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OPSOMMING 

DIE PREEK AS KUNSVORM 

Die inhoud en vorm van 'n preek is 'n eenheid. Beide aspekte vorm deel van 

die teologiese teorie van die prediking. 

In hierdie studie word daar teoreties besin oor 'n bepaalde vorm van prediking. 

Dit behels 'n ondersoek na die literere vorm waarin die boodskap gestruktureer 

en verwoord word. Die Skrif bevat 'n verskeidenheid literere vorme wat deur 

Bybelskrywers aangewend is om die intensie van die teks effektief te 

kommunikeer. 

Elk van hierdie vorme besit 'n eiendomlike kommunikatiewe aard. Die 

ontwikkeling van die moderne literatuurwetenskap sedert die tagtigerjare van 

die twintigste eeu het stukrag verleen aan die insig dat die Bybel ook as 'n 

versameling godsdienstige literatuur bestudeer kan word. Dit het meegebring 

dat die intensie van die teks van die Bybel op 'n teologies verantwoordbare 

wyse, met inagneming van die historiese verbande, beter begryp kan word deur 

die gebruikmaking van insigte uit ander literatuur. As sodanig word erkende 

literere kunsvorme wat naas die logies-analitiese ook die emotiewe betrek, 

aanvaar. 

Die resultaat van hierdie ondersoek dui aan dat die preek as kunsvorm 

geevalueer en in die moderne preekteorie geregverdig kan word. Die proses 

van transformasie wat die moderne hermeneutiese benadering kenmerk; die 

veranderde beleweniswereld en verstaanshorison van die huidige hoarders 

asook die eiesoortige aard van Bybelse literatuur is vanuit 'n kommunikatiewe 



xi 

aanname in 'n kunsvorm binne die moderne homiletiese teorie haalbaar. Die 

teorie orienteer binne die kommunikatiewe handelingsteorie as meta-teorie wat 

ingestel is op dialogiese kommunikasie wat betekenisgewing deur 

waarnemerbetrokkenheid bevorder en 'n bepaalde denkwyse by die hoarders 

tot gevolg het. 

Die tradisionele vorm van prediking, gekenmerk deur absolute dominasie van 

die rede en intellektualisme uit die modernistiese tydvak, het teen die einde van 

die tweede millennium in ernstige diskrediet gekom. Die radikale verandering in 

die samelewing deur die moderniseringsproses met gepaardgaande paradigma 

verskuiwinge dwing die homiletiek om teoreties te herbesin. 

In hierdie studie word die preek as kunsvorm afgebaken tot die verhalende 

preekvorm, konseptueel ontwikkel en teoreties omskryf asook geplaas binne die 

moderne homiletiese teorie as komponent wat daarby pas. Die resultaat is 

verkry deur 'n vergelykende studie van gemeenskaplike wesenstrekke wat 

voorkom by erkende kunsvorme in die moderne kunsteorie; die verhalende 

kunsvorm in die moderne literere teorie met spesifieke verwysing na die 

Afrikaanse roman asook die verhalende preekvorm in die moderne homiletiese 

teorie. 

Deur hierdie vorm van prediking in die moderne preekteorie op te neem, kan 'n 

sinvolle bydrae gemaak word om die Christelike boodskap deur oortuiging 

sander enige vorm van dwang te kommunikeer. 
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SUMMARY 

THE SERMON AS AN ART FORM 

In a sermon form and content are one. Both aspects form part of the theological 

theory of preaching. 

This theoretical survey investigates one of the various literary forms through 

which the biblical writers attempted to communicate the intention of the biblical 

text in the most effective way. Each of these forms possesses a distinctive 

communicative character. The development of modern literary theory since the 

eighties of the twentieth century was a propulsive force leading to the conviction 

that the Bible was also a collection of religious literature. This conviction implied 

that the intention of the biblical text could be more clearly understood in a 

theological justified manner within the historical context by using insights gained 

from other literature. Acknowledged literary art forms adhering to the emotive 

as well as the logic-analytical are embraced as such. 

In this study the sermon as an art form is limited to narrative preaching, 

developed as a concept; theoretically described and placed within the modern 

homiletical theory as a suitable component. Results are obtained by means of a 

comparative study of mutual features that are distinctive to acknowledged art 

forms in the modern theory of art; narrative art forms in modern literature theory 

specifically in the modern Afrikaans novel, as well as the narrative form of 

preaching in the modern homiletical theory. The modern homiletical theory is 

orientated within the communicative acts theory as meta-theory focusing on 

dialogical communication which promotes meaning through the involvement of 

the observer. 
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The conclusions reached indicate that the sermon as an art form can be 

evaluated and justified within the modem homiletical theory. Taken up in this 

theory, it can prove significant in communicating the Christian message to the 

listeners in a convincing rather than compulsive manner. 

KEY TERMS: 

Practical theology, hermeneutics, dialogical communication theory, sermon 

forms, art forms, literary forms, communicative theory in literature, 

modernization, listeners, modern homiletical theory, transformation, Bible text, 

exegesis. 



HOOFSTUK 1 

DIE NAVORSINGSPROBLEEM, -DOEL, -METODE EN 
TEORETIESE STELLING VAN DIE STUDIE ASOOK ENKELE 

RESENTE OPMERKINGE OOR PREEKVORME 

1 

"Dominee, ek is nes daardie ou pondok, sinnebeeldig gesproke. Ek het vemuwing 

nodig." 

(Langenhoven, C.J. 1935:138). 

1.1 NAVORSINGSPROBLEEM 

Prediking is in 'n krisis. 

In hierdie studie word daar van die veronderstelling uitgegaan dat die fokuspunt 

van die krisis gelee is in die wyse waarop 'n prediker met die Woord omgaan. Dit 

behels onder meer die keuse van 'n geskikte preekvorm. Goeie strukturering en 

die sorgvuldige oorweging van 'n preekvorm is noodsaaklik om die intensie van 

die teks aan die hoarders effektief te kommunikeer (Pieterse, 1985:170). Die 

vorm en inhoud van 'n preek moet 'n eenheid vorm. Beide aspekte vorm deel van 

die teologiese teorie van prediking. 

Teen die einde van die tvveede millennium het die tradisionele vorm van 

prediking, gekenmerk deur absolute dominasie van die rede en intellektualisme 

uit die modemistiese tydvak, in emstige diskrediet gekom (Jonker, 1976:11; 

Vorster, 1996:60; Vos, 1996a:1-6). Hierdie krisis hou emstige gevolge in vir die 

Christendom in geheel. Tereg beweer Stott: 

"Preaching is indispensable to Christianity. Without preaching a necessary 

part of its authenticity has been lost. For Christianity is, in its very essence 

a religion of the Word of God" (Stott, 1982: 15). 

Die belangrikheid van prediking per se, sovvel as toenemende kritiek op die 

tradisionele vorm daarvan, het daartoe gelei dat daar in resente tye al hoe meer 

gesoek word na vemuwing op homiletiese gebied. Resente homiletiese literatuur 
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dui op 'n verskeidenheid faktore wat hiertoe bygedra het. Barnard wys onder meer 

samevattend op die volgende: 

• 

• 

• 

• 

• 

Die ontwikkeling op die gebied van taalkunde en linguistiek . 

Toenemende ontwikkeling in die Bybelwetenskap . 

Die ontwikkeling van kommunikasiekunde en die effek daarvan op die 

prediking. 

Die blootstelling van hoarders aan veranderende vorme en aanbieding wat 

teweeggebring word deur die massamedia. 

Die ontwikkeling van die wetenskaplike informasieteorie en die toepassing 

daarvan op die homiletiek. 

• Die kybernetiek as homiletiese metode met die klem op die hede en 

sosiale lewe. 

• Die ontwikkeling van kerksosiologie as homiletiese metode. 

(Barnard, 1987:194). 

Binne die konteks van meer resente ontwikkeling, wys Vos op die beduidende rol 

van die hoarder en sy of haar leef\Jvereld (Vos, 1996a: 4-6). Enige 

verantwoordbare besinning oor toepaslike preekvorme random die huidige 

millenniumwisseling behoort dus gefokus ta wees op die kerk (hoarders) in die 

teenswoordige wereldmilieu (Kung, 1992: 15). Die gees van sekularisasie; die 

invloed van 'n post-moderne lewens- en wereldbeskouing; asook die 

kubernistiese rewolusie het daartoe bygedra dat die mens aan die einde van die 

twintigste eeu minder ontvanklik en meer krities vir en teenoor tradisionele vorme 

van prediking is. Volgens Vorster het die kerk random die wisseling van die 

twintigste eeu te staan gekom " .. in 'n nuwe post-moderne werklikheid waarin die 

ou antwoorde, bedieningspatrone, institusionalisme, formalisme en tradisie

gebondenheid nie meer die eise van die dag aanspreek nie" (Vorster, 1996: 10). 

Die post-moderne werklikheid adem 'n eiesoortige spiritualiteit wat die subjektiewe 

belewing en ervaring van die mens beklemtoon. In hierdie post-moderne 

werklikheid wil die mens meedoen, ervaar en inleef in die liturgiese gebeure 

(Maree & Strauss, 1994:367; Smit, 1995:114). Dit impliseer kreatiewe nadenke 

ten opsigte van preekvorme wat betaken dat: 
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II the preacher puts theological truths into non-theological language, 

timeless verities into timely \11/0rds, changeless Biblical substance into 

changing contemporary forms. To invert the Biblical metaphor, the 

preacher puts the old wine of the Gospel into new wineskins. He tells the 

old, old story, but always in new, new language." (Rossow, 1983:8-9). 

Prediking in hierdie nuwe situasie vra dus dat belangrike besluite oor ondermeer 

die vorm waarin dit oorgedra \II/Ord, geneem moet \II/Ord. Volgens Bellah hou dit 

egter die gevaar in dat " .. the present mood betrays a desperation and even a 

despair just below the surface and the result may be that these decisions will be 

made in a \II/Ord of vindictiveness and repression rather than generosity of spirit" 

(Bellah, 1978:320-321 ). Dit lei daartoe dat hermeneutiese en eksegeties 

verant\11/0ordbare preekvorme uitgewis \II/Ord deur die radikale en totale 

verandering wat die millenniumwisseling signaleer. Prediking in die vorm van 

moralistiese praatjies, starre leerredes, opswepende gevoelstaal, poetiese 

kunsgrepe en fundamentalisme, trek saam as 'n kaleidoskoop van 

vernuwingspogings ( dikwels op eklektiese wyse) teen die einde van die twintigste 

eeu. Die behoefte aan teologies verant\11/0ordbare preekvorme \II/Ord hierdeur 

aksentueer. 

Die begrip preekvorm verwys na die vorm waarin die boodskap gestruktureer en 

vef\11/0ord \II/Ord. Elke vorm het 'n eiendomlike kommunikatie\1110 aard (Pieterse, 

1985: 172). Die Bybel self bevat 'n verskeidenheid literere vorme wat die 

Bybelskrywers aangewend het om die boodskap te kommunikeer. Een van 

hierdie vorme is die verhalende (narratiewe) vorm wat by uitstek menslike 

ervaring, insluitende geloofservaring oordra en gesprekskarakter bevorder. 

Die rasioneel- en histories-kritiese paradigma waarbinne die twintigste eeuse 

teologiese denke sy beslag gekry het, het in wese die saad van 'n nuwe 

benadering gehuisves wat die verhalende bevorder. Die ontwikkeling van die 

moderne literatuurwetenskap het veral sedert die tagtigerjare van die twintigste 

eeu stukrag verleen aan die insig dat die Bybel ook as 'n versameling 

godsdienstige literatuur beskou kan \II/Ord. Dit het beklemtoon dat die Bybelboeke 

soos ge\11/0ne literatuur gelees kan \II/Ord. Per implikasie betaken dit dat 
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Bybeltekste gelees kan Y.Urd deur gebruik te maak van insigte uit ander literatuur. 

In hierdie verband het Martin Luther reeds beweer dat: 

'Without knowledge of literature pure theology cannot at all endure. 

Certainly it is my desire that there shall be as many poets and rhetoricians 

as possible, because I see that by these studies, as by no other means, 

people are wonderfully fitted for the grasping of sacred truth and for 

handeling it skillfully and happily ... " 

(Luther soos aangehaal in Deffner, 1977:18) 

Die letterkunde kan vir die prediker 'n belangrike bron van kennis word rakende 

die teks van die lewe. Dit bied loergaatjies na die alledaagse lewe en help om die 

preek vir die hoarders te konkretiseer en aan hulle te kommunikeer (Vos, 

1996:136). 

Die moderne homiletiese teorie, as uitvloeisel van die afgelope dekades se 

wetenskapsteoretiese besinning oor die grondslae van praktiese teologie as 

wetenskap, het daartoe gelei dat praktiese teologie tans ook beskou kan Y.Urd as 

'n teologiese kommunikatiewe handelingsteorie. Hierdie studie wil deur die 

teologiese kommunikatiewe handelingsteorie wat ten grondslag van die modeme 

homiletiese teorie le, aantoon hoe die hoarders deur 'n bepaalde vorm van 

prediking die boodskap van die Skrif behoort te ervaar. Dit wil die heerlike 

werklikheid van God in ons alledaagse bestaan uitwys, sonder om die teks los te 

maak uit die verbande van prediking-kerk-evangelie-Christus-Skrifte. Dit wil soos 

Okke Jager dit stel: "die hede langs die omweg van die toekoms sien" (Cilliers, 

1998:29). Hierdie nuwe benadering wil die krisis waarin die prediking beland het 

op 'n teologies verantwoordbare wyse met inagneming van die historiese 

verbande aanspreek. Dit bied perspektief op die probleem wat in hierdie studie 

ondersoek word. Die probleem kan soos volg geformuleer Y.Urd: 

Kan die preek as kunsvorm geevalueer word om sy plek in die moderne 

homiletiese teorie te regverdig? 
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1.2 NAVORSINGSDOEL 

Die inhoud van die Bybel openbaar 'n ryke verskeidenheid van literere vorme 

waardeur die Bybelskrywers hul boodskap kommunikeer. Die vraag ontstaan: 

Waarom word die veelvoudige vorme en stemminge in Bybelse literatuur asook 

die verskillende behoeftes van die hoarders (gemeentelede) hoofsaaklik net in 

een onveranderlike vorm (wat oorgeneem is uit die griekse retoriek) gegiet? Dit 

lei daartoe dat: 

"An unnecessary monotony results, but more profoundly, there is an inner 

conflict between the content of the sermon and its form ... the message has 

wings but the structure is pedestrian. Energy that should be entirely 

channeled in the delivery is thus dissipated in the battle of the sermon 

against itself' (Craddock, 1987: 144). 

Die opkoms van die Bybelwetenskaplike paradigma wat saamhang met die 

moderne literatuurwetenskap, open die moontlikheid om die Bybelse literatuur 

volgens gangbare literatuurwetenskaplike metodes te bestudeer. Die Afrikaanse 

literatuur het ten spyte van sy kart ontstaan- en bestaanstyd gedurende die 

twintigste eeu 'n merkwaardige ontwikkeling getoon wat rekening hou met 

ontwikkeling op die gebied van wereldliteratuur. In hierdie opsig het veral die 

roman as eiesoortige verhalende kunsvorm ontwikkel. Evaluering en besinning 

oor 'n verhalende preekvorm volgens literatuurwetenskaplike beginsels 

onderliggend aan die Afrikaanse roman as eiesoortige verhalende kunsvorm, is 

nag nie voorheen gedoen nie. 

Die doel van hierdie ondersoek is om die preek as kunsvorm te evalueer random 

sy plek in die moderne homiletiese teorie. Dit behels die konseptuele ontwikkeling 

en teoretiese omskrywing van die preek as kunsvorm asook die plasing daarvan 

binne die moderne homiletiese teorie as komponent passend daarby. In hierdie 

studie word 'n ondersoek na die preek as kunsvorm afgebaken tot die verhalende 

preekvorm. Deur 'n vergelykende studie van gemeenskaplike wesenstrekke wat 

voorkom by erkende kunsvorme in die moderne kunsteorie; die verhalende 

kunsvorm in die moderne literere teorie met spesifieke verwysing na die moderne 
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Afrikaanse roman en die verhalende preekvorm in die modeme homiletiese teorie, 

word die verhalende preek as kunsvorm sui generis konseptueei ontwikkel, 

teoreties omskryf en in die modeme homiletiese teorie as komponent wat daarby 

pas, geplaas. Die ondersoek geskied binne die benadering tot die praktiese 

teologie as kommunikatiewe handelingswetenskap. 

1.3 NAVORSINGSMETODE 

Geesteswetenskaplike navorsing kan omskryf word as 'n gemeenskaplike 

menslike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid op 'n 

objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van die verskynsel 

daar te stel. Dit kan op 'n teoretiese of 'n teoretiese en empiriese wyse geskied 

(Mouton & Marais, 1985:7). Die kultuur van die laat twintigste eeu word 

gekenmerk deur 'n verskuiwing in die relasie tussen subjek en objek. Dit geld nie 

alleen die wetenskappe nie, maar sluit ook die kunste in. Suiwer objektiewe 

metodologiese benaderings van literere tekste word bevraagteken as synde: " ... 

the revenge of the intellect upon art" en " ... the compliment that mediocrity pays to 

genius" (Neutjens, 1990:160). Verder dring die sitate van twintigste eeuse 

denkers soos Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Rene Gerard, Paul Ricoeur, 

Paul Feierabend en ander toenemend daarop aan dat die relasies tussen objek 

en subjek in die beoefening van die geesteswetenskappe gewysig moet word. 

Volgens Neutjens dui dit op 'n dialektiek in die geskiedenis, gelee daarin dat in die 

pre-modeme tyd die magiese die rasionele domineer het, en in die moderne tyd 

die rasionele die magiese. Hierdie tydvakke is nou verby en vra na vernuwing: 

"In onze post-moderne tijd zijn we op zoek naar een nieuwe relatie tussen 

rationalisatie en creatie, tussen theorie en praxis, tussen object en subject. 

Er is hoop dat de literatuurstudie in dit proces een bevorderende rol kan 

spelen" (Neutjens, 1990:161 ). 

Die benadering tot die praktiese teologie as kommunikatiewe 

handelingswetenskap (Pieterse, 1993) het 'n adekwate verhouding (bipolere 

spanningsverhouding) tussen teorie en praxis gevind. Hierdie benadering is 'n 

intradissiplinere benadering (Van der Ven, 1990:117). In Wetenskapsteoretiese 
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sin beteken dit dat een vakwetenskap konsepte, metodes en tegnieke van 'n 

ander vakwetenskap oomeem en dit in sy aanpak integreer. Daar hoef nie sprake 

van enige oorheersing deur abstrakte teologiese teoriee te wees nie. In 'n 

bipolere kritiese verhouding tussen teorie en praxis kan teologiese teoretisering 

oar die praxis van die evangelie juis spiraalvormig groei. Binne hierdie ruimer 

wetenskapsteoretiese perspektief, is daar ruimte vir kwantitatiewe sowel as 

kwalitatiewe asook ander tipe ondersoeke soos byvoorbeeld teoretiese, historiese 

of literere ondersoeke (Pieterse, 1993:190). 

Agter hierdie benadering in die praktiese teologie le die ingrypende 

wetenskapsteoretiese verskuiwinge wat gedurende die twintigste eeu plaasgevind 

het. Dit behels wetenskapsfilosoftese posisies van eksponente soos Gadamer, 

Ricoeur en Habermas wat waardevolle insigte bied vir die wetenskapsteoretiese 

perspektief waarin die praktiese teologie huidig kan orienteer. 'n Posisie waarin 

die geldige insigte van die diakoniologiese en kontekstuele benadering in die 

handelingswetenskaplike benadering kan figureer, word gekies. 

In hierdie studie word daar hoofsaaklik aangesluit by die kommunikatiewe 

handelingsteorie as prakties-teologiese benadering wat deur Pieterse (1993) 

voorgestaan word. Hierdie studie geskied langs die weg van 'n teoretiese 

ondersoek 

1.4 TEORETIESE STELLING 

Die teoretiese stalling wat in hierdie studie ondersoek word, is die volgende: Die 

modeme homiletiese teorie kan 'n geskikte preekvorm aan die hand van literere 

kriteria wat die Afrikaanse roman as erkende verhalende kunsvorm onderskei, 

as teorie konseptueel ontwikkel, evalueer en binne die moderne homiletiese 

teorie as aanvullende komponent wat daarby pas, plaas. Hierdie verhalende 

kunsvorm kan die kerk, die enkeling en die moderne samelewing in 'n tyd van 

transformasie ten baste dien. 
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1.5 ENKELE RESENTE OPMERKINGE OOR PREEKVORME 

'n Preekvorm het te make met die strukturering van die preek. Goeie struktuur, 

orde en vorm is noodsaaklik vir predikers sowel as hoarders. Hierdeur word 

onder meer gedagtes georden en die gang van die boodskap bevorder (Pieterse, 

1985:170-171; Kellerman, 1993:175-176). Verskeie prominente teoloe het sedert 

die sewentiger jare van die twintigste eeu waardevolle bydraes begin lewer ten 

opsigte van die vemuwing, waarde en funksie van preekvorme. Dit word soos 

volg verduidelik: 

Daar is 'n beweging weg van die deduktiewe na die induktiewe. Hierdie beweging 

is grootliks bevorder deur die verskyning van Craddock se publikasie: "As one 

without authority" (1971). Craddock het vermoed dat die manier waarop gepreek 

word, te make het met wat gepreek word: 

"The problem as he saw it was that the theological what of a deductive 

method amounted to moral ism and pedantry ... Regardless of whether the 

concepts themselves are authoritarian, the way they are presented, as fait 

accompli, is itself authoritarian" (Greenhaw, 1994:107). 

Hy bepleit 'n induktiewe benadering as korrektief om weg te beweeg van die 

reduksieteologie wat baie min aandag aan die vorm van Bybelse tekste gegee 

het. Hierdie beweging na die induktiewe betaken volgens Craddock dat " ... 

thought moves from the particulars of experience that have a familiar ring in the 

listener's ear to a general truth or conclusion ... it demands that the outline, 

however it may look on paper, move from the present experience of the hearers to 

the point at which the sermon will leave them to their own decisions and 

conclusion" (Craddock, 1987:57; 146). 

Die vorm van die preek vra dus na: 0 
.•• the careful unfolding of an idea in a way 

consonant with the content and mood of that idea" (Craddock,1987:152), wat 'n 

"gemaak-wees" van die vorm impliseer. 
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Die daarstelling van 'n preekvorm veronderstel 'n kreatiewe proses. Long beskou 

'n goeie preekvorm as die resultaat van weldeurdagte denke en deeglike 

beplanning. Sy benadering tot preekvorme kan teruggevind word in sy werke: 

''The witness of preaching" en "Preaching and the literary forms of the Bible" wat 

in 1989 verskyn het. 

Volgens Long moet daar vir elke preek 'n eie preekvorm ontwerp word: 

"In the simplest of terms, a sermon form is an organisational plan for 

deciding what kinds of things will be said and done in a sermon and in 

what sequence" (long, 1989:93). 

Hierdie basiese vorm moat nou verfyn word om die geheel as eenheid te dien. 

Die struktuur en taalkundige verbindings moat op so 'n wyse saamvloei, dat die 

interaksie tussen preek en hoarders vergemaklik word. In hierdie opsig speel die 

genre van die teks 'n belangrike rol deurdat daar van verskeie literere strategiee 

eie aan die bepaalde genre gebruik gemaak word om die nodige effek te verkry. 

Long (1989:24-34) stel ondersoek in na hierdie kenmerk en dinamiek wat in die 

teks binne sy literere verband beliggaam is in 'n paging om daardeur prediking in 

'n nuvve konteks vernuvvend te laat spreek, en kom tot die volgende konklusie: 

"Good sermon form is an artistic achievement, and so a universally 

accepted and always reliable process exists for creating a satisfactory 

sermon form" (Long, 1989:106). 

