besoek. 

3.3.6 Beskrywing van die London Healing Mission 

Die London Healing Mission is gelee in 'n dubbelverdiepinghuis in die middestad 

van London. Die kamers van die huis is in kantoorruimte omskep. Die 

kelderverdieping is as aanbiddingsplek ingerig en kan ongeveer negentig persone 

huisves. 

Dit is uitsluitlik 'n genesingsbediening. Die bediening funksioneer nie soos 'n 

gemeente nie. Daar is geen ouderlinge of diakens nie. Die bediening het 'n leier 

met vyf voltydse medewerkers. Daagliks gee hierdie ses persone berading aan 

ongeveer negentig persone. Hulle is ook verantwoordelik vir die administratiewe 

take van die instansie. 

Die instansie is van donasies afhanklik om voort te bestaan. 'n Trustee hou toesig 

oor die bestuur van die gemeente. Die bediening funksioneer binne die Anglikaanse 

tradisie. 
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Eredienste met die oog op die kerklike diens van genesing word elke Donderdag in 

die oggend en aand gehou. By hierdie geleentheid word die nagmaal bedien. Dit is 

by hierdie geleentheid dat die tradisionele karakter van die bediening sigbaar is. 

Die liturgie, die inrigting van die aanbiddingsruimte en die kleredrag van die leier is 

tradisioneel Anglikaans. Om 'kompetisie' met kerke in die omgewing te vermy, 

word daar op Sondae geen dienste gehou nie (London Healing Mission 1995: 

Onderhoud 1, 10 Maart ). 

3 .3. 7 Goeie rapport 

Die eerte kontak met die onderskeie instansies was deur middel van 

korrespondensie. Reeds met die eerste kontak is gepoog om goeie rapport te 

bewerkstellig deurdat daar opregte belangstelling in hulle aktiwiteite getoon is. 

Hierdie kontak is ongeveer agtien maande voor die data-insamelingsfase met elkeen 

gemaak. Die instansies het aanvanklik gereageer deur geskrewe materiaal 

(bestaande uit inligtingstukke en boeke ), videobande en klankkassette aan die 

navorser te stuur. 

Die eerste kontak is opgevolg deur verdere korrespondensie met die subjekte waarin 

waardering vir die uniekheid van elkeen se genesingsbediening 1>etuig is. Ongeveer 

sewe maande voor die finale insamelingsfase is 'n versoek aan elkeen gerig om 

hulle persoonlik te besoek, met die doel om data vir die navorsing in te samel. Daar 
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is ook verduidelik dat die navorser data deur deelnemende waarneming en 

ongestruktureerde onderhoudvoering sou insamel. 

Die navorser het die korrespondensie opgevolg met 'n telefoniese gesprek waarin 

daar seker gemaak is dat hulle verstaan wat bedoel is met deelnemende waarneming 

en ongestruktureerde onderhoudvoering. Tydens hierdie telefoongesprekke het die 

navorser verbale toestemming vir die beoogde besoek van elke instansie verkry. 

Hierdie toestemming is skriftelik deur hulle bevestig. 

Reisreelings is getref en die besoeke is vir Januarie/Februarie 1995 geskeduleer. 

Hierdie skakeling vooraf het die basis gevorm vir die vertrouensverhouding wat 

later belangrik was. Die belangrikheid en waarde wat die navorsingsprojek vir die 

genesingsbediening het, het deur hierdie proses 'n 'gemeenskaplike saak' vir die 

navorser en die instansies geword. 

Tydens die data-insamelingsfase ( dit wil se die fase van deelnemende waarneming 

en ongestruktureerde onderhoudvoering) is daar by elke instansie 'n tydperk gebly. 

Gedurende die tydperk het die navorser doelbewus daaraan gewerk om 'n 

vertrouensverhouding op te bou en in stand te hou. 

3.3.8 Anonimiteit 

Daar is besluit om die persone wat by elke instansie betrek is, anoniem te hou. Die 
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navorsing gaan oor die teoriee en die praxes in die genesingsbediening en nie oor 

die individue nie. Die instansies is egter nie anoniem gehou nie, sodat toekomstige 

navorseis wat belangstel ook besoeke daar kan afle. 

Tydens die onderhoudsvoeringfase is daar gemerk dat die besluit om persone 

anoniem te hou, 'n positiewe uitwerking gehad het. Hulle was duidelik gewillig om 

hulle voile samewerking te gee en het moeite gedoen om die navorser te 

akkomodeer. Terwyl hulle die anonimiteit waardeer het, het hulle nogtans 

aangetoon dat hulle nie omgee dat hulle instansies blootgestel word nie. Die 

genesingsbediening is nie iets wat hulle in die geheim wil doen nie en daarom het 

hulle die blootstelling waardeer. 

Die keuse om die navorsingsubjekte anoniem te hou het die subjekte gerus gestel 

sodat hulle met vrymoedigheid inligting gegee het. Hulle was ook bereid om 

inligting te gee rondom die areas van hulle eie genesingsbediening wat hulle as 

problematies gesien het. 

In die onderhoude kon daar ook kritiese vrae gevra word oor waarnemings wat 

gemaak is. Geen weerstand of huiwering is ervaar toe daaroor uitgevra is nie. Dit 

is die navorser se oortuiging dat die versekering van anonimiteit en die 

vertrouensverhouding hiertoe bygedra het. 

Die besluit om subjekte se persoon anoniem te hou, was korrek omdat dit 
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vrymoedigheid bewerkstellig het 

Die feit dat die bedieninge nie anoniem gehou sou word nie, het meegebring dat die 

subjekte ervaar het dat die navorser hulle bedieninge as 'kredietwaardig' beskou. 

Hierdie keuse het dus 'n positiewe invloed op die ondersoek uitgeoefen. 

3.4 Navorsingsmetode 

Verskeie metodes van data-insameling kan in navorsing gebruik word. In hierdie 

navorsingsontwerp word seker gemaak dat beide die teoriee en die praxis in die 

kerklike diens van genesing die fokuspunt van die studie is. Daar is in die data

insamelingsfase van drie navorsingsmetodes gebruik gemaak, naamlik 'n spesifieke 

literatuurstudie, deelnemende waarneming en ongestruktureerde onderhoude. 

Hierdie drie navorsingmetodes bring mee dat daar op die teoriee en praktyk gefokus 

word en dat die data terselfdertyd aan intermetodiese kruisvalidasie onderwerp is. 

Tydens die data-insamelingsfase is daar op konsepte, stellings en ook op die 

verbande tussen konsepte en stellings wat na vore gekom het, gefokus. 

Hierdie konsepte en stellings is deur die subjekte in 'n sekere raamwerk geplaas. 

Hierdie raamwerke wat uit die gesprekke na vore gekom het, beskryf hulle teoriee 

en praxis in die kerklike diens van genesing. 

In die meeste gevalle het hulle nie hierdie teoriee gevorm met die doel om teoretiese 
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raamwerke vir die praktyk daar te stel nie. 

Die navorser was daarop bedag om hierdie teoriee in die data wat ingesamel is, te 

identifiseer en bloot te le. 

3.4.1 Literatuurstudie 

Die literatuurstudie het uit twee fases bestaan. In die eerste fase is daar 'n algemene 

literatuurstudie oor die navorsingsonderwerp gedoen. In die bibliografie word 

gepoog om erkenning te gee aan bydraes wat elkeen van die boeke, tydskrifte en 

ander materiaal gemaak het. 

Eerstens word 'n lys van bronne wat geraadpleeg is, aangebied. Hierdie lys verwys 

na a1 daardie werke wat direk aangehaal of waarna direk in hierdie verhandeling 

verwys is. Tweedens is daar 'n lys wat 'Addendum A' gemerk is. In hierdie lys 

gaan dit oor bronne wat tydens die literatuurstude gebruik is maar wat nie direk 

aangehaal ofna verwys word nie. Derdens is daar 'n lys wat 'Addendum B' 

gemerk is. Daarin word verwys na addisionele literatuur van veral die London 

Healing Mission. Hierdie materiaal is slegs by hulle bekombaar en in die 

verhandeling is daar nie direk daarna verwys of daaruit aangehaal nie. In die 

tweede fase is 'n literatuurstudie ondemeem wat spesifiek betrekking op die gekose 

navorsingsubjekte gehad het en wat in sommige gevalle literatuur ingesluit het wat 

hulle voorsien het. Die navorsingsubjekte het elkeen geskrewe, klank- en 
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beeldmateriaal gehad wat bestudeer is. Hierdie materiaal word deur die subjekte 

versprei en ook self deur hulle gebruik tydens opleiding asook seminare wat deur 

hulle aangebied word. Hierdie literatuur bevat in 'n groot mate die basiese elemente 

van die teoriee en die uiteensetting of beskrywing van die praxis van die betrokke 

subjek se genesingsbediening. In 'n mindere mate het die praktiese voorbeelde wat 

in die materiaal opgeneem is, iets van die praxis in die bediening geopenbaar. 

3.4.2 Deelnemende waarneming 

3.4.2.1 

Daar is besluit om van deelnemende waameming gebruik te maak as 'n verdere 

metode om data in te samel. Met die deelnemende waameming is daar op die 

praktyk van die genesingsbediening gefokus. Die data wat so ingesamel is, le die 

praktyk in die kerklike diens van genesing bloot. 

Die deelnemende waameming is effektief voltooi omdat die navorser 'n tydperk in 

die omgewing van elke subjek gebly het en deel van die bedieningspan van elke 

subjek was. 

Die Vineyard Christian Fellowship 

Die navorser het vanaf 6 tot 28 Februarie 1995 die Vineyard Christian Fellowship 

besoek. Gedurende die drie weke het die navorser by een van die gemeentelede 

tuisgegaan en deel van die bedieningspan gevorm. Die navorser is daagliks by die 
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aktiwiteit van die gemeente betrek. Die geleentheid is aan hom gegee om vir die 

3.4.2.2 

drie weke deel van die voltydse bedieningspan te wees. Alle personeel-, 

beplannings- en besprekingsvergaderings is in die tydperk bygewoon. Tydens 

daardie geleenthede is die navorser toegelaat om ten volle aan die verrigtinge deel te 

neem. By elke bedieningsgeleentheid van die gemeente is hy ingeskakel en 

toegelaat om aan die verrigtinge deel te neem. Die navorser is ook toegelaat om 

onderhoude met enige persoon in die gemeente te voer. 

Die London Healing Mission 

Vanaf 6 tot 18 Maart 1995 het die navorser die London Healing Mission in Londen 

besoek. In die tydperk is die navorser toegelaat om daagliks deel van die 

bedieningspan te wees. Die navorser was vir sy eie verblyf verantwoordelik maar 

het daagliks saam met die voltydse personeel begin werk en op dieselfde tyd as 

hulle huis toe gegaan. Die navorser is vrylik toegelaat om deel van die 

bedieningspan te wees en om onderhoude met persone te voer. Aangesien die 

London Healing Mission 'n tradisionele Anglikaanse bediening is, was sommige 

aspekte van die bediening geslote vir die navorser se deelname. 

Die navorser is nie toegelaat om deel te neem wanneer persone met emstige 

probleme vir persoonlike berading gekom het nie. Die leier van die bediening het 

verduidelik dat sommige persone reeds vir 'n geruime tyd vir berading gekom het 
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en dat die navorser se teenwoordigheid negatief op die berading sou inwerk. Indien 

die navorser sou inskakel by persone wat vir die eerste keer vir persoonlike berading 

ko~ het die Ieier geoordeel dat die latere afwesigheid (as gevolg van die beperkte 

tydperk wat die navorser die bediening besoek het) dieselfde gevolg sou he. Hierdie 

persoonlike beradingsgeleenthede was dus nie vir deelname vir die navorser 

toeganklik nie. 

Bandopnames 

Gedurende die deelnemende waamemingsproses het die navorser veldnotas gemaak 

en gesprekke op band opgeneem. Hierdie bande is getranskribeer en die data is 

ontleed. 

3.4.3 Ongestruktureerde onderhoude 

Gedurende die laaste drie dae by elke instansie het die navorser onderhoude met die 

leiers, asook met personeellede of ander persone, gevoer. Daar is van 

ongestruktureerde onderhoudvoering gebruik gemaak. Die ongestruktureerde 

onderhoude het elke keer ongeveer 45 - 60 minute geduur. 

Die ongestruktureerde onderhoude met die leiers was die geleentheid waartydens 

gelyktydig op die teoriee en die praxis gefokus is. By die geleenthede was die 

teoriee (soos wat dit in die geskrewe, beeld- en/ofklankmateriaal na vore gekom 
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het) asook die praxis (soos wat dit tydens die deelnemende waarneming beleefis) 

die basis vir die onderhoude. Die verhouding wat tussen die teoriee en die praxis 

van elke subjek se bediening bestaan, het tydens die geleentheid na vore gekom. 

Onderhoude wat met personeel en ander persone gevoer is, het gefokus op hulle 

insig en be grip van die teoriee en praktyk. Daar is veral gepoog om agter te kom tot 

watter mate die leiers se uitgangspunte in die veband die persone bemvloed het. 

Die gesprekke is op band opgeneem en getranskribeer, waarna die data ontleed is. 

A1 die data wat tydens die tweede fase van die literatuurstudie, die deelnemende 

waarneming en die ongestruktureerde onderhoude ingesamel is, is ontleed om die 

verbande tussen die konsepte en stellings vas te stel. N a ~ie ontleding is die data 

met mekaar vergelyk vir ooreenkomste en verskille asook om vas te stel hoe die 

teoretiese raamwerke saamgestel is. Hieruit is 'n paging aangewend om vas te stel 

wat die verhouding tussen die teoriee en die praxes is. 

Hierdie ontleding en vergelykings is gebruik om gevolgtrekkings en aanbevelings te 

maak en word later in afsonderlike afdelings beskryf. 

3.5 Uitvoering van die studie 

Die uitvoering van die studie word nie volledig bespreek nie. In hierdie gedeelte 

word daardie aspekte wat as belangrik vir interprestasie van die resultate beskou 
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word, bespreek. 

3.5.1 Veldnotas en aantekeninge 

Gedurende die navorsing is veldnotas en aantekeninge gemaak. Sommige daarvan 

was vir die navorsing belangrik, omdat dit op die een of ander wyse 'n invloed op 

die navorsing uitgeoefen het. 

3.5.2 Beperkinge 

Verskeie probleme wat 'n beperkende invloed op die navorsing uitgeoefen het, is 

aangeteken. Dit is belangrik dat die interpretasie en gevolgtrekkings teen die 

agtergrond gesien sal word van daardie elemente wat die studie direk of indirek 

be'invloed het. Soos wat die navorsingsprojek gevorder het, is daar aantekeninge 

van die probleme gemaak en waar moontlik is die effek wat dit op die studie het, 

ook aangetoon. 

In 'n sekere opsig is beperkinge voordelig. Navorsing soos hierdie sal grensloos kan 

wees as dit nie deur een of ander effek beperk word nie. 

Daar is ook aantekeninge gemaak van aspekte wat waargeneem is wat die navorsing 

voordelig be'invloed het. Hierdie aspekte word ook as belangrik beskou omdat dit 'n 

invloed op die navorsing uitgeoefen het. 
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Vervolgens word die wesentlike aspekte bespreek. In die bespreking word die 

aspek telkens beskryf en word die invloed wat dit op die studie gehad het, 

aangetoon. 

3.5.3 Hoeveelheid kwalitatiewe data 

Die data wat ingesamel is, was veel meer as wat beplan was. Die aard en wese van 

'n kwalitatiewe ondersoek is juis so dat groot hoeveelhede data waarin veelvuldige 

verbande tussen konsepte verskuil is, bekom word. 

Die invloed van die groot hoeveelheid kwalitatiewe data wat ingesamel is, is 

tweeledig. Aan die een kant is die invloed negatief omdat dit nie moontlik is om 

alle konstrukte en verbande te identifiseer en te verken nie. Alhoewel versigtigheid 

aan die dag gele is, bestaan die moontlikheid nogtans dat sekere konstrukte en 

verbande nie ge'identifiseer is nie. V anuit hierdie perspektief is hierdie negatiewe 

invloed 'n beperking op die navorsing. 

Aan die ander kant is die invloed van die groot hoeveelheid data positief. Hierdie 

navorsing is 'n verkennende studie en die bereiking van sommige van die doelwitte 

soos dit reeds voorheen uitgespel is, is bevorder. Hoe groter die hoeveelheid 

inligting en data, hoe groter die geleentheid om nuwe insigte en begrip te bekom en 

hoe makliker word dit om aanbevelings vir toekomstige navorsing te doen. 
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3.5.4 Transkripsie van data 

Om die data te orden en verwantskappe tussen konsepte aan te toon, is 'n 

gekompliseerde taak. Met die transkripsie van data wat van klank- en beeld

materiaal afkomstig is, het dit gou duidelik geword dat die gesproke taal wat eers 

opgeneem en dan op Skrif gestel is, verskil van die geskrewe taal. Uit die 

transkripsies was dit opvallend hoeveel onvoltooide sinskonstruksies voorgekom 

het. Die beperking bestaan daarin dat verbande en beklemtoning van begrippe 

verlore kan gaan as daar net van die transkripsie gewerk word. Dit was dus nodig 

om die beperking sover as moontlik te neutraliseer. 

Dit is ook opmerklik dat betekenisinhoude oorgedra word deur stemtoon, 

gesigsuitdrukkings en liggaamstaal. So is opgemerk dat sekere aspekte van die 

kerklike diens van genesing vir die subjekte van meer waarde as ander aspekte is. 

Die verhoging in stemtoon en die beklemtoning van woorde asook die liggaams

houding en handgebare is deur die subjekte gebruik om die belangrikheid en in 

sommige gevalle ook die onbelangrikheid van aspekte te beklemtoon. 

Hierdie waarnemings het 'n belangrike rol by die navorser in die samestelling van 

die afdeling waarin die bestaande teoriee en praxis bespreek word, gespeel. 

3.5.5 Geografiese invloede 
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Die geografiese ligging van die instansie het bepaalde invloede op hulle uitgeoefen. 

Dit was deel van 'n spesifieke streek in die bepaalde land. Die instansie vertoon 

kenmerke wat direk verband hou met die land, streek en dorp waarin dit gesetel is. 

In die lig hiervan is dit belangrik om op te merk dat die Amerikaners in Boise, 

Idaho, se genesingsbediening verskil van 'n bediening in Londen. 

Die navorser is blootgestel aan die atmosfeer omdat van deelnemende waarneming 

gebruik gemaak is. Die insameling van data by die Vineyard Christian Fellowship 

was baie meer ontspanne en vrymoedig terwyl die insameling van data by die 

London Healing Mission meer formeel en gespanne geskied het. Die meer formele 

atmosfeer en die gebrek aan vrymoedigheid het die navorser beperk. Die beperking 

was daarin gelee dat die hoeveelheid data wat by die London Healing Mission 

ingesamel is, veel minder was as die by die Vineyard Christian Fellowship. By die 

Vineyard Christian Fellowship kon daar makliker gefokus word op verskillende 

aspekte van die genesingsbediening as wat by die London Healing Mission moontlik 

was. 

3.5.6 Teologiese invloede 

Elkeen van die twee instansies het deel gevorm van 'n bepaalde denominasie. Dit is 

duidelik dat die Vineyard Christian Fellowship dieselfde kenmerke as John Wimber 

se bediening het. Daar word gebruik gemaak van sy materiaal in die toerusting van 
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die gemeente, en verder was die huidige leier voorheen deel van Wimber se 

voltydse bedieningspan gewees. 

Die London Healing Mission funksioneer onder die tradisionele Anglikaanse kerk in 

Brittanje, alhoewel dit deur 'n Raad van Kerk-Trustees bestuur word. Die London 

Healing Mission se bediening is tradisioneel. Vaste liturgie, kleredrag en inrigting 

van die aanbiddingsruimte volgens vooropgestelde riglyne, is opmerklik. 

Alhoewel dit nie soseer die navorsing beperk nie, moet dit nogtans in gedagte gehou 

word wanneer interprestasies en gevolgtrekkings gemaak word. 

3.5.7 Bestaande teoriee en praxis 

Soos blyk uit die geskrewe, klank- en/ofbeeldmateriaal het die Vineyard Christian 

Fellowship en die London Healing Mission reeds bestaande teoriee oor die 

genesings-bediening gehad. Alhoewel daar nie op streng wetenskaplike wyse 

teoriee deur die gemeentes ontwikkel is nie, het hulle nogtans onbewus die praktyk 

in teoretiese raamwerke geplaas of die teoretiese begrip in die praktyk pro beer 

implementeer. Hieruit kan afgelei word dat geen volledige of omvangryke teoriee 

by hulle te vinde is nie. 

3.5.8 Taal 

Die grootste gedeelte van die data wat ingesamel is, is in Engels. Die veldnotas en 
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aantekeninge is in Afrikaans en Engels gemaak. Die navorser was bedag op 

verskille wat tussen die subjekte en die navorser ten opsigte van die betekenis van 

begrippe bestaan. Verskille is uit die weg geruim deur doelbewus die betekenis van 

begrippe uit te klaar. 

Een van die probleme wat met die huidige navorsing ondervind is, is om verwante 

Afrikaanse terminologie te vind. Dit wil voorkom asof Afrikaanse terminologie in 

die verband onderontwikkel is. In die hoofstuk wat handel oor die identifisering 

van die teoriee en praxis in die kerklike diens van genesing is die aanhalings in die 

meeste gevalle verbatim weergegee. Op hierdie wyse is daar gepoog om die persone 

wat aangehaal is se siening getrou aan te hied en om die effek van die gebrek aan 

verwante A:frikaanse terminologie te oorkom. 

3.5.9 Eie agtergrond 

Die teologiese opleiding van die navorser, asook sy eie ervaringe rondom die diens 

van genesing in die kerk, het ook 'n invloed op die studie gehad. Alhoewel daar na 

objektiewe waarneming gestrewe is, is geen navorser werklik in staat om geheel en 

al objektief te wees nie. 

Die hele navorsingsproses word juis deur die uniekheid van elke wetenskaplike 

bemvloed. 
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3.5.10 Komplekse aard van teologiese handelinge 

Die handeling in die genesingsbediening is teologies van aard en ook 

gekompliseerd. Aangesien die navorsing wat gedoen is dieselfde tipe handelinge 

van verkillende denominasies bestudeer, is die kompleksiteit verhoog. 

Die rede hiervoor is dat elkeen sy handelinge uniek uit en in sy eie teologiese 

raamwerk verstaan en fundeer. 

3.5.11 Tyd en fondse 

Daar is reeds in die voorafgaande gedeeltes daarop gewys dat die studie tyds

intensiefwas. Die navorsing was ook baie duur. Die volgende faktore het die 

grootste impak op die uitgawes gehad: 

Die subjekte wat gekies is, is geografies ver uit mekaar en dit het meegebring 

dat daar baie gereis is. 

Die tydperk wat by elkeen gebly is, het ook die koste verhoog. Die 

wisselkoers is nie ten gunste van Suid-Afrikaaanse Rand nie en het 

veroorsaak dat verblyfkostes in elke vreemde land hoog was. 

Beperkte fondse het meegebring dat die data-insamelings binne 'n spesifieke 

tyd afgehandel moes word. 
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3.6 Aannames 

Sekere aannames is gemaak in die uitvoering van die studie. Hierdie aannames het 

die navorsing be'invloed. Dit is daarom belangrik dat hierdie aannames aangetoon 

word. 

3.6.1 Skriftuurlike basis 

Daar is aanvaar dat die genesingsbediening van die kerkinstansies volgens hulle eie 

mening Bybels gefundeer is. In die studie word nie gepoog om enige Bybelse 

fundering van die subjekte te evalueer of te beoordeel nie. Geen poging is 

aangewend om die subjekte se teoriee en praxis in die kerklike diens van genesing 

en hulle Bybelse fundering daarvan te verifieer nie. Geen eksegetiese studies is 

daarom ook oor Bybeltekste gedoen nie. 

3.6.2 Onbewuste teoriee 

Die navorser het aangeneem dat die subjekte se teoriee op onbewustelike vlak sou 

bestaan. Dit is 'n wesentlike aanname dat geeneen van die subjekte gepoog het om 

op wetenskaplike wyse met teoriee en praxis om te gaan nie. Die teoriee van die 

subjekte is afgelei uit stellings en konsepte wat uit die data na vore kom. 

3.6.3 Genesings 
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Die realiteit dat mense op bonatuurlike wyse gedurende of na die kerklike diens van 

genesing genees word, is 'n vooronderstelling van die navorsing. Die 

navorsingsresultate van Lewis (1990) word as voldoende rede vir hierdie anname 

beskou. Stellings wat in onderhoude oor wonderwerke en genesing gemaak is, is as 

sodanig aanvaar. 