In 'n preekvorm word die Skrifteks kommunikatief op die hoarders afgestem. Om 

hierdie rede gee Dingemans (1991:201) in sy boek: "Als hoarder onder die 

hoarders" voorkeur aan die term 0 vormgewing van die preek" bo "preekvorm". In 

aansluting by Buttrick, beskryf hy die preekvorm as n kreatievve moment van " ... 

replotting the plot" (Buttrick, 1987:301, 305). Dit betaken dat: "Men moet een 

opzet vorm vinden, waarin de tekst tot zijn recht komt en waarin de hoarders zich 

aangesproken voelen" (Dingemans, 1991 :209-215). 
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'n Preekstruktuur moet dus vanuit 'n basisidee van die preek ontwikkel word. Dit 

geskied op "ambachtelijke wijze" aan die hand van bepaalde "compositieregels" 

soos klassieke retoriese werkstadia; Geissner se "vyf-stap-planne"; die 

leerpsigologiese model en verhaalmodelle (Dingemans, 1991 :209;215). Vanuit die 

aard van die prediking as ontmoetingsgebeure 1 kies Dingemans slegs vir een 

preekvorm, naamlik die narratiewe (verhalende) vorm. Dit moet egter as 'n 

verskraling van die prediking as kommunikatiewe gebeure beskou word, 

aangesien nie alle tekste en hoarders in die narratiewe vorm pas nie (Verhoef, 

1992:75). Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar ten spyte van onderlinge 

verskille 'n groot mate van konsensus onder homilete in resente tye bestaan oor 

die vereistes waaraan 'n preekvorm moet voldoen. Vos (1996b:170-171) wys 

daarop dat daar minstens vier eise oorweeg moet word by die keuse van 'n 

preekvorm. Hierdie voorwaardes vul mekaar aan en moet in harmonie saam 

beweeg soos perde wat 'n koets trek. 

• Preekvorme het te make met teksprediking en moet as sodanig rekening 

hou met die literatuursoort van die Bybelse teks. Die Bybel wil altyd in eie 

medium funksioneer. 

• Die preekvorm moet op die hoorder gerig wees. 

• Daar moet ems gemaak word met die situasie waarin die hoarder horn of 

haar bevind. Die inhoud van die teks moet konkreet gestalte vind in die 

beleweniswereld van die hoorder. 

• Die kommunikatiewe effek wat aan die preek gestel word, is belangrik. Die 

preekvorm moet die hoorder help hoe om op die evangelieboodskap te 

reageer (Buttrick, 1994:87). 

1 Dingemans beskou die aard van die prediking as ontmoeting.sgebeure. Hietvoor gebruik hy die term 
homilie. Met hierdie begrip wyk hy af van die tradisionele verstaan van die "homilie" as een van die vonns of 
strukture waarin 'n preek gegiet kan word Hy verldaar sy siening soos volg: "Het gaat om een existensieel 
contact of gesprek met de bijbel. Of reg preciezer: het gaat om die ontmoeting met God. die in en door de 
bijbelfiguren tot ons spreekt" (Dingemans. 1991:42). 
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Pieterse sluit nou aan by die nuwe beweging, maar le 'n eie aksent. In sy boek 

"Verwoording en prediking" (Pieterse, 1985: 170 ) neem hy die struktuur en 

vorm van die preek onder die loep. Daar word vervolgens slegs enkele 

opmerkinge insake preekvorme uit hierdie werk aangedui: 

• Vir die optimale oordrag van die boodskap is dit noodsaaklik dat die preek 

deeglik gestruktureer word. Gedagtes word altyd in 'n bepaalde vorm 

oorgedra, aangesien daar geen bewussynsinhoude sander 'n bepaalde 

vorm kan bestaan nie. 'n Prediker wat deur 'n teks aangespreek word, 

moet begin taal (verwoord) om dit aan die hoarders oor te dra. 

• Struktuur, orde en vorm dien as hulp vir beide hoarder en prediker. Dit 

baken die preek af tussen 'n begin en einde en ontvou as't ware die 

preektema wat die resultaat is van die oor-mekaar-skuif van die boodskap 

van die teks en die situasie van die hoarders: 

"Dit beteken dat die tema, volgens die orde van die teks se struktuur en in 

sy gerigtheid op die gemeente, ontvou 'M>rd in 'n duidelike afgebakende 

voortgang" (Pieterse, 1985:171-172). 

In hierdie opsig moet die inhoud van die prediking as materiaal bewerk word deur 

die prediker, ten einde iets daarmee te se. Bepaalde besluite moet dus geneem 

word wat meebring dat keuses gemaak moet word uit geselekteerde materiaal. 

Uit hierdie materiaal 'M>rd sommige dinge beklemtoon en ander doelbewus 

weggelaat. Dit is juis in hierdie proses van "gemaak wees" dat die preek aan die 

hand van erkende strategiee as kunsvorm realiseer. 

Daar moet dus 'n bewuste keuse gemaak word vir die vorm van die preek. 

Hierdie vorm moet die intensie van die teks aan die hoarders doeltreffend oordra. 

Die begrip "preekvorm" verwys per se na die vorm waarin die boodskap 

gestruktureer en ver'M>Ord 'M>rd. As sodanig het dit met genres te doen soos 

byvoorbeeld die betogende, verhalende of poetiese vorme. Die literere vorme 

waarin die Skrifinhoud gegiet is, kan in hierdie opsig as 'n belangrike impuls dien 

om die prediker tot die gebruik van verskeie preekvorme te inspireer. Vorm en 
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inhoud is een. Gevolglik het die vorm waarin 'n preek gegiet word 'n bepaalde 

kommunikatiewe waarde na eie aard. By die keuse van 'n preekvorm speel die 

aard van die teks, die aard van die gemeente asook die persoonlikheid van die 

prediker 'n belangrike rol (Pieterse, 1985: 172-182). Die belangrikste preekvorme 

volgens Pieterse naamlik: die tekstematiese preekvorm, die verhalende 

preekvorm, die homilie en poetiese2 preekvorm, word in hierdie ondersoek 

aanvaar (Pieterse, 1985: 182-238). 

Hierdie studie is beperk tot die narratiewe of verhalende preekvorm met 

inagneming van die homilie as oudste preekvorm. Dit fokus verder op die vorm 

waarin die preek oorgelewer word en nie soseer op die metode van voordrag (bv. 

stemgebruik en handgebare) nie. 

1.6 ORGANISASIE VAN MATERIAAL 

Al die verwerkte materiaal in hierdie studie word in ses hoofstukke aangebied. 

Hoofstuk 1 skets die navorsingsprobleem. Goeie strukturering en die sorgvuldige 

oorweging van 'n geskikte preekvorm aan die hand van literere kriteria wat die 

Afrikaanse roman as eiesoortige verhalende kunsvorm onderskei, word binne die 

modeme homiletiese teorie ondersoek. 

Hoofstuk 2 dui histories oorsigtelik aan hoe daar deur al die eeue gesoek is na 

'n geskikte vorm waarin die prediking verwoord kon word. Die diskrepansie 

tussen die teologie en religie wat gedurende die twintigste eeu ontstaan en 'n 

bepaalde preekvorm aksentueer het, word uitgewys. 

Hoofstuk 3 handel oor vormgewing. Die begrippe preekvorm en kunsvorm word 

verduidelik. Daama word die Afrikaanse roman as verhalende literatuur 

ondersoek aan die hand van kriteria wat dit onderskei as 'n eiesoortige verhalende 

kunsvorm. 

2 Vos (1996:172) oordeel dat die poetiese nie as afsonderlike preeksoort onderskei kan word nie. Volgens 
horn hoort poesie tuis by alle vorme. 
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In Hoofstuk 4 word belangrike insigte van die modeme preekteorie uiteengesit. 

Daar word gefokus op die verhalende preekvorm. Dit geskied binne die 

raamwerk van die praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie soos 

voorgestaan deur Pieterse. 

In Hoofstuk 5 word die wesenstrekke van die verhalende preekvorm in die 

modeme homiletiese teorie vergelyk met die wesenstrekke wat die Afrikaanse 

roman as eiesoortige verhalende kunsvorm onderskei, ten einde die opbou

elemente van 'n verhalende preek as kunsvorm uit te wys. 

In Hoofstuk 6 word die preek as verhalende kunsvorm evalueer rondom sy plek 

in die modeme homiletiese teorie. 

Ten slotte word die konklusie bereik dat die preek as kunsvorm ge-evalueer kan 

word rondom sy plek in die modeme homiletiese teorie. 

Die argument van hierdie studie is dat die modeme homiletiese teorie ontwikkel 

is in interaksie met die moderne hoorders van die preek se belewenis van die 

werklikheid. 

Omdat hierdie interaksie bestaan, kan die insigte verkry uit die nuutste 

ontwikkeling van literere vorme, die preek as kunsvorm teoreties konseptueel 

ontwikkel en binne die moderne homiletiese teorie plaas as komponent wat 

daarby pas. 

Die preek as kunsvorm kan volgens hierdie teorie singewend wees in die huidige 

belewenisvvereld van die hoorders. 



HOOFSTUK2 

PREEKVORM EN WERKLIKHEID 

2.1 INLEIDING 

as die gesigte van vaders 
sepias uit die ou dae 
blaarbruin uit die rame val 
weet jy: dis kant en k/aar, 
die stone is fluit -fluit 
spookwals uit 
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(Van Heerden, 1987:78). 

Die Skrif dui nerens aan in watter spesifieke vorm daar gepreek moet word nie. 

Die geskiedenis van prediking openbaar 'n groat verskeidenheid van preekvorme 

wat die vermoede laat ontstaan dat daar dikwels pogings aangewend is om die 

vorm te laat aanpas by die tyd en omstandighede van die hoarders. Tereg 

beweer Buber: 

"Man cannot approach the divine by reaching beyond the human" 

(Buber, 1995: 122). 

Sedert die vroegste tye in die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk is 

daar teoreties nagedink oor preekvorme. In hierdie teoretiese besinning word 

aangesluit by 'n stalling van Augustinus (C.354-430 n.C.) wat hy maak in die 

eerste homiletiese handboek, die "De doctrina Christiana". Hierin se hy insake 

prediking die volgende: 

"To teach is a necessity, to please is a sweetness, to persuade is a victory" 

(Augustine, 1986:136; Dijk, 1955:44). 

Hierdie drie doelstellings van Augustinus, naamlik die docere, delectare en 

movere word deur Long (1994:91) gesien as beskrywend van die seisoenering 

van die geskiedenis van prediking deur die eeue. In hierdie ondersoek word van 
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die veronderstelling uitgegaan dat preekvorme as reaksie op 'n oorbeklemtoning 

van die docere tydens die modemisme in ons huidige beleweniswereld vra na 'n 

balans tussen al drie hierdie elemente. Dit betaken dat die modeme preekteorie 

wat vorm betref, rekening sal moet hou en die nodige aanpassings sal moet maak 

ten opsigte van die delectare en die movere. Daar moet 'n balans wees tussen al 

drie hierdie elemente. 

Long (1994:91) stel dit heel toepaslikas hy se: 

"In other words, if Augustine were greeting people at the door of the church 

after a service of worship, he would be pleased to hear, in response to his 

sermon, 'I learned something this morning, I was moved by what you said, 

and I intend to do something about it' - to teach, to delight, to persuade". 

'n Preekvorm kan egter ook daartoe lei dat die hoarders net 'n rapsodie van 

betekenislose klanke en woorde ervaar, waarvan Wesley reeds in 1751 se: 

"Verses, smooth and soft as cream, in which was neither depth nor stream" 

(Lischer, 1987:109). 

Die beleweniswereld van Augustinus was gekenmerk deur die vemietiging van 

politieke, sosiale en ekonomiese stelsels wat onsekerheid oor die toekoms 

meegebring het. In hierdie belewenis""9reld streef hy daama om die waarheid 

(Jesus Christus) op logiese wyse effektief te kommunikeer en wel op so 'n wyse 

dat die hoarders dit hut eie sal maak. Die hoarder is dus terselfdertyd vertolker en 

mededeler in die uitdra van die evangelie. Ten diepste is dit eksistensiele 

kommunikasie waarin die mens nie as objek gemanipuleer word nie, maar horn of 

haarself ontdek a la sy bekende slagspreuk: 0 Die mens se hart is rusteloos totdat 

dit rus vind in God". In hierdie opsig is Augustinus 'n tipe oorgangsfiguur tussen 

klassieke denke en die modeme insigte van die kommunikasiekunde (Pieterse, 

1991: 11-12). 

Op soortgelyke wyse word in hierdie studie gefokus op 'n vorm van prediking wat 

die evangelie van Jesus Christus in die beleweniswerklikheid random die 

aanbreek van die derde millenium op so 'n wyse sal artikuleer dat dit die hoarders 
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daarvan Skrifgebonde sat onderrig, verbeetdingryk sat aanspreek en tot diens van 

die Here sal laat beweeg. So 'n ondersoek vra naas Skrifgebonde lering uiteraard 

oak teoretiese insig in 'n verbeeldingryke histories-gekondisioneerde konstruksie 

van die werklikheid. Prediking word immers nie net teologies be"invloed nie, maar 

oak vanuit die lewensfere self. Terreine soos die kutturele, maatskaplike, 

filosofiese, psigologiese, politiese, ensovoorts,. het deur die loop van die 

geskiedenis tot allerlei vorme en nuanses bygedra. Brooks (in Lischer, 1987:16) 

stel dit meer as 'n eeu gelede soos volg: 

"Preaching in every age follows to a certain extent, the changes which 

come to all literature and life." 

Dit impliseer dat die geskiedenis van die faktore wat op preekvorme inwerk, in 

oorgelewerde preke weerspieel word (De Klerk, 1977:22). 

Die doel van hierdie hoofstuk is om histories oorsigtelik aan te dui hoe daar sedert 

die vroegste tye herhaaldelik gesoek is na 'n doeltreffende vorm van prediking om 

aan te pas by die histories-gekondisioneerde konstruksie van die werklikheid. 

Vanuit die historiese riglyne word enkele basiese kontoere getrek waaraan 'n 

preekvorm teen die aanbreek van die derde millennium moet voldoen. 

2.2 HISTORIES-OORSIGTELIKE ORIENTASIE 

Daar word vervolgens vier faktore aangedui wat in die loop van die geskiedenis 

van prediking 'n belangrike invloed gehad het op preekvorme: 

• Die Joodse kerklik-godsdienstige agtergrond. 

• Die Grieks-Romeinse retoriek. 

• Die kulturele ontwikkeling van hoarders en predikers. 

• Die opkoms van subjektivisme en individualisering (De Klerk, 1977:19). 
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2.2.1 DIE JOODSE KERKLIK-GODSDIENSTIGE AGTERGROND 

Nuwe Testamentiese prediking rus in die skadudiens van Ou T estamentiese 

verkondiging soos dit deur priesters en profete beoefen is, en in latere tye in 

kultiese gebruike en die sinagogediens uitgemond het (De Klerk, 1977:19). Daar 

word dus van die standpunt uitgegaan dat daar tussen die ou en nuwe bedeling 

ten opsigte van preekvorme 'n kontinuneit ten spyte van diskontinuileit bestaan. 

Hierdie aanname berus op die feit dat beide die Juda"isme en die Christendom as 

geloofsgemeenskappe bestaan het voordat die Skrif tot stand gekom het. Keck 

stel dit soos volg: 

"Christianity dit not emerge when someone arrived with a sacred book. 

Rather, it emerged in response to preaching the news of Jesus, which 

included a new way of reading the Scripture of the synagogue. The point is 

that the New Testament was produced within the church, which originally 

existed without it, and that the Old Testament likewise was produced in a 

religious community that had a long life without an authoritative text" 

(Keck, 1992:70-71 ). 

Dit impliseer dat die leefwereld van die Ou Testament en eerste eeuse wereld 

hoofsaaklik in 'n mondelinge kultuur geanker was {Botha, 1992:1). Hierby het die 

profete as gawe van God vir sy geloofsvolk aangesluit. Die historiese begin en 

amptelike instelling van die profetiese amp was verbondsmatig van aard. Volgens 

Verhoef {1993:43) het die belofte van 'n profeet as God se gawe vir sy geloofsvolk 

'n dubbele motivering: 

• Die profesie vvord die indeale kommunikasiemiddel in die nuwe situasie wat 

deur die sinaniese verbond geskep is. 

• Die profesie is 'n noodsaaklike kommunikasemiddel in die lig van die 

besondere omstandighede wat Israel in Kanaan sou ervaar. 

Die verkondiging van God deur die profete het soos 'n geslypte diamant baie 

fasette gehad. Uit hul optrede blyk dit egter dat die oratoriese vorm wat hul 
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verkondiging gekenmerk het, meer verhalend van aard as argumenterend was: 

"In the ancient Hebrew prophecy we have exactly the counterpart, in 

respect of moral and religious content and aim, to the Graeco-Roman 

oratory prophets were an order of orators charged with divine messages 

and devoted to the moral and spiritual culture of the people. The 

prophets reminded the people of their sins, exhorted them to repent, and 

instructed them in religious and moral, in social and personal duties; and 

when they predicted the future it was almost always in the way of warning 

or encouragement, as a motive to forsake their sins and serve God. The 

prophets were preachers" (Dargan, 1974:14). 

In hierdie preekvorm kan 'n duidelike handelingselement afgelei word. Dit was nie 

Skrifuitleg wat verkondig was nie, maar bediening van die lewende Woord van 

God. Dit was Woordgebeure tussen God en wereld wat daarop afgestem was om 

mense na God te beweeg. 'n Preekvorm kan dus nooit net beskou word as 'n 

weergawe van die Bybelse verhaal nie: 

" ... de gehele bijbel, impliciet of expliciet, gaat om een gebeuren, om een 

historie, om een 'geschieden'" (Frederikse, 1959:58). 

Die ontstaan van sinagoges, waarskynlik as gevolg van 'n gebrek aan 

tempeldiens tydens die ballingskap, het 'n groot invloed gehad op die preekvorm: 

"Homiletiesch mogen wij niet vergeten dat de prediking der Kerk haar 

oorsprong heeft in de synagogale prediking, die weer ontstaan is uit de 

verkondiging der profeten en de wetsprediking" (Jonker, 1978: 82). 

In die verskuiwing vanaf profetiese prediking na sinagogale prediking, het daar 

egter 'n verskuiwing van preekvorm plaasgevind. Die pneumatiese en 

entoesiastiese van profetiese prediking het plek gemaak vir meer gefikseerde 

rolle, terwyl die verdwyning van die tempelkultus gelei het na Woord-dienste 

(Jonker, 1978:82). Hierdie Woord-dienste het 'n bepaalde vorm openbaar: 
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" ... the services of the synagogue consisted chiefly of oral instruction and of 

free extended speaking" (Dargan, 197 4:21 ). 

Long (1994:95) onderskei tussen twee vorme van prediking in so 'n sinagogale 

diens, naamlik die halakah (die weg) en die haggadah (die storie). Die halakah 

het die wettiese toepassing van die Torah in nuwe omstandighede behels, terwyl 

die haggadah 'n vorm van prediking was wat die omstandighede van die hoorder 

in die narratiewe verweef het (Lohse, 1976:170-175). 

Die Nuwe Testamentiese prediking neem aanvanklik in die vroee Christelike kerk 

soos by Christus en die apostels 'n vrye, dialogiese en verhalende vorm aan. 

Jesus het byvoorbeeld verskeie vorme van prediking gebruik waarvan die 

gelykenisse die bekendste is.3 Hy gaan dikwels in sy prediking van die Skrif van 'n 

"teks" uit. Die heil is altyd primer en Hy gee ook dikwels in gesprek 'n uitleg van 

die getuienis van die Skrif met betrekking tot sy persoon, woord en daad 

(Emmausgangers in Lukas 24). Sy verkondiging bevat deurgaans 'n liturgiese, 

eksegetiese en profetiese element (De Klerk, 1977:23). Die verkondiging van die 

apostels neem soortgelyke vorme aan. Teenoor profeties Bybelse vorme wat 

deur die meeste gebruik word, vertoon Jakobus en Paulus weer voorkeur vir 'n 

kategeties Bybelse vorm (Fendt, 1970: 130). Dit was teo-Christosentriese 

prediking wat ten nouste aan die Skrifte verbonde was en na vorm 'n profetiese 

dimensie na buite, sowel as 'n lerende en vermanende dimensie na binne 

openbaar het. Alhoewel Jesus en die apostels se prediking baie meer as getuienis 

is, in die sin dat hulle optrede eenmalig self in die openbaring begrepe was, lewer 

dit tog waardevolle insigte vir preekvorme. Tereg beweer De Klerk (1977:23) dat 

ans hier met "die diepste wortels"van die prediking te make het. 

Die eerste drie eeue van die Nuwe Testamentiese preekvorme is dus die neerslag 

van 'n bepaalde erfenis wat naas die profetiese toesprake van die Ou Testament 

oak nog die dialogiese diatribestyl (langs die lyn van die Siniese filosowe van 4 

v.C en die Sto'isyns-Siniese filosowe van die imperiale tyd) en die verwante 

3 Vir 'n volledige uiteensetting van hierdie preekvorm vgl. Du Plessis (1990) se '"n Kykie in die hart 
van God asook die proefskrif van Liebenberg (1997) getitel: "The language of the kingdom and Jesus: 
parable, aphorism and metaphor in fue sayings material common to fue synoptic tradition and the gospel 
of Thomas." 
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prediking in die Joodse tradisie ingesluit het (Barnard 1987:195). Die 

beleweniswereld van hierdie eerste drie eeue was gekenmerk deur onsekerheid 

te midde van 'n vestigende kerk in 'n heidense en sedelose wereld. Staatsgeweld, 

bedreiging en martelaarskap was dikwels die uitwas van leerstellige dwalinge en 

heidense praktyke. Teen hierdie historiese agtergrond moet die verskyning van 

die homilie gesien word as 'n doeltreffende preekvorm wat gekonstrueer is vanuit 

die histories-gekondisioneerde beleweniswerklikheid van daardie tyd. Prediking 

het in 'n gemeentesamekoms plaasgevind. Volgens Niebergall het dit as 'n vaste 

item in die liturgiese orde voorgekom en was nou verbind aan die Skrif. 'n 

Voorganger het die verkondiging op 'n vermanende, evangelies-mededelende en 

apologetiese wyse aangebied {De Klerk, 1977:25). 

Die homilie as oudste preekvorm in die Christelike kerk word beskou as: 

"... prediking in die vorm van 'n eenvoudige, stigtelike parafrase van 'n 

dikwels langer of korter teks. Dit is nie streng gebonde aan 'n streng orde 

en 'n skoolse vorm nie. 'n Bepaalde Skrifgedeelte word van vars tot vers, 

soms van woord tot woord op 'n populere wyse verklaar, terwyl daar 

insidentele praktiese opmerkings uit die Woord van God op die lewe 

toegepas word" {Bloem, 1981 :96). 

Die homilie het dus die Skrif verklaar en die teks toegepas. Dit was volwaardige 

bediening van die Woord en was tot die reformasie deur ondermeer Chrisostomus 

en Calvyn as preekvorm gebruik. 

In aansluiting by hierdie vroegste spore van preekvorme, moat die invloed van die 

Grieks-Romeinse retoriek nie buite rekening gelaat word nie. 