In die volgende hoofstuk word die stellings ge'identifiseer en bespreek. 
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HOOFSTUK 4 

4. Die identifisering van teoriee en beskrywing van die praxes 

In bierdie boofstuk word die elemente wat die grondslag van die subjekte se teoriee 

en die basis vir bulle onderskeie praktyke vorm, ge'identifiseer en bespreek. Die 

ontleding van die data vorm 'n belangrike fase in die proses aangesien dit die 

basiese elemente op die voorgrond plaas. Uit die ontleding is dit duidelik dat die 

subjekte stellings maak wat die teoriee of praktyk wat bulle buldig, beskryf. In die 

verband is dit blangrik om aan te toon wat met die term stellings bedoel word. 

Mouton & Marais (1991/8:4) wys daarop dat stellings sinne is waarin daar 'n 

aantoonbare of identifiseerbare kennisaanspraak oor die werklikheid gemaak word 

en dat mense redes aanbied boekom bulle die stellings buldig. Die stellings van die 

subjekte word as belangrik beskou omdat die stellings sinne is waarin bulle poog 

om bulle kennisaanspraak oor die werklikheid van die genesingsbediening, aan te 

toon en te identifiseer. Hiermee word die geloofwaardigheid van elke bediening 

verboog. 

Die identifisering van bierdie stellings is 'n omvattende en belangrike proses. Dit is 

omvattend omdat die London Healing Mission nie doelbewus poog om 'n 

sistematies teorie vir bulle kerklike diens van genesing te ontwikkel nie terwyl die 

Vineyard Christian Fellowship tog 'n poging in die verband aanwend. 
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Laasgenoemde se poging geskied nie op 'n wetenskaplike wyse nie. Dit is ook 

belangrik omdat geen praktyk egter sonder 'n teorie is nie (Heyns 1990:23). A1 sou 

iemand nie doelbewus 'n teorie vir die praxis formuleer nie, bestaan 'n teorie 

alreeds op onbewuste vlak. Wanneer subjekte 'n poging aanwend om iets van die 

praxis te beskryfword die eerste elemente van die teorie reeds sigbaar. In hierdie 

hoofstuk word die betrokke stellings wat deur hulle in verband met die 

genesingsbediening gemaak is, gei:dentifiseer en bespreek. In die meeste gevalle is 

dit slegs die heel basiese fassette van die genesingsbediening wat aan die orde kom. 

Dit word ter wille van duidelikheid saam gegroepeer en aangetoon onder 

gemeenskaplike opskrifte. 

4.1 Teoriee en praxis van die subjekte 

Die teorie_ en praktyk speel by beide van die subjekte 'n rol. Altwee pro beer om op 

die een of ander wyse die praxis van hulle onderskeie bedieninge te verwoord of te 

beskryf, en is gereeld besig om dit te beoefen. In die geval van die Vineyard 

Christian Fellowship is dit duidelik dat hulle baie deeglik van die materiaal van 

John Wimber gebruik maak. Hulle hied dit aan as dit wat hulle as belangrik vir die 

kerklike diens van genesing beskou. Daar is reeds voorheen gewys op die stelling 

wat Wimber (Seminar Vol4:Tape 5-6) op een van die seminaarbande maak, 

naamlik: 
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'Ifyou don't have a theology for healing and you don't have a practice for healing 

you are not going to see healing.' 

Hieruit kan afgelei word dat Wimber met die term 'theology' 'n teorie en met 

'practice' 'n praktyk bedoel. 

Verder stel Wimber dit duidelik dat hy poog om 'n gemtegreerde model (intergrated 

model) ten opsigte van die kerklike diens van genesing vir die Vineyard Christian 

Fellowship-gemeentes daar te stel. 

In die materiaal wat die Vineyard Christian Fellowship aangebied het, is dit duidelik 

dat Wimber se model die teoriee en praxis soos wat dit in die Vineyard Christian 

Fellowship beoefen word, uiteensit. 

Aangesien die Vineyard Christian Fellowship so deeglik van Wimber gebruik maak, 

is die teoriee en die praxis in bulle geval duideliker as die van die London Healing 

Mission. 

4.2 Uiteensetting 

Uit die ontleding van die data was dit moontlik om die stellings in drie groepe te 

verdeel. 

* In die eerste plek is daar sekere waardes of uitgangspunte wat deur elke 
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subjek aangebied word as die redes vir hulle kerklike diens van genesing. 

In die tweede plek is daar sekere prioriteite wat ten opsigte van die diens van 

genesing vir elkeen belangrik is. Met prioriteite word verwys na daardie 

sake wat bepaal hoe die diens van gene sing gedoen word. 

In die derde plek het elkeen 'n bepaalde praxis. Die praxis verwys na die 

werkswyse wat vanwee die nadenke oor die praktyk gevolg word. 

Die huidige hoofstuk word dan ook in die drie afdelings ingedeel, naamlik: waardes, 

prioriteite en praktyk. Aan die begin van elke indeling word 'n kort beskrywing 

gegee van dit wat onder die be grip verstaan word. 

Hierdie indeling is 'n poging om die data sinvol te orden, sodat die identifisering 

van teoriee en beskrywing van die praxes makliker kan geskied. Daar moet egter in 

gedagte gehou word dat stellings verweef is. Stellings wat onder een opskrif 

bespreek word, staan nie los van ander stellings wat onder 'n ander opskrifbespreek 

word nie. Sommige stellings sou onder enigeen van die drie (waardes, prioriteite en 

praxis) bespreek kon word. 

4.3 Waardes 

Volgens Mouton & Marais (1991/8:4) is daar verskillende wyses waarop mense 

pro beer om hulle stellings geloofwaardig te maak. Die waardes van subjekte is die 
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redes hoekom hulle by die kerklike diens van genesing betrokke is. Hierdie waardes 

moet ook aan elkeen se bediening geloofwaardigheid gee. Dit vorm die basis 

waarop elkeen se bediening gebou is en beskryf hulle onderskeie uitgangspunte. 

In hierdie afdeling word die verskeie elemente wat deel van die waardes uitmaak, 

ge'identifiseer en bespreek. 

4.3.1 Die Bybel 

Die Bybel is die een gemeenskaplike element in elkeen se waardestelsel. Dit is die 

een kenmerk wat die genesingsbediening van die kerk van ander genesings 

onderskei. 

Die afwesigheid van 'n duidelik Bybelsgefundeerde basis bring mee dat gelowiges 

verwar word tussen die kerklike diens van genesing en die sogenaamde 'psychic 

healing' (V gl. Michaelsen 1982: 12-13). Dit is opvallend dat hierdie verwarring nog 

duideliker teenwoordig is by waarnemers wat los van die kerk staan. Sommige 

waamemers gebruik die term 'non medical approaches to health' as 'n verwysing na 

alle bonatuurlike genesing (McGuire 1993: 144 ). Hiermee is alle gene sings wat nie 

direk die resultaat van mediese behandeling is nie, saam in een kategorie ge

groepeer. Op hierdie wyse word die kerklike diens van genesing verkeerdelik in 

dieselfde kategorie as alle ander genesings wat op bonatuurlike wyse plaasvind, 

geplaas. 
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Die feit dat die Vineyard Christian Fellowship en London Healing Mission duidelik 

die Bybel as basis vir die bedieninge beskou, bring mee dat die kerklike diens van 

genesing 'n eiesoortige karakter kry wat dit moontlik maak om dit van ander 

bonatuurlike genesings te onderskei. Barr (1987:74) wys daarop dat dit die 

wisselwerking tussen Bybel en kerklike praktyk is wat verantwoordelik is vir 

genesing en transformasie van die skepping. Hierdie wisselwerking vind nie by elke 

kerklike instansie op dieselfde wyse plaas nie. 

As daar na die spesifieke rol wat die Bybel by elkeen speel, gekyk word, dan is daar 

verskille ten opsigte van watter inligting in die Bybel deur elkeen as belangrik 

beskou word. 

Vir die London Healing Mission is dit belangrik dat die kerklike diens van genesing 

deel van die drieledige opdrag in die Bybel is wat die kerk moet gehoorsaam 

(London Healing Mission: Video, Voll). In Matteus 10:6-8 word die drieledige 

opdrag uitgespel, naamlik om die Evangelie te verkondig, die siekes gesond te maak 

en duiwels uit te dryf. Volgens hulle is dit die taak van die kerk om die opdrag uit 

te voer. Die uitvoering van die opdrag geskied deur leraars wat deur die kerk 

hiervoor opgelei is. 

Die gebruik van die Bybel as basis vir die kerklike diens van genesing is by die 

Vineyard Christian Fellowship meer omvattend. Genesing word as iets gesien wat 



113 

progressief duideliker geopenbaar word. Wat in die Ou Testament oor genesing 

aangetoon word, kom in die Nuwe Testament nog duideliker na vore. Volgens die 

Ou Testament word genesing as die beloning wat God vir die mens se gehoor-

saamheid gee, gesien. Siekte is dan die straf op ongehoorsaamheid. 

Volgens hulle bou die Nuwe Testament hierop voort sodat genesing as deel van die 

Koninkryk van God gesien word. Die Nuwe Testament werk verder met 'n dualis-

tiese siening waarin hierdie huidige sondige wereld en toekomstige wereld die twee 

kante van dieselfde werklikheid is. Die toekomstige wereld is sinoniem met die 

Koninkryk van God. Die Nuwe Testament leer dat met die koms van Jesus Christus 

die toekomstige wereld in hierdie huidige wereld ingebreek het. 19 Volgens hulle is 

hierdie Koninkryk van God voortdurend besig om in hierdie wereld a1 hoe meer 

sigbaar te word. Met hierdie inbraak word Satan se werke blootgele en is 'n stryd 

ontketen tussen Lig en Duisternis. Siekte word deur die London Healing Mission 

en die Vineyard Christian Fellowship as deel van hierdie sondige wereld en iets 

waarby Satan aktief betrokke is, gesien. 

Wimber (Seminar Vol4: Tape 5-6) is van mening dat met Jesus Christus se kruisig-

ing en opstanding die Lig fmaal die duisternis oorwin het. Die Koninkryk van God 

19 Met hierdie standpunt vind Wimber aansluiting by onder andere Simundson 
(1982:330-339) wat daarop wys dat die genesing wat deur Jesus gedoen is 'n 
teken is van die Koninkryk van God wat in die huidige wereld ingebreek het. 
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het nog nie in sy volheid gekom nie en daarom ontstaan 'n spanningsituasie in 

hierdie wereld. Die Koninkryk van God is dus alreeds hier en het alreeds die 

oorwinning behaal maar is nog nie ten volle hier nie. Die koms van die Koninkryk 

van God sal dan :finaal afgehandel wees met die wederkoms van Jesus Christus. Die 

mens leef in hierdie eskatologiese spanning van die 'alreeds' en 'nog nie'. Volgens 

Davids (1993:111-132) is hierdie uitgangspunt tiperend by Die Vemuwing.20 Ge-

nesing moet verstaan word in die lig van die Koninkryk van God. (Wimber, 

Seminar Vo14:Tape 5-6) 

Die kerklike diens van genesing is dan 'n proses waardeur die Koninkryk van God 

in hierdie wereld sigbaar word. Genesings is dus 'n kenmerk van die Koninkryk 

van God. 

Elke keer wanneer genesing deur die kerklike diens van genesing plaasvind, het die 

Koninkryk van God verder in die wereld gestalte gekry. W anneer gene sing nie 

plaasvind nie beleef die mens steeds iets van die huidige sondige wereld wat nog nie 

20 Davids (1993: 111-132) beskryf die uitgangspunt soos volg: 'Thus, the "not yet" of 
the present points to the coming fulfillment of human hope, while the "already" of 
the occasional raising of the dead whets the appetite for the full event. .. Some 
Tension always remains, even if there is a significant taste of"the powers ofthe 
age to come" (Reb. 7:5). Althought this protects the Church against a 
triumphalism that denies the reality of the present battle, it also points in hope to 
the coming final victory and the present experience of the partial reversal of the 
fruits of sin. The "not yet," while inducing a longing for the future, should give 
faith and hope in the present as we see the "already" and realize that as it happens, 
as the fruits of sin are reversed, it is not perfection, but simply a down payment on 
what is coming.' 
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vemietig en herskep is nie (Wimber, Seminar Vol 2; Vineyard Christian Fellowship 

1995: Onderhoud 1, 20 Februarie ). Wimber wys verder daarop dat die feit dat 

genesings nie altyd plaasvind nie geen rede is om die genesingsbediening te staak 

Met bogenoemde bespreking is daar gepoog om aan te toon dat die London Healing 

Mission en die Vineyard Christian Fellowship oortuig is dat die Bybel 'n pro-

minente deel van hulle waardestelsels uitmaak. 

4.3.2 Die waarde van verhoudinge 

Uit die ontleding van die data is dit duidelik dat verhoudinge 'n belangrike element 

van die waardestelsel van die subjekte is. Hierdie verhoudinge word in die Bybel 

gefundeer. As gevolg hiervan neem die verhoudinge 'n bepaalde Bybelse karakter 

aan. Die volgende verhoudinge kan uit die ontleding van die data ge!dentifiseer 

word: 

* 

* 

21 

Die verhouding tussen die persoon wat bedien en die Heilige Gees 

Die verhouding tussen die persone wat bedien 

In die verband stem Wimber en Davids (1993:132) saam, aangesien laasgenoemde 
dit as 'n tragedie beskou dat die kerk toelaat dat die kerklike diens van genesing 
verflou omdat almal nie genees word nie. Op so 'n wyse sal die kerk later geen 
genesings meer sien nie aangesien die kerklike diens van genesing nie meer beoefen 
sal word nie. 
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* Die verhouding tussen die persone wat bedien en die een wat bedien word 

* Die verhouding tussen die persoon wat bedien word en Jesus 

Die verskillende verhoudinge is nie vir die subjekte ewe belangrik nie. Die 

ontleding van die data toon aan dat by elke subjek die verhoudinge nie dieselfde 

gewig dra nie. 

Vervolgens word meer aandag aan die belangrikheid wat die verhoudinge in die 

waardestelsel van elkeen het, gegee. 

Die verhouding tussen die persoon wat bedien en die Heilige Gees 

Die Heilige Gees word as die administrateur van die kerk beskou. Dit beteken die 

Heilige Gees is die persoon van die Godheid wat toesien dat aktiwiteite van die kerk 

in pas met die raadsplan van God is. As administrateur is die Heilige Gees die 

persoon wat die genesing bewerk, en wat persone bekragtig ('empower') om te 

genees (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

Wimber wys verder daarop dat die mense in die Nuwe Testament vol van die 

Heilige Gees was wanneer hulle opgetree het. 

Uit die data blyk dit ook verder dat die Heilige Gees sy eie bediening as admini

strateur in die kerk het en dat die subjekte in hulle bedieninge van die werk van die 
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Heilige Gees afhanklik is. Hierdie werk van die Heilige Gees doen Hy deur middel 

van sy gawes, wat Hy ook aan elkeen by elke spesifieke geleentheid gee (Wimber, 

Seminar Vol4:Tape 5-6; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 

Februarie; London Healing Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart). 

Die persoon wat besig is met die kerklike diens van genesing, is in die proses 

afhanklik van dit wat die Heilige Gees doen en moet op Hom gefokus bly. Ter-

selfdertyd is die Heilige Gees besig om die persoon op te lei en toe te rus om sy 

medewerker in die proses te wees (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). Die Heilige 

Gees moet toegelaat word om deur die persoon te werk. 

Dit is verder hulle uitgangspunt dat die Heilige Gees in die bonatuurlike werklikheid 

werk en daarom word daar tydens die genesingsbediening op die kommunikasie van 

die Heilige Gees gewag. Die kommunikasie geskied deur middel van die 

funksionering van die gawes van die Heilige Gees. Die beoefening van die gawes is 

daarom vir Wimber 'n prioriteif2 (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6; Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 Februarie). 

Volgens hulle moet elke persoon wat by die diens van genesing betrokke wil wees, 

22 Lewis (1990:286) gee 'n statistiese ontleding van watter gawes en in watter mate 
elke gawe tydens 'n Wimber-konferensie gefunksioneer het. Uit Lewis se 
waarneming is dit duidelik dat die funksionering van die gawes van die Heilige 
Gees vir Wimber 'n teoretiese prioriteit en 'n praktiese werklikheid is. 
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'n intieme verhouding met die Heilige Gees he. Die Heilige Gees is as geneser by 

elke geleentheid betrokke. Die genesingsbediening is nie die bediening van die 

individu nie maar is in wese die bediening van die Heilige Gees. In die proses laat 

die Heilige Gees die individu 'n belangrike plek inneem. Die individu moet in die 

natuurlike werklikheid sigbaar uitvoering gee aan die opdragte wat die Heilige Gees 

in die bonatuurlike of geestelike werklikheid gee (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6; 

Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie; London Healing 

Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Veldnotas, 6-28 Februarie; London Healing Mission 1995: Veldnotas, 6-8 Maart). 

Uit bogenoemde wil dit voorkom of die verhouding wat die persoon (wat die 

kerklike diens van genesing beoefen) met die Heilige Gees het, sigbaar word in die 

wyse waarop die gawes van die Heilige Gees deur die persoon funksioneer. Die 

funksionering van die gawes vervul skynbaar verder die funksie om aan die kerklike 

diens van genesing geloofwaardigheid te gee. 

4.3.2.2 Die verhouding tussen die persone wat bedien 

Die onderlinge verhouding tussen die persone wat bedien, speel 'n belangrike rol. 

Dit is uit die data duidelik dat die bediening nie vir die enkeling gereserveer is nie. 

Die priesterskap van elke gelowige word beklemtoon. Hulle beskou dit as elke 

gelowige se voorreg om aktief aan die kerklike diens van genesing deel te neem. 
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Daar is gewoonlik twee of meer persone wat gesamentlik besig is om iemand te 

bedien. Die rede hiervoor is dat hulle dan makliker hoor wat die Here se. Die 

persone is voortdurend besig om by mekaar bevestiging te vra vir dit wat hulle meen 

hulle by die Here hoor (Vineyard Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 

Februarie). 

Sommige gelowiges is spesiaal 'begaafd' (gifted) terwyl ander doodeenvoudig aan 

die Bybelse opdrag gehoorsaam is. Die genesingsbediening is vir die mens deur die 

mens (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6; Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Onderhoud 1, 20 Februarie; London Healing Mission 1995: Onderhoud 1, 10 

Maart; Vineyard Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 Februarie; London 

Healing Mission 1995: Veldnotas, 6-8 Maart). Wimber is van mening dat hierdie 

verhoudinge op sigself genesend is. 

Hierdie onderlinge verhouding word dan ook onbewus aangewend om 

geloofwaardigheid aan die genesingsbediening te verleen. Dit is duidelik uit die 

data wat ingesamel is dat die siening dat net sekere persone die gawe van genesing 

het, nie meer aanvaarbaar is nie. Een van die opmerkings op die veldnota (Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 Februarie) toon aan dat die Vineyard 

Christian Fellowship baie sterk hieroor voel. 

Terwyl die subjekte aantoon dat die onderlinge verhoudinge 'n belangrike rol speel, 
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beklemtoon hulle ook dadelik dat dit nie oor die eer van die mens gaan nie maar dat 

God deur die genesing vereer moet word. Veral die Vineyard Christian Fellowship 

is van mening dat die geskiedenis aantoon dat mense wat die eer vir die genesing 

ontvang het, verkeerdelik as besondere persoonlikhede verhef is. 

Die verhouding tussen die persone wat bedien en die persoon wat versorging 

ontvang. 

Wimber-hulle is oortuig dat persone wat bedien word, kosbaar in God se oe is. 

Hulle moet ongeag die aard van hulle probleem met respek en agting behandel 

word. Dit is belangrik dat die persone dit sal ervaar en sal weet dat hulle werd is 

om liefgehe te word (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

Die Vineyard Christian Fellowship le groot klem daarop dat die persoon wat bedien 

word, veralliefde moet ervaar. Hulle is oortuig dat die diens van genesing, soos 

hulle dit beoefen, altyd die resultaat het dat die persone ervaar dat hulle liefde 

waardig is (Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 

Hierdie resultaat skryfhulle toe aan die klem wat hulle op die liefde plaas. Hulle is 

verder oortuig dat die Here onder sulke omstandighede altyd die persoon met sy 

liefdevolle teenwoordigheid seen. Hierdie ervaring van liefde is die begin van die 
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genesingsproses ongeag op watter vlak die siekte waameembaar is. 23 

Die persoon wat versorg word, word as 'n eenheid gesien. Hulle is van mening dat 

genesing die menslike wese in sy totaliteit raak. By die Vineyard Christian 

Fellowship word 'n meer 'gesofistikeerde' benadering tot die genesing van mense 

gevolg. Daar word op die kort- en langtermyn moeite met mense gedoen. 

In die verhouding word daar doelbewus gewerk om dit een van eerlikheid en 

opregtheid te maak.24 Die ervaring het hulle geleer dat om aan so 'n verhouding 

gestalte te gee, tyd in beslag neem. Dit kan nie in die bestek van een aand geskied 

nie. Die Vineyard Christian Fellowship is bereid om genoeg tyd aan mense te gee. 

Klem word daarop gele dat die bediening nie vinnig afgehandel moet word nie. 25 

Verder beklemtoon hulle dat die verhouding wat ontstaan voortgesit moet word. 

Hierdie voortgaande verhouding is belangrik. Op hierdie wyse kry die persoon 

kwaliteit-aandag oor 'n langer periode. Die moeite wat met hulle gedoen word, het 

skynbaar groot waarde vir mense in nood. Dit bring mee dat mense waardevol voel. 

23 

24 

25 

Verskeie persone wat bedien is, is na die tyd genader sodat vasgestel kan word wat 
hulle ervaring was. Nie een van die wat genader is het 'n negatiewe reaksie gehad 
oor dit wat hulle ervaar het nie. 

'A relationship of honesty and truthfulness' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'Prepared to spend time with them. Develop an on-going relationship with them' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 
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In die lig hiervan word die persoon by 'n selgroep ingeskakel.26 

Kwaliteitsverhoudinge tussen mense is vir die Vineyard Christian Fellowship 'n 

belangrike aspek, want dit gee ruimte vir genesing om plaas te vind. 27 Indien daar 

om watter rede ook al, nie 'n genesing plaasvind nie, word die persoon steeds 

versorg en gehelp om deur die krisis te leef. 

Volgens hulle maak die feit dat genesing nie plaasvind nie, genesing nie 'n bysaak 

nie. Elke persoon het as mens 'n menswaardigheid wat erken, gehandhaaf, geag en 

baie keer herstel moet word. Elke persoon is belangrik as mens.28 Dit is nie die 

siekte/probleem wat belangrik is nie maar die menswees van elke indiwidu. Mense 

moet daarom met waardigheid en respek hanteer word ongeag die probleem/siekte 

wat hulle het. 29 Dit gaan oor die mens en al die aspekte van sy lew e. 30 

W anneer hulle so na die mens in sy totaliteit kyk, is dit verstaanbaar dat hulle ruim 

26 

27 

28 

29 

30 

Vgl. Wimber se riglyn: 'Integrate into a caring fellowship (home groups, etc.)' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'Quality relationships with one another produces mutual healing as a by-product!' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'Treat each individual- heal the person' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'Uphold and protect his dignity, and always make him feel loved' (Wimber, 
Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'We value the whole person- interested in the healing of all aspects of his life' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 
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tyd gebruik om die mens in sy totaliteit te bedien. Volgens hulle is genesing 'n ho-

listiese proses waarin die mens in totaliteit genees word. Hiervoor kan geen vinnige 

benadering gevolg word nie. 31 Verskille op grond van oortuiging het die potensiaal 

om die verhouding te vernietig en moet daarom vermy word. So moet ook 

versigtigheid aan die dag gele word om nie skuldgevoelens te laat ontstaan omdat 

die persoon se probleem deur verkeerde lewenskeuses ontstaan het nie.32 

By die London Healing Mission funksioneer hierdie verhouding op 'n ander wyse. 

Die verhouding wat m~t die eerste kontak ontstaan, is die geleentheid wat deur die 

London Healing Mission gebruik word om die verhouding tussen die persoon en 

Jesus te vestig. Vir hulle is dit 'n verhouding gebaseer op die wete dat die Nuwe 
( 

Testament bepaal dat jy jon naaste soos jouself moet liefhe. Die persoon wat as 

instrument by die genesingsbediening optree, moet sy eie liefde vir Jesus 

demonstreer deur sy naaste soos homself lief te he. Op hierdie wyse meen hulle, is 

die persoon besig om Jesus te gehoorsaam en word die belangrikheid van 'n 

verhouding met Jesus aan die persoon wat versorg word, gedemonstreer.33 In die 

geskrewe materiaal is daar egter min wat die wese van die verhouding tussen die 

31 

32 

33 

'A comprehensive and sophisticated approach to healing; not a simplistic "hit and 
miss" approach' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'A void theologies that will harm the person (guilt, bondage, embarrassment, etc.)' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'To love Jesus is to obey Him' (Arbuthnot 1993:18). 
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persone omskryf en wat deur die navorser opgespoor kan word. Dit wil vir die 

navorser voorkom asof die verhouding elke keer opgebou word sonder 'n 

uitgewerkte riglyn. 34 

4.3.2.4 Die verhouding tussen die persoon wat versorg word en Jesus 

By die London Healing Mission neem die verhouding 'n sentrale plek in die 

bediening in. Ongeag die aard of wese van iemand se probleem is die eerste saak 

wat aandag geniet, die persoon se verhouding met Jesus. 35 

'Therefore, whatever the problem they come with, I always go first for their 

personal relationship of love with Him. If we can help a person into a fuller and 

more wonderful relationship oflove with Him, we know that therein lies the healing 

and the wholeness for which the Lord in His Love longs for each ofus.' (Arbuthnot 

1993:15). 

Voordat iemand by die London Healing Mission bedien word, word die volgende 

vrae aan die persoon gestel: 

34 

35 

Het jy Jesus lief? 

Dit is nie werklik moontlik om hierdie uitganspunt van die London Healing 
Mission in die praktyk te meet nie. 

Reeves (1969) wys daarop dat ... 'Man's health is his salvation, and his salvation is 
his health ... ' en ... 'Both are a sign of his wholeness.'. 
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Het Jesus jou lief? 

Het jy jou lewe aan Hom gegee? 

Hulle is oortuig dat die antwoorde op die vrae as die kern van 'n persoon se 

verhouding met Jesus beskou moet word. 

Die London Healing Mission is van mening dat hierdie verhouding gesond moet 

wees voordat enige genesing kan plaasvind. Hulle getuig dat hulle al ervaar het dat 

verskeie persone onmiddellik genees is by die herstel van die verhouding (London 

Healing Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart). Hulle is verder van mening dat 

indienjy hulp van Jesus verwag, jy dit watjy wil doen op sy manier moet doen.36 

Aangesien die verhouding so 'n belangrike rol by die bediening speel, is dit 

belangrik om op die bepaalde inhoud wat hulle in die antwoorde op die vrae 

verwag, te wys. 

(a) Hetjy Jesus lief? 

. Die London Healing Mission meen om Jesus liefte he, beteken om sy gebooie nate 

kom. 37 Dit wil vir die navorser uit die onderhoud voorkom of die lief de uitgeleef 

36 

37 

'If you want My help (Jesus) you must do it My way' (Arbuthnot 1993: 19). 

'To love Jesus is to obey Him' (Arbuthnot 1993: 18). 
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word deur wettiese riglyne te gehoorsaam (London Healing Mission 1995: 

Onderhoud 1-4). Die liefde vir Jesus is egter meer as wettiese riglyne wat na gekom 

moet word. Dit is ook 'n verhouding van besondere vriendskap.38 Die verhouding 

begin met 'n keuse om Jesus liefte he en elke persoon moet hierdie keuse maak.39 

Vir die London Healing Mission is daar ook 'n verband tussen liefde en vertroue. 

Volgens hulle kan die mens Jesus net liefhe as hy Jesus vertrou, en ten einde Hom 

te vertrou moet die mens weet watter soort God Hy is. Jesus is God wat sy eie lewe 

vir die mens gee en daarom behoort die mens Jesus te dank vir wie Hy is (Arbuthnot 

1993:37). 

Die verhouding tussen 'n persoon en Jesus is vir hulle van wesentlike belang. Dit is 

vir hulle belangrik dat die mens moet reageer op Jesus se liefde deur 'n keuse te 

maak om Jesus liefte he. 

(b) Jesus se liefde vir die mens 

Vir die London Healing Mission is die liefde wat Jesus vir die mens het 'n uitge-

maakte saak. God is immers 'n God van liefde en Jesus het die mens lief omdat Hy 

38 

39 

'We can relate to him and treat him as we would a close intimate friend' 
(Arbuthnot 1993:30). 

'We need to take the decision to love Him' (Arbuthnot 1993:29). 
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so gemaak is.40 Jesus se liefde vir die mens is dan net 'n gegewe wat deur die mens 

aanvaar (geglo) moet word. 

(c) Hetjy jou lewe vir Hom gegee? 

Vir die London Healing Mission demonstreer die persoon sy/haar liefde vir Jesus en 

sy/haar aanvaarding van Jesus se liefde vir homlhaar deur sy/haar lewe in gebed aan 

Jesus te gee. Dit word deur hulle as die werkswyse wat Jesus se goedkeuring 

wegdra, gesien. 

Dit is belangrik om daarop te let dat hulle groot waarde aan die gedagte dan jy jou 

lewe vir Jesus moet gee, heg. Op hierdie wyse, meen hulle, demonstreer jy dat jy 

Jesus aanvaar, nie vir die genesing wat Hy vir jou wil en kan doen nie, maar wel om 

'n verhouding met Hom te kan he. Vir Jesus is die verhouding met die mens van die 

begin van die skepping af 'n hoe prioriteit. 41 

Genesing is 'n proses en die resultaat van die verhouding.42 

40 

41 

42 

'Jesus loves you because He is simply made that way' (Arbuthnot 1993: 17). 

'If we seek God for what we can give Him, namely ourselves, we begin to get into 
the relationship with Him which He ordained for mankind in the 
beginning'(Arbuthnot 1993:77). 

'I believe that all real healing originates in that dynamic relationship of love 
between Him and us'(Arbuthnot 1993:20) en 'Healing is the process of God 
gradually perfecting His work in us, and the power to heal lies in the 
dynamic relationship of love between us and God, He in us, each loving the 
other, and each receiving the other's love' (Arbuthnot 1993:189, 1989:57). 
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Die persoon van Jesus speel op 'n ander vlak 'n sentrale rol by die Vineyard 

Christian Fellowship. Hier gaan dit oor Jesus as mens en die voorbeeld wat Hy 

gestel bet. 

Daar is 'n deeglike begrip van wie, wanneer en om watter rede Jesus genees bet. 

Die volgende is kenmerke wat belangrik is vir die Vineyard Christian Fellowship 

van Jesus se bediening is en is uit die data opgestel. 43 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

43 

Jesus begin met sy bediening na sy doop en sal wing met die Heilige Gees 

Jesus bet almal wat na Hom toe gekom bet van alles genees 

Die Evangelies toon dat Jesus baie keer genees omdat Hy jammer voel vir die 

mense 

Jesus genees soms wanneer net by aileen glo, maar was in sy genesings-

bediening duidelik beperk in 'n atmosfeer van ongeloof 

Jesus was soms bewus dat 'die krag van die Here' om te genees meer 

teenwoordig was as by ander geleenthede 

Jesus was altyd bereid om te genees 

Geen teksverwysings is gedurende die data-insameling vir hierdie kenmerke gevra 
rue. 
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* Jesus doen geen wonderwerke vir mense wat Hom wou toets nie 

* Weerstand teen genesing op enige grond het Jesus bedroef 

* Jesus het verskillende metodes in sy genesing gebruik 

* Jesus het meestal in die openbaar genees maar tog soms ook privaat 

* Jesus het baie keer vrae gevra ten opsigte van die behoefte vir genesing 

* Jesus het soms woorde van kennis ontvang en ander kere nie 

* Jesus wou altyd in die kol wees 

* Jesus het gedurig mense weggestuur om 'bewys' van genesing te kry 

* Jesus het nie altyd sonde en siekte met mekaar verbind nie 

* Jesus het soms meer as een keer vir dieselfde genesing gebid 

* Jesus het aangetoon dat sommige siektes en demoniese aktiwiteite meer vas 

en gebed verg 

* Jesus het gereeld mense uit die mag van Satan bevry 

* Jesus het verskillende metodes gebruik 
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* Jesus het mense gewaarsku om nie genesing in sy naam en deur die Gees aan 

Satan toe te skrywe nie 

Die uitgangspunt van die Vineyard Christian Fellowship is dat die verhouding wat 

Jesus met die Vader gehad het die basis van die metodes wat Hy gebruik, gevorm 

het. Dit is as gevolg van die intieme verhouding tussen Hom en sy Vader dat Hy 

geweet het wanneer Hy wat moes doen. Dit is 'n verhouding van eenvoud, 

intimiteit en gehoorsaamheid (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

Soos hierbo reeds beskryfis, trek die Vineyard Christian Fellowship 'n direkte lyn 

tussen Jesus se bediening en hulle eie bediening.44 

4.3.3 Die waarde van genesing 

Die Vineyard Christian Fellowship beskou genesing as 'n waardevolle aspek van 

die mens se lewe. Dit is in die verhouding wat God met die mens het nie 'n bysaak 

nie. Genesing is die resultaat van die verhouding wat tussen God en mens bestaan. 

Die genesingsbediening is 'n proses waardeur die genesing vir die mens in nood 

ontsluit word deur die verhouding tussen God en mens te herstel. As die 

verhouding met God herstel is, volg genesing. Mense wie se verhouding met God 

44 'We are to believe in Jesus and experience the same relationship with Him whereby 
He indwells us by His Spirit, and we then; hear His thoughts, speak His words, and 
do His works- and even greater! Jesus said, 'Just as the father has send me, I am 
sending you' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 
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herstel is, behoort gesond te wees. As hulle nie is nie, kan daar verskillende redes 

daarvoor wees. 45 

Groot waarde moet aan die genesingsbediening van die kerk geheg word (Wimber, 

Seminar Vol4:Tape 5-6). Dit is immers deel van Godse natuur om te genees. God 

kan nie anders as om te wil genees nie. Dit is deel van wie en wat Hy is.46 

Vir die Vineyard Christian Fellowship is dit duidelik dat God in sy genesingsplan 

die mens 'n aandeel gee. Die mens word deur God opgeroep om Sy genesing aan 

ander mense te bedien. 47 W anneer die mens die oproep met gehoorsaamheid 

beantwoord, word God verheerlik.48 Hiermee het genesing 'n doel, naamlik om 

God te verheerlik. Die voordeel wat dit vir die mens inhou, is volgens hulle 

sekonder. Tog word die 'uitbuiting' van genesing vermy, geen propaganda word 

daarvoor gemaak nie en geen fondse word daarvoor of daarmee ingesamel nie. Dit 

word beskou en hanteer as een van die alledaagse handelinge van die lede van die 

kerk. 49 

45 

46 

47 

48 

49 

Hierdie redes word apart in die afdeling bespreek. 

'It is God's nature to heal and make whole' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'It is our calling and mission to heal' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

'We value healing as an end in itself for the glory of God' (Wimber, Seminar Vol 
4:Tape 5-6). 

'We avoid the exploitation of healing (e.g. fund raising, etc.)' (Wimber, Seminar 
Vol4:Tape 5-6). 
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Uit die data is dit duidelik dat genesing by beide die bedienings as 'n proses gesien 

word. By die London Healing Mission word die proses anders as by die Vineyard 

Christian Fellowship gesien. 

Onmiddellike genesing word by die London Healing Mission as wonderwerke 

beskou. 50 Gene sing is belangrik vir die London Healing Mission. Indien daar nie 

onmiddellik genesing plaasvind nie, maak hulle siening ruimte daarvoor dat dit later 

sal plaasvind. Hulle kan dus ten spyte van die afwesigheid van die genesing met die 

genesingsbediening voortgaan. 51 Die siening is gegrond op die persoonlike 

ervarings van persone betrokke by die London Healing Mission (London Healing 

Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart). Dit sou ook 'n fout wees om moed op te 

gee as dit aanvanklik lyk of God nie iemand gaan genees nie. 52 

Die Vineyard Christian Fellowship sien genesing ook as 'n proses. 53 Hierdie proses 

kan of onmiddellik afgehandel wees of oor 'n verloop van tyd. Hulle maak 'n 

verdere onderskeid in die genesingsproses tussen genesing en wonderwerke. 

50 

51 

52 

53 

'Of All the people who are healed only one in every couple of dozen is healed 
instantaneously (or miraculously)' (Arbuthnot 1993:78). 

'The rest are healed gradually or after a delay' (Arbuthnot 1993:78, 1989:76). 

'It is a mistake to give up and say God obviously don't want to heal them' 
(Arbuthnot 1993:78). 

'Healing is a process, (i.e. with every exchange there is a measure of healing)' 
(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 
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Genesing word gesien as die herstel van iets wat bestaan het, maar beskadig is. 

W onderwerke is die verskyning van iets wat nie voorheen bestaan het nie, wat as 

gevolg van die bediening sigbaar geword en die probleem opgelos het. Hiervolgens 

sal die herstel van iemand se visie as 'n genesing gesien word. Indien die blindheid 

egter verdwyn omdat die persoon na gebed 'n oog het wat nie voorheen daar was 

nie, sal dit as 'n wonderwerk beskou word (Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Onderhoud 1, 20 Februarie ). 

4.3.4 Die waarde van die gebed 

Vir die London Healing Mission is kommunikasie tussen die Heilige Gees en die 

mens belangrik. Die kommunikasie geskied veral gedurende gebed. 54 Gebed 

behoort grootliks daaruit te bestaan om op God te wag om die mens te ontmoet. In 

gebed moet God ook die geleentheid om die inisiatiefte neem, kry. 55 

Gedurende hulle bediening word daar met 'n 'derde oor' geluister of die Here nie 

iets se nie. 56 Hierdie 'iets se' is dan in die vorm van gedagtes wat by 'n mens 

54 

55 

56 

'So we pray, it is important to listen to what Jesus is saying to us through the Holy 
Spirit' (Arbuthnot 1993 :79). 

'Much of prayer should be waiting on Him and allowing Him to come to us. Often 
we need to seek His stillness and to allow Him to take the initiative Himself, as He 
releases His peace upon us' (Arbuthnot 1993:70). 

'As we minister here, we are always trying to listen with our third ear to what the 
Lord is saying' (Arbuthnot 1993:95). 
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opkom. 57 Nie alle gedagtes is egter van die Here nie. Sommige gedagtes kom van 

Satan en kan as sodanig erken word omdat dit vrees by 'n mens veroorsaak. 58 As 

mens egter op Jesus vertrou en dit die begeerte van jou hart is om Hom te dien, kan 

jy verseker wees dat Hy op hierdie wyse met jou sal praat en jou sal lei. 59 Hierdie 

gedagte watjou so te binne skiet, word deur die Vineyard Christian Fellowship en 

die London Healing Mission beskou as 'n 'woord van kennis' .60 

Hierdie gebedstyd moet op 'n daaglikse basis geskied. Dit is 'n tyd waarin die mens 

passief is en in stilte luister, sodat daar agtergekom kan word wat God se wi1 in 

spesifieke omstandighede is. Dan eers kan daar opgestaan word met 'n positiewe 

gesindheid en kan geeis word dat God do en wat Hy bel owe het. 61 

Daar moet op besondere wyse sensitief gewag word op die Heilige Gees se 

57 

58 

59 

60 

61 

'Then the Lord spoke to me in the way he usually does speak to us, and some 
words just popped into my mind' (Arbuthnot 1989: 13). 

'Some thoughts are not of God' (Arbuthnot 1993:30). 

'If one trust Him, and seeks wholeheartedly to do His will, He does guide us' 
(Arbuthnot 1989: 17). 

'The Lord had indicated through a word of knowledge the next thing He wanted' 
(Arbuthnot 1989:53). 

'We need first to be passive before God, listening to Him in stillness, so that we 
may learn what His will is in a situation. Then indeed we can step out and be 
positive, demanding that God bring about that we felt is His desire' (Arbuthnot 
1993:71). 
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lei ding. 62 In stilte en in sy teenwoordigheid sal Hy die nodige lei ding gee. 63 

Daar kan egter ook verkeerdelik gehoor word. Dit veroorsaak egter geen probleem 

nie, want die Here is so goed dat Hy tevrede is met die geloof wat aan die dag gele 

is deurdat Hy dit wat ons skynbaar dink ons gehoor het, sal honoreer.64 

Die realiteit is dat persone wat bedien, bewus is van die baie geleenthede wat die 

Here moontlik met hulle gepraat het, maar wat hulle om die een of ander rede nie 

gehoor het nie. 65 

Die mens moet egter die verwagting dat die Here met hom sal praat, he, en moet 

daarom ook voortdurend gereed wees om te hoor wat Hy se. 66 Dit is daarom nodig 

om sensitief te bly vir dit wat Hy se. Dit is veral nodig omdat sy gesprek sag en 

rustig en in enige vorm, naamlik woorde, gedagtes en/ of prente, kan geskied. 67 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

'Yet I believe that we need to be particulary sensitive to the Holy Spirit's 
guidance' (Arbuthnot 1993:109). 

'In the stillness ofHis presence, He will guide us' (Arbuthnot 1993:112). 

'Yet though we may wrongly 'hear' the Holy Spirit, the Lord is so good that He 
honors us wonderfully when we have stepped out in faith' (Arbuthnot 1993:80). 

'There must be many times when I have failed to hear what the Lord is saying. He 
often prompt us but we don't recognise his voice' (Arbuthnot 1989:54). 

'We need to be expecting the Lord to disclose to us what He wants to do' 
(Arbuthnot 1989:54). 

'Thus we need to be open to any gentle, inner prompting that come to us, whether 
it be a thought or words, or by picture' (Arbuthnot 1989:54). 
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Die wesentlike gevaar bestaan daarin dat die mens se wil ook 'n rol kan speel. 

Sodoende kan (onbewustelik) gepoog word om God te manipuleer.68 Sy wil moet 

duidelik van die mens se wil onderskei word. Indien dit nie gebeur nie, kan die 

mens die genesing wat Hy in gedagte het, blokkeer, en dit daarom nie ontvang nie.69 

'n Voorbeeld van 'n man wat op hierdie wyse veroorsaak het dat sy vrou nie genees 

is nie word deur die London Healing Mission beskryf. 70 

4.4 Prioriteite 

Sommige stellings van die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing 

Mission is van so 'n aard dat dit die wyse waarop die kerklike diens van genesing 

beoefen word, bepaal. Dit is die rede hoekom die navorser die keuse maak om 

hierdie stellings onder die opskrif 'prioriteite' bespreek word. Dit wil voorkom of 

hierdie stellings die skakel tussen die teoriee en die praxes vorm. Aan die een kant 

pas dit nie regtig in by die teoriee of die praktyk nie en aan die anderkant kan dit 

ook nie heeltemallos van die teorie of die praktyk staan nie. 

68 

69 

70 

'When we hear God's will correctly we need to be careful that we are not bringing 
our own will into play. It is no good trying to push God around' (Arbuthnot 
1993:71). 

'We need to discern His will and then perhaps to demand that His will be done, 
while never seeking to pressurize Him, for then our will can block His healing 
power' (Arbuthnot 1993:71). 

'He had been willing her healing, and it was that which was actually blocking 
Jesus's healing power.' (Arbuthnot 1993 :71). 
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Hierdie stellings van die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing 

Mission is belangrik omdat dit stellings is wat aantoon ten opsigte van wat, wanneer 

en deur wie die kerklike diens van genesing beoefen word. Anders as die stellings 

wat deel van die waardestelsel van die bedieninge is, verleen hierdie nie 

geloofwaardigheid aan die bediening nie, maar bepaal hulle die wyse waarop die 

bediening beoefen word: 

Inligting wat uit die data-ontleding ingesamel is, toon dat hierdie prioriteite ook 

saam gegroepeer kan word. Dit is moeilik om hierdie stellings te verwoord. 

Daar moet verder in gedagte gehou word dat dit in hierdie afdeling oor die subjekte 

se stellings gaan en dat dit nie die navorser se mening is wat hier weergegee word 

nie. Vervolgens word die stellings wat die prioriteite uitspel, bespreek. 

4.4.1 Atmosfeer vir genesing 

Dit is duidelik dat 'n atmosfeer van genesing 'n prioriteit is en doelbewus deur die 

Vineyard Christian Fellowship geskep word. Om die atmosfeer gestalte te gee word 

klem op lofprysing en aanbidding geplaas. Hulle is van mening dat lofprysing en 

aanbidding die mens bewus van God se teenwoordigheid maak. Die intimiteit van 

hierdie teenwoordigheid maak die mens vir die genesing van God ontvanklik. By 

elke byeenkoms word daar dan klem op lofprysing en aanbidding gele (Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 
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Geen spesiale programme, inligting, items of getuienisse om die mense se geloof te 

versterk, word vooraf aangebied nie. Waaksaamheid word aan die dag gele om nie 

'n emosionele atmosfeer te skep nie (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). Die 

atmosfeer is egter nie emosieloos nie. Die emosie wat gewek word, is een van 

liefde, rustigheid en kalmte. Binne hierdie rustigheid word die genesingsbediening 

gevolg met bonatuurlike effekte (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6; Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 

Die doelbewuste skep van 'n atmosfeer geskied by die London Healing Mission 

minder ooglopend. 'n Gewone diens word gehou. Die diens bestaan uit 

voorafsang, die nagmaal, 'n kort boodskap uit die Bybel, terugvoer oor genesings 

wat sedert die laaste byeenkoms plaasgevind het en laastens word mense wat 

behoefte het, genooi om vir versorging aan te meld. 

4.4.2 Geleenthede vir genesing 

Daar word deur die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing Mission 

doelbewus geleenthede vir die kerklike diens van genesing geskep. Beide die 

instansies wil mense wat siek is, bedien (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6; 

Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). Trouens, hierdie 

behoefte om mense 'te wil bedien' is ook opmerklik by elke bediening wat in die 

voorlopige ondersoek besoek is. Daar is 'n versugting om die siekes te bedien! As 
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gevolg van hierdie versugting word ruim tyd afgestaan vir diegene wat siek is en 

bedien moet word. Hierdie prioriteite bring mee dat die London Healing Mission en 

die Vineyard Christian Fellowship eerstens nie tydgebonde is in hulle bedieninge 

nie en tweedens in spanne bedien, sodat hulle mekaar in die bedieningsproses kan 

ondersteun. Persone word op aanvraag bedien ongeag die dag of nag van die week. 

Wimber beskryf hierdie geleenthede as tye waar God se gene sing vir mekaar gegee 

word.71 

4.4.3 Toerusting van gelowiges 

Vir die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing Mission is opleiding 

deel van die roeping van die kerk. Vir die Vineyard Christian Fellowship is dit 

belangrik dat gelowiges toegerus word om siekes te genees. 72 Dit is egter by die 

Vineyard Christian Fellowship 'n prioriteit.73 Elke geleentheid word deur hulle 

benut as 'n opleidingsgeleentheid. 74 

71 

72 

73 

74 

'Through ministry time we give Gods healing to one another' (Wimber, Seminar 
Vol4:Tape 5-6). 

Coke (1975:103-106) is een van verskeie persone wat van mening is dat soos 
Paulus verwyder was van die historiese Jesus, ons ook van Jesus verwyder is maar 
dat die werk moet voortgaan en elke gelowige word deur Jesus geroep om daarby 
betrokke te wees. 

'We are called to equip the believers under our care so that they are able to heal 
the sick' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

Die versugting om die siekes te genees en die oortuiging dat die genesing die 
voorreg van elke gelowige is, is moontlike redes vir hierdie prioriteit. 
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Die Vineyard Christian Fellowship volg 'n spesifieke model in hulle opleiding van 

gelowiges. Wimber noem die model 'show and tell' (Wimber, Seminar Vol4:Tape 

5-6; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). Die 

volgende fases is deel van die model: 

1. 'n Opgeleide persoon bedien die siekes op 'n gereelde basis. 

2. 'n Opgeleide persoon bedien die siekes terwyl 'n 'leerling'- gelowige 

waarneem. 

3. Die 'leerling' -gelowige bedien die siekes terwyl die opgeleide 

gelowige waarneem en ondersteuning hied wanneer dit nodig is. 

4. Die 'leerling'-gelowige word nou toegelaat om op eie verantwoor

delikheid die siekes te bedien. 

Vir die sukses van hierdie program is dit vir hulle belangrik dat daar 'n verhouding 

tussen die gelowiges bestaan waarin hulle bereid is om van mekaar te leer. 