2.2.2 DIE GRIEKS-ROMEINSE RETORIEK 

Retoriek word beskou as "die kuns van welsprekendheid" { Scientia bene dicendi 

Quintilianus) en is tradisioneel gekoppel aan die Grieke en Romaine. Die 

ontstaan daarvan kan teruggevoer word na 5 vC met 'n bloeityd in die eerste eeue 

voor en na Christus (Henderson, 1992:214). Die retoriek het 'n onmiskenbare 
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invloed uitgeoefen op die ontstaan en ontwikkeling van preekvorme in die 

Christelike kerk. Hierdie invloed was positief en negatief van aard. Om enigisins 

'n veranNvc>ordelike evaluasie van hierdie bei·nvloeding te maak, moet daar begrip 

wees vir die ontwikkelde en hoe vlak beredenering wat daarmee gepaard gegaan 

het. Van Schoor (1986:39-66) wy in sy standaard werk oor kommunikasie 'n hele 

hoofstuk (2) aan die invloed van die klassieke retoriek op die gebied van 

kommunikasie. Hy spits horn veral toe op Plato en die dialoog en trek die lyn deur 

na Augustinus. 

Hierdie studies oor die ontstaan, inhoud en toepassing van die retoriek lewer 

voldoende bewyse vir die belangrikheid daarvan. 4 Van die bekendste denkers in 

die klassieke tyd se name word aan retoriek gekoppel, byvoorbeeld Protagoras, 

Aristoteles, Cato, Cicero, Quintilius, Tertullianus, Gregorius van Nazianzus en 

Augustinus (Mack, 1990:25-31). Vos (1966:141-142) wys daarop dat die invloed 

daarvan tot vandag teruggevind kan word by Ou Testamentici soos Kuntz (1992); 

Muilenberg (1992), Sternberg (1992) asook Nuwe Testamentici soos Kennedy 

(1990), Wuellner (1989), Du Toit (1992) en Combrink (1993). In die homiletiek het 

onder meer Josuttis (1985) en Otto (1987) die retoriek se waarde beklemtoon. 

Die retoriese veranNvc>ordelikheid van 'n prediker wat die inhoud en vorm van sy 

preek aan betref, word oak gereflekteer in resente homiletiese literatuur van onder 

meer Buttrick (1987:40-43); Long (1989:25-29); Zerfass (1989:104-112) en 

Dingemans (1991:159-164). Ook Vos in sy werk Die volheid daarvan II {1996b) 

ondersoek moontlikhede om in die praxis van die prediking gebruik te maak van 

die kommunikatiewe waarde van die retoriek, sowel as die narratiewe tradisie en 

gepaardgaande hermeneutiek. Daar word aangesluit by Aristoteles se tweeledige 

benadering soos uiteengesit in sy Ars rhetorica en Ars Poetica wat uiteindelik 

gelei het tot die retoriek as Ars Bene dicendi (die kuns van welsprekendheid). 

Toe Aristoteles die grondslag van sy leer neerle, was hy bewus van die radikale 

kritiek van Plato en Sokrates op enersyds die gevaar van manipulasie by die retor, 

en andersyds die ondermynende karakter van onveranNvc>ordlike 

verhaalvertellers. Daar word aanvaar dat hierdie kritiek van Plato en Sokrates 

4 Vergelyk Vos (1995:406-433) asook sy artikel "The rhetorical mode in preaching" in "Proclaim the 
gospel" (1994:42-89). Hierin word ook verwys na invloede van die nuwe retoriek 
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reeds in sy teorie opgeneem is. In hierdie sin is sy teorie post-krities 

(Bos, 1996:23-24). Aristoteles tref dan onderskeid tussen die "retorika" en 

"poetika". 

In die retorika gaan dit vir horn hoafsaaklik om die vermoe om in elke situasie 

middele te vind om belanghebbendes te oartuig. In boek I en II van sy Ars 

rhetorica word aandag gegee aan die oortuigingsmiddele (pisteis) wat die 

betroubaarheid van die saak deur die logiese argument (logos); die 

geloofwaardigheid van die spreker se optrede (ethos) en die vertrouensmoment 

van die hoarder se belewenis (pathos) behels. Hierdeur word daar reeds 'n basis 

gele vir die ontwikkeling van 'n kommunikasieleer ( saak - spreker - hoarder) wat 

uit sy konstruksie van die beleweniswereld van daardie tyd die norme en waardes 

vir 'n maatskaplike diskoers aan die orde kon stel. Hier 'NOrd dus op die 

oortuigende argument gefokus. Die ingesteldheid van die spreker sowel as die 

psigologie en sosiologie van die hoarder wat hier benadruk word, is belangrike 

winspunte wat oak in moderne preekvorme al hoe meer teruggevind word. 

Van uiterste belang vir hierdie ondersoek is dat Aristoteles in boek Ill wat 

struktuur, styl en die beginsel van gepastheid behandel, die agteruitgang van die 

poesie bekla. Volgens horn was die poesie opvoedkundig uiters relevant vir die 

staat. Soos by Plato het 'n kunswerk vir horn ontspanningswaarde gehad en 

bygedra om die psigiese balans by hoarders in stand te hou. Hy gaan egter 

verder deur 'n funksionele waarde (katarsis) sowel as 'n kulturele rol 

(vryetydsbesteding) aan kunsvorme toe te ken. (Henderson, 1992:209-210). 

In sy poetika is dit opvallend dat Aristoteles teoreties nie uitgaan van 'n liriese 

gedig nie. Hy konsentreer op die tragedie en by wyse van vergelyking, die epos, 

wat beide opgebou word deur verhalende struktuur. Om hierdie rede word die 

"kuns" van die digter eerstens gesien as die vermoe om aan die verhaal vorm te 

gee. Hiervoor 'NOrd die term mythos gebruik, wat ten beste verstaan kan 'NOrd as 

die plot van die verhaal - die ordening van verskillende gebeure tot 'n 

samehangende geheel (Aristoteles, 1988: 173-176). Om sy begrip van die verhaal 

te verduidelik, onderskei Artistoteles die digter van die historikus. Die digter vertel 

'n verhaal waarin 'n onbekende menslike element aan die lig kom - die 
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moontlikheid van 'n gebeurtenis word met ander woorde as visie uitgebou in die 

lig van universele waarheid. As sodanig is die kunsvorm van hoer filosofiese 

gehalte as blote geskiedenis, aangesien dit vertellende filosofie is. (Bos, 1996: 15; 

Ricoeur, 1985: 7-28) 

Sander om verder in te gaan op die teoretiese bydrae van Artistoteles op die 

kunsvorm van poetika, is dit reeds duidelik dat hy beide die retoriek en poetika 

(argument en verhaal) as twee grondige vorme van oordrag beskou. In sy drie 

vorme van oortuiging (tripartita varietas) sluit hy die verband tussen die dialektiese 

en retoriese in. Die toespraak moet die hoarder se verstand aanspreek (docere); 

horn beweeg om op 'n bepaalde wyse te handel (movere) asook onderrig en 

vermaak (delectare) (Bieritz, 1990:72). 

In Aristoteles se teoriee vind ans dus die wortels van Augustinus se doelstellings 

vir die prediking (docere, delectare, movere) terug en soortgelyk oak in die teoriee 

van modeme homiletici. Zerfass ( 1989: 104-111) is byvoarbeeld van mening dat 

elke preek momenta van docere, delectare en movere behoort in te sluit om 

sodoende hoarders van informasie te voorsien, hulle emosioneel aan te raak en 

hulle te bevveeg tot handeling. Hy sien dit met ander '1\IOorde as retoriese 

strategiee gerig op die verstand, die emosies en die wil tot diens van 'n bepaalde 

doelwit. 

Op grand van die voorafgaande '1\IOrd bevveer dat preekvorme se diepste '1\IOrtels 

herlei behoort te word na die verhalende vorme wat sedert die mondelinge kultuur 

van die Ou Testamentiese oarspronge 'n voartgaande ontwikkeling ondergaan 

het. Aanvanklik was die verhalende die enigste vorm van oordrag. As sodanig 

was kultiese oardrag en verhaal as antieke vorm vvesentlik eenvormig. Die 

klassieke retoriek het egter die forensiese toon van die homiletiek verhoog, veral 

na Augustinus se vverk "De Docirina Christiana". Dit het die vveg gebaan vir 

Christene om die "kuns van vvelsprekendheid" te waardeer en toe te pas sander 

om dit met die heidendom te assosieer (Kennedy, 1980: 159). 'n Tipiese 

voorbeeld hiervan is byvoorbeeld die ontstaan van allegoriese prediking by 

Origenis in die derde eeu. Origenes '1\IOu die afstand tussen die tyd van die 

heilshistoriese gebeurtenis en die teenswoordige tyd deur middel van toepassing 
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oorbrug met die doel om die opkomende gnostiek te oorwin. Om dit te vermag 

het hy die Skrifopenbaring in die Griekse retoriese vorme probeer omvorm. Dit 

het uiteindelik gelei tot oorspanne en onverantwoordelike vergeesteliking 

(Brienen, 197 4:207). 

Die vroee Christendom van die eerste drie eeue het dus die bestaande 

verhalende vorm in woord, toon, beeld en ruimte aangepas vir die mees 

effektiewe vaslegging van hul verkondiging. In hierdie tyd is daar nog nie gesoek 

na 'n kunsvorm of klassieke stylreels nie. Die apologete van die eerste eeue wat 

bekend was met die heidense denke het die retoriese beginsels begin toepas in 

hul vormgewing, hoewel die beheersing van vorm volgens retoriese styl eers by 

Cyprianus en Augustinus 'n hoogtepunt bereik het. 

Van belang vir hierdie studie is die direktheid en duidelikheid van spraak wat deur 

hierdie welsprekendheid bevorder is. Dit het die suiwerste na vore gekom tydens 

die reformasie wat klem gele het op eenvoud, matigheid en afgemetenheid - die 

basiese eienskappe wat Calvinisme 5gestel het vir enige kunsvorm (Davie, 

1978:25). Langs hierdie lyn het die retoriek positiewe bydrae gelewer ten opsigte 

van 'n preekvorme. Daar was egter sedert die vierde eeu n.C. ook 'n tweede lyn 

wat uit die retoriek voortgevloei het en waarteen Plato sowel as Aristoteles reeds 

gewaarsku het. Die verklaring van die Christelike godsdiens as religio licita in 313 

nC het die Christendom verpopulariseer, wat 'n groat toestroming tot die 

geloofsoortuiging uit al die lae van die Grieks-Romeinse heidendom na vore 

gebring het. 

5 Calvyn word dikwels verkeerdelik beskuldig as sou hy nie waardering he vir kunsvonne nie. Kritici is 
dit eens dat hy 'n besondere skryfstyl gehad het: "While his thoughts flow, the words in which he clothes 
them are chosen and sifted with a trained sense of artistic :fitness. We see in his writing both a scriptural 
simplicity and a Ciceronian eloquence ... He observes closely the varieties of style of the Bible writers; 
and in his school regulations he calls for studious attention to the formation of style . . . He delights in 
bringing to notice impressive scripture similes, metaphors, antithesis and hyperbolic or ironic phrases. 
References to Latin and Greek poets are fairly abundant in his works, and he loves the Psalms as poetry" 
(Mc Neill, 1973:231-232). Pieterse (1985:207-210) wys daarop dat Calvyn eger gekant was teen die 
verhale oor heiliges, fabels en stories kenmerkend van die Middeleeuse prediking. Dit het veral sterk 
gefigureer in die prediking in Engeland in die tydvak voor die Hervorming en via hierdie weg neerslag 
gevind in die reformatoriese kerke in Nederland 
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Tereg se De Jong: 

"Die kerk nam de cultuur in bescherming. Kerkgang was geen bedreigd 

waagstuk meer, maar toegejuichte burgerplicht" (De Jong, 1980:57). 

Langs hierdie lyn het preekvorme ontaard in allerlei lot en pronkredes wat tot die 

vyfde eeu voortgeduur het. De Klerk (1977:20) skets die ontsporing as gevolg 

van die retoriek soos volg: 

"Die \Nelsprekende redenaar se optrede was deur baie hoarders beskou as 

'n soort van aangename tydverdryf en vorm van vermaaklikheid. 

Kerkbesoek en die aanhoor van predikers het 'n sosiale geleentheid 

geword ... " 

Die hu\Nelik tussen kerk en staat, kerk en wereld, teologie en kultuur, tussen 

koninkryk van God en keiserryk het groat katedrale wat duisende mense huisves 

en aansluiting gevind het by die Griekse denke wat die beskoulike, 

argumentatie\Ne, redelike en logiese beklemtoon het, te\Neeggebring. 

Preekvorme is al hoe meer ingerig na die gees van die filosofie en die retoriek met 

die gevolglike verwaarlosing van die dialogiese en verhalende vorme. 

Die homilie as preekvorm is stelselmatig vervang met die sermo wat 'n vorm van 

kulturele prediking was. Die sermo was reel vir reel teksuitleg wat voortdurend 

aangepas is by die begeertes van die hoarders. 

Die sermo (sermo humilis) het by Augustinus 'n tematiese vorm aangeneem. Dit 

was Bybelse prediking wat met die gemeente en die situasie in gesprek was, " 

einen Stil, der ebenso der lnkamation und der 'Einfalt' der Bibelsprache wie dem 

Verstandnis der P. horer entspricht (Niebergall, 1961 :520). Vanuit hierdie bondige 

historiese beeld van preekvorme tot dusver kan 'n dubbele uitvalsbasis6 ten 

6 Die relevantheid van hierdie dubbele uitvalsbasis ten opsigte van vormgewing kan teruggevoer word na 
uitsprake van byvoorbeeld Protagoras (c. 490-415 vC) (Aristoteles, 1988:175). In die Nederlande bet 'n 
resente debat tussen Dingemans en Immink: weer hierdie saak aangevuur. Immink: strum 'n retories 
georienteerde oordragvorm voor, terwyl Dingemans dit afwys as lineere kommunikasie (eenrigtingverkeer) 
en 'n keuse maak vir die verhalende (Bos, 19%:7-3 l ). 
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opsigte van preekvorme in die teorie reeds onderskei v,,ord, naamlik die 

verhalende en retoriese (argumentatiewe). 

Hierdie studie gaan in die besinning random die preek as kunsvorm uit van die 

verhalende vorm van oordrag, maar sluit nie die retoriese uit nie. Die retoriese 

moet die verhalende verryk. Hierdie keuse is gegrond op die feit dat die 

verhalende vorm van prediking aansluit by die narratiewe tradisie wat die herkoms 

en identiteit van minderheidsgroepe (die geloofsvolk Israel) versterk. Dit sluit nie 

ander groepe uit nie, maar rig 'n uitnodiging tot toetrede, op voorwaarde dat daar 

vereenselwiging is met die identiteit van die geloofsvolk. In 'n negatiewe sin, 

bestaan daar altyd die moontlikheid dat hierdie vorm van oordrag beskou kan 

word as sou dit eksklusiwiteit bevorder, omdat daar slegs vanuit die Joods

Christelike kultuur gewerk word. Dit kan vormgewys dus oak onderdrukkend 

deurwerk na ander groepe in die samelewing, byvoorbeeld mans teenoor vroue. 

'n Sintese tussen die verhalende en die winspunte van die retoriese vormgewing 

kan juis hier 'n belangrike bydrae lewer, aangesien retoriese vorme met 

aanvaarde argumente wat gemeenskaplike konsensus ten doel het, dialoog 

bevorder. Langs hierdie weg vvord 'n verhaal gevorm, getransformeer en 

geaktualiseer deur die ordening van verskillende gebeure tot 'n samehangende 

geheel (mythos sui generis). 

Hierteenoor hou 'n suiwer retoriese vorm van oordrag die gevaar in dat dit 

kulturele tradisies en verskille kan negeer in die strewe na 'n universele niveau, 

waar mense in alle redelikheid in vrye dialoog kan kommunikeer. In die algehele 

samehang van die maatskappy, kan mense dus hul eie waardes invoeg en deur 

argumentasie tot geldige afsprake kom. Sodra 'n preekvorm op hierdie wyse 

universele geldigheid van die Woord en kommunikatiewe krag van die waarheid 

verkondig, word die uniekheid van byvoorbeeld vroue, mans, ouers en kinders 

negeer en vvord hulle minder sigbaar. Die retoriese is slegs van waarde as reg 

geskied aan die hoarders se herkoms, tradisie, sosiale posisie en besondere 

oortuigings. 

Teen die aanbreek van die vroee-middeleeue (C.430 - 1095) is daar reeds 

duidelike spore van 'n sintese tussen die verhalende en retoriese oordragvorme 
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by die belangrikste predikers te bespeur. Chrisostomus {+407 n.C) verklaar 

byvoorbeeld in sy werk "peri ierosunes" (de sacerdotio) dat die preek 'n verklaring 

van die Woord van God moet wees. Hy beskou die oefening in welsprekendheid 

en die ontwikkeling van redenaarsgawes om hoarders te trek, as noodsaaklik. 

Anders as by Origenes, het die preek-element in plaas van die leer-element by 

horn oorheers en het hy in sy prediking die konkreet-lewende mens in die oog 

gehad. Ook Augustinus (+430 n.C) handhaaf die selfstandige karakter van die 

prediking. Dit moet bo alles Skrifverkondiging en verklaring wees. Die retoriek 

mag gebruik word om die goeie en aangename spreke te bevorder, maar blyk 

altyd ondergeskik aan die prediking. By Ambrosius (+397 n.C) se preekstyl is die 

invloed van die retoriek duidelik. Hy het voorkeur aan Ou Testamentiese 

prediking gegee, maar die styl van die preek moes n6g onversorg n6g ru wees, 

maar eenvoudig en helder (Bloem, 1981:109-116). 

Prediking as Godgegewe opdrag het dus aanvanklik as aksie van die kerk 'n 

verhalende vorm aangeneem wat be"invloed is deur die opkoms van die retoriek. 

Dit het gepaard gegaan met 'n kulturele toevloei wat 'n bepaalde reaksie by die 

kerk ontlok het. Daar 'M)rd vervolgens gefokus op preekvorme as 'n reaksie op 

kulturele ontwikkeling. 

2.2.3 DIE KUL TURELE ONTWIKKELING VAN HOORDERS EN 

PREDIKERS 

Die kulturele ontwikkeling van hoarders en verkondigers het 'n besliste invloed 

gehad op preekvorme deur die eeue. Die verkondiging aan die kultureel

hoogontwikkelde Grieke en Romeine het byvoorbeeld in 'n ander taal en vorm 

geskied as aan die Galliers en Germane. Ook die Jode met hul ryk Skriftuurlik

godsdienstige agtergrond het 'n eiesoortige vorm van oordrag gevra. 

Aanpassings moes in taal en vorm gemaak 'M)rd om die onderskeie hoarders met 

die Evangelieboodskap te bedien (De Klerk, 1977:21). 

Die groat volksverhuising in Europa (400-600 n.C) het na die val van die 

Romeinse ryk meegebring dat die reste van die Romeinse kultuur alleen binne die 

kerk beskerming geniet het (De Jongh, 1980:76). Dit het die priesterlike 
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heilsbemiddeling bevorder ten koste van die profeties-kerugmatiese. Dargan 

(1974:109) beskryf hierdie periode as 'n tyd waarin die orde van Woord en 

sakrament omgekeer is: 

" ... the spoken word was made of far less relative value than forms of 

worship." 

In hierdie tyd van politieke onstabilitiet en kulturele vermenging is dit volgens 

Dankbaar (197 4:63) nie vreemd " ... dat de overgang doorgaans vrij oppervlakkig 

was en dat veel heidense gedachten en gebruiken in de kerk doordragen." Dit 

wek die vermoede dat kulturele veranderinge in preekvorme gereflekteer word. 

Hierdie vermoede word deur die kerkgeskiedenis bevestig. 

Die kultuumistoriese eenheidspatroon van die Grieks-Romeinse vvereld het die 

kerk van die eerste eeue te staan gebring voor groter eenheid en eenvormigheid 

in sy eenheid en beleid. Die mag en voorbeeld van die vvereldse kaisers was ook 

hier sigbaar (Von Ranke, 1908:1-10). Ignatius, die biskop van Antiochie (2 n.C) 

beweer in sy tyd reeds dat die biskop die hoof van die ouderlinge is en dat niks 

sander horn gedoen kan word nie (Praamsma, 1979:1,27). 

Die ontwikkeling van die pousdom het onder Gregoruis I die Grote (590-605 n.C) 

'n buitengewone mag in staatspolitiek bekom. Volgens d'Assonville (1985:68) het 

hierdie toename in mag die prediking van die Evangelia al hoe meer versaak. 

Bygeloof het toegeneem, sakramente is vervals, beeldediens as "boeke vir die 

leke" is ingevoer, terwyl pouslike hierargie die kerkregering volgens Bybelse 

maatstawwe vervang het. Die ontwikkeling van die staatskerk is voltooi deur 

keiser Justinianus (527-565 n.C) wat die caesaropapisme tot 'n hoogtepunt 

gevoer het. Hy maak kerklike priesters staatsamptenare, reel die kerkreg deur 

staatswette en dwing heidene om Christene te word. Dit veronderstel 'n bepaalde 

eenheid van kerk, staat en maatskappy as 'n corpus christianum met drastiese 

gevolge: 

"Grote menigten stroomden nu tot de kerk toe, velen niet uit overtuiging, 

maar uit vrees of ter wille van hun positie. Daardoor dragen heidense 
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gebruiken - nu het heidendom officieel verboden was - in de kerk zelf door. 

Het peil van het zedelijke leven deur Christenen zakte. De kerk moest de 

rijken en aanzienlijken naar de ogen zien ... " (Dankbaar, 197 4:38). 

Behalwe vir die negatiewe gevolge, het die eenheid van die kerk ook 'n positiewe 

gevolg gehad. Dit het aan die Christendom die geleentheid gebied om 'n invloed 

uit te oefen op die kultuur in geheel: 

" ... de staat, het sociale en maatschappelijke leven, het gezin en de 

opvoeding, het recht, de kunst en de wetenschap. De gehele sameleving 

werd in meerdere of mindere mate van christelijke elementen 

doordrongen" (Dankbaar, 197 4:38). 

Met die aanbreek van die middeleeue {C. 450 -1300 n.C.) bestaan daar dus 'n 

sterk gemeenskapsgevoel wat mede veroorsaak is deur een geloof, die Katolieke. 

Huygens stel dit soos volg: 

"En over allen, edelen, poorters en geestelijken, koepelde zich 

beschermend het gewelf van een Kerk die zij en gezamenlijke toewijding 

hadden gesticht" (Huygens, 1972:1). 

Verskeie faktore en omstandighede het in hierdie periode van die geskiedenis 

preekvorme be"invloed. Daar word slegs na enkeles verwys: 

• Die opkoms van die Roomse sakramentalisme het die prediking 

gedegradeer. Hierdie beklemtoning van die sakramentalisme is aangevuur 

deur twee standpunte wat onderskeidelik in die 9de en 11 de eeue in die 

brandpunt van teologiese diskussies was. Die eerste botsing tussen die 

realistiese veranderingsleer (Radbertus) en simboliese standpunt 

(Rhabanus en Ratramus) het uitgeloop op 'n oorwinning vir die realistiese 

veranderingsleer (transubstansiasieleer). Die transubstansiasieleer is in 

feite aanvaar toe Berengarius van Tours, wat 'n vurige verdediger vir die 

simboliese standpunt was, in 1059 deur die kerklike hierargie gedwing is 

om sy standpunt te herroep. Dit lei daartoe dat sakramente beskou is as 
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genadegewend en nie meer as simbole nie. Gevolglik is die preekstoel 

vervang met die altaar en as sodanig die preek met die offer van brood en 

wyn. Die sakrament het al hoe meer 'n magiese middel geword waarmee 

'n geheimsinnige krag in die siel van die mens ingestort is. Langs hierdie 

weg het die prediker al hoe meer heilsbemiddelend opgetree eerder as 

profeties. 