Daar word deur die Vineyard Christian Fellowship geen groot 'geestelikheid' of 

'volmaakthede' van gelowiges verwag nie en daarom is hulle veral bereid om die 

risiko te loop met persone wat hulle oplei. Hierdie 'indiensopleiding' veroorsaak 

dat genesing wat in die gemeente plaasvind, toeneem (Wimber, Seminar Vol4:Tape 

5-6; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 
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Uit die data blyk dit dat die London Healing Mission nie moeite met die opleiding 

van gelowiges doen nie. 75 

4.4.4 Genesing as lewenstyl 

Dit is duidelik dat die Vineyard Christian Fellowship poog om genesing 'n nonnale 

deel van hulle lewens te maak. Dit is 'n prioriteit en vonn 'n natuurlike en integrale 

deel van hulle lewe. Daarom is dit vir hulle ook belangrik om orals (werk, huis, 

ontspanningsgeleenthede, ensovoorts) waar hulle kom die kerklike diens van 

gene sing te beoefen. 76 

Volgens die Vineyard Christian Fellowship veroorsaak hierdie prioriteite dat die 

teorie en praktyk van mekaar afhanklik word. Verder is hulle van mening dat 

hierdie prioriteite veroorsaak dat die praxis op 'n sekere manier geskied. 

Met die waardestelsel en die prioriteite as agtergrond kan daar vervolgens aan die 

praxis aandag gegee word. 

4.5 Praxis 

75 

76 

Die moontlike rede hiervoor is dat die London Healing Mission deel van die 
Anglikaanse kerk is waarin die tradisie bestaan dat die kerk amptelik mense oplei 
vir die bediening. Vergelyk die werkwyse by die London Healing Mission wat 
later in die hoofstuk bespreek word. 

'Through a lifestyle ofhealing we give God's healing to the world' (Wimber, 
Seminar Vol4:Tape 5-6). 
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In die praxis gaan dit oor wat met die waardes en die prioriteite van die respondente 

in die praktyk gebeur. In hierdie afdeling gaan dit dus oor die metode wat deur die 

respondente gevolg word en die persone wat daarby betrokke is. Die praxis van 

elkeen staan egter nie los van die waardes en prioriteite wat hulle het nie. 

Die verskille in waardes en die prioriteite van die twee instansies maak dat elkeen se 

praxis in die kerklike diens van genesing verskil. Die data wat met deelnemende 

waarneming, onderhoude en veldnotas ingesamel is, speel 'n sentrale rol in die 

afdeling. 

4.5.1 Praktiese ordereelings 

Daar is sekere praktiese ordereelings wat by elke bedieningsgeleentheid van die 

Vineyard Christian Fellowship van toepassing is. 

Daar is reeds voorheen daarop gewys dat die Vineyarde Christian Fellowship dit as 

belangrik beskou dat die gewone gelowige toegerus moet word om die kerklike 

diens van genesing te beoefen. In die praktyk kan elke gelowige 'n geleentheid lay 

om aan die kerklike diens van genesing deel te neem. 77 Daar word verwag dat die 

77 Belgum (1959:207-221) toon reeds in 1959 aan dat die kerklike diens van 
genesing die werk van elke gelowige in die gemeente en nie net van die leraars is 
nie. Hy is een van talle wat reeds voor Wimber die betrokkenheid van gewone 
gelowiges by die kerklike diens van genesing beklemtoon het. Wimber staan egter 
uit in sy pogings om gelowiges wereldwyd by die kerklike diens van genesing 
betrokke te maak. 
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gelowiges sensitief sal wees vir die werk en/ of die lei ding van die Heilige Gees en 

nie op hulleself sal staatmaak nie. Gelowiges word aangemoedig om al hulle sintuie 

in die bediening te gebruik. Hiervoor word hulle opgelei. 78 Die Vineyard Christian 

Fellowship is oortuig dat die werking van die Heilige Gees tydens die 

genesingsbediening sekere liggaamlike manifestasie by die persone wat daarby 

betrokke is, teweeg bring. 79 Daarom is dit vir hulle belangrik dat persone wat as 

instrumente optree by die kerklike diens van genesing tydens die bediening oop-oe 

bid sodat hulle kan waarneem wat die Heilige Gees tydens die geleentheid doen. 

Hulle word geleer om te sien wanneer die Heilige Gees iemand aanraak. Hulle 

moet ook in staat wees om 'woorde' van die Heilige Gees te kan ontvang. Die 

inhoud van die gebed is verder gerig op 'n demonstrasie van liefde en begrip vir die 

persoon wat bedien word. Daar word ook van die gelowiges verwag om die 

instruksies van die Heilige Gees uit te voer wat enige iets kan insluit, van om te bid 

vir die probleem tot om die probleem direk met 'n bevel aan te spreek of selfs om 

die duiwel te bestraf. 

Tydens die bediening word daar gebruik gemaak van handoplegging en word aan 

die persoon wat bedien word, verduidelik wat besig is om te gebeur. Wanneer daar 

78 

79 

Die opleiding van gelowiges deur die Vineyard Christian Fellowship word later in 
die navorsing bespreek. 

Hierdie liggaamlike manifestasies word later in hierdie hoofstuk aangetoon. 
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liggaamlike manifestasie as gevolg van die Heilige Gees se teenwoordigheid is, 

word persone gerusgestel en word die manifestasie vir hulle ge'interpreteer. 

Gelowiges wat bedien, word ook geleer hoe om persone wat nie onmiddellik genees 

is nie te hanteer, en hoe opvolgingswerk gedoen moet word. 

Drie groepe is deel van die bedieningspan, naamlik die persone wat genesing 

bedien, die wat bedien en ander oplei om te bedien en die wat opgelei word om te 

bedien. 

4.5.2 Kwaliftkasies vir die bedieningspan 

Die waarde wat deur die Vineyard Christian Fellowship geplaas word op die 

uitgangspunt dat elke gelowige die voorreg het om die genesing te bedien, maak dat 

die kwaliftkasie minimaal is en dat die bedieningspan gelowiges op elke vlak van 

geloofsvolwassenheid insluit. 'n Hoe vlak van geestelike volwassenheid is skynbaar 

nie 'n voorvereiste nie. Hulle beweer dat dit wil voorkom of die 'onvolwasse' 

gelowige soms die meeste 'sukses' in die genesingsbediening het (Seminar Vol 

4:Tape 5-6; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 

Vir die Vineyard Christian Fellowship is dit verder belangrik dat genesings die 

resultate van hulle bediening moet wees. Om 'n probeer-en-tref-bediening te vermy 

word van die persone wat daarby betrokke is, verwag om geloof in die 
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genesingsbediening te he. 'n Openheid vir die geestelike werklikheid en die 

werking van die Heilige Gees word as 'n belangrike ingesteldheid van die 

bedieningspan gesien. Die beklemtoning van die geestelike werklikheid as 'n 

realiteit vir die gelowige is nie uniek aan die Vineyard Christian Fellowship nie. 80 

Die Vineyard Christian F elloship onderskei tussen vier stadiums wanneer hulle 

gelowiges vir die kerklike diens van genesing oplei. 

In die eerste stadium ontvang die gelowige die innerlike oortuiging dat hy/sy die 

bonatuurlike gawe het om siekes met genesing te bedien. 

In die tweede stadium begin die persoon 'n funksie in die gemeente vervul. Hierdie 

funksie is in ooreenstemming met die gawe wat hy/sy ontvang het. Hierdie funksie 

kan vir 'n bepaalde tydperk vervul word en sal nie noodwendig in 'n permanente 

bediening ontwikkel nie. 

In die derde stadium ontwikkel die beoefening van die gawe in 'n voltydse 

bediening. Die Vineyard Christian Fellowship is daarvan oortuig dat die toename in 

kwaliteit en kwantiteit asook die gereelde beoefening van die gawes in die plaaslik 

gemeente veroorsaak dat 'n funksie wat 'n persoon aanvanklik in die gemeente 

80 Vergelyk onder andere Dalbey (1982:690-693) wat daarop wys dat 'n geloofin die 
werklikheid van die geestelike dimensie 'n voorvereiste is vir geloof in gebed wat 
genesing bring. 
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vervul het, later as 'n bediening deur die gemeente erken word. Die bediening van 

'n persoon kry finaal gestalte wanneer die persoon 'n roepingsoortuiging ten opsigte 

van sy/haar bediening ervaar. Persone in die bediening is daarvan oortuig dat God 

hulle daartoe roep. 

In die vierde stadium word die persoon aangestel in 'n spesifieke 'office', oftewel 'n 

amp. Die persoon se bediening word erken en die persoon word 'georden' 

('released with authority') om die plaaslike gemeente te bedien (Wimber, Seminar 

Vol4:Tape 5-6). 

Persone wat in 'n bepaalde 'office' staan, aanvaar dan ook die verantwoordelikheid 

vir die bediening wat onder daardie 'office' funksioneer. 

4.5.3 Die praktiese funksionering van die gawes van die Heilige Gees 

Beide die Vineyard Christian Fellowship en die London Healing Mission is daarvan 

oortuig dat die kerk van Christus in krag behoort te funksioneer. Die Vineyard 

Christian Fellowship gee egter 'n duidelike uiteensetting van die funksionering van 

die gawes. 

Daar word by die Vineyard Christian Fellowship tussen twee groepe gawes 

onderskei, naamlik, openbaringsgawes en kraggawes (power gifts). Altwee die 

groepe speel 'n rol in die praxis van die kerklike diens van genesing. Wanneer 
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mense die 'kragtige werkinge' van God weer sien, sal hulle Hom aanbid. Genesing, 

tekens en wonderwerke is deel van die kragdemonstrasie van God. Daar word ook 

gereeld daarop gewys dat die Nuwe Testament telkens verklaar dat God die 

verkondiging van die Evangelie bevestig het deur kragtige werkinge en wonder

tekens. 

Vervolgens word kortliks aandag aan die funksionering van die openbarings- en 

kraggawes gegee. 

Openbaringsgawe 

By die Vineyard Christian Fellowship funksioneer hoofsaaklik drie gawes asook 

openbaringsgawes. Die 'woord van kennis', 'woord van wysheid' en die gawe om 

tussen geeste te onderskei. Van hierdie drie funksioneer die 'woord van kennis' die 

meeste (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). In die onderhoud het dit geblyk dat hoe 

meer die persone hulle beywer om met 'n spesifieke gawe te bedien, hoe meer 

funksioneer die gawe in hulle lewe81 (Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Onderhoud 1, 20 Februarie ). 

Hierdie openbarings wat deur die gawes kom, kom volgens hulle op 'n sekere wyse 

na 'n mens toe, naamlik inspirasie, visioene/drome, aanvoelings (impressions), 'n 

81 Lewis (1990:286) se navorsingsresultate gee statistiese bevestiging hiervoor. 
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Bybelse teksvers en 'n woord ofwoorde wat die begin van 'n sin is. Vervolgens 

word elke wyse kortliks beskryf: 

lnspirasie - word beskou as 'n stortvloed van gedagtes wat 'n situasie 

beskryf en verhelder. 

Visioene of drome is prente en beelde terwyl jy slaap of wakker is. 

Aanvoe/ing is 'n oortuiging in jou gees wat maak dat jy iets verseker weet. 

'n Bybel-teksvers kan 'n bekende of onbekende teksvers wees wat in die 

gedagtes van die persoon opkom. 

'n Woord is of 'n enkele woord of die begin van 'n sin wat die siekte beskryf 

(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). 

Elkeen van die genoemde openbaringsgawes kan op enige een van bogenoemde 

wyses kom. 82 Tydens die waarnemingsgeleenthede is opgemerk dat mense die 

geleentheid gekry het om hierdie openbarings mee te deel. Dit is ook belangrik om 

te weet wat binne die Vineyard Christian Fellowship onder elke openbaringsgawe 

verstaan word. 

W oord van kennis 

82 Lewis (1990:286) se navorsingsresultate bevestig hierdie stelling. 
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'n Woord van Kennis is 'n openbaring van God waarin Hy sekere 

woorde gee wat feite en informasie is aangaande iemand se siekte of 

omstandighede. Tot op die oomblik van die ontvangs van hierdie 

woord was die inligting onbekend aan die ontvanger. 

Woord van wysheid 

'n Woord van Wysheid is 'n openbaring van God waarin Hy sekere 

woorde gee wat sy wysheid en insig rondom 'n siekte of situasie 

bekend maak. Hierdie insig is verhelderend, en besluite wat in hierdie 

verband geneem word, los baie keer die probleem op. 

Die gawe om tussen geeste te onderskei 

Die gawe om tussen geeste te onderskei is 'n openbaring van God 

waarin Hy die motiverende mag of krag agter sekere gebeure bekend 

maak. 

Uit die onderhoude (London Healing Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart; 

Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie) en ook uit die 

deelnemende waarneming by die Vineyard Christian Fellowship is dit opmerklik dat 

wanneer hierdie openbarings in die besluitneming in ag geneem word dit 'n 

besondere ervaring van die Heilige Gees se werking vir die persone betrokke, 
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teweeg bring. 83 

4.5.3.2 Kragtige werking (Power gifts) 

Die onderhoude (London Healing Mission 1995: Onderhoud 1, 10 Maart; Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie) toon duidelik dat beide 

bedienings daarvan oortuig is dat die 'kragtige werking' 'n groter rol in die kerk se 

aktiwiteite behoort te speel as wat tans die geval is. 84 Dit is belangrik om te weet 

wat as 'n kragtige werking bedoel word: Kragtige werkinge is bonatuurlike gebeure 

wat deur die Heilige Gees by 'n spesifieke geleentheid teweeggebring word. Drie 

soorte werkinge word onderskei. 

83 

84 

Gawe van geloof 

In sommige situasies bewerk die Heilige Gees 'n wonderwerkende 

geloofin iemand se hart ten opsigte van 'n sekere situasie. Wat 

hierdie geloofuitsonderlik maak, is dat dit 'n bonatuurlike gawe is 

wat die Heilige Gees bewerk sodat iemand dit wat gese word, kan glo 

ten spyte van die natuurlike gegewens wat in die omstandighede na 

Let daarop dat by die London Healing Mission die werking nie tydens die 
deelnemende waarneming opgemerk is nie. 

Greig & Springer ( 1993: 17) to on aan dat hierdie oortuiging kenmerkend van 
gemeentes wat binne Die Vemuwing ('Third Wave') beweeg, is. 
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vore kom. 

Gawe van genesing 

Sommige persone word deur die Heilige Gees bekragtig om mense te 

genees op uitsonderlike en bonatuurlike wyses. Soms deur 'n opdrag, 

'n woord of 'n bestraffing. 

Gawe om wondertekens te doen 

Soms gee die Heilige Gees krag in 'n situasie wat die natuurlike 

natuurwette neutraliseer sodat 'n probleem op 'n wonderwerkende 

manier opgelos word. 

Die Vineyard Christian Fellowship se ervaring is dat mense wat teenwoordig is by 

geleenthede waar die Heilige Gees met 'n kragdemonstrasie werk, almal met ontsag 

vir God se grootheid vervul is, en vele maak skynbaar 'n oorgawe waarin hulle hulle 

lewe aan Jesus toewy (Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 19 

Februarie, Boise). 

Dit is belangrik vir die Vineyard Christian Fellowship dat persone wat by die 

genesingsbediening betrokke is, vaardighede moet ontwikkel sodat hulle deur die 

Heilige Gees gebruik kan word. Hulle moet weet hoe om op 'n openbaring of op 

kragtige werkinge te reageer. Hulle vaardighede moet ook so ontwikkel wees dat 
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hulle in staat moet wees om aan ander hierdie gebeure te verduidelik en antwoorde 

op vrae te gee. Hierdie persone het gewoonlik 'n voltydse bediening of 'n amp 

('office') waarin hulle staan. 

Vervolgens word aandag gegee aan die bedieningsgeleenthede waartydens die 

personeel die kerklike diens van genesing b.eoefen. 

4.5 .4 Bedieningsgeleenthede 

Die London Healing Mission en die Vineyard Christian Fellowship maak van 

verskillende geleenthede gebruik om die kerklike diens van genesing te beoefen. 

Die London Healing Mission se bedieningsgeleenthede is Donderdae met eredienste 

en die res van die week (Sondae uitgesluit) word persone wat afsprake gemaak het, 

versorg. 85 Verder word mense daagliks bedien. Ongeveer 90 persone word daagliks 

deur die bediening per afspraak versorg. Soos reeds gemeld, is die London Healing 

Mission nie 'n gemeente nie. 

Die Vineyard Christian Fellowship funksioneer as 'n gemeente. Die geleenthede vir 

die genesingsbediening is in die aktiwiteite van die gemeente verweef (Vineyard 

Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie; Vineyard Christian 

Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 Februarie). Die volgende is geleenthede wat deur 

85 Word later in hierdie hoofstuk bespreek. 
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bulle (spesifiek die Vineyard Christian Fellowship) benut word om die diens van 

genesing te beoefen. 

Sondagaand-feesvieringe ('celebration') 

Die Sondagaande word ingerig met die oog op die kerklike diens van genesing. Die 

diens is 'n 'open ended' -byeenkoms waarin daar met lofprysing en aanbidding 

begin word. 'n Kort woord uit die Bybel word met die gemeente gedeel en daarna 

word daar geleentheid vir die diens van genesing gegee. 

Gedurende die verloop van die aand word daar 'n geleentheid gegee vir die 

funksionering van die gawes van die Heilige Gees spesifiek met die oog op die 

genesingsbediening. 86 W oorde van Kennis word as die primere gawe beskou 

waarmee God bekend maak watter siektes Hy gaan genees. Daar word ook 'n 

uitnodiging tot almal gerig wat 'n beboefte aan genesing bet om vorentoe te kom. 

Mense wat betrokke is by die diens van genesing kry dan die geleentheid om die 

persone te bedien. 

Persone in nood word ook soms versorg deurdat mense wat rondom bulle sit 

groepies om bulle vorm en dan vir bulle bid. Persone word bedien deurdat die 

86 Die London Healing Mission le nie dieselfde klem op lofprysing en aanbidding 
tydens die kerklike diens van genesing nie. Arbuthnot (1993:77) is egter van 
mening dat dienste soos die Vineyard Christian Fellowship se aanddiens eerder 
"times of worship at which people get heald" genoem moet word. 
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groepie rondom hulle vir hulle hande ople en die probleem aanspreek. Soms 

gelyktydig en soms afsonderlik word persone met nood uitgenooi na 'n kleiner saal 

waar bedieningspanne gereed is om hulle te bedien. Tydens die byeenkomste in die 

kleiner sale word 'n verskeidenheid van behoeftes aangespreek. Persone wat die 

bediening in die kleiner saal doen, is opgelei en deur die leiersgroep afgesonder en 

toegelaat om met die bediening besig te wees. 

Die bedieningspanne bestaan uit twee tot vier persone en elkeen neem die leiding 

soos wat hy of sy iets van die Here ontvang. Terwyl hulle die genesing bedien, is 

hulle ook in gesprek met die sieke. Hulle doelwit is die genesing van die hele 

persoon na liggaam, siel, hart, verstand en gees. 87 Hulle interaksie met die sieke is 

om bevestiging te kry dat hulle besig is om die probleem aan te spreek. Spesifieke 

emosionele probleme en demoniese aktiwiteite wat nie voldoende met die 

geleentheid aangespreek word nie, word na die pastor verwys vir 'n afspraak in die 

loop van die week. 

Sondagoggende 

Die byeenkomste op Sondagoggende word aan lering gewy. Die klem val op 

87 Hierdie doelwitte van hulle ondersteun persone soos Bonnell (1968:35-38) wat 
van mening is dat 'n gesonder persoon (1) 'n balans handhaaftussen verstand en 
emosies (2) 'n noue verband tussen gees en liggaam ervaar en (3) 'n spontane 
vermoe tot gesonde medemensverhoudinge het en Reeves (1969:187-197) wat 
daarop wys dat die liggaamlike nie van die geestelike geskei kan word nie. 
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lofprysing, aanbidding (worship), en skrifgebonde lering. 'n Openheid en 'n 

gereedheid om genesing te bedien bestaan, en indien dit nodig blyk te wees word 

persone met probleme na die kleiner vertrek verwys. 

4.5.4.3 Huisselgroepe 

Die genesingsbediening word aangemoedig in die huisselgroepe. Groter 

vrymoedigheid bestaan in die kleiner groepe en mense kry die geleentheid om 

gebedsversoeke vir hulle probleem te gee. Klem word daarop gele dat geen advies 

gegee mag word nie (Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). Slegs 'n duidelike Woord 

van die Here mag gedeel word. 88
• Die bediening bestaan uit die ople van hande, 

gebed en die aanspreek van die probleem soos deur die Here gegee word om te 

doen. Die selgroep-leier gebruik hierdie tyd om gelowiges toe te rus deur lering en 

voorbeelde vir die bediening van siekes. 

4.5.4.4 Seminaaraktiwiteite 

Seminare word van tyd tot tyd deur die Vineyard Christian Fellowship aangebied 

met die doel om gelowiges vaardighede vir die genesingsbediening te leer. Die 

seminaar gee volgens hulle 'n goeie basis om 'n genesingsbediening binne 

gemeentes te vestig. Tydens die seminare benut die Vineyard Christian Fellowship 

88 Op hierdie wyse oefen die gelowiges van die Vineyard Christian Fell ow ship om 
hulle gedagtes van die Heilige Gees te onderskei. 
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die geleentheid om hulle eie teoriee en praxis weer onder die vergrootglas te plaas 

(Wimber, Seminar Vol4:Tape 5-6). Die seminare word ook wereldwyd deur hulle 

aangebied. 

Spontane byeenkomste 

Vrymoedigheid bestaan by gelowiges in die Vineyard Christian Fellowship om 

gedurende enige sosiale aktiwiteite ( wat nie kerklike geleenthede is nie ), indien die 

Here so sou lei, ook die diens te beoefen. Soms word spesifieke programme deur 

die Vineyard Christian Fellowship geloods waartydens mense doelbewus die strate 

invaar met die doel om te getuig en die siekes te genees. 

Vir families wat reeds gevestig in die Vineyard Christian Fellowship is, is die diens 

'n normale aktiwiteit wat deel van die familielewe is. By die werksplekke word 

geleenthede wat na vore kom ook deur hulle benut. Daar word doelbewus gepoog 

om in kontak met ongelowige vriende en bure te kom, met die gedagte om, wanneer 

nodig, genesing te bedien. By elk van die geleenthede is daar 'n spesifieke 

werkswyse wat deur hulle gevolg word. 

4.5.5 Werkswyse 

Hierdie metodologie is 'n bree riglyn wat gelowiges die vaardigheid gee om met 

vrymoedigheid by die kerklike diens van genesing betrokke te raak. 
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Onder werkswyse word aandag aan twee aspekte, naamlik die werkswyse self en die 

waarneming van gebeure tydens die beoefening van die kerklike diens van genesing 

gegee. Die Vineyard Christian Fellowship volg 'n duideliker en meer 

vollediguitgewerkte werkswyse tydens die kerklike diens van genesing as die 

London Healing Mission. Een van die redes vir die verskil is skynbaar die klem wat 

die Vineyard Christian Fellowship op die opleiding van gelowiges plaas. Die 

London Healing Mission is 'n tradisionele bediening waar die persone wat in die 

bediening belangstel, amptelik deur kerklike inrigtings opgelei word. 

Eerstens word aandag aan die werkswyse van die Vineyard Christian Fellowship 

gegee. Tweedens sal kortliks aandag aan die werkswyse van die London Healing 

Mission gegee word. 

Die werkswyse van die Vineyard Christian Fellowship 

Die klem wat die Vineyard Christian Fellowship op die toerusting van die gelowige 

plaas, bring mee dat hulle reeds 'n deeglike werkswyse ontwikkel het. Die 

uitgewerkte werkswyse vergemaklik die opleiding en stel die opgeleides in staat om 

weer ander op te lei. Volgens hulle is dit ook makliker om die vordering van 

persone wat opgelei word, aan die hand van die werkswyse te monitor. Persone 

moet hulle vaardighede ontwikkel sodat hulle effektief by die kerklike diens van 

genesing betrokke kan wees. 
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Die volgende is elemente in die werkswyse wat deur die Vineyard Christian 

Fellowship gevolg word. Dit is vir die Vineyard Christian Fellowship belangrik dat 

persone vaardighede sal besit wat hulle in staat sal stel om reeds tydens die eerste 

kontak met mense geleenthede vir die beoefening van die diens van genesing te 

identifiseer. Sou die geleentheid na vore kom, word die volgende fases onderskei: 

(a) Eerste kontak 

Hulle wys daarop dat die eerste kontak tussen persone wat bedien en die wat bedien 

word baie keer spontaan gebeur. Dit is vir hulle daarom belangrik dat persone ont-

spanne en rustig sal wees, en daar word doelbewus gepoog om hulle op hulle gemak 

te laat voel. Gedurende hierdie kontak is dit vir hulle belangrik om 'n informele 

onderhoud met die persoon oor die probleem te voer en om op so 'n wyse die 

probleem te identifiseer. Hierdie probleemidentifikasie en onderhoud vind op twee 

vlakke plaas, naamlik die natuurlik en bonatuurlike vlak89 (Wimber, Seminar Vol 

4:Tape 7-8). 

(b) Probleemidentifikasie 

Indien die eerste kontak met vaardigheid gehanteer word, is dit moontlik om 

89 Volgens Wimber (Seminar Vol4: Tape 7-8) is die natuurlike vlak dit wat normaal
weg waargeneem word en tydens die kontak vertel word. Die bonatuurlike vlak is 
'n spesiale openbaring wat deur middel van die opbenbaringsgawes ontvang word. 
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vervolgens die probleem te identifiseer. Die insigte wat tydens die eerste kontak na 

vore kom, word met die sieke gedeel met die doel om die probleem te identifiseer en 

te verhelder. In die identifikasie is die doel om by die wortel en die oorsaak van die 

probleem uit te kom. Die probleem manifesteer gewoonlik as 'n fisiese, 'n 

emosionele, 'n psigologiese of 'n geestelike probleem of 'n sonde. Die Vineyard 

Christian Fellowship wys daarop dat alhoewel die probleem as een van bogenoemde 

manifesteer dit selde so eenvoudig is. Die probleme is volgens hulle mening 

kompleks en die wortel van die probleem kan skynbaar op enige ander vlak as die 

vlak waarop dit manifesteer, le. So kan 'n fisiese probleem se wortel op emosionele 

of sosiale vlak wees. As die werklikheid van demoniese aktiwiteite ook in gedagte 

gehou word, kan begryp word dat probleme kompleks kan wees. Hierdie komplekse 

aard maak dat dit vir hulle belangrik is dat die identifikasie op die natuurlike en 

bonatuurlike vlak sal plaasvind.90 

Na die probleem geidentifiseer is, word die bediening spesifiek op die probleem 

gefokus. 

(c) Verskeie kategoriee van probleme 

Vervolgens word die onderskeie kategoriee wat hulle gebruik om die meer algemene 

90 Dit was duidelik dat die Vineyard Christian Fellowship moeite doen om gelowiges 
op te lei en bewus te maak van die verskillende vlakke waar die wortel van 'n 
probleem lean wees. 
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probleme te hanteer aangetoon. 

(i) Genesing van die gees 

Die Vineyard Christian Fellowship vind dat die grootste meerderheid van geestelike 

probleme as gevolg van sonde ontstaan. Die volgende werkswyse word gevolg in 

die bantering van hierdie soort probleem. 

91 

1. Die persoon word gehelp om die sonde of sondes voor God te erken 

en te bely. 

2. Vergifnis word op so 'n wyse bedien dat die persoon die vryspraak as 

'n werklikheid kan ervaar. Die vryspraak word gewoonlik na die 

sondebelydenis oor die persoon uitspreek . W anneer die Here 

restitusie verwag, word die persoon gehelp en voorberei om restitusie 

te doen.91 

3. Persone word gehelp om hulleself te vergewe en aangemoedig om nie 

meer te sondig nie. 

Uit die onderhoud (Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1-5, 20 
Februarie, Boise) is dit duidelik dat hulle by McBurney (1986) en andere 
aansluiting vind. McBurney (1986:112-119) wys daarop dat vergifuis aileen nie in 
al die gevalle genoegsaam vir genesing is nie. Vergifnis moet baie keer opgevolg 
word met ander positiewe optredes om voile genesing te bewerk. 
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(ii) Genesing van wonde uit die verlede 

Hierdie gene sing sluit aspekte soos onaangename herinneringe of wonde as gevolg 

van die optrede van ander persone in die verlede, in. 'n Swak selfbeeld, minder

waardigheid, verwerping en woede is slegs enkele kenmerke van probleme wat deur 

iets wat in die verlede gebeur het, ontstaan het. W anneer persone bedien word 

sodat hulle genees kan word van die pyn wat gebeure in die verlede veroorsaak het, 

word die volgende werkswyse gevolg: 

1. Die persoon word gehelp om die oorsaak te ontdek en te hanteer. 

2. Die persoon word gehelp om deur meditasie en gebed die persone wat 

verantwoordelik is vir die pyn te vergewe. 

3. Daar word saam met die persoon in 'Jesus se teenwoordigheid' deur 

die verlede 'gestap'. Hierdeur word die persoon bewus gemaak dat 

Jesus bewus is van die wonde. 

4. Outoriteit word oor die sonde geneem deur die band tussen die 

persoon en die verlede, deur die bloed van, en in die naam van Jesus 

te verbreek. 

5. Genesing word uitgespreek oor die sonde wat blootgele is. 
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6. Die binding tussen persone en dinge word in Jesus se naam verbreek. 

7. Waar nodig word sekere liggaamsdele aan Jesus Christus toegewy. 

8. Die persoon word gehelp om daagliks uit die vergifnis te lewe. 

(Wimber, Seminar Vol4:Tape 7-8) 

(iii) Genesing van die liggaam 

Die Vineyard Christian Fellowship is veral daarvan bewus dat baie liggaamlike 

siektes deur probleme op ander vlakke veroorsaak word. So bestaan die vermoede 

dat gewrigsontsteking baie keer deur onvergewensgesindheid veroorsaak word. 

Groot versigtigheid word aan die dag gele wanneer 'n persoon wat liggaamlik siek 

is, bedien word. Klem word baie sterk op die identifikasie van die probleem op die 

natuurlike en bonatuurlike vlak geplaas. Die volgende metode word gevolg: 

1. Die probleem word ge!dentifiseer op natuurlike en bonatuurlike vlak. Om by 

die kern of wortel van die probleem uit te kom, word veral gepoog om te 

luister na wat die Here se. 

2. Die siekte word aangespreek en beveel om die liggaam te verlaat. 

3. Vir enige spesifieke opdrag word geluister na wat die Here se deur 'n 'woord 

van kennis', wat geloof kan vereis voordat die gene sing plaasvind. 
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4. Daar word gekyk vir fisieke manifestasies van die Heilige Gees in die 

persoon se liggaamlike aksies. 92 

5. Daar word uitgevind waarop die persoon sy geloof vestig. 

6. Indien nodig word die persoon gelei om te bid. 

7. Die persoon word gehelp om emosioneel tot bedaring te kom. 

8. Daar word vasgestel hoe die persoon voel. 

9. Die persoon word aangeraai om die Evangelies te lees en om 'n geneesheer 

te besoek. 

(iv) Genesing van demoniese aktiwiteite 

Demoniese aktiwiteite is vir die Vineyard Christian Fellowship 'n werklikheid 

waarmee rekening gehou moet word. Ten spyte van die werklikheid word daar 

nogtans nie demone agter elke probleem gesoek nie. Sekere liggaamlike reaksies 

van die persoon wat versorg word (soos oe wat omdop), is vir hulle 'n teken van die 

teenwoordigheid van demone. Hulle meen dat dit egter belangrik is dat hierdie 

liggaamlike reaksie bevestig moet word deur dit wat die persoon wat bedien by die 

Heilige Gees hoor. Die aard van demoniese aktiwiteite maak dat hulle net persone 

92 Word later in die hoofstuk bespreek. 
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wat deeglik opgelei is, toelaat om die leiding te neem. Die volgende werkswyse 

word gevolg:93 

1. Die omstandighede waartydens bevryding plaasvind, is belangrik aangesien 

die behoefte aan bevryding te eniger tyd na vore kan kom. Daar moet 

gepoog word om bevryding privaat te doen. Die persone se menswaar-

digheid en Godwaardigheid moet beskerm word. Bevryding kan baie tyd in 

beslag neem. 

2. 'n Spanbenadering word gevolg. Een persoon neem die leiding terwyl 'n 

ander bid en nog iemand slegs waarneem. Die span moet in staat wees om 

roUe om te rui1 indien nodig. 

3. Die gawe om tussen geeste te onderskei, is belangrik. Die werklike 

93 

teenwoordigheid van demoniese aktiwiteite moet vasgestel word. Dit word 

sigbaar in 'n opmerklike persoonlikheidsverandering. Dit is sigbaar ook in 

die oe wat omdop (die demoon pro beer sy teenwoordigheid wegsteek), 'n 

dofheid oor die oe, 'n abnormale vergroting van die pupille en met 'n 

algemene verstardheid in die gesig. Die liggaam kan sekere manifestasies 

Gedurende die navorser se besoek was geen bevrydings by die Vineyard Christian 
Fellowship gedoen nie. Die London Healing Mission het wei bevryding aan 
iemand bedien maar aangesien die Ieier bang was dat die persoon wat bedien word, 
blootgestel sou voel, is die navorser nie toegelaat om die geleentheid by te woon 
rue. 
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toon in reaksie op die demoon se teenwoordigheid. 'n Bonatuurlike 

onderskeiding van die Heilige Gees speel 'n belangrike rol by die 

identifisering van die demoniese aktiwiteit. 

4. Pro beer om beheer oor die oe te kry wat kontak met die demoon versinne

beeld. Vra wat die naam van die demoon is, wat die naam beteken en wat 

die demoon doen. Maak die demoon stil as dit poog om met jou te redeneer, 

of onnodig te praat of selfs te profeteer. Beveel dit ook om te swyg as dit 

onnodige lawaai wil veroorsaak. Wy die liggaamsdele aan die Here toe. 

Bestraf ('renounce') die demoon in Jesus se naam en beveel hom om die 

persoon te verlaat. Hou hiermee aan totdat die getuienis dat die demoon weg 

is, ervaar word. W ees op die hoede vir wegkruiptegnieke van demone. 

5. Hers tel die persoon in Jesus se naam. Help die persoon om voor Jesus skuld 

te bely en vergifnis te ontvang. Help die persoon om hom aan Jesus oor te 

gee en die krag van die Heilige Gees te ervaar deur die doping met die 

Heilige Gees te ontvang. Skakel die persoon in by medegelowiges. 

(v) Genesing van die wat in hospitale is 

Wanneer die Vineyard Christian Fellowship persone in hospitale bedien, word 'n 

ander benadering gevolg. Die pasient in die hospitaal het hulself onder die sorg van 

medici geplaas en die gesagstruktuur in die hospitaal moet erken word. Dit beteken 
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dat die persoon die medici magtiging gegee het om die instrument van genesing te 

wees. Hierdie magtiging moet in die hospitaalbediening erken word. AI die 

elemente van die vorige metodes is van toepassing . 

Dit is duidelik dat die Vineyard Christian Fellowship van mening is dat die persone 

wat by die hospitaal gaan bedien, spesiaal daarvoor moet voorberei. Hierdie 

voorbereiding bestaan uit die volgende fasette. 

Wie Jesus is en wat Hy doen. 

Die persone moet hulself herinner aan wie Jesus is en wat Hy doen. Hy is die 

almagtige God en in staat om te genees. Hy is die liefdevolle God wat gewillig is 

om te genees. Hy het sy lewe gegee sodat mense heel (whole) kan wees. Hy het 

die bose oorwin en alles moet die knie voor Hom buig. 

Wat 'n gelowige in Jesus is. 

Vervolgens moet die persone hulself herinner aan wie hulle in Christus is. Elkeen 

wat bedien, is 'n kind van God en hulle geregtigheid is in Hom. Hulle is elkeen sy 

dienskneg. Saam met Christus is hulle elkeen gesetel in hemelse plekke en is sy 

medewerkers. 

Outoriteit en opdrag 
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Hulle moet hulself aan die outoriteit en opdrag wat hulle van Jesus ontvang het om 

te genees, herinner. Dit beteken om bewus te wees dat: 

* jy gestuur is soos wat Jesus gestuur is, 

* met outoriteit om te genees beklee is, en 

* deur die Heilige Gees bekragtig (van krag voorsien) is om te genees. 

Ajhanklikheid 

Persone wat bedien, moet in afhanklikheid van die Heilige Gees bedien en moet 

hulself ledig van enige selfvermoende gedagtes. Niks kan uit eie vermoe gedoen 

word nie. Daar moet afstand gedoen word van aannames en vooronderstellings wat 

nie van die Heilige Gees is nie. Vra God wat Hy wil he gedoen moet word en hoe 

by sy plan ingeskakel kan word. Die Heilige Gees word genooi om saam te kom. 

Sy teenwoordigheid moet gehonoreer word. 

Die omstandighede wat heers as die kamer ingekom word, speel 'n belangrike rol. 

Indien dit nodig is, moet mense gevra word om die kamer te verlaat. Bestraf geeste 

wat 'n atmosfeer van bedruktheid in die vertrek veroorsaak. Moenie na die kondisie 

kyk nie maar kyk na God en wat Hy wi1 he gedoen moet word. Bewys liefde, raak 

die persoon aan, lees die W oord en luister na God se opdragte. 
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(d) Manifestasies van die Heilige Gees 

Deur die gereelde beoefening van die kerklike diens van genesing het die Vineyard 

Christian Fellowship deur die jare waarnemings van sekere manifestasies van die 

Heilige Gees gemaak. Daar is gemerk dat sekere liggaamlike manifestasies in die 

liggaam van die persone wat bedien, asook die persone wat bedien word, plaasvind. 

Dit gebeur nie met almal nie, maar waar dit gebeur, word dit herken en word 'n 

sekere begrip daaraan geheg. Sommige manifestasies verskil van persoon tot 

persoon in graad, voorkoms en intensiteit. 

Die manifestasies is vir die Vineyard Christian Fellowship 'n teken van die Heilige 

Gees se teenwoordigheid in of op 'n persoon. Die afwesigheid daarvan beteken nie 

dat die Heilige Gees nie teenwoordig is nie. 

Die waarneming oor die algemeen is dat wanneer die Heilige Gees beweeg, hierdie 

manifestasies normaalweg na vore kom (Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Onderhoud 19 Februarie, Boise). Geen verduideliking kan deur die London Healing 

Mission of die Vineyard Christian Fellowship vir hierdie manifestasies gegee word 

nie. Deur die manifestasies te sien kan die persone wat bedien die teenwoordigheid 

en die werk van die Heilige Gees op daardie oomblik herken. 

Manifestasies ten opsigte van die persoon wat bedien word, word soos volg beskryf: 
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Warm gloede in sekere gedeeltes van die liggaam 

Tintelinglhoendervleis 

Sagtheid in gesindheid, en trane 

Houding van gebrokenheid 

Toename in spanning van sekere gedeeltes van die liggaam 

Bewing van liggaamsdele 

Die neerval onder die krag van die Heilige Gees 94 

'n Rustigheid 

'n Gevoel van 'n elektriese stroom wat deur die liggaam gaan 

Lighoofdigheid 

Moegheid of tamheid 

Die ervaring van vrede 

Gesig wat straal 

94 Richards (1989:27-38) noem dit 'resting in the Spirit'. 
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Blydskap en lag 

Swaar asemhaling 

'nKreun 

Manifestasie ten opsigte van persone wat bedien, word soos volg beskryf: 

Wannte in 'n sekere gedeelte van die liggaam 

Hoendervleis 

Bewing van hande 

'n Bewussyn van die sonde wat teenwoordig is 

Niks (Wanneer niks ervaar word nie bedienjy bloot op grond van die opdrag 

wat die Woord van God daartoe gee.) 

Spesiale salwingskrag wat uit jou liggaam vloei 

Innerlike getuienis en oortuiging dat jy iemand moet genees 

Ervaring asof elektrisiteit deur jou vloei 

'n Bewussyn van 'ek weet' ('sence of knowing') 
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'n Mate van distansie. Jy kan jouself sien waar jy besig is om in die naam 

van die Here te genees. 

(e) Algemene opmerkings 

4.5.5.2 

Volgens die Vineyard Christian Fellowship is sommige persone van nature 

genesers. Die salwinge verskil van persoon tot persoon en die meeste genesings 

vind plaas bloot omdat die mense die Bybelse opdrag uitvoer. 

Die werkwyse by die London Healing Mission 

Die werkswyse by die London Healing Mission verskil van die Vineyard Christian 

Fellowship. Die verskil in metodologie hang saam met die verskille in waardes, 

prioriteite en die agtergrond van elke bediening. 95 Die London Healing Mission is 

'n tradisionele Anglikaanse bediening en in hierdie tradisie word mense wat bedien, 

amptelik deur die kerk opgelei. Dit is nie 'n opleidingsentrum nie en gevolglik 

word min aandag gegee aan opleiding en die vorming van teoriee oor die kerklike 

diens van genesing. By hulle gaan dit oor dit wat ten opsigte van die kerklike diens 

van genesing geglo word en die bediening wat daaruit voortvloei. Die werkswyse 

wat vervolgens uiteengesit word, sal die aangeleentheid verder verhelder. 

(a) Die verhouding tussen die persoon en Jesus 

95 Daar is voorheen reeds op die verskille in agtergrond gewys. 



172 

Die praxis in die kerklike diens van genesing by die London Healing Mission 

sentreer rondom die vrae of jy Jesus lief het, of Jesus jou lief het en of jy jou lewe 

aan Hom gegee het.96 

W anneer iemand bedien word, word bogenoemde vrae aan die persoon gestel om 

vas te stel wat die verhouding tussen die persoon en Jesus is. Indien die verhouding 

nog nie bestaan nie, kan die persoon die keuse maak om Jesus liefte he deur elke 

tien minute per dag Jesus te dank vir sy liefde. As die persoon dit elke tien minute 

per dag hardop sou doen, dan sal hy of sy dit ongeveer honderd keer aan die einde 

van die dag gedoen het. Dit word dan die 'Hundred Times' -gebed genoem 

(Arbuthnot 1993:63). Hierdie raad word by elkeen aanbeveel wat nie opreg kan 

getuig dat hy/sy Jesus liefhet nie. Dit is vir hulle 'n psigologiese feit dat 'n 

waarheid wat 'n persoon voortdurend herhaallater ook aanvaar word.97 

Gedurende die deelnemende waarnemingsproses is gevind dat die London Healing 

Mission getrou op hierdie model werk. Daar is waargeneem dat persone waaroor 

onsekerheid bestaan oor die egtheid van hulle antwoorde, eers weggestuur word en 

dan vir 'n tweede onderhoud moet kom.98 Met die onderhoud het dit geblyk dat die 

96 

97 

98 

Hierdie vrae is deel van die waardestelsel en is reeds voorheen bespreek. 

'It is a psychological fact that a truth wich is often repeated becomes accepted' 
(Arbuthnot 1993:63). 

Daar is opgemerk dat die een persoon wat op hierdie wyse weggestuur is baie 
teleurgesteld die bediening die betrokke dag verlaat het. 
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London Healing Mission gehoop bet dat in die tydperk voor die tweede onderhoud, 

die persoon sy verhouding met Jesus op bogenoemde wyse sal herstel. Die London 

Healing Mission bet ook tydens die onderhoud aangetoon dat indien mense nie eg 

hieromtrent is nie daar geweier word om bulle met hul probleem te help. Volgens 

die Ieier is dit sy ervaring dat as bulle die mense sou help dit eintlik 'n vermorsing 

van kosbare tyd is, aangesien niks van die hulp kom nie99 (London Healing Mission 

1995: Onderhoud 1, 10 Maart). 

(b) Skuldgevoelens? 

Opvallend tydens die waarneming was dat die London Healing Mission soms 

skuldgevoelens gebruik in 'n poging om die persoon te oortuig van Jesus se liefde. 

Die volgende twee aanhalings toon duidelik hoe dit gebeur en ook dat dit deel van 

die bediening van die London Healing Mission is: 

'Surely you wouldn't want Jesus to suffer the pain of rejection at your 

hands?' (Arbuthnot 1993: 18), 

en later: 

99 

'Do you realize that rejecting Jesus you are actually inflicting on Him the same hurt 

Uit die onderhoud kon afgelei word dat die London Healing Mission die herstelde 
verhouding met Jesus as 'n voorvereiste beskou word vir enige genesing om plaas 
te vind. 



174 

that others have inflicted so often on you?' (Arbuthnot 1993:43). 

Met hierdie optrede is daar dadelik 'n verwydering opgemerk tussen die persoon in 

nood ( wie se nood nou nog groter is omdat Jesus ook nog skade aangedoen is) en 

die London Healing Mission. Die sagtheid en liefdevolheid van die London 

Healing Mission versag in 'n mate die optrede, maar dit is egter te betwyfel of dit 

heeltemal geneutraliseer word. 

(c) Die 'Hundred Times Prayer' 

Die London Healing Mission is van mening dat genesing wat nie onmiddellik 

plaasvind nie wellater kan plaasvind. Tydens die waarnemingsgeleentheid het daar 

geen onmiddellike genesings plaasgevind nie. Persone wat bedien is, is egter 

gemotiveer om te volhard in die geloof met die 'Hundred Times Prayer' beginsel. 100 

Nogtans is waargeneem dat sommige die diens verlaat het met die ervaring dat daar 

erens nog iets fout was en met 'n onsekerheid oor hoekom hulle nie genees is nie. 

Dit wi1 voorkom asof die afwesigheid van genesings wat onmiddellik plaasvind, 

meebring dat daar deur die London Healing Mission voor elke diens terugvoering 

gegee word oor genesings wat later gebeur het. 101 Hierdie terugvoering word 

100 

101 

Soos voorheen in die hoofstuk verduidelik. 

Hierdie terugvoering kan ook op die Videobande gesien word (Arbuthnot en 
Arbuthnot video vol.1 ). 
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volgens hulle dan weer gebruik in die persoonlike bediening as daar gemerk word 

dat iemand teleurgestel is omdat hy/sy nie genees is nie. Die terugvoering moet die 

persoon troos en positiefmaak om te verwag dat die genesing wellater sal gebeur. 

In hierdie proses word daar ook deur hulle in gedagte gehou dat God sy eie tyd het 

wanneer Hy genees. 

(d) Kommunikasie met die Heilige Gees 

Hierdie kommunikasie tussen die persoon en die Heilige Gees is nie werklik 

waarneembaar in enige situasie nie. Daar is wel met die onderhoud aandag hieraan 

gegee. Die London Healing Mission het tydens die geleentheid hierdie gedagtes as 

'n 'anointed or inspired guess work' beskryf. In die gesprek was dit duidelik dat die 

leier van die London Healing Mission versigtig was om die gedagtes wat hom te 

binne skiet, sommer dadelik as komende van die Heilige Gees te aanvaar. Hy is van 

mening dat dit veel makliker vir hom is om te vermoed dat gedagtes van Jesus kom 

as om seker daarvan te wees. Dit was ook opmerklik dat beelde en woorde meer 'n 

teoretiese moontlikheid is as wat dit in die praktyk 'n werklikheid vir hom is. 

(e) Die nagmaal 

Die London Healing Mission bedien tydens die kerklike diens van genesing op 

Donderdae die nagmaal. Die gebruik van die nagmaal het direk te make met die feit 

dat die London Healing Mission (in lyn met Anglikaanse kerk se inkarnasie-
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teologie) glo dat die Gees van Jesus Christus deel van die wyn en die brood word. 

Dit sal dan gebeur elke keer wanneer die wyn en die brood deur middel van gebed 

gewy word. 102 Wanneer 'n mens dus die nagmaal gebruik, is die Gees van Jesus 

letterlik injou. Wanneer persone gedurende die week by die London Healing 

Mission bedien word, word die nagmaal ook vir hulle aangebied. W anneer iemand 

bevry word van demoniese magte word die nagmaal gebruik omdat die London 

Healing Mission oortuig is dat die demoniese mag en die bloed van Jesus Christus 

nie gelyktydig in dieselfde liggaam teenwoordig kan wees nie.103 As die proses lank 

duur, sal die nagmaal elke halfuur bedien word (Arbuthnot 1993:142). 

Selfs vertrekke word gereeld gereinig deur 'n paar druppels gewyde wyn in die 

naam van Jesus in die vertrek te sprinkel. Wanneer iemand vir bevryding gekom het 

en die vertrek verlaat, word die vertrek onmiddellik op bogenoemde wyse 

'gereinig'. 

Dit is duidelik dat die oortuiging bestaan dat die blote teenwoordigheid van Jesus 

Christus se Gees in die wyn dit onhoudbaar vir enige demoniese mag in dieselfde 

ruimte maak. Uit die veldnotas is dit ook opmerklik dat die bedieningspanne elke 

102 

103 

'I believe that the change took place with Jesus' words, "This is My body, this is 
My blood" (Arbuthnot 1993:140-142). 

'If a person is demonised the unclean things in them can not stand the blood of 
Jesus' (Arbuthnot 1993:141). 
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dag met die gebruik van die nagmaal begin (London Healing Mission 1995: 

Veldnotas, 6-8 Maart ). Uit die onderhoud is dit ook duidelik dat die London 

Healing Mission glo dat die gebruik van die nagmaal die persoon reinig en daarom 

ook goed voorberei vir afsprake met mense wat deur die dag kom met nood. 