• Die opkoms van die skolastisistiese betoogtrant het daartoe gelei dat die 

spekulatief filosofiese denkwyse in die teologie sy beslag gekry het. Dit het 

gedurende hierdie tyd in drie stadia (periodes) ontvvikkel. Aanvanklik was 

daar pogings om die geloofswaarhede rasioneel aanneemlik te maak, soos 

duidelik vergestalt in Anselmus (+1109) se bekende werk: Cur deus homo? 

(Waarom word God mens?). Die verskyning van onder meer Abaelard se 

boek: Sic et non (ja en nee) wat in teenstelling met Ansel mus twyfel 

beklemtoon, lei tot 'n tvveede periode waarin onderskeid gemaak word 

tussen die waarhede wat deur menslike verstand bewys kan word en 

waarhede wat nie bewys kan word nie, maar tog geloofswaarhede is. Die 

bekende werk Summa theologiae (Hoofsom van die teologie) van Thomas 

van Aquino (+1274) was 'n sintese tussen die metodes en filosofie van 

Aristoteles wat diensbaar gemaak is aan die uitbou van die Roomse 

Kerklike dogmas. As teenreaksie het daar 'n derde periode van die 

Skolastiek na vore gekom wat die onsekerheid in die teologie beklemtoon 

het. As reaksie teen die realisme is daar met die opkoms van die 

nominalisme ruimte geskep vir geestelike begrippe in die werklikheid. Die 

nominalisme het die sintese tussen rede en blote aanvaarding 

bevraagteken. Dit het gelei tot relativering waarin waarheid altyd in relasie 

tot iets anders gesien moes word. As anker is die absolute gesag van die 

kerk beklemtoon (d'Assonville, 1981 :40-46). 

Hierdie abstrakte redenasies het nie byval gevind by die gewone lidmate 

en volk as geheel nie en het per se die prediking waardeloos verklaar. 

Oplossings is gesoek in allegoriese prediking en verering van heiliges deur 

lofredes. 
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• As gevolg van die eensydige klem op die rasionele, het daar reaksie 

gekom in 'n angstige soeke na godsdienstige belewing deur die mistiek. 

Dit het veral in die kloosterwese duidelik tot uitdrukking gekom. Deur 

meditasie, inspanning en oorgawe, askese en die afsterwe van 

kreatuurlikheid het die mens horn of haar tot God verbind. Volgens Bloem 

( 1981: 119) het mistieke prediking die vorm aangeneem van 'n toespraak, 

gesprek of meditasie; met moreel-allegoriese interpretasies sander sterk 

binding aan die Skrif en wat las staan van die erediens, kerklike en 

maatskaplike lewe. Tereg tipeer De Klerk (1977:33) die tipiese trekke van 

die mistiese prediking as die " ... waarin die panteistiese opgaan en 

verdwyn in God beklemtoon word; ... die subjektivistiese swaartepunt van 

eie getuienis en ervaring die van die objektiewe heil in Christus vervang het 

tot 'n verkeerde begrip van geloof en van geloofsversekerdheid; ... die 

individualisme nie 'n oog het vir die gemeente van God en vir die 

amptelike nie; ... die spiritualisme met sy skeiding tussen natuur en 

genade die natuurlike tot minderwaardig maak". 

• Daar was verder 'n oordrewe soeke na populariteit waarin die moraal en 

sensasionele prediking, as prototipe van die modeme "Sam Jones variety 

of preacher'' teruggevind kan word (De Klerk, 1977:34). 

Op grand hiervan word daar gewoonlik drie vorme van prediking in die 

Middeleeue onderskei, naamlik: Skolastiese prediking, mistieke prediking en 

populere prediking. Hierbenewens was daar oak nag gemeenteprediking waar 

die vorm van minder belang was, as gevolg van die opkoms van die 

sakramentalisme. Kloosterprediking was meesal didakties van aard met 'n 

legalistiese en mistieke inslag. Sendingprediking was deurspek met dwalinge 

soos heilige verering, Marialatrie, allegorisering en moralisering, terwyl 

massaprediking (volksprediking) dramatiserend en dialogiserend aanskoulike 

voorbeelde en uitdrukkings as vorm aangeneem het. 

T ydens die sewende en agtste eeu n. C. het prediking verval in vormdiens wat 

kerklike voorskrifte en deugde beklemtoon het. Nabootsing was aan die orde van 

die dag. In hierdie tyd is die sendingprediking ook verander in volksprediking met 
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die doel om nuwe gemeentes op te voed. Hierdie tipe preekvorm was gewoonlik 

teoreties van aard en het begin met narratio; die vertemng uit die Skrif en 

proklamasie van God die Vader en Jesus Christus. Daarna het exhortatio, die 

waarskuwing teen sonde en oproep tot boetedoening wat lei tot die initio as 

inwyding in die heilsmisterie, die bediening van die doop en die bid van die Onse 

Vader (De Klerk, 1977:30). 

Behalwe vir 'n geringe vooruitgang in die 12de eeu n.C. het die onderskeie drie 

vorme van prediking wat die middeleeue gekenmerk het, voortgeduur. Bloem 

(1981:129-130) se navorsing bied insiggewende verklarings vir hierdie 

vooruitgang. Hy wys daarop dat hierdie vooruitgang te danke is aan die feit dat 

die hoarders meer belangstelling en respek begin toon het vir prediking. As 

aanleidende oorsake noem hy onder meer 'n geestelike en intellektuele ontwaking 

by geestelikes; optrede teen ketters teen wie daar begin preek is; kruistogte en 

effektie'lle gebruik van volkstale in plaas van Latyn. Die Middeleeuse mens het 

dus naas die gevoel van geborgenheid en sekerheid wat versterk is deur die stark 

gemeenskapsgevoel, oak nag 'n sterk steungewende geloof gehad. God het in 

die middelpunt van alles gestaan. Daar was op hierdie tydstip nag geen breuk in 

menswees nie: die mens was nag tergelykertyd volkome mens en volkome 

gelowige (Strydom & Ohlhoff, 1985:4-5). 

Die "breuk in menswees" waama verwys word, is volgens Stavrianos die mens se 

breuk met 'n beleweniswereld vanuit totale wereld segregasie. Hy beskou die jaar 

1500 n.C. as 'n belangrike draaipunt in die geskiedenis van die mensdom, 

aangesien dit volgens horn die eerste geleentheid was tot wereldwye kulturele 

integrasie: 

"The year 1500, therefore, represents a major turning point in human 

history. A parallel may be drawn between Columbus, who broke the bonds 

of regional isolation by landing on San Salvador, and the astronauts, who 

likewise broke the bonds of planetary isolation by landing on the moon" 

(Stavrianos, 1991:325). 
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Hierdie draaipunt in die geskiedenis het meer ingehou as bloat die ontdekking van 

nuwe werelde. Dit was die ontdekking van die mens self. Die totale 

lewensbeskouing van die mens is herskep. Daar het 'n selfbewussyn by die mens 

ontstaan. Volgens Charles Gerkin versamel en organiseer die mens verskillende 

fragmente van kennis, persepsies van hoe dinge werklik is en van die waarheid 

tot 'n geheel. Die mens orden sy ervaring in 'n beeld van die werklikheid wat die 

organiserende struktuur of beginsel word waarbinne alle aspekte van die wereld 

en die plek van die mens daarin verstaan word. In enige tydvak neem die mens 

dus in 'n gegewe kultuur sy of haar beleweniswerklikheid vanuit 'n vooropgestelde 

paradigma waar: 

"In ancient biblical times that image was the three storied universe. God 

was in heaven; the Evil-one was below. Humans lived somewhere in the 

middle, pulled both ways by the good and evil spirits." (Gerkin, 1979:19). 

Sedert 1500 n.C. het daar dus 'n paradigmaverskuiwing 7 plaasgevind wat 

epistemologies daartoe gelei het dat: " ... contemporary late twentieth century 

society is built around an image ... of life as caught between infinite aspirations, on 

the one hand, and the boundries of finitude on the other." (Gerkin, 1979:20). 

Dit betaken dat daar sedert 1500 n.C. 'n proses van subjektivering en 

individualisering plaasgevind het. Volgens Heitink is dit 'n tyd waarin: 

" .. de beleving van die mensen belangrijker word dan het geen sogenaamd 

objectief vaststaat, dan het voorgegevene en het voorgeschrevene" 

(Heitink, 1993:39-40) 

Daar het 'n verandering in die bewussynsvorming van die mens plaasgevind wat 

daartoe gelei het dat daar anders met waardes en waarhede omgegaan vvord as 

7 Die begrip paradigmaversk:uiwing verwys na 'n rewolusie of omwenteling wat binne 'n heersende 
denkraamwerk (paradigma) ontstaan.. Een van die bekendste omwentelinge is byvoorbeeld die Kopemikaanse 
omwenteling in die sterrekunde. Daar is vir baie eeue 'n geosentriese wereldbeeld as heersende paradigma in 
die sterrekunde gebruik. Sterrekundiges het van die standpunt uitgegaan dat die son, maan, sterre en planete 
om die aarde as middelpunt wentel. Kopemikus se deurbraak in 1543 n.C. dat die son die sentrum van ons 
sonnestelsel is (heliosentries), het so 'n omwenteling veroorsaak (Spangenberg, 1998:3-5). 
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in die verlede. Hierdie swaai na individualisme en subjektivering is 'n verskynsel 

wat in meer resente tye 'n opbloei in Westerse kultuur beleef. Uiteraard het dit 'n 

groat invloed op prediking en veral preekvorme aangesien dit 'n openheid vir 

nuvve insigte bevorder. Hiervan getuig plaaslike nuusblaaie gedurende die 

oorgangstyd na die nuvve millennium. Die inisiatief vir die byeenkoms van die 

Wes-Kaapse alliansie van Reformatoriese Kerke (WARK) het byvoorbeeld 

gedurende Februarie 1999 tydens 'n informele byeenkoms op Stellenbosch hul 

voomeme bevestig om betrokke te vvees by 'n proses om hul geloof en roeping 

aan die begin van 'n nuvve millennium opnuut te vervvoord en toe te eien. As rede 

word aangevoer dat die oorgang van die twintigste na die een-en-twintigste eeu 

as 'n tyd van bestekopname beskou kan VvOrd. Dit bied geleentheid om weer oor 

die behoefte wat daar by gelowiges bestaan, na te dink en dit te verVvOord in die 

geloof en taal van ons tyd, sodat elkeen dit opnuut vir hulself kan toe-eien (Die 

Algemene Kerkbode, 12 Februarie 1999:4). 

Julian Muller identifiseer in sy referaat gelewer tydens die 1999 opening van die 

Nederduits Gereformeerde Kerk se Fakulteit Teologie aan die Universiteit van 

Pretoria bepaalde neigings in die huidige samelewing. Hy wys daarop dat 

werklike objektievve woordbetekenis byvoorbeeld op die agtergond geskuif word 

en gekonstrueerde betekenis op die voorgrond. Bestaande betekenis word dus 

ondergeskik gestel aan verbeelding en kreatiwiteit. Mense soek nie meer na 'n 

preek as 'n outoritere afkondiging van onbetwisbare waarhede nie, maar eerder 

na VvOrstelende gesprekke. Daar is 'n aanvraag na predikers wat in staat is om 

die vrae van vandag saam met en vir hul lidmate te artikuleer (Die Volksblad, 10 

Februarie 1999:9). 

Dirkie Smit waarsku reeds in 1997 in 'n artikel in lnsig dat die gees van die 

modeme wereld Suid-Afrika nou vir die eerste keer tref. Die geloofwaardigheid, 

invloed en vanselfsprekendheid wat in 'n vorige bedeling ontleen is aan die 

invloed en mag van die groep het nou verskuif na die individu, die sogenaamde 

self, die Ek wat die finale norm word vir alles wat reg, mooi en waar is (lnsig, April 

1997:68). 
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Daar word voorts gefokus op die proses van subjektivisme en individualisme wat 

sedert die Hervorming 'n invloed op preekvorme uitgeoefen het. 

2.2.4 DIE OPKOMS VAN SUBJEKTIVISME EN INDIVIDUALISME 

Die Hervorming van die 16de eeu en prediking behoort onafskeidelik bymekaar in 

'n relasie van " ... mutual dependence, aid and guidance" (Dargan, 1974:367). Die 

omwenteling wat deur die Hervorming teweeggebring is, is voorafgegaan deur 

belangrike gebeurtenisse en optredes wat stukrag aan die nuvve aksent verleen 

het. Dit word soos volg verduidelik: 

• Vanuit die volksprediking van die laat Middeleeue het die "kritiese 

prediking" {boeteprediking) deur die insette van die Christelike humaniste 

polemies die onbybelse leer van die kerk begin bevraagteken. Die 

humaniste, geihspireer deur Renaissance denke met hul klem op die ''vrye 

en outonome van die mens", het teruggegryp na die oorspronklike 

klassieke bronne en sodoende veral die vorm van prediking benadruk. 

• Evangeliese predikers soos John Widif (1320 - 1384), John Colet (1466 -

1519), Johannes Huss (1373 - 1415) en Girolamo Savanarota (1452 -

1498) het die verlossing uit die genade en deur die geloof in Christus 

geleer. Dargan se opmerking rakende Wiclif tipeer die bydrae van hierdie 

predikers tot die ontketening van die Hervorming: 

"His study of Scripture and his acceptance of it as the supreme authority in 

matters of faith were coming to make of him a reformer indeed" {Dargan, 

1974:338). 

Die reformasie was nie 'n herontdekking van die prediking nie, maar die 

herontdekking van die wese daarvan - dit het opnuut gelei tot 'n teologiese 

waardering van die preek. 
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"Men acht de preek het belangrijkste middel waardeur God zijn gemeente 

bouwt en mensen tot geloof in de Verlosser Jezus brengt" (Brienen 

1974:16-17). 

Die gondbeginsels van die Reformasie (so/a Scriptura, sola gratia, so/a fide1) het 

daartoe gelei dat prediking in hierdie tyd as reaksie op die offerkultus random die 

sakrament, oorbeklemtoon is (Dargan, 1974:372). 

Die teruggrype na die Woord het meegebring dat daar formeel gebreek is met die 

skolastiese metode en retoriese gebondenheid. Die Bybel is volgens die 

analitiese metode vers vir vers verklaar met duidelike toepassings. Dit het die 

homilie as preekvorm weer na vore geroep (De Klerk, 1977:37). 

Prediking was dus die vertolking en verkondiging van die Heilige Skrif. Luther, 

sowel as Calvyn het die letterlike eksegese van die Skrif beklemtoon wat beteken 

het dat: 

" ... de letterlike zin van die Schrift indentiek met haar historische inhoud was" 

(Runia, 1972:6). 

Hierdie letterlike betekenis is veral deur die Switserse hervormer Huldrich Zwingli 

(1484-1531) ernstig opgeneem. Hy het 'n primaat aan die Woordediens toegeken 

( slegs prediking) en dikwels bepaalde boeke van voor tot agter in sy prediking 

behandel. Die Zwingliaanse denkrigting het via Petrus Datheen die 

Reformatoriese kerke in Nederland binnegedring en langs hierdie weg ook na 

Suid-Afrika oorgewaai. Van belang hier is dat hierdie letterlike betekenis van die 

Woord meesal beskou is as 'n beskermingsmaatreel teen die willekeurige uitleg 

daarvan. Dit hou verband met die Hervormers se standpunt dat die Bybel sy eie 

uitlegger is (Sola Scripturae sui ipsius interpres est) sowel as die duidelikheid van 

die Skrif ( claritaslperspicuitas Scripturae). Op hierdie basis het die Hervormers 

van die standpunt uitgegaan dat enige gelowige onder leiding van die Heilige 

Gees die Bybel kan lees en verstaan. Die invloed en mag van die Roomse 

Katolieke kerk, by name die Pous en konsilies, om die Skrif gesagvol en reg uit te 

le, het nou na die individu verskuif. 
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Die Hervormers werk dus vanuit 'n paradigma wat veronderstel dat die Bybel die 

Woord van God is waardeur God Homself aan die gelowige mens openbaar. Die 

individuele gelowige, gelei deur die Heilige Gees, kan die Bybel op grond van sy 

duidelikheid en die feit dat hy sy eie uitlegger is, reg interpreteer. Dit gaan dus om 

'n histories-letterlike interpretasie onder leiding van die Gees. Die Hervormers het 

van die veronderstelling uitgegaan dat die Bybelse wereldbeeld ten voile 

ooreenstem met menslike waameming en natuurwetenskaplike eksperimente 

enersyds, en andersyds dat hulle uitsprake oor God presies ooreenstem met die 

sienings van die oorspronklike Bybelskrywers (Spangenberg, 1998:9-10). Dit is 

vanuit hierdie paradigma dat die vader van die Protestantse homiletiek, Andreas 

Hyperius (1511 -1564) die homiletiek probeer bevry het van die klassieke retoriek 

deur die homiletiese vormgewing selfstandig te ontwerp in ooreenstemming met 

die Skrif. Ook die Protestantse belydenisskrifte van die sestiende eeu, 

byvoorbeeld die Augusbergse Belydenis (1530), die Nederlandse 

Geloofsbelydenis (1561), die Heidelbergse Kategismus (1563) en Helvitiese 

Belydenis (1566), dien as klassieke tekste. 

Die paradigma waarbinne die Hervormers gewerk het, het egter reeds die vonk 

gehuisves wat sou afvuur op 'n krisis met die opkoms van die rasioneel- en 

histories-kritiese paradigma. Die Kopemikaanse omwenteling waardeur Nicholas 

Kopemikus die aanvaarde geosentriese siening van die Alexandrynse Astroloog 

Claudeus Ptolemaeus (C. 100 - 179 n.C.) omvergewerp het, het die bestaande 

teologiese wereldbeskouing vemietig met dramatiese konsekwensies vir die 

posisie van God en mens in die heelal. Die teorie van Kopemikus is deur die kerk 

verwerp, omdat dit in stryd was met die tradisionele siening. Hierdie teorie is 

egter verdedig en uitgebou deur Galileo Galilei en Johannes Kepler en mettertyd 

aanvaar (Brown, 1986:45; Randall 1976:230). 

Hiermee is die hoeksteen gele vir die kritiese bestudering van die Woord. Die 

interpretasie van die Skrif sou voortaan rekening moes hou met wetenskaplike 

kennis wat meegebring het dat kerklike dogma nou rasioneel gekritiseer kon word. 

Ofskoon Galilei die standpunt gehuldig het dat Christene hulle interpretasie by 

nuwe wetenskaplike kennis moet aanpas, het die argumente van Kepler baie nou 
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aangesluit by die akkommodasieteorie wat die werk van die Heilige Gees by die 

mens se begripvermoe laat aansluit in die oordra van geestelike waarhede. 

Die Cartesiaanse omwenteling het aan hierdie wending nuwe stukrag verleen 

deur die mens as denkende wese (cogito ergo sum) in die sentrum te plaas. 

Descartes (1596 - 1650) het die rasionele voorop gestel deur kriteria wat onder 

meer bepaal dat geen tradisie of gesagsinstansie aan 'n mens sekerheid ten 

opsigte van die waarheid kan gee nie - slegs jou verstand. Dit het 'n gewysigde 

begrip van waarheid teweeggebring. Waarheid is nie meer soos in die verlede dit 

wat deur een of ander gesagsinstansie {byvoorbeeld die Kerk) gewaarborg word 

nie, maar dit wat met die verstand uitgeredeneer en bewys kan word 

(Spangenberg, 1998:12-13). 

Volgens De Jong van Arkel kan in retrospek duidelik gesien word hoe hierdie nuut 

aanvaarde rasionele konsepte die vvereldbeeld en teologiese verstaan van die tyd 

be·invloed het (De Jong van Arkel, 1987:62-63). Wat prediking en preekvorme 

betref, het die sewentiende eeu verval in verrasionalisering, verformalisering en 

versubjektivering. Die preekvorme was sterk gestruktureer deur 'n sistematiek 

van die "leer'' wat daartoe gelei het dat die logiese bewyskrag van dogmatiese 

diskussies die krag van Woordverkondiging verdring het. Dit het verder 

meegebring dat prediking in die tyd 'n skolatisistiese vorm aangeneem het waar 

formalisme en skematisme gelei het tot 'n starre ortodoksie en eensydige 

intellektualisme wat volgens Brienen: 

" ... lijkt op een college van de universiteit, zelfs naar scholastieke methode" 

(Brienen, 1974:50). 

T ereg konkludeer De Klerk: 

"T erwyl die Reformasie wel 'n dogmatiese breuk met Rome gemaak het en 

terwyl die dogmatiese stryd ender die Gereformeerde tussen 

Remonstrante en kontra-Remonstrante in die begin van die 17 de eeu 

gevoer is, is dit begryplik dat die openbaringswaarheid spoedig oorgegee is 
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aan intellektualisering... Op 'n heel skolastisistiese WJse word die sisteem 

verdedig teenoor alle ketters en afwykende meninge" (De Klerk, 1977:39). 

Teenoor hierdie starre ortodoksie, intellektualisme en formalisme het die pietisme, 

labadisme en metodisme as teenreaksie verskyn. Die vroomheid van hart is 

beklemtoon en tot so 'n mate aksentueer dat die subjektie'N'e belewing ten koste 

van objektie'N'e waarheid dik'N'els ingeboet is. Beide die Nederlandse (Nadere -

Reformasie) en Duitse pietisme het preekvorme be"invloed. Die prediking van 

Gijsbertius Voetius (1589 -1676) toon byvoorbeeld duidelike asketies-mistiese en 

praktiese trekke wat geklee is in 'n klassiek-skolatisistiese vorm. 

Daarteenoor het Johannes Coccejus (1603 - 1669) onderskei tussen die 

grammatikale (letterlike) betekenis van die Skrif en die diaper geestelike 

betekenis. Hierdie filologiese eksegese het op allegoriese WJSe ontaard in 

langdradige verklaringe met allegoriese opmerkings en spekulasies. 

Samevattend kan na-reformatoriese prediking geaksentueerd en afwisselend 

tussen analitiese en sintetiese vorme teruggevind VJOrd. Aanvanklik was die 

analitiese vorm op die voetspoor van die vroee kerk vir Luther en Calvyn die 

aanvaarde vorm van prediking. Dit was struktureel van aard. 'n Perikoop is vers 

vir vers verklaar met nadruk op die teks en sy onderdele. Die uitleg het geskied 

met toepassing op die mens in sy of haar huidige situasie. Die veelheid van 

gedagtes en parallelle rangskikking van gegewens het eenheidsprediking egter 

bemoeilik. 

Hierteenoor was daar in die sintetiese vorme van prediking duidelik omlynde en 

begripsmatige onderwerpe identifiseer wat organiese eenheid volgens die logiese 

betoogtrant en die konkrete toepassing moontlik gemaak het. Hierdie vorme was 

minder gebonde aan die Skrifwoord en het gevolglik tematiese of mottoprediking 

afgewissel deur menslike spitsvondigheid, te bevorder (De Klerk, 1977:42-43). 

Langs hierdie 'N'eQ het die reformasie en pietisme die rasioneel kritiese komponent 

wat beslag gegee het aan die Aufklarung, (Verligting) help bevorder (Rossler, 

1986:78). 
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Die mens van die sewentiende en agtiende eeu n.C. was in 'n oorvleueling van 

die wereld van die natuurwetenskap enersyds en die Middeleeuse 

historiesbewuste \JIA3reld andersyds vasgevang. Die eis van die rasionalisme dat 

die Skrif aan die menslike rede getoets moet word, het meegebring dat 

preekvorme stram, intellektualisies en leergerig, dog kenmerkend eenvoudig van 

aard was. Aangevuur deur die filosofiese skeptisisme van veral lmmaneul Kant 

(1724 -1804) het daar preekvorme ontstaan met 'n praktiese morele aanslag wat 

beskryf kan word as " ... essays on conventional morality, based as much on 

reason and philosophy as on the law of God" {Dargan, 1974:292). 

Teenoor die rasionalisme het die supranaturalisme met objektiewe gesag 

geopenbaarde kennis {geloofskennis) probeer handhaaf. Hierdie geopenbaarde 

kennis het op menings berus wat nie noodwendig bewys hoef te word nie. 

Volgens Heitink het die aufklarung: 

" ... de spanning tussen verhalende traditie van die Schrift als kenbron en 

die van rationele kennisinhouden op de spits gedreven. De geopenbaarde 

kennis berust op meningen. Haar waarheden zijn niet te bewijzen. Echte 

kennis betreft alleen wat absoluut zeker is" (Heitink, 1993:32). 

Aan die begin van die negentiende eeu het die supranaturalisme reeds beduidend 

wegbeweeg van die sewentiende-eeuse ortodoksie, wat die amptelike teologie 

van die tyd in 'n bemiddelingsposisie geplaas het. Dit het die vorm aangeneem 

van die rasionalistiese supranaturalisme. 'n Kompromie is gesmee tussen geloof 

en verstand en openbaring en rede deur te aanvaar dat die belangrikste 

geloofswaarhede aanvanklik deur God op bo-natuurlike wyse in die Bybel bewaar 

is en nou deur die menslike verstand ingesien en ontdek mag word. Openbaring 

word nou 'n aanvulling tot die rede wat meebring dat die bo-natuurlike erkenning 

geniet, maar terselfdertyd verswyg word sodra dit in stryd is met die rede. Die 

konsekwensie hiervan was 'n toenemende afname in die bestudering van 

dogmatiese kwessies (Bloem, 1981:184-185). Hierdie geopendheid vir rasionele 

denke en terselfdertyd 'n neiging tot selfrefleksie en beklemtoning van ervaring as 

die wesentlike van geloof, word duidelik teruggevind in die bydrae van F. R. 

Schleiermacher (1768 - 1834). Tussen die objektiev.te denke en subjektiewe 
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gevoel maak hy 'n keuse vir 'n vorm van intersubjektiwiteit waarin God en mens 

by mekaar betrokke raak. Sy subjektivistiese ervaringsteologie kan teruggevoer 

word na die invloed van onder meer die pietiste, Hemhutters en die filosofie van 

sy dag. Prediking neem nou die vorm aan van mededeling as: "Des zum 

Gedanken geworden frommen Selbstbewusstseins". Die oordra van die prediker 

se eie vrome ervaring moet tegelykertyd die religieuse gevoel en ervaring van die 

gemeente weergee, wat meegebring het dat daar 'n verskuiwing weg van die 

Heilige Skrif (objek) na die gelowige bewussyn (subjek) plaasgevind het (De 

Klerk, 1977:46-47). 

Die historiese komponent van die rasioneel- en histories-kritiese paradigma het 

teen die einde van die agtiende eeu begin negentiende eeu sy beslag gekry. 

Hierdie beweging is reeds vroeer aangedui deur bydraes van onder meer 

Balthasar Bekker (1634 - 1698) en Benedict de Spinoza (1632 - 1677) waarin 

lesers van die Bybel opgeroep is om rekening te hou met die tydsgebonde 

voorstellings van Bybelskrywers. 

Teen die einde van die agtiende eeu het daar 'n baie sterk historiese bewussyn 

ontstaan by geleerdes soos onder meer Hegel (1770 - 1831); Niebuhr (1776 -

1831) en Von Ranke (1795 - 1886). Geskiedenislyne wat opgestel is uit Bybelse 

gegewens soos byvoorbeeld Ussher (1581 - 1651) se tydlyn is bevraagteken op 

grand van nuwe ontdekkings en uitvindings wat gelei het tot die besef dat die 

Bybel nie meer beskou kan word as die maatstaf waarvolgens die geskiedenis 

geskryf kan word nie. Langs hierdie weg het die Heilige Skrif as geskrewe 

openbaring van God in gedrang gekom. Dit het gelei tot die besef dat die Bybel 

menslike perspektiewe en interpretasies oor God se openbaring huisves 

(Spangenberg, 1998:17-19). Johann Gabler (1753 - 1826) se alombekende 

stalling tydens sy intreerede aan die Universiteit van Altdorf ( 1787) kan as 

klassieke teks beskou word: 

"Biblical theology possesses a historical character, transmitting what the 

sacred writers thought about divine matters; dogmatic theology, possesses 

a didactic character, teaching what a particular theologian . philosophizes 
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about divine matters in accordance to his ability, time, age, place, sect or 

school and other similar things" (Hasel, 1972:21 ). 

Die paradigmaverskuiwing sedert die Hervorming (16de eeu n.C.) het meegebring 

dat die Bybel as Woord van God nou beskou is as God se Woord in mensetaal. 

Hierdeur is die Bybel gereduseer tot historiese dokument. 

Ou en Nuwe T estamentici het in hierdie tyd al hoe meer met "mopping-up 

operations"8 begin. Ou kerklike tradisies soos byvoorbeeld dat Moses die skrywer 

van die Pentateug was, is al hoe meer betwyfel. Die navorsing van Duhm (1847 -

1928) het die datering en samestelling van die boek Jesaja as 'n kompilasie van 

vroeere bronne uitgewys, terwyl argeologiese opgrawings die Bybelboeke van die 

Ou Testament al hoe meer verbind het aan die ou Nabye-Oosterse kultuur en 

denkwereld. 

Onderliggend hieraan het die meganiese filosofie van Isaac Newton (1642 -1727) 

se konseptuele skema die gedagte van 'n gefragmenteerde wereld bevorder. Die 

beginsel dat komplekse verskynsels slegs bestudeer kan word vanuit hulle 

samestellende dele wat beheer word deur lineere kousaliteit, het die teologie ten 

diepste beTnvloed (Schindler, 1986:7). 

Gedurende die tweede helfte van die agtiende eeu het onder meer Hermann 

Reinarus (1694 - 1768) en Ephraim Lessing {1720 - 1781) die Nuwe Testament 

krities begin ondersoek. Dit het gelei tot die fomulering van die beroemde 

Tweebronne-hipotese in 1838. Die Q-bron se materiaal het ondermeer ook 

bygedra tot studies rondom die lewe van Jesus van Nasaret (vergelyk die studies 

van David Fredrick Strauss 1808 - 1874). Kritiese studies van die Pauliniese 

briewe deur onder meer Ferdinand Baur (1792 - 1860) het bekende kousale 

verhoudinge soos die tese-antitese-sintese patroon van Hegel (1770 - 1831) aan 

die lig gebring. 

8 Thomas Kuhn gebruik die geykte term "mopping-up operations" om aan te dui dat geleerdes die krisisse van 
die vroeere paradigma met die nuwe paradigma begin oplos. 
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Samevattend kan die Bybel volgens die histories-rasionele paradigma soos volg 

saamgevat word: 

"Die Bybel is 'n versameling van Nabye-Oosterse godsdienstige geskrifte 

wat deur beperkte, feilbare mense geskryf is. Verskeie van hierdie 

geskrifte het oor 'n lang periode ontstaan en is dikwels nie net deur een 

auteur geskryf nie. Die geskrifte bevat die geloofsinsigte en 

geloofsgetuienisse van daardie mense en hulle tydgenote. Hierdie mense 

het gedurende 'n vasomlynde tyd in die geskiedenis en op aanwysbare 

plekke op aarde geleef. Vir 'n korrekte begrip van die Bybel moet die leser 

oor grondige kennis beskik van onder andere die geskiedenis van Israel en 

ander Ou . Nabye-Oosterse volke asook die vroee Christendom, die 

kulturele milieu (leetwereld en leefwyse) van daardie mense, hulle 

wereldbeeld en die godsdienstige oortuigings, praktyke en strominge van 

daardie tyd" (Spangenberg, 1998:24). 

'n Analise van die negentiende eeuse prediking dui daarop dat die inhoud en vorm 

van preke in hierdie tyd grootliks belnvloed was deur rasionalisme en moralisme 

enersyds, en mistisisme en pietisme andersyds. De Klerk (1977:45) onderskei 

drie strominge in die prediking van hierdie tyd waarin die mens die uitganspunt 

vorm as: 

• Subjektivisties-antroposentriese prediking 

• Horisontaal-moralistiese prediking 

• Masaal-gerigte opwekkingsprediking 

Enkele preekvorme wat kenmerkend is van hierdie drie strominge, word 

vervolgens aangedui: 

2.2.4.1 SUBJEKTIVISTIES-ANTROPOSENTRIESE PREDIKING 

Onder hierdie prediking word verstaan humanistiese prediking waar die rede van 

die mondige mens die norm en maatstaf van verkondiging vorm; 

ervaringsprediking met die klem op die geestelike ervaring van die mens en 
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liberalistiese kultuurprediking wat 'n versoening tussen die Christendom en die 

kultuur wou bewerk deur rasionele kritiek op veral die Ou Testament en die 

historisiteit van Christus. 

'n Tipiese preekvorm van subjektivisties-antroposentriese prediking kan 

byvoorbeeld teruggevind word in die prediking van J.J. van Oosterzee (1817 -

1882) wat sterk apologetiese trekke vertoon. In vorm was sy prediking 

monologies, maar in die toepassing daarvan het hy die dialogiese aard van die 

preek probeer bevorder, wat beteken het: 

" ... dat de prediker niet een objectief theologisch lesje aan de gemeente 

meedeelt, waaraan hijzelf innerlijk geen dee! Heeft, maar dat de 

objectiviteit van die heilsboodschap zich verbonden heeft met de 

subjectiviteit van innerlijke overtuigeing en zelfgetuigenis. Dit betekent dus 

oak niet dat die prediker een uiteenzetting geeft van zijn eigen subjectieve 

belevingen en ervaring, wel dat hij het Woord Gods verkondigt, dat door 

zijn innerlijke existensie is heen gegaan en daardoor als getuigenis word 

gekleurd" (Jonker, 1973: 141 ). 

Van Oosterzee le verder klem op die sistematiese en simmetriese opbou van die 

preek en beklemtoon dat die preekverdeling nie van buite nie, maar uit die teks of 

tema moet voortkom. Hy onderskei verder tussen die hoarders deur gebruik te 

maak van die klassifikasiemetode. Verder gebruik hy die tipologiese metode om 

die verband tussen die Ou en Nuwe Testament vas te le en die gaping tussen die 

hede en die verlede te oorbrug. 

2.2.4.2 HORISONT AAL-MORALISTIESE PREDIKING 

Voortvloeiend uit die "etiese rigting" in die filosofie van Kant, het die voorstanders 

van hierdie stroming die sedelike tot norm van die godsdiens en teologie verhef. 

Onder hierdie prediking 'v\'Ord verstaan moraalprediking waarin die boodskap van 

Christus se heilswerk verdring word deur die Christelike deug en menslike 

goedheid asook die opkoms van die sogenaamde "Social Gospel'' wat die 
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verlossingsboodskap al meer betrek het op die sosiale opheffing en verbetering 

van die samelewing. Die etiese beginsels van naasteliefde word byvoorbeeld tot 

enigste norm vir alle handelinge verhef in die prediking van Walter Rauschenbach 

(1861 - 1918) waarin die Koninkryk vereenselwig word met sosiale hoop, die 

einde van oorlog en twis en 'n universele heil wat huidig moet realiseer (Turnbull, 

s.a.: 152). Hierdie oorbeklemtoning van die sosiale betekenis van die evangelie 

word meer gerig op die wedergeboorte van die gemeenskap as die enkeling. Die 

prediking as verklarende toepassing van die teks word dus ingeboet ten gunste 

van 'n politiese en sosiale uitspraak. Vanuit hierdie politieke hermeneutiek neem 

die prediking dus die vorm aan van profetiese "maatskappykritiek" met 

revolusionere tendense. 

2.2.4.3 MASAAL-GERIGTE OPWEKKlNGSPREDIKING 

Hierdie vorm van prediking geskied deur predikers wat op subjektivistiese wyse 

vanuit eie ervaring preek, psigologiese en magsmiddele aanwend en waarin die 

prediker dikwels as uitdeler van die saligheid ervaar word. As reaksie teen die 

formalisme in die kerk het hierdie vorm van prediking meesal tot eensydighede 

gelei. Woordverkondiging word dikwels vervang met oproep tot berou, bekering 

en heiliging in 'n soeke na oordrewe resultate. Die Skriflesing en gebed word 

afgeskeep ter wille van die preek wat weens gebrekkige eksegese deurspek is 

met emosiebelaaide verhale en ondervindinge om druk op die hoarders uit te 

oefen. Die menslike vermoe word ooraksentueer deurdat 'n beslissing "hier en 

nou" as noodsaaklik beskou word. Massaal-gerigte opwekkingsprediking hou 

verband met die opwekkingsbewegings wat gedurende die agtiende, negentiende 

en twintigste eeu op een of ander wyse voorgekom het (Bloem, 1981 :196-197): 

"Het gaat in de 'revival' altijd om iets massaals. Men zoekt grote menigten 

op de been te brengen, het zij in het open veld of in grote localiteiten" 

(Brillenburgh Wurth, 1951 :82). 

Die prediking van John Wesley (1703 - 1791) kan dien as tipiese preekvorm van 

hierdie beweging. Sy preke is veral belangrik vanwee die feit dat hulle in gedrukte 

vorm verskyn het. Dit was preke: 
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" ... not exegetical in the same sense as the older Reformed preaching. Both 

Whitefield and Wesley usually based their sermons on a short, freely 

chosen \JI/Ord of Scripture and this method subsequently became normal in 

all sermons in the English language" {Brillioth, 1965:167). 

Samevattend kan dus gese \JI/Ord dat die Middeleeue gekenmerk was deur 'n 

sintese tussen geloof en wereld. Uitgaande van die Renaissance se invloede het 

daar in die "neuzeit" gedurende die sewentiende eeu 'n wending weg van die 

kosmosentriese na die antroposentriese plaasgevind (Descartes). Die middelpunt 

van die heelal sou voortaan die denkende subjek wees waarop alles betrek \JI/Ord. 

Dit het 'n veranderde wereldbeeld tot stand gebring waarin die mens die 

leetwereld as sy wereld beskou het {antroposentries). Hierteenoor het 'n deel van 

die ortodokse teologie 'n sintese tussen Bybelse uitsprake en Aristoteliaanse 

uitsprake tot stand gebring en dit aangepas by die Bybelse voorstellingsvvereld. 

Volgens Pieterse (1979:9-15) het die sintese tussen die Hellenisme en die 

Christendom die dualisme tussen die twee vverelde ( sogenaamde voorgronds- en 

agtergrondswereld) gehandhaaf deur die Middeleeue tot in die modeme tyd. Die 

teologie het konstant geleun teen die metafisiese muur wat deur die filosofie 

gebou is. Hierdie metafisiese lewensbeskouing het egter tydens die aufklarung 

verval. Kant se filosofie het die mens se teoretiese objektiewe kennis ( deur 

middel van rede verkry) beperk tot die fenomenele wereld wat daartoe gelei het 

dat die teologie nie meer objektiewe uitsprake oar God kon maak nie. 

Uitsprake oor God is subjektief gedui vanuit antropologiese kategoriee wat die 

Neo-protestantisme op vaste baan geplaas het. Die gesag van die Skrif is in sy 

wese hierdeur aangetas en die beslissing oar waarheid en kennis verle na die 

outonome mens. Op alle terreine is daar nou gesoek na name las van 

gesagdraende tradisies (byvoorbeeld die Skrif). Dit het gelei tot die ontdekking 

dat die mens in sy of haar op-weg-wees deur die wereld deel uitmaak van 'n 

historiese proses. Die Skrif is in hierdie proses beskou as 'n historiese 

gegewendheid wat in die loop van die geskiedenis tot stand gekom het met 

relatiewe gesag. Die gesag van hierdie historiese dokumente is verder deur die 
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bydrae van onder meer Lessing as nie-gesaghebbend uitgewys en per se as 

gestol en tweedehands afgewys. 

As teenhanger van hierdie benadering het die positivisme die geskiedenis beskou 

as 'n geslote samehang van gebeurtenisse. Hierop is die histories-kritiese 

metode gebou wat deur die rede wil vasstel wat in die verlede gebeur het deur 

tydgebonde en agtergehaalde voorstellingswyses nietig te verklaar. 

Teen die einde van die negentiende eeu het die teologie die reg van bestaan al 

hoe meer gesoek in die toepassing van hierdie insigte op die Skrif. Dit het 'n 

diskrepansie tussen teologie en kerklike verkondiging meegebring. 9 'n Ondersoek 

na die preekvorme wat in hierdie tyd gebruik is, dui 'n verband aan tussen die 

lewensbeskoulike en kulturele konteks van die mens en die aard van prediking 

binne 'n bepaalde situasie. 

'n Opgawe van preekvorme wat gedurende die twintigste eeu figureer, is uiters 

moeilik bepaalbaar. Dit geld veral gepaste eietydse preekvorme. Namate daar 

nader beweeg word aan die eietyd, word die gesigsveld beperk en invloede op die 

prediking oorsigtelik. 

2.3 DIE PROBLEMATIEK VAN GEPASTE PREEKVORME IN 
DIE 20STE EEU 

Die hoarders van die twintigste eeuse prediking bevind hulle te midde van 'n 

kaleidoskoop van saamgetrekte lyne vanuit die geestesontwikkeling sedert die 

"neuzeit". Hierdie hoorder het vry geword van alle gebondenheid aan die gesag 

van kerklike dogmas en staan los van God en sy openbaring ( sekularisme ). 

Die kem van die modemiseringsproses is gelee in die begrip 

differensiasie, waardeur die leefwereld van die moderne mens in twee verdeel is 

naamlik, die openbare domein en privaat domein. Die openbare domein word 

gekenmerk deur outonome deelsektore wat ingestel is op wens, kennis en mag. 

9 Dit het veral die reformatoriese beskouing wat die Skrifgesag sterk beklemtoon wesentlik aangetas deur 
onder meer die afstand tussen die belewenis- en wereldbeeld van die Skrifteks en die van die modeme 
mens te aksentueer. 
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As gevolg van burokratisering is dit egter nie toeganklik vir almal nie. Dit word 

beheer deur funksionarisse wat elk 'n eie taal praat en kil rasionalisties 

funksioneer. Hierteenoor is die privaat domain die wereld van die eie leef en 

vryetydskultuur waarheen "na 'V\/erk" teruggetrek word. Daar ontstaan dus 'n 

persoonlike en onpersoonlike leetwereld (Dekker, 1987:127). 

Hierdie sosiale differensiasie gaan gepaard met waardedifferensiasie wat 

struktureel so'V\191 as kultureel uiteenloop met 'n gevolglike invloei van 'n 

verskeidenheid waardes, norme en geloofsoortuiginge. Laeyendecker ( 1990: 12) 

wys daarop dat in die proses religie geprivatiseer vvord, wat daartoe lei dat 

individuele godsienstigheid wat tot uitdrukking kom in kerkgang en gebedspraktyk 

verminder, terwyl voorstellinge van God vervaag en hul persoonlike karakter 

verloor. Outonome institusies bring hul eiesoortige singewingskaders na vore, 

sodat singewing sander en met le'V\/ensbeskouing en lewensbeskouing sonder en 

met religie ontwikkel. Dit lei per se tot verdere pluralisering van singewing en 

marginalisering van die Christelike religie wat verskillende vorme en verlies 

meebring. Heitink onderskei in die verband drie vorme van verlies naamlik: 

• RELEVANSIEVERLIES wat onstaan omdat norme en waardes op die 

groot terrain van die levve nie meer aan die kerk en geloof ontleen vvord nie. 

• TRANSENDENSIEVERLIES omdat Godsgeloof plek maak vir 'n 

binne'vV0reldse levvensbeskouing. 

• REFERENSIEVERUES omdat gelowiges minder bevestiging ontvang 

van hul omgewing (Heitink, 1988:164). 

Die diskrepansie tussen teologie en verkondiging as uitvloeisel van die 

modemisme met sy sterk antropologiese inslag is gedurende die eerste helfte van 

die twintigste eeu met mening bestry. Hiertoe het die twee verwoestende 

wereldoorloe van hierdie eeu bygedra. Die mens het sy leetwereld sinloos beleef 

as "Der Untergang des Abendlandes" Dit word duidelik vveerspieel in die 

kunsvorme van die tyd. Oorlog is verklaar teen die estetiese ideale van die 

verlede. God is meermale uitgebeeld as die onbereikbare God soos aangetref in 

die romans van Frans Kafka. Die wereld is in die skilderkuns verbeeld deur 

distorsie. Verwysende na die kubisme van Picasso, se Bums en Ralph: 
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"The purpose is partly to symbolize the chaos of modern life but also to 

express defiance of traditional notions of form ... " (Bums & Ralph, 

1974:985). 

Die ontnugterde modeme mens met sy ongekende geloof in die rede was opnuut 

soekende na God in 'n gefragmenteerde wereld waar daar 'n diskrepansie tussen 

teologie en verkondiging bestaan het. Jn hierdie soeke het veral twee prominente 

teoloe gedurende die eerste helfte van die twintigste eeu 'n belangrike rol gespeel, 

naamlik Karl Barth (1886-1968) en Rudolf Bultmann (1884-1967). 

2.3.1 KARL BARTH - DIALEKTIESE TEOLOGIE 

Die mens se vermoe om God te "hoor'' in 'n verbrokkelde en oorloggeteisterde 

wereld en as gevolg van die diskrepansie wat daar vanuit die modemisme tussen 

teologie en verkondiging ontstaan het, het Barth aangegryp. Hy het die situasie 

as humanisties en religionisties beskou. Volgens horn het dit daartoe gelei dat die 

vroomheid van die mens die objek en studie van die teologie geword het. Vanuit 

die revelatio genera/is in die selfbewussyn, die natuur en geskiedenis, kon die 

mens nou "teologies" op die ewige fokus. Dit het gelei tot die 

"Religionsgeschichte" wat die Christelike geloof gerelativeer het deur dit in die 

algemene ontwikkelingslyn van die godsdiensbewussyn op te neem. 

Hierdeur is preekvorme be"invloed. Die invloed van die historiese kritiek op 

wetenskaplike eksegese in die voor-Barthiaanse tyd was nie op verkondiging 

gerig nie, maar op die egtheid van die Skrifteks. Dit het die explicatio applicatio 

proses van preekvoorbereiding 'n gedwonge skema gemaak wat die uitleg van die 

teks in botsing gebring het met die toepassing daarvan. Terwyl Schleiermacher 

die gevoel beklemtoon het, het Alexander Vinet (1797 - 1847) byvoorbeeld die 

klem op die morele bewussyn (gewete) as daad laat val (Bloem, 1981:218-219). 

Die prediker het namens die gemeente gepraat wat daartoe gelei het dat die 

gemeente die subjek van die prediking geword het. Die prediking van Nitzch 

( 1787 - 1868) word byvoorbeeld getipeer as prediking met die gemeente as norm 

en inhoud, terwyl die prediker oor die teks heers. (Dijk, 1955:13-66). Teologie is 

deur religie vervang as inhoud van die prediking - dit was ten diepste 
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"intellektualisierte Theologie" Die histories kritiese-metode was per se nie in staat 

om aan die saak van die evangelie reg te laat geskied nie. Predikers moes 

noodgedwonge met 'n applicatio vorendag kom wat as tweede stuk eksegese 

bygevoeg is. Die beginjare van die twintigste eeu VvQrd byvoorbeeld gekenmerk 

deur lewensituasie- en psigologiese prediking. Turnbull dui hierdie vorm van 

prediking negatief soos volg aan: 

"The human emphasis too often blurred the divine majesty. The introduction 

has no reference to the Scriptures and no text is announced, though later in 

the discourse reference is made to one. Illustrations are drawn from 

classical writers and from modem psychiatrists" (Turnbull, s.a. 176-177). 