4.6 Die rol van die mediese wetenskap 

Die Vineyard Christian Fellowship se siening oor die verhouding van die 

genesingsbediening en die mediese wetenskap kom in sekere riglyne na vore. 

Volgens die riglyne is dit duidelik dat God gesien word as die eerste bron van 

genesmg. Hy word genader en sy toestemming word gevra ten opsigte van 

genesmg. Sy wil oor die proses en oor die genesing word in die verband gesoek. 

Die mediese wetenskap word volgens die riglyne as 'n instrument in Godse hand 

gesien. God is nie in diens van die mediese wetenskap nie, maar die mediese 

wetenskap is in diens van God. God, eerder as die mediese wetenskap, word 

vertrou.104 Hulle wil die mediese wetenskap gebruik met die goedkeuring van God 

en dit is vir hulle belangrik dat so 'n praktyk nie teen die Bybelse model vir 

genesing moet wees nie. Mense wat bedien word en genesing ervaar, word na hulle 

mediese dokters gestuur ten einde bevestiging van hulle herstel te kry. 

104 Hierdie uitgangspunt van hulle beteken egter nie dat bulle die gevaar loop waarop 
Bonstedt (1968:82-92) wys, naarnlik dat die kerk in die verlede God so vertrou het 
vir genesing dat dit bygedra het tot 'n verwydering en spanning tussen die kerklike 
diens van genesing en die mediese wetenskap. 
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4. 7 Geestelike oorlogvoering 

Die ervaring het die Vineyard Christian Fellowship tot die oortuiging gebring dat 

sekere bose manifestasies ook na vore kom waar mense by die kerklike diens van 

genesing betrokke is. Hulle het vervolgens die volgende as riglyne opgestel en uit 

die dokumente en onderhoude is hulle ook duidelik bewus hiervan: 

1. Siekte is die domein van Satan. 

2. As jy deelneem aan die kerklike diens van genesing maak jy jouself 'n teiken 

vir demoniese aanvalle. 

3. Satan loods sy aanvalle voor, tydens en na die kerklike diens van gene sing. 

Aanvalle van Satan voordat die kerklike diens van genesing plaasvind: 

1. Skielike depressie 

2. Belangeloosheid en moegheid 

3. W oede en frustrasie 

4. Stryd en konflik met iemand naby jou watjou in die spesifieke 

omstandighede diskwalifiseer. 

5. Gevoel van onwaardigheid, ontoereikendheid en minderwaardigheid 
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Tydens die bediening word Satan se aanvalle as volg sigbaar: 

1. Aandag word afgelei 

2. Verbasing en onsekerheid 

3. Geen geloof of sal wing word ervaar nie. 

4. 'n Meerderwaardigheidsgevoel 

5. Jy begin fokus op die onmoontlikheid van die siekte. 

6. Moedeloosheid omdat niks gebeur nie 

Nadat die kerklike diens van genesing plaasgevind het, is Satan se aanvalle sigbaar 

in die volgende: 

1. Depressie 

2. Trots 

3. Gevoel van mismoedigheid en mislukking 

4. Moegheid en uitgeputheid 

5. Gemengde gevoelens 
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Vir die Vineyard Christian Fellowship is dit belangrik om God se stem te kan hoor 

en om op grond van geloof en outoriteit die diens van genesing te beoefen. Persone 

wat bedien, moet hulleself ondergeskik aan God stel en moet bereid wees om Satan 

te weerstaan en te bestraf. Hulle moet ook versigtig wees om nie op hulle eie 

emosies staat te maak nie en moet op die uitkyk wees vir die taktiek wat Satan volg. 

Vir die London Healing Mission is die aktiwiteite van Satan 'n realiteit. Hulle maak 

egter nie so 'n fyn onderskeiding as wat die Vineyard Christian Fellowship maak 

nie. Uit die onderhoude het dit egter duidelik na vore gekom dat hulle op hulle 

hoede is vir die aanvalle wat Satan in sy poging om die kerklike diens van genesing 

te laat misluk, loods (London Healing Mission 1995: Onderhoud 1-4). 

4.8 Redes waarom mense nie genesing ontvang nie 

Nie almal vir wie daar gebid word, ontvang genesing nie. Vir baie mense is dit 'n 

probleem. Hierdie is een van die belangrike redes waarom gelowiges nie die 

waagmoed het om by die kerklike diens van genesing betrokke te wees nie. Persone 

wat wel daarby betrokke is, kom op 'n stadium in 'n situasie waar die werklikheid 

verantwoord moet word (Vineyard Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 

Februarie). 

Uit die data is dit duidelik dat die London Healing Mission en die Vineyard 

Christian Fellowship hierdie probleem op verskillende wyses hanteer. Die 
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Vineyard Christian Fellowship aanvaar die probleem as deel van die huidige 

sondige wereld wat nog nie verander is nie. Dit wil voorkom asof die verband wat 

vir die Vineyard Christian Fellowship tussen genesing en die Koninkryk van God 

bestaan, volgens hulle 'n voldoende verklaring bied vir die feit dat almal nie genees 

word nie. Hulle wend nie werklike pogings aan om die probleem te ontleed nie. 

Die klem val op die bediening van genesing wat deur die gawes van die Heilige 

Gees ( openbarings of kraggawe) en/ of bloot met die outoriteit om die opdrag van 

Jesus uit te voer, moet plaasvind (Vineyard Christian Fellowship 1995: Veldnotas, 

6-28 Februarie; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 1, 20 Februarie). 

Verder bestaan die oortuiging ook dat daar altyd by die kerklike diens van genesing 

'iets' met die persoon wat bedien word, gebeur. Hierdie 'iets' is altyd opbouend, 

versorgend en van so 'n aard dat die persoon die bediening as positiefbehoort te 

beleef al sal die fisiese genesing nie plaasvind nie (Vineyard Christian Fellowship 

1995: Veldnotas, 6-28 Februarie; Vineyard Christian Fellowship 1995: Onderhoud 

1, 20 Februarie ). 105 

Die Vineyard Christian Fellowship sien ook die mens in sy totaliteit. Die mens 

vorm as liggaam, siel, hart, verstand en gees 'n eenheid en dit is daarom nie 

105 Met hierdie siening vereenselwig die Vineyard Chrisian Fellowship hulle met 
skrywers soos onder andere Simundson (1982:330-339) wat dit as deel van die 
werklikheid beskou dat nie almal genees word nie. 
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moontlik om byvoorbeeld die liggaamlike los te maak van die res van die mens nie. 

Die genesingsbediening volg dus 'n holistiese benadering waarin daar gestreefword 

om die totale mens te genees. Hulle is daarvan oortuig dat die probleme op 

sielevlak en die geestelike vlak in liggaamlike siektes sigbaar kan wees en 

omgekeerd. As mens net op die liggaamlike probleme konsentreer, kanjy jouself 

dus mislei. 

Die Vineyard Christian Fellowship wend geen poging aan om die verbande tussen 

liggaam, siel, hart, verstand en gees te ontleed of te verstaan nie. Dit word bloot as 

'n realiteit aanvaar. 

Die data toon duidelik dat die Vineyard Christian Fellowship die klem op die 

verantwoordelikheid van die gelowige plaas. Die gelowige is verantwoordelik om 

die kerklike diens van genesing as deel van sy normale lewenstyl te beoefen. Die 

ontleding van hoekom mense nie gesond word nadat daar vir hulle gebid is nie is 

wel iets wat aandag verdien, maar is nie so belangrik dat dit kan bepaal of die 

kerklike diens van gene sing moet plaasvind of nie. Die ontleding sou hoogstens kon 

meebring dat die diens van genesing anders ingerig word (Vineyard Christian 

Fellowship 1995: Veldnotas, 6-28 Februarie; Vineyard Christian Fellowship 1995: 

Onderhoud 19 Februarie, Boise). 

Die London Healing Mission is daarvan oortuig dat die Here meer mense wil genees 
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as wat tans die geval is.106 Arbuthnot (1993:88-108) bespreek verskeie redes wat 

verduidellik hoekom mense nie gesond word na gebed nie. Die skrywer toon aan 

dat slegs enkele persone uit elke paar dosyn gevalle vir wie gebid word, onmiddellik 

genees word. 107 Die res ontvang genesing oor 'n periode. Baie mense word dan nie 

genees nie omdat daar in die periode nie volhard word om te bid nie. Een van die 

belangrike redes is dus die gebrek aan volharding. 

'n Verdere rede is dat sommige net die Here in gebed nader vir die voordeel wat dit 

vir hulle inhou. As daar met so 'n gesindheid gebid word, is daar 'n afname in 

genesings. 108 

'n Ander rede wat aangebied word, is dat die Here nie genees nie omdat Hy iets 

beters in gedagte het. 109 Die skrywer maak hierdie afleiding omdat persone soos 

J oni Eareckson aantoon dat sy bly is dat die Here haar nie genees het nie aangesien 

haar lewe in die rolstoel vir haar wereldwyd 'n bediening onder persone in rolstoele 

oopgemaak het. Nog 'n rede is dat sommige nie regtig genees wil word nie omdat 

106 

107 

108 

109 

'I am sure the Lord wants to heal more people than we do actually see healed in 
our churches (Arbuthnot 1993:78). 

Sien voetnota 54 vir volledige aanhaling. 

'If we seek Him for what we can get out ofHim namely, the healing, we are not so 
much loving Him as trying to grasp from Him, and fewer people get healed' 
(Arbuthnot 1993:78). 

'He won't heal us ifHe has something better for us' (Arbuthnot 1993:81). 
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die siekte meebring dat hulle aandag ontvang. 110 

Die London Healing Mission het egter een rede wat hulle vir die probleem aanbied 

en wat voorsiening maak vir alle gevalle, selfs vir gevalle soos hierbo beskryf, 

naamlik dat God soverein en ondeurgrondelik is en daar daarom geleenthede is 

waartydens Hy nie genees nie. 111 Indien 'n mens in 'n situasie kom waar pyn 

verduur moet word, moet jy God nogtans aanbid, wegkyk van die pyn, en die pyn 

gebruik as 'n geleentheid om nader aan Hom te beweeg (Arbuthnot 1993:87). Die 

Here tugtig die wat Hy liefhet en straf elkeen wat Hy as seun aanvaar. 112 

Dit is duidelik dat daar verskille is tussen die waardes, prioriteite en praxis van beide die 

bedienings. In die volge~de hoofstuk word die redes vir hierdie verskille asook ander 

gevolgtrekkings bespreek. 

110 

111 

112 

Sien Arbuthnot (1993:82) vir 'n voorbeeld van so 'n geval. Hy beskryf die geval 
van 'n vrou wat nie genees wou wees nie aangesien haar siekte meebring dat sy 
aandag van haar gesin kry.!'(Arbuthnot 1993:82). 

'I could only tell him that God is a mystery; that God is sovereign; and there are 
occasions when He simply has not healed' (Arbuthnot 1993:84). 

'The Lord disciplines those He loves, and He punishes every one He accepts as a 
son'(Heb 12:5-12) (Arbuthnot 1993:88). 
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HOOFSTUK 5 

5. Vergelykings 

In die vorige hoofstuk is die verskillende basiese elemente van die teoriee oor en die 

verskillende praxes in die kerklike diens van genesing van 'n tradisionele bediening 

en 'n vemuwende bediening ge'identifiseer en bespreek. In die bespreking kan 

sekere ooreenkomste en verskille opgemerk word wat duidelik na vore kom. 

Hierdie data is met mekaar vergelyk en word vervolgens onder drie opskrifte, 

naamlik waardes, prioriteite en praxis, bespreek. 

5.1 Waardes 

In die vorige hoofstuk is daarop gewys dat die waardestelsel bestaan uit stellings 

waarmee redes vir die kerklike diens van genesing aangevoer word en dat hierdie 

stellings geloofwaardigheid aan hierdie werksaamheid van elke bediening moet gee. 

Die verskille in Bybelgebruik en die interpretasie van Bybeltekste maak dat die 

London Healing Mission en Vineyard Christian Fellowship elkeen 'n 

genesingsbediening ontwikkel het. Die volgende ooreenkomste tussen die waardes 

van die tradisionele bediening en die vemuwende gemeente word deur die 

navorsing blootgele: 

1. Die Bybel neem by beide 'n sentrale plek in die waardestelsel in. 
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2. Die plek wat die Bybel inneem, speel 'n sentrale rol in die wyse 

waarop elkeen die genesingsbediening beoefen. 

3. Elkeen gebruik die By bel om geloofwaardigheid aan hulle bedienings 

te gee. 

Die belangrikste verskil wat uit die data-ontleding na vore kom, is die verskil in die 

Bybelgebruik en interpretasie. Vir die London Healing Mission is die opdrag (ten 

opsigte van die genesing) in die Bybel die belangrikste terwyl die Vineyard 

Christian Fellowship die genesingsbediening binne die konteks van die Koninkryk 

van God verstaan. Die London Healing Mission beskou die opdrag as 'iets' wat 

gehoorsaam moet word terwyl die Vineyard Christian Fellowship die Koninkryk 

van God as 'iets' sien, waarvan die gelowige deel is, en daarom word die 

genesingsbediening as deel van die normale aktiwiteite van die geloofslewe ervaar. 

'n Tweede verskil is dat die London Healing Mission die genesing in die Bybel as 

'n beklemtoning van die opdrag sien, terwyl die Vineyard Christian Fellowship dit 

as voorbeelde sien wat nagevolg kan word. 

Vir die London Healing Mission is daar 'n mate van verpligting terwyl vir die 

Vineyard Christian Fellowship daar 'n mate van uitdaging is. 'n Uitdaging om die 

Koninkryk van God gestalte te gee deur die beoefening van die diens. 

5 .1.1 Verhoudinge 
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Verhoudinge speel by elkeen van die bedieninge 'n rol. Die Vineyard Christian 

Fellowship beklemtoon verskillende soorte verhoudinge. Daar word klem gele op 

die horisontale verhouding tussen mense en die vertikale verhouding tussen mens en 

God. In die horisontale verhouding gaan dit oor die wedersydse demonstrasie van 

liefde en versorging van mekaar wat plaasvind met die beoefening van die 

genesingsbediening. Die vertikale verhouding word beklemtoon as die wyse 

waarop die Heilige Gees die persoon wat bedien in die bedieningsituasie moet lei. 

Die klem word gele op gesonde onderlinge verhoudinge met mekaar (die wat 

gelowiges is) en hulle verhouding met die Heilige Gees, sodat die persoon wat in 

nood is, versorg kan word en tuis kan voel tussen die gelowiges. Die persoon wat 

versorg word, word dus ingetrek in 'n gemeenskap waarin daar gesonde 

verhoudinge bestaan. 

In die London Healing Mission is die klem op die horisontale verhouding en die 

vertikale verhouding anders. In die horisontale verhouding gaan dit oor die feit dat 

die mense bedien moet word en dat genesing vir elkeen wat in nood is, uit die 

bediening kan voortvloei. Die herstel van die vertikale verhouding tussen mense en 

God word as 'n voorwaarde vir genesing beskou. Klem word veral op die 

verhoudingswereld, hetsy dit die vertikale of horisontale aspek daarvan is, van die 

persoon wat bedien word, gele. 

Altwee bedieninge stem dus saam oor die belangrikheid van die verskillende 
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verhoudinge maar beklemtoon dit verskillend. 

In die verband kan die afleiding gemaak word dat die Vineyard Christian 

Fellowship die gesonde verhoudings van die geloofsgemeenskap met mekaar en met 

die Heilige Gees beklemtoon, sodat mense in nood versorg kan word, terwyl die 

London Healing Mission mense in nood versorg deur klem te le op hulle (die wat in 

nood is) verhouding met Jesus. 

'n Moontlike rede vir die verskil kan wees dat die Vineyard Christian Fellowship 'n 

vemuwende gemeente is wat nie 'n lang tradisionele agtergrond het nie, en dat 

gelowiges in die bediening van mekaar afhanklik is. Aan die ander kant is die 

London Healing Mission 'n bediening met 'n lang tradisionele agtergrond waar 

mense nie meer soveel op mekaar aangewese is soos voorheen nie. Daarby plaas 

die tradisie eerder klem op wat die kerk vir ander kan doen. 

5.1.2 Die waarde van genesing 

Altwee bedieninge beskou genesing as 'n wesenlik deel van die geloofshandelinge 

van die kerk. In die geval van die London Healing Mission is dit 'n amptelike 

handeling van die kerk, terwyl die Vineyard Christian Fellowship van menings is 

dat dit deel van die gelowige se alledaagse lewe is. 

Wanneer die London Healing Mission die waarde van genesing probeer verwoord, 
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beklemtoon hulle veral die genesing wat mense in nood kan ervaar. Die waarde le 

in dit wat die persone ontvang. Die London Healing Mission is in die proses slegs 

die instrument daarvoor. 

Die Vineyard Christian Fellowship heg waarde daaraan dat elke gelowige die 

voorreg het om die genesingsbediening te beoefen en op so 'n wyse die instrument 

kan wees dat mense genesing ontvang. Die rede vir hierdie uitgangspunt is 

skynbaar dat genesing as 'n aktiwiteit van die Koninkryk van God gesien word, en 

iets is waarmee die gelowiges in die Koninkryk van God besig behoort te wees. 

5 .1.3 W aarde van gebed 

Vir altwee bedieninge is gebed die kommunikasie-geleentheid waartydens die 

Ieiding van die Heilige Gees ervaar word. Dit is vir altwee instansies belangrik om 

gedurende gebed sensitief te wees vir die funksionering van die gawes van die 

Heilige Gees. By die London Healing Mission is persone as individue by die proses 

betrokke terwyl die Vineyard Christian Fellowship 'n spanbenadering volg. Beide 

beklemtoon dat vir mense ruim tyd gegee moet word om op die Heilige Gees te 

wag. 

5.2 Prioriteite 

Prioriteite is daardie stellings wat op grond van die waardestelsel bepaal hoe die 
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genesingsbediening beoefen word. Aangesien daar verskille in die instansies se 

waardestelsel is, word die verskille gereflekteer deur die prioriteite van elkeen. 

Beide beskou die kerk se genesingsbediening as 'n belangrike prioriteit maar 

beoefen dit op uiteenlopende wyses. Die London Healing Mission beoefen die 

diens van genesing sonder om mense in die bediening self op te lei, en sonder om 

die wat bedien word die vaardighede aan te leer om ander te bedien. Die Vineyard 

Christian Fellowship rus gelowiges toe om ander te bedien. Die wat bedien word, 

word opgevolg en deel van die geloofsgemeenskap gemaak waar hulle toegerus 

word om ander te versorg. 

Ten spyte van die verskille wi1 dit egter voorkom of daar vir elkeen in die 

gemeenskappe waarin hulle die diens beoefen, bedieningsruimte bestaan. 

5.3 Die praxis 

Die praxis van beide bedieninge verskil opmerklik van mekaar alhoewel daar sekere 

ooreenkomste bestaan. Die ooreenkoms bestaan daarin dat nie een tydgebonde in 

hulle versorging is nie, en verder glo elkeen in die kragdemonstrasies van die 

Heilige Gees ('Power Evangelism'). Daar is egter groot verskille ten opsigte van 

hoe elkeen dit bereik. 

Die volgende is kortliks die belangrikse kenmerke van die Vineyard Christian 
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Fellowship se praktyk: 

1. Elke gelowige wat opgelei is, word betrek by die diens van genesing 

en daar word in 'n span bedien. 

2. Geen formele kwalifikasie is nodig nie, maar indiensopleiding word 

beklemtoon. 

3. Klem word gele op die lei ding van die Heilige Gees wat deur die 

werking van die gawes geskied. 

4. 'n Duidelike uitgemerkte werkswyse word gevolg en aangeleer. Dit 

geskied egter sonder om rigied in die verband te wees. 

5. Dit word van gelowiges verwag om die genesingsbediening deel van 

hulle lewenstyl te maak. 

6. Klem word ook gele op die erkenning en herkenning van bepaalde 

liggaamsreaksies wanneer die Heilige Gees mense aanraak. 

Die volgende is opsommende kenmerke van die London Healing Mission: 

1. 'n Persoon wat deur die Anglikaanse kerk self opgelei is, behartig die 

bediening. 
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2. Die werkswyse wat gevolg word, dra die karakter van 'n 

nagmaalsdiens asook algemene berading. 

3. Geen opleiding word vir gelowiges gegee nie. 

4. Die nagmaal word tydens bedieningsgeleenthede gebruik omdat geglo 

word dat die Gees van Christus fisies in die wyn en brood 

teenwoordig is. 

5. Geen spanbenadering word gevolg nie. 

6. Tydens die genesingsbediening word min aandag aan liggaamlike 

reaksies as gevolg van die Heilige Gees se aanraking gegee. 

5.4 Aard van die gemeentes 

Soos voorheen gemeld, is die Vineyard Christian Fellowship 'n gemeente wat van 

nuuts afbegin is. Daarteenoor is die London Healing Mission 'n bediening wat al 

dekades lank onder die toesig van die Anglikaanse kerk funksioneer en deur 'n 

Trustee beheer word. Hierdie verskil is belangrik vir sommmige van die 

gevolgtrekkings wat gemaak word. 
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HOOFSTUK 6 

6. Gevolgtrekkings 

In hoofstuk 2 is die bestaansreg en die formaat of wyse waarop die kerklike diens 

van gene sing behoort plaas te vind, bespreek. V ervolgens word sekere 

gevolgtrekkings spesifiek oor die bestaansreg en die formaat of wyse, asook 'n 

aantal ander gevolgtrekkings wat meer algemeen van aard is, gemaak. 

6.1 Bestaansreg van die kerklike diens van genesing 

Uiteenlopende standpunte oor die bestaansreg van die diens bestaan tans binne die 

kerk van Jesus Christus. Selfs binne dieselfde denominasie is hierdie standpunte 

soms wyd en uiteenlopend. Dit is hierdie verskillende standpunte wat maak dat die 

bestaansreg deur sommige gelowiges en selfs nie-gelowiges bevraagteken word. 

Die gevolgtrekking wat op grond van die navorsing oor die bestaansreg van die 

diens gemaak word, is deur die volgende argumente ondersteun: 

6.1.1 Verskillende genesingsinstansies 

Verskillende instansies bestaan wat verskillende soorte dienste lewer wat 

daarop gemik is om 'n bydrae te lewer sodat siekes gesond kan word. Die 

bestaan van die instansies asook moontlike suksesvolle resultate wat hulle 

behaal, hoef nie noodwendig te beteken dat die diens van gene sing geen 
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bestaansreg het nie. Selfs a1 sou 'n scenario geskets word wat aantoon dat 

meer genesings buite die kerklike diens van genesing plaasvind, beteken dit 

nie noodwendig dat die kerklike diens van genesing nie bestaansreg het nie. 

Die bestaansreg word nie deur die sukses daarvan of deur die vergelyking 

met ander instansies bepaal nie. Die sukses van die genesingsbediening van 

die kerk sou immers nie beteken dat die bestaansreg van byvoorbeeld die 

medici bevraagteken moet word nie. 

6.1.2 Toename in die beoefening van die kerklike diens van genesing 

Uit die navorsing kan die gevolgtrekking gemaak word dat daar 'n toename 

in die beoefening van die kerklike diens van genesing is. Hierdie toename is 

nie beperk tot 'n enkele denominasie of onafhanklike groep nie, maar kom 

oor die volle spektrum van die kerk van Jesus Christus voor. Selfs 

denominasies en groepe wat histories bekend was dat hulle afwysend teenoor 

die genesingsbediening staan, is skynbaar besig om opnuut te besin oor hulle 

uitgangspunte en praktyke (of in sommige gevalle die a:fwesigheid daarvan). 

6.1.3 Toename in genesings 

Met die toename in die beoefening van die genesingsbediening is die 

genesings wat plaasvind ook aan die toeneem. Selfs al sou genesings 

waaroor daar onsekerheid oor die egtheid daarvan bestaan, uitgeskakel word, 
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is daar steeds genesings wat plaasvind vanwee die beoefening van die 

genesingsbediening. Hierdie genesings oefen 'n positiewe invloed uit op die 

bestaansreg van die genesingsbediening. 

6.1.4 Kerklike diens van genesing as 'n realiteit 

Uit die navorsing kan die gevolgtrekking gemaak word dat die beoefening 

van die kerklike diens van genesing 'n realiteit is en dit wil voorkom dat die 

twee instansies daarmee ems maak. Die genesings waarvan hulle melding 

maak, is 'n direkte resultaat van die ems waarmee hulle op gereelde basis die 

diens beoefen. Hierdie realiteit blyk 'n positiewe invloed op die bestaansreg 

uit te oefen. 