Barth se worsteling het gesentreer rondom die probleem van God se Woord in die 

mond van die prediker. Nie " ... wie macht man das?", maar "... wie kann man 

das?" (Pieterse, 1979:16). Hy het uit die nood waarin die prediking as gevolg van 

die subjektivisme beland het, daama gestreef om God weer te hoor en Hom te 

laat spreek. Barth wou nie die Skrif met die openbaring identifiseer nie, omdat die 

menslike VvQOfd van die Skrif volgens horn nie God se Woord is nie. Dit word God 

se Woord wanneer God daardeur tot die mens spreek (Barth, 1955:1,275). Hy 

beklemtoon dat die Woord van God slegs deur die getuienis van die Heilige Gees 

verstaan kan word. Sander hierdie geloofsaanvaarding gewek deur die Heilige 

Gees, is dit nie openbaring nie. Gevolglik kan die mens nooit vrylik oor die Woord 

beskik nie. Dit moet God se Woord VvQrd deur die aktualiserende werk van die 

Gees. Dit maak Barth se Skrifbeskouing dialekties van aard, daarin dat die Skrif 

nie sonder meer Woord van God is nie, maar weens die menslike element 

daaraan verbonde, kan dit VvQOfd van God word deur die Heilige Gees. God is die 

transendente - die "ganz andere" wat onbegryplik is. Die fundamentele dryfkrag 

agter Barth se denke is 'n verskuiwing weg van die mens af terug na God toe. 

Hierdie fundamentele denkverskuiwing weg van die mens en terug na God het die 

vorm van die prediking intens be"invloed. Uit 'n oordrewe vrees vir 'n hemieude 

vlaag van antroposentriese subjektivisme, het Barth 'n radikale ommekeer van 

denkrigting in die subjektivistiese wereld random die twintigste eeuwenteling 

probeer tot stand bring. 
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Die preekvorm is hierdeur egter ingeperk deurdat die menslike prediker se 

inisiatief byvoorbeeld ten opsigte van die inleiding hierdeur gekniehalter is 

(Kellerman & Van Blerk. 1990:389-401). 

2.3.2 RUDOLF BULTMANN - EKSISTENSleLE TEOLOGIE 

Bultmann wou die Bybel vir die modeme mens op sy beurt verstaanbaar maak 

deur 'n proses van ontmitologisering. Die ware inhoud van die Skrif (byvoorbeeld 

Jesus se koms, dood en opstanding) was volgens horn verpak in onder andere ou 

Joodse en Griekse mites wat verwyder ( ontmitologiseer) moes word om by die 

waarheid uit te kom. 

Hy stel dit SOOS volg: 

"All this is the language of mythology, and the origins of various themes 

can easily be traced in the contemporary mythology of Jewish Apocalyptic 

and in the redemption myths of Gnosticism. To this extent the kerygma is 

incredible to modem man, for he is convinced that the mythical view of the 

world is obsolete" (Bultmann, 1966:16). 

Volgens Bultmann bevat die Skrif dus geen "objektiewe" heilswaarhede nie, maar 

eerder 'n reeks eksistensiele geloofsbeslissings wat opnuut deur die hermeneutiek 

en die prediking tot nuwe geloofsbeslissings moet lei. Die verkondiging van die 

heilsgebeure is dus in wese gerig op die totstandkoming van die eintlike bestaan 

daarvan. 

Die ontmoeting tussen Jesus Christus en die mens vind dus in die prediking as 

eintlike heilsgebeure plaas, wat beteken dat die hede van die verkondiging by 

Bultmann al die klem ontvang. Die historiese eenmaligheid van die heilsgebeure 

word egter hierdeur opgeoffer aan die antropologiese beginsel ten grondslag van 

sy beskouing oar die prediking (Bloem, 1981 :253). 

Uiteraard het hierdie benadering 'n groat invloed op die vorm van prediking, daarin 

dat die inhoud daarvan in antropologiese kategoriee uitgedruk word, terwyl die 

ware Openbaringsinhoud na die periferie verskuif. Alles word verstaan in terme 
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van menslike eksistensie. Vir Bultmann is 'n oorwining oor die impasse wat deur 

historisme veroorsaak is, die dryfveer agter sy hermeneutiese benadering. Die 

waarhede van die Skrif kan nie sonder meer deur die moderne mens geglo en tot 

'n sacrificium intellectum lei nie. Die oorgelewerde dokumente moet eers verstaan 

word en daarvoor is 'n korrekte geskiedbeskouing nodig. Hierdie "verstaan" het by 

Bultmann 'n filosofiese basis. Elke Skrifteks het 'n inherente intensie gerig op die 

verstaan van die menslike bestaan. Om hierdie "Existenzvertandnis" van die teks 

te verstaan, moet daar vanuit die moderne mens se bestaande "Vorvertandnis" 

vertrek word. 'n Noodsaaklike bewuste of onbewuste voorkennis word dus 

veronderstel. Vir sy eksistensiele interpretasie maak Bultmann gebruik van 

Heidegger se eksistensiele filosofie (Floor, 1970:94; Pieterse, 1979:29). 

Sonder om in te gaan op grondige kritiek van Bultmann se beskouing, kan daar 

egter kortliks gewys word op sy bydrae tot die ontwikkeling van die "nu'NS 

hermeneutiek". Pieterse (1979:32) wys op drie positiewe elemente: 

Eerstens moet daarop gelet word dat Bultmann die probleem van die teologie as 

'n hermeneutiese probleem ingesien het. Dit het die hermeneutiese probleem na 

die t'NSede vvereldoorlog aan die brandpunt gestel. 

Tweedens het hy die hermeneutiek tematies uiteengesit deur die vraag na die 

fenomeen van verstaan te tematiseer. 

Derdens het hy die aktualiteit van die kerugma wat as die hier en nou in die volle 

bestaan van die mens insny, beklemtoon. Dit was 'n poging om die verkondiging 

te dien. 

Bultmann se reduksie van die Skrifinhoud en die sentrale motief daarvan het egter 

daartoe gelei dat hy nie die Woord aktueel in die hede laat spreek nie. 

Van belang vir hierdie studie is die feit dat Ebeling en Fuchs as leerlinge van 

Bultmann in die post-Bultmann teologie korrigerend voortgebou het op sy 

beskouinge. Volgens Robinson is die nu'NSre hermeneutiek van Ebeling en 

Fuchs ten diepste 'n taalbe'NSQing (Robinson, soos aangehaal in Floor, 

1970:104). 
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Enkele ander belangrike strominge wat gedurende die eerste helfte van die 

twintigste eeu in prediking en preekvorme hul neerslag gevind het, is byvoorbeeld: 

2.3.3 FILOSOFIES-APOLOGETIESE TEOLOGIE 

Die benadering van die mens in sy sosiologiese verband deur middel van die 

prediking het in die filosofies-apologetiese teologie gedurende die twintigste eeu 

aktueel geword. Dit het gesentreer rondom die benadering van die 

gesekulariseerde modeme mens wat nie die preektaal en teologiese terminologie 

begryp nie. In hierdie verband het Tillich (1886 - 1965) in sy teologiese 

benadering daama gestreef om die absolute waarheid en die menslike eksistensie 

deur die korrelasiemetode met mekaar in verband te bring. Volgens Tillich moet 

die Woord van God deur menslike eksistensie (Selbtverstandnis) bepaal word. 

Hy gaan dus uit van die absolute Waarheid, maar vertolk hierdie Waarheid in 

antwoordvorms wat terselfdertyd beantwoord aan die modeme mens se vrae 

rondom eksistensiele selfinterpretasie. Omdat die prediking aan spesifieke 

tradisionele vorms gebonde is, kan dit nie die geestelike agteruitgang aanspreek 

nie. Om hierdie rede het Tillich die monoloog as preekvorm verwerp en daama 

gestreef om 'n dialogiese aanspreekvorm daar te stel. Hieroor skryf hy uitvoerig in 

sy Amerikaanse periods. Hy maak gebruik van Heidegger se begrippe en stel dit 

duidelik dat die mens wat van homself en haarself vervreemd is, moet leer om die 

regte vrae te vra (De Jong, 1980:368). Volgens Tillich: 

"Religion provides the symbols which give answers to the basic questions of 

life" (Tillich, 1956:132). 

Dit is opvallend dat Tillich in sy teologiese benadering veel maak van kunsvome. 

Ofskoon hy nerens in sy werke die verhouding tussen teologie en kuns 

sistematies hanteer nie, is daar veelvuldige verwysings in artikels, lesings, 

eksistensiele gesprekke en sy Sistematiese Teologie. (Reierson, s.a.:8). Tillich 

beskou dus kunsvorme se kommunikasievermoe as verrykend vir die oordrag van 

religieuse betekenis. 
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2.3.4 VAN DER LEEUW - SAKRAMENTALISME 

As reaksie op onder meer die moralisering van die vorige eeu het daar gedurende 

die eerste helfte van die twintigste eeu 'n herlewing in die liturgie plaasgevind. 

Hierdie beweging het gesentreer rondom die vraag oor die verskil tussen Woord 

en sakrament. Volgens Bloem (1981:240) het daar 'n onverklaarbare drang na 

die kommunale en 'n groeiende teensin in alle vorme van onderwysende prediking 

ontstaan. Vanuit hierdie beweging het Van der Leeuw ( 1890 - 1950) 'n oplossing 

vir die nood van die prediking probeer bied. In sy teologie gaan dit nie om enkele 

gei·soleerde sakramente nie. Daar is net een sakrament, naamlik die Christus

misterie wat tot uitdrukking kom in al die liturgiese momenta soos nagmaal, doop, 

prediking, ens. Volgens Van der Leeuw is die sakramente nie bloot aanhangsels 

van die Woord nie, maar heilsbemiddelend van aard. 

Die bediening van die Woord vvord sakramentsbediening wat lei tot 'n afwatering 

van die prediking en 'n reduksie van die Skrif (Van der Leeuw, s.a.:122). 

Ook Van der Leeuw maak gebruik van verskeie kunsvorme om kommunikatiewe 

oordrag te bewerk: 

" ... he links the various art forms to the articles of the trinity - dance and 

drama to God the Father; vvord, image, and building to God the Son; and 

music to God the Holy Spirit" (Reierson, s.a.:19). 

2.3.5 BONHOEFER-HILARITAS 

Bonhoeffer, wat as gevolg van sy verset teen Hitler gedurende sy gevangeniskap 

horn intens besig gehou het met die verskynsel van sekularisme en atei"sme, was 

in wese geboei deur die strukture van karakter in die modeme wereld. Hy 

verduidelik dit soos volg: 

'Wanneer een krankzinnige met zijn wagen door de straten raast, kan ik 

als dominee, die toevallig tegenvvoordig ben, iets meer doen dan de 

mensen troosten die zijn aangereden, of de doden begraven. lk moet voor 
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die wagen springen en horn tot stilstand brengen" {Bonhoeffer soos 

aangehaal in Praamsma 1981:1V,144). 

Die mondige mens ervaar God intellektueel oorbodig, moreel onverdraaglik en 

emosioneel misbaar. Hierdie mens word die maatstaf vir Bonhoeffer by die 

verkondiging van die Woord. Volgens horn moet die Christelike geloof op 'n nie

Christelike wyse gernterpreteer word sander die tydgebonde geestelike 

veronderstellinge van die tradisionele godsdiens. Die mens moet in die wereld 

leef asof daar geen God is nie wat a la Bonhoeffer betaken dat die ganse Bybel 

sowel as fundamentele woorde soos God, geloof, kerk ensovoorts vanuit 'n nie

godsdienstige agtergrond gelnterpreteer moet word. Die evangelie moet op so 'n 

wyse geformuleer en geleef word dat die mondige mens dit kan begryp {Heyns, 

1969: 104 ). 'n Preekvorm wat trou aan die wereld bly, word dus bepleit. 

2.3.6 ROBINSON - NEO-MODERNISME 

Die Engelse teoloog Robinson het met die publikasie van sy boek "Honest to 

God" (1963) 'n opskudding in die teologie veroorsaak. In 'n sekere sin het hy 

egter net die konsekwensies van die denke van Bultmann, Tillich en Bonnhoefer 

in hul soeke na God in die modeme wereld verpopulariseer. 

Anders as Bonnhoefer is Robinson van die oortuiging dat die mondige mens 'n 

behoefte aan godsdiens het, maar nie die taal waarin die kerk die boodskap 

verkondig meer kan verstaan nie. Die modeme mens is op soek na 'n nuwe 

Godsbeeld. Om hierdie rede breek Robinson met die ortodokse godsleer van die 

reformasie en word God nie meer beskou as geloof in 'n Ewige Wese nie, maar 'n 

saak van die mens se uiteindelike werklikheid (eksistensie). Die mensheid van 

Jesus word oorbeklemtoon en teruggevind in medemenslikheid. Langs hierdie 

weg moet sekularisasie volgens Robinson nie verwerp word nie, maar met 

vreugde aanvaarword (D'Assonville, 1981:77; Heyns, 1969:104-105). 

Ten spyte van 'n sluimerende verheerlikte pante"isme in sy benadering, het 

Robinson daama gestreef om die evangelie begryplik te maak vir die modeme 
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mens. Die modeme mens moet aangespreek word deur 'n preekvorm wat 

aanpasbaar is by sy of haar levvensgevoel. 

2.3. 7 ALTIZER - KERKHOFTEOLOGIE 

Die soeke na God het in die modeme tyd ook uiterste afmetinge aangeneem. 

Hiervan getuig die "vemuwingsteologie" van Altizer, Vahanian, Hamilton en Paul 

van Buren, die taalteoloog. Daar word te velde getrek teen die premordiale God 

wat met die kruisiging gesterf het. Hierdie "God-is-dood-teologie" is 'n uiterste 

vorm van reduksieteologie wat nuvve perspektievve aan die mens in die modeme 

levvensituasie moes bied. Uiteraard het dit die prediking en preekvorme negatief 

bei"nvloed. 

2.3.8 KUITERT - VERNUWINGSTEOLOGIE 

Vanuit gereformeerde kringe het Harry Kuitert in die sestigerjare opnuut gevra na 

die uitleg van die Heilige Skrif vir die modeme mens. Hy spits horn veral toe op 

die vorm waarin die Skrifboodskap aan die modeme mens oorgedra word. 

Volgens Kuitert kan die antropomorfistiese spreke van God terug herlei word na 

die "kultutele omkorsting" daarvan soos aangetref in ou-lsrael. Genesis 1 - 3 is 

byvoorbeeld slegs 'n leermodel waarin die eintlike boodskap van God verpak is. 

Dit lei tot 'n ontkenning van die historisiteit van Adam en Eva en beperk God die 

Skepper tot die hede en toekoms. God bedien Hom dus met die stof uit die 

godsdiensgeskiedenis en openbaar Homself deur mense (D'Assonville, 1981 :78). 

Die toekoms moet vir die mens en wereld oop-gemaak word, wat 'n konsekwente 

horisontalisering van die Christelike geloof meegebring het. Ook hierdeur is 

preekvorme ten diepste beTnvloed. 

2.3.9 NEO-MARXISME 

Die vemuwingsteologie onder leiding van prominente teoloe soos Kuitert, 

Schillebeeckx en Metz het die vveg gebaan vir die opkoms van die Neo-Marxisme. 

Die opkoms van die horisontale teologie het aansluiting gevind by die ouer 
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filosowe soos Hegel en Marx. Talle Christene, waaronder ook teoloe uit 

Protestantse sowel as Roomse kader, het teen die middel twintigste eeu tot die 

oortuiging begin kom dat hulle met Neo-Marxistiese denkers 'n gemeenskaplike 

strev.te het om te stry teen armoede, ontbering, diskriminasie en 

mensvernederende omstandighede. Onder leiding van Neo-Marxiste soos Bloch 

en Marcuse is daar 'n hUVJelik voltrek tussen Marxisme en die nuv.tere teologie 10 

(Floor, 1970). Dit het daartoe gelei dat die Christendom voortdurend as 'n daad 

van verandering moes manifesteer. Die mens moes homself deur die "daad" 

verlos. Volgens De Jong (1980:372-373) ontwikkel daar talle vorme van teologie 

wat maatskaplik toegespits is, byvoorbeeld: 

Teologie van hoop (Moltmann), waarin gelowiges opgeroep \IVOrd tot 'n 

uittog uit die dienshuis van gevestigde strukture. 

Teologie van die revolusie {Shaull) waarin 'n vinnige en radikale 

verandering in sosiale en ekonomiese strukture bepleit \IVOrd. 

Politieke teologie (Metz) wat vanuit Roomse-Katolieke kader binnekerklik 

gerig was om ruimte te skep vir die komende vrede en geregtigheid (Solle). 

Teologie van bevryding (Guttierrez) waarin 'n oproep gemaak word tot 

deelname aan 'n bevrydingstryd teen onderdrukking en eksploitasie. 

T eenoor hierdie vorm van prediking wat beskou kan word as deel van die 

teologie van die genitief kan ook bev.tegings soos "Black-Pov.ter'' -teologie; 

die Swart-teologie en Wit-teologie teruggevind word. 

Ten opsigte van hierdie prediking moet die volgende benadruk word: 

• Sosiaal-etiese prediking kan nooit losgemaak word van persoonlike 

verlossing in sy verbondsmatige gestalte nie. 

• Prediking kan nooit polities-bepaald v.tees nie, maar moet vanuit die Woord 

die politiese verantwoordelikheid van die gelowige belig. 

10 Vergelyk in hierdie verband J.A Heyns se Teologie van die Revolusie wat 'n volledige uiteensetting gee 
van hierdie ontwikkeling. 
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• Prediking mag nie die programmering van rewolusionere magte ten doel he 

nie, maar is gerig op die proklamasie van heil in Christus en verandering 

deur die Gees. 

2.3.10 DIE PINKSTERBEWEGING, PENTAKOSTALISME EN 

CHARISMA TIESE BEWEGING 

'n Oorsig van preekvorme in die twintigste eeu sal onvolledig 'vVees as dit nie die 

opkoms van Pinksterteologie insluit nie. Naas die Protestantisme en Rooms

Katolisisme word hierdie stroming as die "Derde Mag" van'vVee sy dinamiese groei 

beskryf11 (Cairns, 1982:457). 

Die Pentakostalisme het '$Y beslag gekry gedurende die eerste helfte van hierdie 

eeu uit reaksie teen die rasionalisme, sekularisme en "geestelik doodsheid" wat in 

sommige gevestigde kerke beleef is. 'n Aantal predikante van die Holiness 

Church (VSA) stig die Pentecostal Holiness Church te Georgia en vorm in 'n kart 

tyd meer as 1000 gemeentes. Deur ongekende sendingY'vVer word die "North 

American Fellowship" (1949), asook die Full Gospel Business Men's Fellowship 

International in 1953 gevorm (D'Assonville, 1981 :81 ). Die beoefening van die 

geestesga'vVes vanuit die "doop van die Heilige Gees" as tweede ervaring in 'n 

Christen se le'vVe voor God word op Nu'vVe Testamentiese model sterk 

beklemtoon. Die prediking word gevolglik grootliks emosioneel en 

fundamentalisties ingeklee. 

Neo-Pentakostalisme verwys na 'n pentakostalistiese be'vVeging binne tradisionele 

kerke. Christene vanuit uiteenlopende konfessionele herkoms ervaar 'n eenheid 

van'vVee hul besondere ervaringe oor alle kerkgrense heen. Dit is ten diepste 'n 

charismatiese be'vVeging wat emosionele en fundamentalistiese prediking in 

gevestigde kerke tot gevolg het (Smith, 1992: 125). Hierdie be'vVeging verleen 

stukrag aan die Skrifkritiek en fundamentalisme wat moderne prediking kenmerk. 

Terselfdertyd bevorder dit die kenmerkende pluralisme in eiesoortige kerklike 

tradisies wat voorkom in die laat twintigste eeu (Wuthnow, 1993:25). 

11 Vergelyk. in hierdie verband: Riglyne ten opsigte van die Charismatiese Beweging en Charismatiese 
Gawes. Ned GerefKerkASKLAS: 1979. 
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Samevattend kan gese word dat die eerste helfte van die twintigste eeu grootliks 

gekenmerk word 'n soeke na God, wat onder invloed van die modemisme al hoe 

meer deur die denkende mens op die periferie geskuif is. Die sekularisme en 

verwoestende invloed van tvvee wereldoorloe het onder meer die mens al meer in 

sy eie vermoe laat twyfel, wat 'n diskrepansie tussen die teologie wat in die 

gevestigde kerk beoefen is en die heersende religie teweeggebring het. Die 

preekvorm kan nie per se daarin slaag om die evangelie effektief te kommunikeer 

op so 'n wyse dat die hoarders dit hul eie kan maak nie. Telkens is daar gepoog 

om vanuit teologiese insigte 'n hermeneutiese brug te slaan wat in die prediking 

by wyse van 'n bepaalde preekvorm uitgespoel het. Hierdie teologiese insigte en 

preekvorme is toenemend akkommoderend tot die mens in die konteks van sy 

beleweniswereld. 

Die histories-kritiese benadering opkomend uit die historiese periode (met sy 

besondere klem op die soeke na oorspronge soos bronne, outeurs, autographa 

en rekonstruksie) het hoofsaaklik gefokus op die skrywer en teks van geskrewe 

dokumente. Kommunikatief gesproke is die fokuspount dus die verhouding 

tussen sender en boodskap. Vanuit hierdie benadering het verskeie metodes 

soos die literere12 vorm-, tradisie- en redaksiekritiek die wetenskaplike eksegese 

oorheers. 

T ereg se Vos: 

"Die gerigtheid is op die historiese wording van die teks, die teks word 

diakronies nagespeur, die teksverloop en teksontwikkeling staan voorop" 

(Vos, 1995:229). 

Hierdie metodes is egter dikwels gedra deur klassieke voorveronderstellings van 

die historisme, byvoorbeeld dat geloof slegs berus op dit wat "histories" bewys 

kan word en werklik gebeur het, gekoppel met positivistiese insigte soos dat iets 

slegs destyds kon gebeur het as dit vandag herhaal kan word. lndringende vrae 

oor die historiese betroubaarheid van feite word dus gevra. Dit lei tot 

12 In die taalwetenskap staan hierdie metode bekend as die "genetiese metode". Duidelike onderskeid moet 
gemaak word tussen "literere kritiek" en "literere benaderinge". 
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fragmentasie en reduksie van die Skrif. Dit volg dus dat hierdie metodes met die 

oog op kerklike prediking (en preekvorme per se) tegelyk waardevol sowel as 

uiters problematies funksioneer (Smit, 1987:54). Gedurende die tweede helfte van 

die twintigste eeu is daar toenemend in reaksie op die fragmentasie en reduksie 

van die Skrifteks verdere eksegetiese metodes ontwikkel. Dit het duidelik begin 

word dat die verstaan van 'n teks iets ander is as die ontstaan, rekonstruksie of 

outeursintensie daarvan. Die klem is nou na die teks en teksimmanente metodes 

verskuif. Hierdie verskuiwing was 'n verskuiwing weg van die tradisioneel 

diachroniese na 'n sinchroniese benadering. Betekenis le dus nou opgesluit in die 

teks self en nie in die geskiedenis van die teks nie (Lauw, 1976: 118-125). 