6.1.5 Verskillende resultate 

Hierdie navorsing toon aan dat die resultate wat die twee instansies wat 

ondersoek is met hulle genesingsbediening bereik het, verskil. Die verskille 

is onder andere sigbaar in die aantal mense wat versorg word en die getal wat 

genees word. Die verskillende resultate van die twee instansies moet eerder 

toegeskryf word aan die verskille in hulle teoriee en praxes as wat dit die 

bestaansreg van die kerklike diens van genesing in twyfel moet trek. Uit die 

navorsing is dit duidelik dat nie almal genees word nie. Dit maak dat die 

twee instansies voortdurend besig is om na te dink oor hulle eie begrip van 
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en insig in die dinamika wat tydens die genesingsbediening fimksioneer. 

Hierdie nadenke bring mee dat die teoriee en praxes veel eerder opnuut 

aandag kry. Beide die instansies het aangetoon dat die feit dat nie almal 

genees word nie, nog nooit veroorsaak het dat hulle oorweeg het om die 

genesingsbediening te staak nie. In die lig hiervan wil dit voorkom asof die 

verskillende resultaat wat bereik word nie meebring dat die bestaansreg 

betwyfel moet word nie. 

6.1.6 Histories 

Die kerklike diens van genesing is 'n aktiwiteit in die kerk van Jesus Christus 

wat regdeur die geskiedenis 'n impak op die kerk gehad het. Keer op keer is 

die kerk gekonfronteer met hierdie bediening. Ten spyte van die verskillende 

standpunte wat in die geskiedenis hieroor ingeneem is (waarvan sommige 

selfs afwysend was), het dit telkens weer na vore gekom. 

6.1.7 Die Skrif 

Die gevolgtrekkings wat gemaak kan word, is dat waar gelowiges die diens 

van genesing beoefen hulle die opdrag op verskillende plekke in die Bybel 

vind. Dit wi1 voorkom of die opdrag wat hulle in die W oord vir hierdie diens 

vind, genoegsame rede vir die bestaanrseg hied. 
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6 .1. 8 Verskillende bedieninge 

Die huidige navorsing toon aan dat verskillende kerk-instansies elk op 'n 

eiesoortige wyse die genesingsbediening beoefen. Hierdie verskillende 

wyses van beoefening behoort die bestaansreg positief te bemvloed. Dit wil 

voorkom asof die genesingsbediening ten spyte van die verskille waarmee dit 

tans deur die respondente beoefen word, wel by die kerk tuishoort. Die 

vermoede bestaan dat a1 sou die kerk van Jesus Christus in die volle rykdom 

van denominasies en onafhanklike groepe, die genesingsbediening 

verskillend beoefen, dit eerder die bestaansreg positief as negatief sal 

bemvloed. 

6.1.9 Afwesigheid van die genesingsbediening 

Die navorsing toon aan dat sommige kerke a:fwysend teenoor die 

genesingsbediening staan. 

Waar die kerklike diens van genesing nie beoefen word nie is die stelling van 

Wimber (Seminar Vo14: Tape 5-6), waarna vooeheen verwys is, heel moontlik 

gepas: 

'As jy nie 'n teologie en praktyk vir genesing het nie sal jy geen genesings sien nie.' 

Hieruit word afgelei dat dit die gebrek aan 'n teologie en praktyk van die 
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genesingsbediening is wat maak dat sommige dit nie beoefen nie. AI sou daar 

groepe wees wat meen dat dit nie bestaansreg het nie sal hulle waarskynlik 

weerspreek word deur die resultate van die wat dit wei boefen. 

6.2 Die formaat van die genesingsbediening 

Die kerklike diens van genesing neem klaarblyklik verskillende vorms aan. 

Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word. Die formaat wat aangeneem word, 

word bepaal deur die teoriee. 'n Direkte verband bestaan tussen die teoriee en die 

praktyk. Dit blyk dat waar die teoriee en die praktyk voortdurend aandag kry, die 

diens van genesing met groter effektiwiteit en begrip beoefen word. 

Dit wil voorkom of daar binne die tradisionele kerk wei ruimte is om die diens van 

genesing te beoefen. Die kerklike tradisie en bestaande teologie verskaf 'n rykdom 

van nalatenskap in die tradisionele kerk. Daar moet egter gewaak word dat die 

beoefening van die genesingsbediening nie deur die tradisie en nalatenskap beperk 

word nie. 

Die huidige navorsing toon aan dat die ontwikkeling van teoriee en praxes makliker 

en meer omvangryk in nuwe onafhanklike gemeentes is. Een van die redes is 

waarskynlik dat die sekuriteit wat gevestigde tradisies meebring in 'n nuwe 

gemeente afwesig is. Hierdie ontwikkeling in nuwe toerie en praktyke skep die 

indruk van 'n dinamiese proses wat in die kerk se genesingsbediening teenwoordig 
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1s. Die dinamika blyk ten gunste van 'n bevestiging van die bestaansreg te wees. 

Uiteenlopende teoretiese uitgangspunte bring gewoonlik verskillende praktyke na 

vore. 

In die geval van die verskillende formate waarop die diens van genesing beoefen 

word, bevestig hierdie navorsing Theron (1986:52) se onderstaande stelling: 

'It would be generally agreed that there are a great many theological viewpoints 

about the church's ministry of healing; and it is equally certain that these differences 

in aproach have led to differences in practice.' 

Hierdie ryke variasie in die beoefening van die genesingsbediening kan na alle 

waarskynlikheid 'n argumente ten gunste van die bestaansreg ondersteun. 

6.3 Ander gevolgtrekkings 

Verskeie ander gevolgtrekkings kan vanwee die navorsing gemaak word. 

Sommige van hierdie gevolgtrekkings is duideliker sigbaar uit die ooreenkomste en 

verskille as ander. Waar gevolgtrekkings uit ooreenkomste en verskille gemaak 

word, is dit so aangetoon. Daar is ook gevolgtrekkings wat uit die 

waarnemingsproses en veldnotas na vore kom wat ook in hierdie afdeling bespreek 

word. 
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Sommige gevolgtrekkings het spesifiek met die bedienings van die respondente te 

maak terwyl ander gevolgtrekkings 'n meer algemene karakter toon. Die volgende 

gevolgtrekkings kan in die lig van bogenoemde gemaak word: 

6.3.1 Onkunde 

Daar is reeds voorheen daarop gewys dat die Vineyard Christian Fellowship moeite 

doen om gelowiges vir die genesingsbediening op te lei. In die veldnotas (wat 

tydens die data-insameling by die Vineyard Christian Fellowship gemaak was) is 

aangeteken dat die gelowiges wat as instrumente by die kerklike diens van genesing 

optree, tog 'n onkunde openbaar het. Alhoewel hulle 'n groot mate van vaardigheid 

in die beoefening van die kerklike diens van genesing openbaar, wil dit voorkom 

asof hulle be grip en insig in hulle eie handelinge beperk was. Uit gesprekke wat 

gevoer is met persone wat versorg is, was dit duidelik dat hulle onkundig is oor 

sommige van die 'dinge' wat met hulle gebeur het. Dit was egter duidelik dat hulle 

'iets' tydens die versorging ervaar het en dat die ervaring positief deur hulle beleef 

is. Die onkundigheid het skynbaar nie 'n negatiewe uitwerking gehad nie. Dit was 

klaarblyklik ook nie vir hulle op daardie oomblik belangrik gewees om alles wat met 

hulle in die bedieningsproses gebeur het, te verstaan nie. Waar daar tydens die 

versorging niks drasties rondom hulle probleem, met hulle gebeur het nie, het hulle 

nogtans aangetoon dat hulle na die versorging meer positief oor die toekoms was en 

dat dit die moeite werd was om versorg te word. Die onkunde is meer opmerklik by 
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persone wat versorging ontvang het en wat nog nooit aktiefby 'n kerk ingeskakel 

was rue. 

Die veldnotas wat tydens die besoek by die London Healing Mission gemaak is, 

toon aan dat daar opgemerk is dat dit voorkom of die onkunde by persone wat 

versorg is groter is as by die Vineyard Christian Fellowship. Persone wat versorg is 

se insig en begrip bestaan daarin dat hulle gekom het sodat 'iemand' wat deur die 

kerk georden is en 'n roeping het, vir hulle probleem kan bid. Die teoriee en die 

praktyk wat in die proses gefunksioneer het, was klaarblyklik nie iets waaroor hulle 

gedink het nie en sommige het aangetoon dat hulle ook nie meen dat dit nodig is dat 

hulle dit moet verstaan nie aangesien dit immers 'n kerkinstansie is. 

Opsommend kan die volgende gevolgtrekkings in die verband gemaak word. Daar 

bestaan onkunde by die gelowiges in die twee bedieninge oor die teoriee en oor wat 

alles tydens die genesingsdiens gebeur. 

Dit wi1 voorkom of die onkunde in die verband by die Vineyard Christian 

Fellowship kleiner is as by die London Healing Mission. 

6.3.2 Invloede 

Verskeie faktore kan 'n invloed uitoefen op die teoriee en praxes van die kerklike 

diens van genesing. Uit die navorsing is dit duidelik dat die genesingsbediening van 
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die twee respondente veral bei'nvloed is deur: 

* 

* 

Die Bybelgebruik en interpretasie van veral die leiers 

Die waardestelsel en prioriteite wat elkeen op grond van die Bybel 

handhaaf. 

* Die bestaande tradisie waarbinne die kerklike diens van genesing deur 

elkeen beoefen word. 

* Die betekenis wat deur elkeen aan siekte en genesing geheg word. 

6.3.3 C>ntwikkeling 

Die navorsing toon ook aan dat sekere gevolgtrekkings gemaak kan word oor die 

ontwikkeling van teoriee oor en praxis vir die kerklike diens van genesing by elkeen 

van die respondente: 

* Die teoriee en die praxis van die London Healing Mission is minder 

ontwikkel as by die Vineyard Christian Fellowship, ten spyte daarvan dat die 

London Healing Mission as bediening Ianger bestaan. Die moontlike redes 

hiervoor is: 

Die London Healing Mission le geen noemenswaardige Idem op die 

opleiding van gelowiges nie. 
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Die London Healing Mission staan onder toesig van die Anglikaanse 

kerk wat tradisioneel verantwoordelik is vir die vonning van teoriee 

en praxis, asook vir die opleiding van persone vir die bediening. 

Die Vineyard Christian Fellowship le groot klem op die toerusting van 

gelowiges. 

Die Vineyard Christian Fellowship is 'njong gemeente wat uit Die 

Vemuwing ontstaan het en geen lang bestaande tradisies het waarop 

gesteun kan word nie. 

Die Vineyard Christian Fellowship het doelbewus pogings aangewend 

om teoriee en 'n praxis vir hulle diens van genesing te ontwikkel. 

Die seminare wat wereldwyd deur die Vineyard Christian Fellowship 

aangebied is, het meegebring dat hulle hulleself moet verantwoord ten 

opsigte van die lering wat hulle in verband met die 

genesingsbediening gegee het. 

Uit die navorsing kan die volgende gevolgtrekking oor die invloed van die 

agtergrond op elkeen van die respondente se bedienings gemaak word. Dit wil 

voorkom asof die tradisie en agtergrond van die London Healing Mission 'n 
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beperkende invloed op die vorming en ontwikkeling van teoriee en praktyk in die 

diens van genesing het. 

6.3.5 Onderontwikkelde teoriee en praktyk 

Van wee verskillende redes is beide die Vineyard Christian Fellowship en die 

London Healing Mission se teoriee oar en praxis in die kerklike diens van genesing 

(ten opsigte van verskeie aspekte, byvoorbeeld die lydingsvraagstuk) nag 

onderontwikkel. Die gevolgtrekking wat gemaak word, is dat indien hierdie aspekte 

verder ontwikkel word, dit die ontwikkeling van hulle teoriee en onderskeie praxis 

sal bevorder. 

6.3.6 Historiese aspekte 

Die London Healing Mission het as 'n genesingsbediening ontstaan vanwee 

historiese redes wat eie is aan die ontwikkeling in die Anglikaanse kerk. Die 

historiese redes het bygedra dat die London Healing Mission aanvanklik nie 'n 

gemeente kon wees nie en daarom het die bediening van die London Healing 

Mission nooit deel van die normale gemeentelike aktiwiteite geword nie. In die 

verband het reeds groat verandering by die Anglikaanse kerk ingetree, maar dit 

bemvloed nie die London Healing Mission se bestaan nie. 

Die Vineyard Christian Fellowship het nie 'n lang tradisie nie. Die afwesigheid 
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daarvan het meegebring dat hulle self aandag moes gee aan die ontwikkeling van 

teoriee en 'n praxis. Dit is uit die data duidelik dat hulle in die ontwikkelingsproses 

deeglik kennis geneem het van die teoriee en praxes van verskeie bestaande kerke. 113 

Die gevolgtrekking is dat die bestaande tradisies of die afwesigheid daarvan 'n 

impak op die ontwikkeling van die teoriee en die praxis vir die genesingsbediening 

het. 

6.3.7 Gaping 

Dit wi1 voorkom of daar 'n wesenlike gaping bestaan tussen dit wat die gelowiges 

van die genesingsbediening verstaan en dit wat die leiers deur middel van die teorie 

en praxes voorstel. Een van die redes wat uit die navorsing na vore kom, is 

waarskynlik die feit dat die leiers voltyds met die bediening besig is en die 

gelowiges nie. Verder blyk dit dat gelowiges wat vir 'n geruime tyd deel van die 

kerk is later goedkeuring gee aan aktiwiteite en selfs daarby betrokke raak sander 

om werklik daaroor te dink. 

Die gaping is grater by die gewone gelowige as by die leiers van die bedieninge. 

Die gaping is oor die algemeen grater by die London Healing Mission as by die 

Vineyard Christian Fellowship. Moontlike redes is waarskynlik die tradisie en 

113 Vgl. in die verband Wimber, Seminar Vol2: Tape 1-8. 
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agtergrond van elkeen, die verwagting van mense wanneer hulle by die 

genesingsbediening betrokke raak en die aard van bestaande bande wat mense met 

die bepaalde kerk het. 

6.3.8 Afname in ontwikkeling 

Dit wil voorkom asof die ontwikkeling van nuwe teoriee oor die diens van gene sing 

by die Vineyard Christian Fellowship afgeneem het, aangesien die materiaal wat 

deur hulle in die navorsing aangebied is, ongeveer agjaar oud is. Redes kan wees: 

1. Dat hulle van mening is dat die teoriee oor diens van genesing 

genoegsaam ontwikkel het. 

2. Dat die ontwikkeling van teoriee nie doelbewus hoef aangepak te 

word nie. 

3. Dat hulle soveel verskillende bedieninge reeds ontwikkel het en dat 

die aanvanklike klem op genesing vervaag het. 

6.3.9 Verhouding tussen teoriee en praxes 

Die Vineyard Christian Fellowship besef die waarde van die verhouding tussen 

teoriee en praxis veel meer as wat by die London Healing Mission die geval is. 

Nogtans wil dit voorkom ofn6g die Vineyard Christian Fellowship n6g die London 



207 

Healing Mission tans besig is om doelbewus aan die verhouding te werk. Hierdeur 

kan die situasie ontstaan dat die een (teorie of praktyk) meer as die ander ontwikkel 

en sal die een met verloop van tyd voorrang bo die ander geniet. Op hierdie wyse 

kan die bipolere spanningsverhouding tussen teoriee en praxes gehandhaaf word en 

so meewerk dat die een beskrywend van die ander is. Die gevolgtrekking wat 

gemaak kan word, is dat dit belangrik is om voortdurend aandag te gee aan die 

verhouding tussen teoriee en praxes. 

6.3.10 Verhouding tussen mense 

Uit die navorsing is dit duidelik dat daar by die twee instansies klemvwerskille op 

die horisontale en vertikale verhoudinge is. Die Vineyard Christian Fellowship 

beklemtoon die horistontale verhouding. Hierdeur plaas hulle die klem op die 

gesonde verhoudings binne die geloofsgemeenskap van waaruit iemand bedien 

word. Verder is dit vir hulle belangrik om die persoon deel van die 

geloofsgemeenskap te maak. Die London Healing Mission plaas meer klem op die 

vertikale verhouding. Sodoende fokus hulle op die herstel van die vertikale 

verhoudings van die persoon wat bedien word. Dit is dan ook nie vir hulle 

belangrik om die persoon noodwendig deel van hulle geloofsgemeenskap te maak 

nie. Die gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat klemverskille op menslike 

aspekte (soos byvoorbeeld die verhouding waarbinne die mens leef), 'n impak het 

op die ontwikkeling en vorming van teoriee en praxes vir die diens van genesing. 
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6.3 .11 Kerklike diens van genesing as geloofshandeling 

Die navorsingsresultate toon aan dat beide die instansies die genesingsbediening as 

'n onlosmaaklike deel van die geloofshandelinge beoefen. Die London Healing 

Mission beskou dit as 'n geloofshandeling van die kerk terwyl die Vineyard 

Christian Fellowship dit beskou as 'n geloofshandeling van die gelowige. Die 

gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word, is dat die wyse waarop daar oor die 

diens van genesing as 'n geloofshandeling besin word, bepalend is vir die teoriee en 

praxes wat in die kerklike diens van genesing ontwikkel word. 

6.3.12 Tweedehandse inligting 

In die navorsing is opgemerk dat daar verskeie uitgangspunte en menings is wat 

mense oor die genesingsbediening het, terwyl hulle self nog nooit by 'n 

genesingsbediening betrokke was nie. Hierdie menings kan in werklikheid as 

tweedehands bekou word aangesien die mense wat dit uitspreek, dit gevorm het op 

grond van wat hulle by ander mense gehoor het. Hierteenoor is eerstehandse 

uitgangspunte en menings daardie menings en uitgangspunte wat mense vorm 

vanwee hulle persoonlike ervaring tydens 'n genesingsbediening. Tydens die 

onderhoude was dit duidelik dat die teoriee en die praxes meestal deur 

tweedehandse menings negatief en deur eerstehandse menings positief be'invloed is. 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat dit belangrik is dat wanneer daar met 
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die teoriee en die praxes van die genesingsbediening gewerk word, tweedehandse 

inligting ge'identifiseer en aanvanklik uitgeskakel moet word, totdat dit deur eerste

handse inligting bevestig kan word. 

6.3.13 Die impak op bestaande kerke 

Dit wil voorkom of die genesingsbedieninge van Die Vemuwing 'n impak op die 

tradisionele kerk het. Die aard van die impak hang van verskillende faktore af. Die 

vermoe van 'n bestaande tradisie om verandering te aanvaar en voorsiening 

daarvoor te maak is slegs een van verskeie van die faktore wat 'n rol speel. Die 

mate waarin die nuwe teoriee en praxes by bestaandes aansluiting vind, is onder 

meer 'n verdere faktor wat die aard van die impak bepaal. Dit is belangrik dat die 

tradisionele kerk in die lig van die vemuwing opnuut sal nadink oor hulle eie teorie 

en praxis. 

6.3.14 Groter vrymoedigheid 

Die gelowiges by die Vineyard Christian Fellowship openbaar 'n groter vrymoedig

heid, bereidwilligheid en insig in hulle betrokkenheid by die genesingsbediening. 

As rede hiervoor kan die volgende uitgewys word: 

* Die teoriee oor en die praxis in die kerklike diens van genesing is ontwikkel 

met die oog op die toerusting van gelowiges. 
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* Die Vineyard Christian Fellowship plaas klem op die opleiding van die 

gelowiges. 

Die gevolgtrekkings wat gemaak word, is dat duidelike uitgespelde teoriee en 

uitgewerkte praxes groter vrymoedigheid, insig en begrip vir die gelowiges wat die 

kerklike diens van genesing beoefen, gee. Dit is slegs geldig wanneer gelowiges 

doelbewus aan hierdie teoriee en praxes blootgestel word. Verder wil dit voorkom 

of die opleiding van gelowiges 'n direkte invloed op die vorming en ontwikkeling 

van teoriee en praxis binne die kerk het. 

6.3.15 Eiesoortige bedieningsveld 

Die resultate van die huidige navorsing toon aan dat die kerklike diens van genesing 

'n eiesoortige bedieningsveld behoort te he. Hierdie bedieningsveld is nie deur 

enige een van die respondente duidelik ge'identifiseer of afgebaken nie. 

Dit is duidelik uit die navorsing dat die bedieningsveld duidelik omskryf en 

afgebaken word. Op hierdie wyse sal persone weet in watter omstandighede hulle 

van die kerk se genesingsbediening gebruik kan maak. 

Dit is ook moontlik dat die afbakening van 'n eiesoortig bedieningsveld die 

potensiaal het om die konflik met die mediese wetenskap te verminder. 

Die afwesigheid van 'n eiesoortige bedieningsveld word veral sigbaar as daar gekyk 
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word na die aard van probleme waarvoor mense by die genesingsbediening kom 

hulp soek. Die meeste probleme le op die fisiese en psigiese vlak. Aangesien die 

fisiese en psigiese vlak twee terreine is waarop daar deur die mediese wetenskap 

gespesialiseer word, is dit verstaanbaar dat die kerklike diens van genesing soms in 

direkte konflik met die mediese wetenskap kom. Daar is opgemerk dat min, en in 

die meeste gevalle geen aandag, aan ander aspekte van die mens soos byvoorbeeld 

sosiale aspekte, eienaarskap en beroepslewe, ensovoorts, gegee word nie. 

Die vermoede bestaan dat indien die kerk sy eie bedieningsveld gestalte gee dit sal 

meebring dat sommige probleme wat tans baie aandag kry dalk minder aandag kan 

kry en dat probleme wat tans min of geen aandag kry nie dalk in die toekoms meer 

aandag kan kry. Gerstenberger & Schrage (1980:22-102) wys op verskillende 

ervarings van lyding. Dit is opmerklik vir die navorser dat min van die ervarings 

waarop bulle wys, by die Vineyard Christian Fellowship of die London Healing 

Mission aangespreek is. Die afleiding word dus gemaak dat daar vele ervaringe van 

pyn, lyding en probleme is wat binne die bedieningsveld van die kerk is, maar wat 

nie tans deur die kerk aangespreek word nie. Hierdie situasie kan heelwaarskynlik 

verander indien die bediensingsveld duidelik afgebaken word. 

Die afbakening van 'n eiesoortige bedieningsveld sal meebring dat die teoriee en 

praxes verder sal ontwikkel. 
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6.3.16 Verifikasie van genesings 

Die huidige navorsing toon aan dat daar onvoldoende meetinstrumente bestaan om 

verandering op geestelike·vlak te verifieer. Die gebrek aan veriftkasie bring mee dat 

daar 'n onsekerheid by die mens oor die effektiwiteit en die waarde van die 

genesingsbediening bestaan. Die gevolg hiervan is dat die effek wat die 

genesingsbediening op individue het, nie gemeet kan word nie. Die navorsing toon 

aan dat mense wat versorg is graag die verandering wat plaasgevind het, wil 

verifieer. Op hierdie wyse is die mediese wetenskap gebruik om die genesings te 

bevestig. Indien die mediese wetenskap nie gebruik word om die genesings te 

verifieer nie is die enigste ander altematief om die subjektiewe ervaring van die 

persone wat versorg is, as verifikasie-instrument te gebruik. Die gebrek aan die 

veriftkasie van genesings bring mee dat mense heel moontlik die 

genesingsbediening nie as effektief ervaar nie. 

Die gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die ontwikkeling van 

meetinstrumente 'n impak sal uitoefen op die beoefening van die 

genesingsbediening en daarom ook op die vorming van nuwe teoriee en praxes. 

6.3 .17 Afwesigheid van simptome 

Die navorsing dui ook op die unieke rol wat die afwesigheid van simptome in die 

genesing van die mens speel. Dit wil voorkom of vir die mediese wetenskap die 
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a:fwesigheid van simptome in die meeste gevalle genoegsame bewys is dat genesing 

wat ingetree het. Die navorsing toon aan dat die afwesigheid van simptome 

blykbaar nie genoegsame bewys is vir die genesing wat op die genesingsbediening 

volg nie. Daar word verwag dat in sommige gevalle ekstensiewe toetse gedoen 

moet word om die genesing wat plaasgevind het te bevestig. Die navorsing toon aan 

dat dit belangrik is dat die kerk in sy teorie moet uitspel wat hy onder genesing 

verstaan en hoe dit geverifieer kan word. 

6.4 Opmerkinge ten opsigte van bestaande kerke 

In die lig van die kerklike raamwerk wat in hoofstuk 2 aan die orde gestel is, word 

enkele opmerkings ten opsigte van die onderstaande kerke gemaak. 