Metodes soos die strukturalisme, diskoersanalise en verskeie insigte wat aan die 

literatuurvvetenskap en linguistiek ontleen is, het nou die eksegese begin 

oorheers. Volgens Combrink (1990:332) het die wye verskeidenheid invalshoeke 

van tekstuele benaderings reeds gedui op die moontlikheid van meervoudige 

teksinterpretasies. 

Hierdie verskillende immanente eksegetiese metodes wat ontstaan het, is almal 

gekenmerk deur die klem wat op die finale vorm van die teks geplaas is. Die 

opbou en samehang van die teks is van grater belang geag as die geskiedenis 

daarvan (Vos, 1995:229). In Suid-Afrika het die strukturalistiese benadering van 

Bybeltekste met die bydrae van Lauw ("Discourse Analysis") gedurende die laat 

sewentigerjare van die twingtigste eeu 'n hoogtepunt bereik. Dit het 'n besondere 

invloed op prediking en preekvome uitgeoefen. In teenstelling met die atomistiese 

benaderings, is daar holisties te werk gegaan. Dit het benadruk dat die 

"inhoudelike" van die prediking nie in woorde of sinsnedes opgesluit le nie, maar 

in die tema van 'n perikoop 13 Die natuurlike retoriese eenhede van 'n teks, 

gelykenisse, Psalms, verhale, belydenisse, spreuke, ensovoorts het hierdeur as 

teks vir die prediking begin dien. Volgens die strukturalistiese benaderings 

be"invloed die struktuur (vorm) van die perikoop die vorm van die preek (Fuller, 

13 Vergelyk die reeks "Woord teen die Lig" wat sedert 1981 onder redasie van Burger, Miiller en Smit 
verskyn bet. Hierin word hoofsaaklik eksegetiese materiaal vanuit perikope as riglyne vir die prediking 
aangebied. 
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1981 :41 ). Dit volg dus dat verskeie nuvve preekvorme vanuit hierdie benadering 

na vore gekom het. Wolmarans wys daarop dat: 

"In addition to the traditional form of expository preaching (the 

argumentation of a proposition) new forms of preaching made its 

appearance: the narrative form, the homily, the poetic form and various 

dialogic forms" (Wolmarans, 1994: 18). 

Die strukturalistiese benadering wou die 'Woord van God" opnuut in die 

dieptestruktuur van die teks na vore laat kom. Dit het egter ook 'n negatiewe 

invloed op modeme preekvorming gehad: 

"It suppresses creativity, as the form and content of a sermon are 

determined in advance by the form and content of the Biblical passage" 

(Wolmarans, 1994:18). 

Hierdie aspek, tesame met onder meer histories gefundeerde sosiale 

veranderinge in Suid-Afrika, nuwere insigte vanuit literere teoriee en die 

kubemetiese rewolusie, het opnuut 'n paradigmaverskuiwing genoodsaak: 

"The suspicion arose that the linear exegetical movement from text to 

structure to message to sermon, bent on determining the intent of the 

author, in some way is connected to an authoritarian intent on maintaining 

the power of the church over the lives of people" (Wolmarans, 1994:19). 

Die levvens- en wereldbeskouing wat ontwikkel in die post-modeme era 14 en 

stelselmatig al hoe meer beslag kry in die denke van die mens van die laat 

twintigste eeu is in verset teen die rasionalisme van die modemistiese era en 

bevraagteken die bestaan van ewige waarhede. Waarheid word as relatief en 

veranderlik beskou. Wat vandag waar is, kan more vals vvees en omgekeerd. 

Hierdie verklaring van die rasionele as relatief, veroorsaak dat die irrasionele 

14 Die Post-modeme era verwys na die tydperk wat gekemnerk word deur toenemende reaksie op die 
modeme tyd wat die rasionele benadmk het. In die praktyk word hierdie tydperlc aangedui met die term post
modemisme. 
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(byvoorbeeld godsdiens en geloof) daarenteen meer geloofwaardig vvord. In 

praktyk bring dit mee dat die mens meer godsdiensvriendelik is. Hierdie 

godsdienstige aanvoeling le egter nie by die dogmatiese of intellektuele nie, maar 

by dit wat die hart aanspreek. Om hierdie rede is daar onder meer 'n verskuiwing 

in die Christelike lewe weg van dit wat konkreet gedoen word na dit wat ervaar en 

beleef vvord (Vorster, 1996:68-69). 

Volgens Runia het die Protestantse prediking sy belag gekry tydens die 

ontdekking van die boekdrukkuns. Die klem is op die geskrewe woord geplaas 

wat 'n bepaalde vorm van logika gestimuleer en sodoende die rasionele in die 

mens bevorder het: 

"Like the book, it presents its case primarily in a logical, sequential, linear 

fashion and appeals to the rational rather than the intuitive in man" (Runia, 

1983:9). 

Die kubernetiese revvolusie as ''the third wave" (Toffler) het die begripsvermoe van 

die mens verder afgestomp. Die koms van byvoorbeeld televisie het die mens 

vanuit sy groepsverband waarbinne al sy sintuie ingespan was, losgeruk en 

kommunikatief slags die gehoor en gesig gestimuleer (Stott, 1982:70). Die wye 

keuse van "kykstof' wat die media bied, het die konsentrasievermoe van die mens 

laat afneem en selektiewe deelname eerder as die aanhoor van 

gedokumenteerde argumente gestimuleer. Hierdeur vvord die preek in sy 

tradisionele en logiese vorm verder in die gedrang gebring (Runia, 1983:9). 

Die beleweniswereld van die mens aan die einde van die twintigste eeu is per se 

ondervvorpe aan 'n vorm van verandering wat Popcorn beskryf as 'n "socioquake": 

"Another kind of change is germinating today. It's being inspired, not by 

one particular happening, but rather by radically shifting assumptions about 

our past, present and future" (Popcorn, 1991 :3). 

Die klem wat aanvanklik in literatuurstudies op skrywers en hul geskrewe tekste 

geval het, is met die geboorte van die moderne literatuurwetenskap algaande 
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verskuif na die teks en lasers. Die leser (hoarder) se aktiewe rol by die lees en 

interpretasie van die teks het hierdeur aan die bod gekom. Die drieluik: 

SKRYWER -> TEKS -> LESER is in die ontwikkelingsgang volledig 

verdiskonteer en dit het die weg gebaan vir die ontwikkeling van literere 

kommunikasie. Uiteraard sal 'n benadering van hierdie aard vra na die nuutste 

ontwikkelinge op die gebied van literere teksanalises, resepsiekritiek, semiotiek en 

pragmatiek, terwyl sosiologiese en eksegetiese, sowel as teksanalises 

waardevolle bydrae !ewer om die leser se sosiale werklikheid te verklaar. Die 

hoarder moet die preek selektief binne sy of haar eie werklikheid kan verstaan -

met ander woorde binne die grense van vorige opvattings en ervarings (Pieterse, 

1991: 127). Omdat die prediking op die situasie van die hoarder binne 'n 

spesifieke gemeente gerig is, is kennis van die taal, die werklikheid en konkrete 

gemeente noodsaaklik. Die teks moet saaklik, wetenskaplik eksegeties, maar oak 

met begrip vir die konkrete situasie van die gemeente en hoarders benader word 

(Pieterse, 1979:96-112). 

Die narratiewe vorm van prediking is dus 'n meer gepaste vorm van oordrag in die 

huidige milieu, aangesien dit die vorm van 'n kommunikasiestroombaan (sirkel) 

kan aanneem, dialoog en ook die selfwerksaamheid van die hoarder kan 

bevorder. Hierdie vorm van prediking word in die volgende hoofstuk nader 

omskryf. 

2.4 KONKLUSIE 

'n Verantwoordbare ondersoek na die preek as kunsvorm vereis dat: 

• Die Skrif as onfeilbare Woord van God beskou word. Hierdie Woord het in 

mensetaal deur middel van organiese inspirasies tot stand gekom in die 

vorm van 'n versameling Ou Nabye-Oosterse godsdienstige literatuur. 

• Kennis geneem word van die ontwikkelingsgang van die verskillende 

vorme waarbinne prediking vanuit die Skrif deur die eeue gegiet is, 

aangesien die vorm van prediking dikwels aangepas is by die tyd en 

omstandighede van die hoarders. 
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• Deeglike en verantwoordbare eksegese gedoen moet word. Daar moet 

egter wat die preekvorm betref, anders as tevore, kreatief beweeg word 

vanaf eksegese na interpretasie met inagneming van die belewenisvvereld 

van die hoarders. 

• Die vorm en trant van die preek moet verhalend van aard eerder as 

dogmaties of intellektueel wees. 

• Preekvorme word uit die Bybel geput. Naas die Bybel kan die Christelike 

tradisie en die teks van die lewe - in besonder die verhalende letterkunde, 

'n besondere rol speel in die kreatiewe daarstelling van altematiewe vorme. 

Vormgewing aan die hand van die Afrikaanse roman as erkende kunsvorm sui 

generis word vervolgens ondersoek. 
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HOOFSTUK3 

VORMGEWING 

"In ons makgemaakte beskawing is die drif waaruit kuns voortkom nog die /aaste 

afloopwater van die vroee drifvloede van die mens" 

(N.P. van Wyk Louw. In: Botha, 1974:98). 

3.1 INLEIDING 

In preekgebeure wat plaasvind binne bepaalde tyd-historiese en kultuur-historiese 

situasies en wat beide predikers en hoarders betrek, is die vorm waarin die inhoud 

van die preek gegiet word, uiters belangrik. Wat jy se, het baie te make met hoe 

jy dit se. Dit is slegs in die eenheid van die vorm en inhoud dat betekenis ten volle 

konstitueer. Die vorm waarin die boodskap ontvang word, byvoarbeeld die 

verhaal, gedig of diskoers is medebepalend om die bedoeling van die boodskap 

oorte dra (Pieterse, 1985:175; Barnard, 1987:1994). 

Die eeue-oue teks van die Bybel moet grondvat in die werklikheid van 

hedendaagse hoarders se lewe. Die weg waarlangs hierdie eerste teks beweeg 

na die hoarder van vandag is omvattend en kan omskryf word as bepaalde 

prosesse wat nie sondermeer geskei kan word nie. Dit behels eksegetiese, 

hermeneutiese en homiletiese dimensies. Naas hierdie eerste teks en sy konteks 

word ook 'n tweede teks betrek, naamlik die hoarder. In hierdie verband praat 

Pieterse (1991:97) van 'n hermeneutiek van die hoarder en ook van 

Bybelgebondenheid en gemeentegerigtheid in die prediking (Pieterse, 1985: 15; 

Buttrick, 1988:173-234; Vos, 1995:171-221). In hierdie ondersoek word daar 

gewerk vanuit die aanname dat daar onderliggend aan enige vorm van dinamiese 

prediking 'n hermeneutiese wisselwerking bestaan tussen die preekteks uit die 

Woord en die lewensteks van die hoarder. Dit is vanuit hierdie eerste teks oar die 

brug van hermeneuse dat vormgewing deur die proses van homilese gestalte 

aanneem (Venter, 1996:14-15). 
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Bybelskrywers was nie ideosinkrate nie. In hul vertellings is daar herkenbare 

patrone sowel as dieperliggende strukture wat met ander vertelliteratuur van die 

wereld gemeen het. Dit impliseer dat: 

''The biblical writers not only were shaped by their historical circumstances 

and were intentionally making theological claims, they were also folkartists of 

language" (Long, 1994:102). 

In hierdie opsig het Bybelse tekste en vorme 'n dinamiese funksie waardeur die 

Bybelskrywers kommunikeer met lesers om hulle in hul situasie te be"invloed tot 'n 

bepaalde optrede. Die doel waarmee 'n teks geproduseer word, kan sodoende 'n 

verskeidenheid van vorme aanneem. Hierdie vorme word ondermeer bei"nvloed 

deur die afstand wat daar bestaan tussen die auteur en hedendaagse lesers. Dit 

bring mee dat 'n prediker voortdurend op soek moet wees na effektiewe 

vormgewing (die skep van basiese strukture) waarbinne die inhoud van die 

verkondiging gegiet kan word: 

" ... die mens vra na 'n preek wat so vorm sal aanneem dat dit horn as 

modeme hoarder met sy besondere leVJensinstelling sal aangryp" 

(Kellerman, 1978:17). 

Uit die geskiedenis van die prediking deur die eeue is dit duidelik dat prediking nie 

altyd dieselfde gebly het nie. Die karakter, vorm en selfs inhoud het voortdurend 

verander na gelang van die eise wat elke afsonderlike tydvak gestel het. Dit bring 

mee dat die verkondiging van die evangelie altyd 'n eietydse karakter dra, 

aangesien elke tyd sy eie probleme, versoeking, beperkinge en kortsigtigheid 

openbaar (Jonker, 1976:110). Uit dieselfde Woord van God waarmee die kerk 

eeue lank reeds besig is, vind elke tyd op sy eie wyse daarin troos en 

vermaning15
. In hierdie opsig word prediking gekenmerk deur eenheid sowel as 

verskeidenheid. Haendler beskryf dit as: 

15 Dingemans (1991:85) vat dit treffend saam ashy se dat mense in verskillende tye luister met verskillende 
"ore" en uit verskillende kontekste. 
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" der Verbundenheit durch das geleiche Evangelium . . . sowie der 

Fremdheit durch die Veschiedenheit in der Art der Verkundigung" 

(Haendler, 1957:258). 

Die eietydse karakter van prediking noodsaak dus vanuit hierdie eenheid en 

verskeidenheid voortdurend ondersoeke na geskikte preekvorme. 

Uiteraard hou vormgewing as sodanig verband met die mens se waameming 

van die werklikheid. Die epistemologiese verskuiwing wat sedert die laat 18de 

eeu plaasgevind het, het meegebring dat die mens se verhouding tot die 

werklikheid verander het. 

Die Kantiaanse opvatting dat die mens nooit direkte toegang tot dinge insigself 

het nie, maar dat alle waarneming in vorme van tyd en ruimte geprojekteer 

word, is versterk deur die twintigste eeuse opvatting dat die werklikheid 

onseker, relatief en kompleks geword het. In terme van literere werke betaken 

dit dat die werklikheid van 'n literere werk nie onvoorwaardelik beskou kan word 

as die ekwivalent van die werklikheid buite die werk nie. Dit is hoogstens 'n 

interpretasie van die werklikheid - 'n ervaringswerklikheid. 

Nuwe literere opvattings en vorme begin al hoe meer die bestaan van die 

werklikheid betwyfel voordat dit in tekste (taal) geproduseer word, wat 

voortdurende teksproduksie in terme van ander soortgelyke tekste oproep.16 

Uiteraard raak dit oak die bestaan van die werklikheid waaruit die eerste teks in 

konteks van baie au tekste soos Bybeltekste gekonstrueer is. Om hierdie rede is 

daar 'n toenemende belangstelling in die geskiedenis, veral wanneer kunsvorme 

ter sprake is. Hierdie belangstelling moet gesien word as 'n reaksie op die 

hermetiese, a-historiese formalisme en estetisisme van die kunswerke en teoriee 

van die modemistiese periode (Hutcheon, 1988:92). Dit betaken egter nie dat die 

werklikheid nie bestaan of bestaan het nie. Die werklikheid bestaan, maar die 

vraag waarom dit gaan is hoe ons iets daarvan te wete kan kom en wat ons 

daarvan te wete kan kom: 

16 Vergelyk byvoorbeeld Crites (1971:291) wat bevind het dat die vonne en uitdrukkinge in 'n bepaalde 
gemeenskap deur die kultuur van daardie gemeenskap gestempel word 
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"To say that the past is only known to us through textual traces is not, 

however the same as saying that the past is only textual, as the semiotic 

idealism of some forms of poststructuralism seems to assert. This 

ontological reduction is not the point of post-modernism: past events 

existed empirically, but in epistemological terms we can only know them 

today through texts" (Hutcheon, 1989:81). 

Sy se dan oak tereg dat: 

"The 'real' referent of their language once existed, but it is only accessible 

to us today in textualized form: documents, eye-witness accounts, 

archives. The past is 'archaeologized' . . . but its reservoir of available 

materials is always acknowledged as a textualized one" (Hutcheon, 

1988:93). 

Diskoersiewe lineere taalgebruik en vorme slaag nie daarin om hierdie 

ervaringswerklikheid van die menslike bestaan te verwoord nie. 'n Nie

diskoersiewe modus daarteenoor skep formele analoe om uitdrukking aan hierdie 

aspekte te gee. 'n Kunsvorm is so 'n modus. Die vorme wat kunswerke 

aanneem, stel die waarnemer daarvan in staat om sy eie ruimte en tyd beter te 

organiseer, aangesien kunspatrone analoog is tot die patrone van die mens se 

innerlike emotiewe lewe (Kilsby, 1978:36). Hierdie vermoede word bevestig deur 

uitsprake soos die volgende: 

en 

''The limits of language are not the last limits of experience" (Langer, 

1942:224). 

" ... expressive forms can communicate feeling as well as content" (Rice, 

1980:52). 

Preekvorme is funksioneel van aard. Hulle funksioneer soos die komposisie van 

'n kunswerk. Sonder die komposisie (vorm) kan die geheelbeeld (inhoud) nie 

beoordeel word nie. In hierdie opsig is hulle soos vlerke wat die preek in staat stel 

om vlug te beweeg en sy bestemming te bereik (Vos, 1995:435). 
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In 'n soeke na 'n geskikte preekvorm, sou 'n mens jou kon laat lei deur die 

verskeidenheid liten3re vorme wat daar in die Bybel voorkom. Die Skrif bevat 'n 

veelvoud van openbaringswyses as gevolg van die organiese inspirasie van die 

Bybelskrywers deur die Heilige Gees. In Wes-Europa, die VSA en oak Suid

Afrika is daar sedert die tagtigerjare 'n toenemende belangstelling in veral 

verhalende (narratiewe) vorme. Aanvanklik is daar in evangelisasie en 

kategese toenemend vanuit die hoek van die narratief begin werk (Lischer, 

1984:26). Na hierdie dissiplines se belangstelling in die storie-benadering, het 

die homiletiek en pastoraat gevolg. Sedertdien word daar oral opnuut aandag 

gegee aan verhale, hul bou en samestelling asook die vorms van Bybelse 

literatuur.17 Hieroor maak Jensen aan die begin van die tagtigerjare reeds die 

opmerking: 

"If we wish to communicate the gospel, we must use dialogue, story and 

poetry'' (Jensen, 1980:122). 

Die patrone en strukture onderliggend aan kunsvorme kan dus 'n waardevolle 

bydrae tot vormgewing in die prediking bied, en regverdig nadere ondersoek. 

In hierdie hoofstuk word die kommunikatiewe beginsels onderliggend aan 

vormgewing met spesifieke verwysing na literere kunsvorme ondersoek met die 

oog op identifikasie van (Hoofstuk 5) en evaluering (Hoofstuk 6) van die preek as 

kunsvorm wat teoreties konseptueel in die loop van die studie ontwikkel word. Dit 

behels aspekte soos: 

• Die aard en wese van vormgewing. 

• Die kommunikatiewe aard van kunsvorme. 

• Die identifikasie van erkende patrone en dieperliggende strukture wat eie is 

aan erkende kunsvorme binne die Afrikaanse vertelliteratuur. 

17 Die bydrae van Thomas Long se werk: "Preaching and the Literary Forms of the Bible" (1989) kan 
bier as voorbeeld dien. 
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3.2 DIE BEGRIP INHOUD EN VORM 

In prediking is beide die transendente en die eksistensiele betrokke. 'n Preek is 'n 

handeling waardeur die evangelie as inhoud in 'n bepaalde vorm deur 'n prediker 

in die naam van God Drie-Enig aan die versamelde gemeente van Jesus Christus 

as hoarders oorgedra 'NOrd (Kellerman, 1978:26). 

Die inhoud en vorm van 'n preek kan dus as twee hoofelemente van prediking 

beskou 'NOrd. Hierdie twee elemente kan onderskei 'NOrd, maar nooit geskei word 

nie. lnhoud en vorm komplementeer mekaar en funksioneer saam as eenheid. 

Trouens, in die preekvorm gaan dit om die vorm van die inhoud (Vos, 1995:435). 

Hierdie opvatting veronderstel 'n bepaalde standpuntinname ten opsigte van die 

werklikheid en neem die proses van voortdurende verandering emstig op. 

Westerse logosentriese denke aanvaar reeds die afgelope 2000 jaar die bestaan 

van idees en vorme onafhanklik van die uitdrukking daarvan. Vanuit klassieke 

denke het Plato benadruk dat die werklikheid betrekking het op oorspronklike en 

onveranderlike idees en nie op objekte wat sintuiglik waargeneem en aanvaar 

word nie. Daar is dus 'n wesenlike verskil tussen mensgemaakte vorme as 

nabootsing van die werklikheid en die werklike inhoud van die nabootsing. Dit het 

onder andere gelei tot 'n skeiding van 'n literere vorm en die kommunikatiewe 

inhoud daarvan wat 'n geringskatting van die formele aspekte van literere werke 

meegebring het. Hierteenoor het Aristoteles aanvaar dat verandering en dinamiek 

'n fundamentele proses is van die natuur as doelgerigte skeppende krag. 

Hiervolgens is 'n literere teks 'n transformasieproses waardeur materiaal 

geselekteer word uit die werklikheid en in die literere medium tot 'n selfstandige 

verband of geheel georganiseer word deur ordende beginsels van die medium. In 

hierdie opsig is die subjek minstens gedeeltelik ook skeppend aktief teenwoordig 

by die vasstelling van die werklikheid. Die werklikheid word dus ge"interpreteer. 

lnterpretasie is 'n proses van betekenisgewing en betekenistoeeiening (Ricoeur, 

1981 :36;150). 
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Deur die toevoeging van winspunte uit Aristoteles se insigte word nuwe 

perspektiewe geopen random die bestudering van die funksie van inhoud en 

vorm. 

3.2.1 DIE INHOUD VAN PREDIKING 

Prediking vind sy "veritatiewe fundering" in die Woord van God (De Klerk, 

1972: 15). In hierdie ondersoek word die reformatoriese aanname dat die Bybel 

die norm vir prediking is, gehandhaaf. Die preek mag nooit teen die bedoeling van 

die Bybel ingaan nie (Craddock, 1985:27: Dijk, 1955:18 - 75; Vos, 1995:72). 

Die inhoud van die prediking word nog duideliker verwoord deur Dwyer as hy se: 

"Prediking is die medium waardeur Gods Heilswoord aan die mens bedien 

word. Prediking is dus aktuele gebeure waarin die heilsgebeure verkondig 

word en waarin die heilswerklikheid in Christus deur die Gees teenwoordig 

is. Prediking is die uitleg en toepassing van die Skrif met die oog op 'n 

lewende ontmoeting tussen God en die mens (die hoarders)" (Dwyer, 

1996:173). 

Dit bring mee dat hoe eise aan 'n prediker gestel word aangesien die Bybelteks 

aan die teks van die lewe verbind moet word. In die dinamiese werking van die 

Woord word die mens ontmasker deur 'n bestaansdeurligting van God se 

lewensvernuwende werk, maar terselfdertyd ook in Christus verseker van 'n 

bestaansverlossing wat 'n bestaansontplooiing van innerlike vreugde en lofprysing 

oproep (Jonker, 1976:32). Die lewe in sy gebrokenheid na die sondeval is 

ontstuimige vaarwater vir die mens. Die mens het insig nodig in die genadige 

omgang van God met horn of haar in 'n onrustige leetvvereld. Die verbond is een 

van die begrippe wat insig gee in hierdie genadige handelinge van God. Die 

verbond dryf op die waters van genade (Vos, 1995:77). Soos 'n goue draad loop 

God se versekering "Ek is met jou/julle" as formule binne die raam van die 

verbond deur die Ou Testament (vergelyk Deut 2:7; 2 Kron 20:17; Jes 41:8-10) 

om uiteindelik werklikheid te word as Jesus Christus in ons benoude vlees kom 

val. Hy word Immanuel: God met ons. So word Hy borg van die nuwe verbond 

(Hebr 7:22). Homiletiese ondersoeke dui dikvvels Christus aan as die sentrum van 
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die prediking wat meermale op oorspanne wyse lei tot Chistomonisme en 

Christolatrie. 