Daar moet in gedagte gehou word dat hierdie kerke se genesingsbedieninge geensins 

ten voile bespreek is nie en daarom sal dit onmoontlik wees om volledig in die 

verband te reageer. 

Dit is egter belangrik dat sekere opmerkinge in die lig van die huidige navorsing 

gemaak word. 

6.4.1 Opmerkings rakende Pinkster- en Charismatiese kerke 

Daar is verskillende kenmerke waarmee die Pinkster- van die Charismatiese kerke 

onderskei kan word. Sommige van die kenmerke sal die onderskeiding makliker 
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aantoon as ander. Die beoefening van die genesingsbediening blyk een van daardie 

kenmerke te wees wat nie altyd daarin kan slaag om tussen Pinkster- en 

Charismatiese kerke te onderskei nie. Die rede hiervoor is dat daar Pinksterkerke is 

wat op 'n 'Charismatiese wyse' die genesingsbediening beoefen en omgekeerd. In 

die lig hiervan word die navorsingsopmerking ten opsige van beide kerke gemaak. 

Dit is belangrik dat in hierdie verband kennis geneem sal word van sekere aspekte 

wat deur die navorsing uitgewys is. 

Die navorsing beklemtoon die belangrikheid van volgehoue beoefening van die 

genesingsbediening. Dit is duidelik dat die volharding en vrymoedigheid van 

hierdie groepe 'n belangrike aspek in die ontwikkeling van hulle genesingsbediening 

was. Dit is vir die toekomstige en verdere ontwikkeling van hulle 

genesingsbediening ook belangrik. 

Die wesenlike gevaar wat 'n teorielose praktyk vir die kerk inhou, is 'n verdere 

bydrae wat hier beklemtoon moet word. Hierdie waarskuwing word egter teen die 

agtergrond dat onder andere die Pinksterkerk in Suid-Afrika reeds in sy geskiedenis 

die byna rampspoedige gevolge hiervan beleef het - verwysende na die eerste fases 

van die ontwikkeling binne die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. 

Die voortdurende besinning oor die teorie en die praktyk blyk 'n noodsaaklikheid te 

wees vir enige kerk of groep wat die genesingsbediening emstig opneem. Die 
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instandhouding van 'n gesonde wisselwerking (bipoH~re spanningsverhouding) 

tussen teorie en praktyk blyk 'n aanbevole weg te wees om te volg. 

Dit blyk ook uit die navorsing belangrik te wees dat hierdie kerke opnuut sal besin 

oor die ontwikkeling van die genesingsbediening in die plaaslike gemeente. Die 

aanvanklike klem is geplaas op massabyeenkomste waartydens die 

genesingsbediening beoefen is. Die navorsing toon egter die belangrikheid dat klem 

geplaas sal word op die gereelde beoefening daarvan in die gemeente, byvoorbeeld 

tydens eredienste, wyksbyeenkomste, selgroepe en ander funksies. Dit beteken dat 

daar wegbeweeg moet word van spesiale persone wat op uitnodiging tydens die 

genesingsbediening optree en dat gewone lidmate toerusting in die verband sal moet 

ontvang. 

Indien bogenoemde verskuiwing van die klem sou plaasvind, sal dit belangrik word 

dat hulle 'n waardestelsel, prioriteite en praktyke hiervoor sal ontwikkel. 

6.4.2 Opmerkings rakende die Gereformeerde kerke 

Die navorsingsresultate toon dat die eiesoortigheid van die Gereformeerde kerke se 

genesingsbediening- deur byvoorbeeld klem op die hospitaal-pastoraat te plaas- nie 

'n altematief vir die genesingsbediening van die Pinkster- en Charismatiese kerk en 

Die Vemuwing kan wees nie. Dit wil voorkom of dit hoogstens die Pinkster- en 

Charismatiese kerke se genesingsbedienige kan aanvul. 
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Die vraag moet aan die Gereformeerde kerke gerig word of dit nie ook juis 

gereformeerd sal wees om opnuut te besin oor die genesingsbediening soos wat deur 

hierdie navorsing blootgele is nie. 

Die navorsing toon aan dat dit moontlik is dat 'n gesonde genesingsbediening deur 

die kerk beoefen kan word en dat dit 'n wesenlike deel van die kerk se normale 

aktiwiteite kan wees. In die lig hiervan behoort die Gereformeerde kerke onder 

andere opnuut hulle liturgie vir die inrigting van eredienste te ondersoek om vas te 

stel of dit nie moontlik sal wees om die kerklike diens van genesing deel van die 

normale kerklike aktiwiteite te maak nie. 

Indien die Gereformeerde kerk bogenoemde uitgangspunt emstig opneem, sal dit 

beteken dat die neiging tot dispensasionalisme wat hulle besluite voorkom, in 

heroorweging geneem sal moet word (Theron 1969:463-466). 

Die navorsingsresultate impliseer dat ook die Gereformeerde kerke aangemoedig 

moet word om 'n waardestelsel, prioriteite en praktyke vir die genesingsbediening te 

ontwikkel. 

Die vermoede is dat indien die Gereformeerde kerke van die bedieningsmodel wat 

in hierdie hoofstuk voorgestel word, sou kennis neem en daaraan aandag gee, hulle 

opnuut sal moet besin oor die funksionering van die gawes van die Heilige Gees 

veral omdat hierdie navorsing toon dat dit 'n wesenlike deel van die beoefening van 
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'n gesonde genesingsbediening is. 

Die Gereformeerde kerke, Pinksterkerk en Charismatiese kerk se onderskeie 

genesingsbedienings sal baat as hulle kreatief be sin oor mekaar se bedieninge. 

Hierdie proses behoort die ontwikkeling van die teorie en ook praktyke van die 

kerklike diens van genesing in sy bree tot seen en voordeel te wees. 

6.4.3 Opmerkings rakende die kerk in die algemeen 

Uit die navorsing blyk dit dat verskeie kerke en groepe unieke bydraes ten opsigte 

van die kerklike diens van genesing gemaak het. 

Dit is egter duidelik dat hierdie bydraes verwysende na byvoorbeeld handoplegging, 

salwing met olie, toerusting en nog ander mekaar aanvullend sou kon ondersteun. 

Nog vele ontwikkelings moet egter nog plaasvind in die kerklike diens van genesing. 

Elkeen wat die genesingsbediening ernstig opneem behoort opnuut hieroor te besin. 

6.5 Ontwikkeling van 'n bedieningsmodel 

Die huidige ondersoek hied 'n basis vir die ontwikkeling van 'n bedieningsmodel. 

Die positiewe aspekte wat met die ondersoek blootgele is, is in hierdie 

ontwikkelingsproses aangewend. Dit is duidelik dat 'n bedieningsmodel op drie 

bene behoort te staan, naamlik 'n waardestelsel, prioiteite en 'n praktyk waaroor 



218 

daar gedurig nagedink moet word. Hierdie drie bene is intera:fhanklik van mekaar. 

Daar is 'n gesonde wisselwerking en dit dra gesamentlik die beoefening van die 

genesingsbediening. 

6.5.1 Waardestelsel 

6.5.1.1 

6.5.1.2 

Die eerste been van die bedieningsmodel is 'n waardestelsel. Dit vorm die basis 

van die bediening. 

Die waardestelsel bestaan uit daardie stellings ten opsigte van die genesings

bediening wat die teoriee vir 'n bepaalde bediening uitspel. 'n Waardestelsel 

verduidelik dus hoekom dit wat gedoen word, gedoen moet word. 

Van wee die feit dat persone verskillende waardes het, word enkeles uitgelig en 

kortliks gemotiveer. 

Die rol van die Bybel 

Dit is be1angrik dat in gedagte gehou word dat die bestaansreg van die kerk van 

Jesus op die Bybel gefundeer is. Die genesingsbediening is 'n aktiwiteit van die 

kerk van Jesus Christus wat ook Bybels gefundeer moet word. Dit is daarom 

belangrik dat hierdie element van die waardestelsel hierdie fundering sal aantoon. 

Die persoon enrol van Jesus 
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Die persoon van Jesus het met sy koms die koninkryk van God in die huidige 

wereld ingelei. Die rol wat hy in die genesingsbediening as hoof van die kerk speel, 

asook die voorbeeld wat deur sy optrede op aarde gestel is, moet as deel van die 

waardestelsel uitgespel word. 

Die persoon en rol van die Heilige Gees 

Dit is belangrik dat in die waardestelsel die betekenis van die persoon en rol van die 

Heilige Gees opgeneem word. Hoe die Heilige Gees leiding neem in die diens van 

genesing, die gawes wat hy skenk en hoe dit funksioneer, skyn belangrike aspekte 

van die waardestelsel te wees. 

6.5.1.4 Die waarde van verhoudinge 

6.5.1.5 

Die waardestelsel behoort aan te toon hoe die vertikale verhouding tussen God en 

mens en die horisontale verhouding tussen mens en mens in die genesingsbediening 

funksioneer. Dit is belangrik dat die waardestelsel die verskillende aspekte en die 

funksie wat hierdie verhoudinge vervul, sal aantoon. 

Die waarde van genesing 

Dit is belangrik dat die waardestelsel sal uitspel wat onder die begrip genesing 

verstaan word. Watter resultaat sal as genesing beskou word. 
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Die rol van gelowiges 

Die waardestelsel behoort uit te spel hoe gelowiges by die kerklike diens van 

genesing betrek moet word. 

Die rol van ongelowiges 

Die waardestelsel behoort aan te toon wat die implikasies vir ongelowiges is wat by 

die kerklike diens van genesing betrokke raak. Het die diens van genesing enige iets 

om aan te bied vir die ongelowige en indien wei wat, en onder watter 

omstandighede? 

Die rol van die gemeente 

Hiennee gee die waardestelsel uitdrukking aan hoekom die kerklike diens van 

genesing 'n gemeenteaktiwiteit is in teenstelling met, byvoorbeeld die optrede van 

individuele genesingsevangeliste van dekades gelede. 

Die rol van die mediese wetenskap 

Die waardestelsel sal moet aantoon watter verband en verhouding daar bestaan 

tussen die spesifieke diens van genesing en die mediese wetenskap. 

6.5.1.10 Die aard en wese van siekte 
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Dit is belangrik dat die waardestelsel die nadenke oor siekte en siek mense sal 

reflekteer. 

6.5.1.11 Die rol van Satan 

Die moontlike rol wat Satan, demonen en demoniese kragte en magte speel in die 

siekwees van mense, asook die identifisering daarvan, behoort deur die 

waardestelsel weerspieel te word. 

6.5.1.12 Die waarde van opleiding van gelowiges 

Die noodsaaklike faset van die opleiding en toerusting van gelowiges behoort 'n 

belangrike punt in die waardestelsel te wees. 

6.5.1.13 Die rol van die Koninkryk van God 

Leerstellige waarhede rakende die aard en die wese van die Koninkryk van God, 

asook die betekenis wat die genesingsbediening binne die Koninkryk van God het, 

behoort deel van die waardestelsel te wees. 

6.5.1.14 Die rol van die sakramente 

Die waarde van die sakramente in die genesingsdiens behoort in die waardestelsel 

uiteen gesit te word. 
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6.5.1.15 Die waarde van bedieningsgeleenthede 

Die waardestelsel behoort die nadenke oor watter geleenthede onder spesifieke 

omstandighede vir die beoefening van die genesingsbediening die geskikste is, aan 

te toon. 

6.5.1.16 Die waarde van spanwerk 

Die waarde van spanwerk asook die rol wat dit inneem en die motivering daarvan, 

maak deel uit van die waardestelsel. 

6.5.1.17 Die waarde van nasorg 

Die belangrikheid van nasorg, asook die rol van verskillende persone daarby 

betrokke, behoort deel van die waardestelsel te vorm. 

6.5.1.18 Die waarde van prediking 

Die rol van prediking behoort in die waardestelsel opgeneem te word. 

6.5.1.19 Die rol van gebed 

'n Uiteensetting van die aard, wese en die rol van gebed in die genesingsbediening 

moet deel van die waardestelsel wees. 

Uit die teologiese nadenke oor bogenoemde (en moontlik verskeie aspekte wat uit 
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nadenke ter voorskyn kom) word prioriteite bepaal. 

6.5.2 Prioriteite 

6.5.2.1 

Dit is belangrik dat die waardestelsel ondersteoo sal word deur 'n 

prioriteitsbepaling. Prioriteite sal bepaal wat, wanneer en hoe die bediening gedoen 

sal word. In 'n sekere sin behoort die prioriteite die wisselwerking tussen teoriee 

(waardestelsel) en praktyk te fasiliteer. 

Die klem op sekere poote lei daartoe dat bepaalde waardes wat in die waardestelsel 

opgeneem is in die praktyk sigbaar gaan word. 

Beide die praktyk en die waardestelsel oefen gesamentlik en afsonderlik 'n invloed 

op die samestelling van prioriteite uit. Deur die bepaling van prioriteite word 

gepoog om op 'n gegewe moment 'n praktyk te bewerkstelling wat in die lig van die 

bestaande nadenke die waardestelsel die beste sal verteenwoordig. Omgekeerd 

word met die bepaling van prioriteite gepoog om in die lig van bestaande praktiese 

realiteite die mees verteenwoordigde waardestelsel daar te stel. 

Uit die navorsing blyk dit dat die volgende prioriteite belangrik is. 

Onderlinge bedieninge 

Dit is 'n belangrike prioriteit dat gelowiges vaardig sal wees om mekaar te bedien. 
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Hierdie vaardigheid sluit insig en begrip van die waardestelsel, asook praktiese 

vaardighede wat met die praktyk gepaard gaan, in. 

6.5.2.2 Persone wat bedien word 

6.5.2.3 

6.5.2.4 

'n Belangrike prioriteit wat uit die navorsingresultate ten opsigte van die Vineyard 

Christian Fellowship na vore kom, is dat persone wat bedien word, sal verstaan wat 

met hulle tydens die bedieningsproses gebeur. 

Blootstelling 

Sommige mense se probleme is van so 'n aard dat hulle nie wil he almal moet 

daarvan weet nie. In sulke omstandighede is dit van belang dat hulle met sorg 

gehanteer word. Vir versorging moet hulle toevertrou word aan mense wat opgelei 

is om hulle probleme met vertroulikheid te hanteer. Die huidige navorsing toon aan 

dat mense met probleme nie onnodig blootgestel moet word sodat almal kennis 

daarvan neem nie. 

Voortdurende nadenke 

Die voortdurende nadenke is 'n prioriteit wat meebring dat die kerklike diens van 

genesing nie teoreties sal stagneer of in bepaalde praktiese gebruike vasgevang sal 

word nie. Voortdurende nadenke oor teorie en praktyk sal meebring dat prioriteite 

in die lig van bestaande omstandighede bepaal kan word. 
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6.5.2.5 Genoegsame tyd 

'n Belangrike prioriteit vir die genesingsbediening is dat genoegsame tyd beskikbaar 

sal wees vir die beoefening van die kerklike diens van genesing. Uit die navorsing 

blyk dit dat individuele en opregte belangstelling in persone wat bedien word blyk 

uit die navorsing tydsintensief te wees. 

Bogenoemde is nie 'n volledige lys van prioriteite nie. Die navorsing toon egter dat 

hierdie prioriteite belangrik is vir die praktiese raamwerk waarbinne die 

waardestelsel sigbaar kan word. Verder toon die huidige navorsing dat hierdie 

prioriteite onder andere 'n belangrike bydrae gelewer het in die ontwikkeling van 

teorie en praktyk by die twee instansies wat ondersoek is. 

6.5.3 Die praktyk 

In die praktyk word sigbaar gestalte gegee aan dit wat in die waardestelsel ten 

opsigte van die genesingsbediening opgeneem is. Dit beskryfwat in die praktyk 

gedoen word wanneer die bediening plaasvind. 

In die praktyk word die beskikbare 'middele' ten opsigte van geleenthede, persone 

en plekke ingerig om op 'n gegewe moment op die effektiefste en mees opbouende 

manier die kerklike diens van genesing te beoefen. 

Die navorsing het sekere aspekte ten opsigte van die praktyk van die kerklike diens 
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van genesing uitgewys. 

Die volgende praktiese sake is deel van 'n gesonde praktyk enbring ook mee dat 

daar 'n gesonde wisselwerking tussen teorie, praktyk en prioriteite plaasvind. 

Gereelde beoefening 

Die gereelde beoefening van die kerklike diens van genesing as 'n normale 

aktiwiteit van die kerk is prakties belangrik. Dit impliseer dat daar in die inrigting 

van 'n erediens of byeenkoms voorsiening gemaak moet word vir die beoefening 

van die diens van genesing. Weens die tyd wat die genesingsbediening mag 

opneem wil dit voorkom asof dit wenslik is dat die diens so ingerig word dat 

persone wat bedien word, afsonderlik versorg word (terwyl die res van die 

verrigtinge normaal voortgaan) of dat die versorging na die afloop van die 

verrigtinge plaasvind. In laasgenoemde geval kan persone wat wil huis toe gaan, 

verdaag sonder dat dit persone wat agterbly, nadelig bemvloed. 

T oesig en kontrole 

Die navorsing toon aan dat die afwesigheid van toesig en kontrole die 

genesingsbediening in die verlede skade berokken het. Dit is vir die praktyk 

belangrik dat daar vaardige en opgeleide persone sal wees onder wie se toesig die 

genesings en versorging van mense sal plaasvind. Die navorsing toon aan dat die 
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predikant nie die enigste geskikte persoon hiervoor is nie en dat verskeie gelowiges 

daarvoor opgelei kan word. Dit is belangrik dat persone wat ander bedien vaardig 

sal wees en dat nie enige iemand toegelaat word om te bedien nie. Die navorsing 

toon ook aan dat dit belangrik is dat daar in die verband nie buitensporige vereistes 

neergele sal word waaraan persone wat die bediening wil beoefen, moet voldoen 

me. 

'n Belangrike riglyn in die verband is waarskynlik dat persone slegs toegelaat word 

om deel te neem aan die versorging van mense in nood tot die mate waarin hulle 

reeds bepaalde vaardighede aangeleer het. 

In die verband wil dit voorkom asof 'n spanbenadering sal hydra dat daar toesig en 

kontrole tydens die versorging van mense is. 

Lewenstyl van genesing 

Geleenthede moet doelbewus geskep word om gelowiges op te lei en toe te rus 

sodat hulle met vaardigheid betrokke kan wees by die genesingsbediening. Die 

navorsing to on aan dat hierdie opleiding meer effektief is as gelowiges aangemoedig 

word om die vaardighede deel van hulle lewenstyl te maak. Verder wil dit voorkom 

asof die opleiding op 'n indirekte wyse meebring dat die ontwikkeling van teoriee 

en praxes gestimuleer word vanwee die nadenke wat tydens die 

opleidingsgeleenthede daaroor ontstaan. 
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6.5.3.4 Vir almal beskikbaar 

6.5.3.5 

Die navorsing toon aan dat die genesingsbediening eerstens vir die opbou en 

versorging van die plaaslike gelowiges van 'n bepaalde kerk sal wees. Tweedens 

moet dit nie ander gelowiges buite die gemeente of ongelowiges uitsluit sodat hulle 

nie versorg kan word nie. Daar moet egter onthou word dat die plaaslike gelowige 

meer vaardig is met die plaaslike genesingsbediening as mense wat van buite kom 

en wat versorging wil he. In die praktyk moet rekening daarmee gehou word dat 

sekere gebeure tydens die bediening verduidelik moet word aan mense wat van 

buite kom terwyl dit vir die plaaslike gelowige 'n normale deel van die lewe geword 

het. 

Geleenthede 

Die beoefening van die bediening behoort nie beperk te word tot spesiale massa

byeenkomste nie. Die navorsing toon aan dat 'n gesonde balans gehandhaafkan 

word tussen die genesingbediening as normale deel van gemeenteaktiwiteite en 

spesiale geleenthede. 

Dit is belangrik dat daar ook voorsiening gemaak word vir persoonlike berading en 

dat, waar moontlik, meer as een persoon deel van die beradingspan sal wees. 

6.5.3.6 Persone betrokke 
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Die praktyk moet geleentheid hied vir persone wat in gehoorsaamheid betrokke wil 

wees by 'n spesifieke bedieningsgeleentheid en ook vir persone wat meen dat hulle 

die gawe van genesing ontvang het. 

Gebedsondersteuning 

Die ondersoek by die twee instansies toon aan dat voortdurende 

gebedsondersteuning vir die bediening 'n wesenlike aspek van die beoefening 

daarvan in die kerk is. 

Toegewyde persone 

Die navorsing toon aan dat by beide die instansies die persone wat by die bediening 

betrokke is dit as lewenstaak sien. Hierdie toewyding blyk praktiese implikasies vir 

die genesingsbediening te he. lndien sulke persone in 'n plaaslike gemeente 

ge'identifiseer word, kan aan hulle die taak gegee word om voortdurend na te dink 

oor die waardestelsel, prioriteite en praktyk. Dit wil voorkom asof die 

ontwikkelinge van die teoriee en praktyke toevertrou moet word aan sulke persone. 

6.5.3.9 Nadenke 

Uit hierdie model behoort dit duidelik te wees dat n6g die praktyk, n6g die 

waardestelsel, n6g die prioriteite as afgehandel beskou kan word. 
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Voortdurende nadenke oor al drie bene van die voorgestelde waardes sal 'n 

voortgaande proses wees. 

Die nadenke behoort die resultaat te wees van volgehoue pogings om die kerklike 

diens van genesing met groeiende insig en begrip op die mees effektiewe manier, tot 

die geestelike opbou van almal daarby betrokke, te beoefen. 

Voorheen is reeds gemeld dat die opdrag tot nadenke aan persone gegee moet word 

wat die genesingsbediening as lewenstaak beskou. Hulle taak asook die proses van 

nadenke in die algemeen kan gestimuleer word as daar op gereelde basis 

terugvoering plaasvind ten opsigte van die beoefening van die diens in die onlangse 

verlede. Veral by een van die instansies het hierdie terugvoering 'n wesenlik bydrae 

tot die ontwikkeling van die teorie en praktyk gelewer. 

6.5.4 Aanbevelings 

Prioriteite vir verdere navorsing 

Die volgende is terreine wat deur hierdie navorsing vir verdere navorsing blootgele 

word. 

1. Die identifisering en afbakening van die terrein van die kerklike diens van 

genesmg. 
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2. Die opstel van meganismes waannee genesing wat deur die kerklike diens 

van genesing teweeg gebring is, geverifieer kan word. 

3. Die identifisering van 'n proses waardeur die teoriee en praxis in die kerklike 

diens van genesing as 'n deurlopende wyse in die plaaslike gemeente 

ontwikkel kan word, sodat die gelowige se vrymoedigheid, begrip en insig 

ten opsigte van kerklike diens van genesing kan toeneem. 

4. Die wyse waarop die kerklike diens van genesing soos deur Die Vemuwing 

na vore gekom het, binne 'n tradisionele kerk gelnkorporeer kan word sonder 

nadelige gevolge vir die kerk of vir die ontwikkeling van die kerklike diens 

van genesing in die algemeen. 

5. Die impak wat deur die tradisionele kerk as gevolg van Die Vemuwing 

ervaar word. 

6. Die voordele en nadele wat die ontstaan van 'n nuwe gemeente op die 

ontwikkeling van teoriee oor en praxis in die diens van genesing het. 

7. Die impak van sosiale faktore op die ontwikkeling van teoriee en praxis in 

die kerklike diens van genesing. 

8. Die impak van die bestaande kerkstrukture, leierskapstyle en bestaande 

teologie op die ontwikkeling van teoriee en die praxis in die kerklike diens 
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van genesmg. 

9. Die funksionering van die gawes van die Heilige Gees tydens die diens van 

genesing asook die manifestasie wat met die Heilige Gees se werking 

gepaard gaan. 

10. Die bestaande begrip en insig wat in die kerk bestaan ten opsigte van die 

bonatuurlike aktiwiteite en geestelike werklikheid kan nagevors word. 

11. Die problematiek tussen die mediese wetenskap en die genesingsbediening. 

12. Die ontwikkeling van Afrikaanse termonologie vir genesingsbediening. 

7. Slot 

Dit is duidelik uit die navorsing dat die genesingsbediening 'n wesenlike deel van 

die kerk van Jesus Christus se aktiwiteite moet wees. Verder toon die navorsing aan 

dat dit moontlik is om hierdie bediening met intergriteit en met stigting en opbou 

van die gelowiges en die gemeenskap te beoefen. Om dit te bereik sal toegewyde 

persone verantwoordelikheid vir hierdie aktiwiteit van die kerk moet neem. Daar 

word vertrou dat hierdie navorsing 'n bydrae in die verband sallewer. 
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