Nie enige teks kan dus 'n preekteks wees nie. Ook die werk van die Heilige Gees 

in die Godsopenbaring is van besondere belang. As eskatologiese gawe is dit die 

Heilige Gees wat die koninkryk van God teenwoordig maak in die kerk na Jesus 

se opstanding en hemelvaart. Die Gees is ten nouste verbonde aan die kerk. Hy 

verander hoarders met die evangelie wat deur mense gepreek word. Dit gaan 

dus ten diepste in die inhoud van die prediking om die openbaring van God Drie

Enig van Homself, sy wil en werk, sy dood, sy genade maar ook sy sorg en 

oordeel (Venter, 1996:21 ). 

Hierdie inhoud moet nou onvervals aan die hoarders in die prediking oorgedra 

word. Dit is gemeentegerig en word belydenisgebonde in 'n eie leetwereld 

aangehoor. Die hoarders vorm in hierdie opsig 'n tweede teks of kennisbron 

waarmee die inhoud van die prediking verryk word. Hierdie tweede kennisbron 

mag nooit aan die Skrif gelykgestel word nie. Die Skrif bly te alle tye die 

openbaringsbron wat teologies volgens logiese en kontroleerbare metodes ge

eksegetiseer word. Die beleweniswereld van die hoarder word deur empiries

analitiese metodes uit die sosiale wetenskappe ontleed en kan by wyse van 'n 

hermeneutiese wisselwerking 'n dialekties-kooperatiewe bydrae lewer tot 

verfyning van die prediking in die praktyk. 

Hierdie benaderingswyse is reeds in 1980 as behoefte aangevoel deur ender 

andere Louw as hy beweer: 

"Dit is te betwyfel of die kerk m. b. v. 'n 'ander' dogmatiese akkommodasie 

die hedendaagse mens gaan bereik. Daar is wel 'n belangrike 

hermeneutiese proses wat die kerk in twee rigtinge moet uitvoer. Enersyds 

sal die kerk hermeneuties na die Skrif moet gaan en andersyds 

hermeneuties die huidige kultuurkrisis beluister'' (Louw, 1980:31 ). 

Die prediker moet nou langs die weg van eksegese en hermeneutiek die inhoud 

van die prediking in 'n geskikte vorm aan die hoarders in hul lewensituasie oordra. 
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Dit geskied langs die vveg van homilese wat te alle tye kongruent aan die 

eksegese en hermeneuse van die Woord moet wees. lndien die eksegese en 

hermeneuse van 'n teksgedeelte byvoorbeeld 'n bepaalde toepassingslyn uitwys 

en die prediker 'n ander toepassingslyn volg, tree hy of sy inkongruent op en werk 

dit nadelig in op die inhoud wat die teks kommunikeer. Die prediker moet die 

verwerking van die materiaal per se sinvol beheers (Venter, 1996:24). Vir die doel 

van hierdie studie word daar nie verder ingegaan op die inhoud van die prediking 

nie. Daar word vervolgens gefokus op vormgewing van die preek binne die 

proses van homilese. 

3.2.2 DIE VORM VAN PREDIKING 

Long skets die belangrikheid van vormgewing in die prediking op 'n treffende wyse 

ashy se: 

"Like the silently shifting of gears in a car's automatic transmission, sermon 

form translates the potential energy of the sermon into productive 

movement, while remaining itself quietly out of view' (Long, 1989a:92). 

Hiermee bevestig hy iets van die wese van vorm. Die vorm vestig nooit die 

aandag op sigself nie, maar aksentueer eerder die inhoud waaraan dit gestalte 

gee: 

"Die volkommene form laszt vergessen, dasz sie Form ist. Sie ist gansz 

und gar schauendes Auge, horendes Ohr. Sie tragt sich selbst 

verlengend, ganz in die Gegenstand" (Konrad, 1940:15, soos aangehaal in 

Kellerman, 1978:39). 

Kahn gebruik 'n ingewikkelde metafoor van stilte en lig om die uiters komplekse 

vervlegting van subjektiewe en objektiev.e elemente betrokke by vormgewing te 

aksentueer. In die kollektiewe onderbevvussyn van 'n kunstenaar is hy of sy die 

werktuig van uitdrukking, terwyl stilte die begeerte is om uitdrukking daaraan te 

gee. Hy stel dit soos volg: 
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"Silence is the aura of the desire to express. Light as the aura (to be) and 

material as (special light). Material casts shadows, shadows belong to light" 

(Tyng, 1984:129-135). 

Vorm en vormgewing is 'n wesenlike deel van die ganse kosmos in sy ryke 

verskeidenheid. Treffend stel Joubert dit as hy die geboorte van 'n ster beskryf: 

"NuV110 sterre word elke dag gebore. Dit is materie in die vorm van gasse 

wat so geweldig saamgepers en verhit word, dat dit kemreaksies ontketen 

wat energie vrystel. Dit is energie in die vorm van hitte en ander invloede 

wat materie 'NOrd. 'n Ster is 'n kookpot waarin die stryd woed tussen 

energie-wees en materie-wees. Na baie miljoene jare bly dikwels net 'n 

koue (uitgebrande) kluit oor- 'n stuk materie in die vorm van yster, silikoon, 

en soms koolstof en ander elemente" (Joubert, 1997:10). 

'n Ster V110et nie dat hy skyn nie. Dit is slegs sigbaar in hierdie vorm deur die oog 

van 'n waamemer. 

In argitektuur is die vorm van 'n gebou dit wat onmiddellik waargeneem word as 

die waamemer die gebou opmerk. Die vorm is dus die eerste indruk en invloed 

op die waamemer. As geordende elemente is dit tydloos en nie be"invloedbaar 

deur styl nie. Dit vloei uit gewaarwording en ontwerp die tasbare (Tyng, 1984:27-

36). Volgens Alberts (1990) in sy Amsterdamse lesing oor die mens en 

argitektuur, het argitektuur 'n helende invloed op die mens. In hierdie verband 

merk Koorts (1969:66) ten opsigte van 'n kerkgebou op dat die argitektoniese 

skoonheid daarvan die draer van 'n boodskap is. Dit styg bo die funksionele uit as 

kunsvorm in diens van die Christelike godsdiens en staan as teken van die 

Liggaam van Christus. Dit is dus nie net die funksie (byvoorbeeld die erediens) 

wat die vorm bepaal nie, maar ook die diaper betekenis. Hy haal Hammond aan 

wat beweer dat: 

"Over and above its utilitarian function as a house for corporate 'NOrship, 

the building possesses a symbolic purpose: domus ecctesiam significat -

the house of stones which shelters the congregation gathered round the 
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altar is itself the unique symbol of the mystical body of Christ, the temple of 

living stones built upon the foundation of the apostles and prophets. 

Planning for liturgy involes far more than superficial practicality; it must 

embrace both these functions of the church" (Hammond, 1961: 154-155). 

Soortgelyk word vorm oral in die natuur aangetref. Soos elke unieke patroon van 

strepe die eie identiteit van 'n zebra onderskei te midde van die malende 

vlugvoetige patrone van die trop in die waaigras, word die werklikheid vir die mens 

aan vorm ontsluit. Kellerman (1978:30-32) wys tereg daarop dat vormgewing ook 

teologiese wortels het. Hy onderskei in hierdie verband tussen kreasie, informasie 

en inverbasie. Sprekend roer die aanvangswoorde van Genisis 1 die danker 

oerwater tot bevvegende vorm as God se enige raadsplan ontvou in die skepping 

van hemel, aarde, plante, diere en uiteindelik ook die mens. As verdere uiting van 

sy liefde, buig Hy neer in ons benoude sonde-vemietigende vlees en neem Hy die 

gestalte (vorm) aan van 'n mens in Jesus Christus - die afskynsel van sy 

heerlikheid en bloudruk van sy wese (Kol 1: 15, Joh 1 : 14 ). In Hom word die mens 

herskep en omvorm tot 'n nuwe mens na gees en uiteindelik ook na liggaam ( 1 

Kor 15:53). Deur sy Gees word die mens na die pinkstergebeure ook 

Woordverkondigende wese. Die transendente neem vorm aan in die spraak van 

die apostels. Deur hierdie inverbasiegebeure word God aan alle manse bekend. 

Vanuit hierdie opgawe in God se openbaring word prediking nou ge"implementeer. 

Die preektema as resultaat van die oormekaar skuif van die teksboodskap en die 

situasie van die hoarders, word ontvou volgens die orde van die teks se struktuur 

in sy gerigtheid op die gemeente. Daar word 'n bewuste keuse gemaak vir die 

vorm waarin die preek oorgedra gaan word. 'n Preek hoef egter nie in 'n sekere 

vorm gegiet te word nie. Die doel daarvan is om die intensie van die teks die 

beste oor te dra aan die hoarders (Pieterse, 1986: 172-173). 'n Bepaalde vorm per 

se kan nooit as 'n preek geidentifiseer word nie. Craddock wys byvoorbeeld 

daarop dat daar nie genoegsame bewyse bestaan dat die Joodse of Christelike 

gemeenskappe 'n spesifieke mondelinge vorm daargestel het wat hulle 'n "preek" 

genoem het nie. 
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"In preparing written materials, the Church adopted with appropriate 

modifications available forms such as the epistle, the apocalypsy, and 

perhaps even patterned the Gospel form after that of biographies of 

heroes" (Craddock, 1985: 170). 

T elkens wanneer 'n spesifieke vorm die prediking oorheers, het daar 'n reaksie 

daarteen ontstaan. Om hierdie rede beweer Craddock verder dat: 

" ... the search for form must continue as a search for designs which will not 

only be congenial to the gospel but also to the ways we order, understand 

and appropriate reality" (Cradock, 1985:171). 

Ofskoon die begrip vorm op verskillende maniere verstaan en gebruik word18
, 

word daar in hierdie studie aangesluit by die beskouing van vorm as 'n literere 

genre, soos byvoorbeeld die verhalende, betogende of poetiese vorm wat elk 'n 

eiesoortige kommunikatiewe aard het. Onder die begrip genre word bedoel · die 

tipologie of klas19 waartoe 'n literere werk behoort (Hambidge, 1992:142). Die 

besondere waarde van hierdie vormgewing le nie net daarin dat dit die hoarder 

help om die preek beter te verstaan en te onthou nie, maar dat dit kommunikasie 

in totaliteit verbeter. Volgens Randolph ( 1969: 102): 

" ... without structure there can be no real communication." 

Uit die talle preekvorme wat beskikbaar is, word veral vier preekvorme huidig as 

haalbaar beskou vir gangbare prediking in gemeentes van gereformeerde aard, 

naamlik: 

• Tekstematiese preekvorm 

• Verhalende preekvorm 

• Homilie 

18 Die mees algemene beskouing beskryf vorm as die "wyse van komposisie van 'n werk". Inhoud daarenteen 
word verstaan as "dit waaroor die werk handel". Die inhoud het te make met die "wat", terwyl vorm handel 
oor die "hoe." 

19 Byvooibeeld: 'n roman, kortverhaal, gedig. 
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• Poetiese preekvorm 

Hierdie preekvorme word in die meeste resente homiletiese werke uit eie bodem 

duidelik omskryf (Pieterse, 1985:172-182; Vos, 1995:435-468). Vanuit hierdie 

vier preekvorme word daar in hierdie studie gefokus op die verhalende 

preekvorm20 wat in die volgende hoofstuk breedvoerig bespreek word. Die keuse 

vir hierdie preekvorm geskied vanuit historiese sowel as aktuele oorwegings. 

Histories gesien, gebruik Christus, die apostels en vroee Christelike kerk in die 

Nuwe Testament aanvanklik 'n bekende patroon van oordrag van 

bewussynsinhoude/boodskappe wat by Jade sowel as Grieke bekend was 

naamlik: die vrye, dialogiese en verhalende wyse van spreek. Sedert die vierde 

en vyfde eeu vind daar 'n verandering plaas. Daar ontstaan grater aansluiting by 

die Griekse denke wat die aksent le op die argument, rede en logos. Dit bring 'n 

verandering in inhoud en vorm van die preek teweeg. 

Die preek word nou na vorm al meer geskoei op die redeneertrant van die retoriek 

ten koste van die verhalende wat as minderwaardig beskou word. Liniariteit lei 

dus tot uniformiteit, koninuiteit en logiese verbindings (Barnard, 1987:1995). 

Vanuit hierdie verskuiwing, het die tradisionele vorm van prediking ontwikkel wat 

vandag nog grootliks gebruik word. 'n Beweging wat die modemisme 

bevraagteken sal uiteraard 'n toename in weerstand teen diskoersiewe lineere 

vorme van prediking teweegbring wat verhalende vorme weer na vore roep. Dit 

maak die verhalende preekvorm alreeds 'n saak van aktuele belang. Hierdie 

aktualiteit word bevestig deur 'n ondersoek na die prediking gedurende die 

tagtigerjare van die twintigste eeu in die Ned. Geref. Kerk. Dit het aan die lig 

gebring dat 99% van die preke wat ondersoek is in tekstematiese vorm gegiet is. 

Hierdie preekvorm is veral daarop ingestel om die hoarder te oortuig deur middel 

van argument en bewysvoering. Die kommunikasiekrag van hierdie preekvorm is 

dus (kontra die eis van die tyd) in oortuiging, opwekking en appal gelee (Pieterse, 

1985:172-176). 

20 Hierby word die homilie ingesluit soos dit in die eerste eeue in die Christelike prediking 
gefunksioneer het. 
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'n Soortgelyke ondersoek is deur 'n navorsingspan van die Stellenbosse 

T eologiese Fakulteit ten tye van die 1994 verkiesing geloods. Die doel van die 

ondersoek was om die invloed van prediking in tye van situasies van verandering 

te ontleed. Die resultate was ontstellend. Daar is bevind dat die oorgrote 

meerderheid preke wat bestudeer is, 'n verlies aan aktualiteit toon. Die eise wat 

die werklikheid stel, is geheel en al ge"ignoreer en die prediking is slegs gebruik 

om die evangelie te verkondig as 'n vergeestelike alternatief waarin 'n mens kan 

ontvlug uit die werklikheid. Op hierdie wyse is die praesentia realis Dei uitgeskakel 

deur die subjunctivus irrealis. Feitlik al die preke wat ontleed is (c. 90%) het op 

een of ander wyse die prediking lamgele deur een faktor, naamlik wettisisme 

(Cilliers, 1996:2-4).Die verskuiwing in spiritualiteit wat tans in Suid-Afrika ervaar 

word21 vereis 'n radikale deurdenking van die vorme waarbinne die evangelie in 

die geskiedenis van die kerk deurgegee is. Vormgewing, wat 'n gevoel van 

geborgenheid, le""9nsin en dialoog bevorder, behoort kreatief aange""9nd te word 

om die emosionele vakuum van die hede aan te spreek. 

Die roman as verteenwoordigende kunsvorm in die Afrikaans-verhalende 

literatuur word verder om aktuele redes gekies. Kreatie""9 vormgewing is 

kenmerkend van moderne kunsvorme in die Afrikaanse letterkunde. Die 

Afrikaanse letterkunde het die afgelope eeu saam met die verhalende prosa 

ontwikkel. In Westerse letterkunde het die verhalende prosa, waarvan die roman 

die belangrikste deel vorm as literere genre, die laaste ontplooi. As relatief jong 

literere tipe, het dit 'n kompleksiteit bereik wat vergelykbaar is met die van ouer 

genres in hul mees verwikkelde uitinge (Smuts, s.a.:3). 

Die struktuur en kenmerkende eienskappe van kunsvorme word vervolgens 

behandel. 

21 Die Duitse joemalis-teoloog Heinz Zahmt het reeds in die laat tagtigerjare van die twintigste eeu gewys op 
'n veranderende spiritualiteit wat elke faset van 'n mens se lewe gaan beinvloed: aanbidding in die erediens; 
uitinge in sang en Jiggaamsbeweging; gebed in die vonn van meditasie en besondere nadruk op 'n vroom 
lewe. Die mens is nie meer tevrede om net rasioneel te weet wat waar is nie, maar wil ook beleef wat waar is 
(Du Toit, 1997: 12). 
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3.3 KUNSVORME 

Kuns kan verskeie vorme aanneem. Die letterkunde is 'n kunsvorm, net soos 

musiek, beeldhoukuns of skilderkuns 'n kunsvorm is (Smuts, 1982:1 ). Daar word 

ook soms in literatuur na verhalende prediking as 'n kunsvorm verwys: 

en 

"As for story telling, it is a form of preaching dependent upon the color, 

texture, accuracy and progression of our images. Preaching is an art" 

(Vannarsdal, 1981:102). 

"Christelike kuns - en dus ook prediking - het te make met die raaksien en 

die uitwysing van die heerlike 'J\/erklikheid van God in ons alledaagse 

bestaan" (Cilliers, 1998:29). 

Dit bring die vraag na die aard van kuns na vore. Wat word verstaan onder die 

begrip kunsvorm? 

3.3.1 KUNS EN VORM 

Die soeke na 'n bevredigende definisie vir kuns is een van die belangrikste en 

mees beredeneerde ondef'J\lerpe in die kunsteorie (Levinson, 1979:232; Leddy, 

1993:399). Die afgelope eeu is daar op talle maniere gepoog om die grens tussen 

kuns en nie-kuns uit te wis. Hiervan getuig die opkoms van talle -ismes soos 

ondermeer die realisme met sy bewuste drang om dit wat lelik en onkies is uit te 

beeld; die surrealisme met sy aksent op die ekstase en onderbewuste en die 

resente post-modemisme met sy verlies aan impak op die rasionalisme. Hierdie 

be'JVegings moet gesien word as 'n reaksie teen 'n ouer benadering waardeur 'n 

kunswerk geheel en al deur die kunswerk self benader word sander enige vooraf 

bepaalde konsensus of herkenbare vaardighede wat in berekening gebring word 

(Danto, 1981 :59). Hierdie ouer benadering het 'n positivistiese inslag en het 

daartoe aanleiding gegee dat daar al hoe meer van kuns as 'n "oop konsep" 

gepraat word. Hiervolgens kom daar 'n nie-normatie'J\10 teorie oor kunsbegrippe 

tot stand wat ftgureer " ... as summaries of seriously made recommendations to 

attend in certain ways to certain features of art" (Weitz, 1970: 170-180). 
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Huidige kunstenaars is nie genee om kuns per se te klassifiseer nie. Die skryvver 

Hennie Aucamp is van mening dat benoemings in die humanioria pynlik na mens 

ruik en dikwels toegekors is met emosie. Hy erken egter dat daar boeke is wat 

hulself uitsonder op grand van die digtheid, indringendheid en omvattendheid van 

hul karakterbeelding (Steenberg & Du Plessis, 1992:31-44). Letterkundiges 

worstel vandag om die grense tussen literatuur en nie-literatuur te bepaal, 

aangesien skryvvers doelbewus die genre grense oortree ( Johl, 1986:X). 

So 'n nie-normatiewe teorie van kuns bied egter nie 'n oplossing vir werke wat 

ooglopend artistieke tradisies en heersende opvattings oor kuns betwis nie. Om 

hierdie rede het die institusionele teorie oor kuns ontstaan wat daarop ingestel is 

om oor die weg te kom met vemuwing en ontwikkeling in die kuns. Hierdie teorie 

is kontekstueel van aard en behels 'n aksentverskuiwing weg van die suiwer 

filosofie af na 'n inkorporering van die gebeurlike en sosiale (Dickie, 1984:7; Wolff, 

1983:79). Die grater samehange waarbinne die kuns~reld figureer, word dus 

betrek om gevalle teoreties te hanteer binne paradigmaverskuiwings in die kuns 

(Snyman, 1991 :11 ). 

In hierdie ondersoek word die institusionele teorie as vertrekpunt geneem vanuit 

die oortuiging dat enige vemuwing of verandering, slegs vanuit die bekende kan 

geskied. Hierdie oortuiging word ook gereflekteer in die mees resente bewegings 

in die debat random die aard en wese van kuns. Daar word in die mees resente 

tyd al hoe meer deur kunsteoretici teruggekeer na historisisme. Leddy onderskei 

twee denkskole in hierdie beweging, naamlik pragmatiese historisisme en 

realistiese historisisme. Hy wys daarop dat die pragmatiese benadering in 

aansluiting by Jamesiaanse pragmatisme reeds kontroversiele stallings gemaak 

het soos dat die verlede kan verander: 

"For James, truth is something which is dynamic, not static. Verification is 

a process by which something becomes true. But verification can never be 

fully completed. What was once true can become false and vice versa" 

(Leddy, 1993:399). 
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Die realistiese historisisme daarteenoor bou op die historiese as normatiewe 

vastighede: 

"The realist holds that the past does not change. Either something is art or 

is not art" (Ibid). 

Tereg beweer Levinson: 

"For a thing to be art it must be linked by its creator to the repository of art 

existing at the time, as opposed to being aligned by him with some 

abstracted template of required characteristics" {Levinson, 1979:234). 

'n Kunswerk bou dus voort op die kuns van die verlede. Dit is juis 'n eienskap van 

kunstenaars wat hul werk emstig opneem dat hulle die onopgeloste vrae van hul 

voorgangers probeer beantwoord. 

'n Kunswerk is 'n artefakt22
. Die kunstenaar selekteer en herorganiseer sy of haar 

materiaal. Hierdie "gemaak wees" van 'n kunswerk, verleen daaraan 'n 

klassifikatoriese betekenis. Volgens hierdie klassifaktoriese betekenis, kan daar 

aan die hand van standaard voorbeelde waarin die Iese~ van die werk deel, 

vasgestel word wat van die werk 'n kunswerk maak. Dit sluit eienskappe in soos 

die bepaalde vorm, tekstuur en rangskikking van die onderdele. Die besondere 

van hierdie benadering le daarin dat die leser van die kunswerk oak betrek word 

by die uitleg daarvan. 'n Kunswerk word dus gedefinieer vanuit 'n reeks gesprekke 

(konvensies) wat ontstaan uit die wisselwerking tussen die kunswerk self en die 

deelnemende waamemer van die werk. Op hierdie wyse word die kunswerk binne 

'n konseptuele raamwerk wat geinstitusionaliseer is geplaas. Binne so 'n 

geinstitusionaliseerde kunswereld van 'n bepaalde kultuur word daar nou 

bepaalde rolle en verwagtinge aangeleer. 

22 Volgens Adorno (1984:213) is artefakte enige materiaal wat verweik word deur 'n mens ten einde iets 
daarmee te se. Dit is alles waaroor die kunstenaar besluite moet neem in die voortbring van 'n kunswerk Net 
soos natuunnateriaal deur die geskiedenis been op kumulatiewe wyse verweik en georganiseer word, 
ontwikkel artistieke gebrnike en idiome waarin geweik word (Vergelyk ook Sclafani, 1970: 105-108). 

23 Die term "leser" verwys na enige beskouer van 'n kunswerk, aangesien die beskouer betrek word by die 
eksegese van die werk 
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So gesien, neem kunswerke funksionele vorme aan. Hierdie funksionele vorme 

betrek die leser van die kunswerk deur die skep van bepaalde verwagtinge op 

grand van bestaande konvensies wat geld in die kultuurgemeenskap. 24 

Kunstenaars is nie net ge·inspireerdes nie. Hulle is ook ambagsmanne. Hulle gee 

met ander 'Jl/Oorde gestalte en vorm aan dit wat hulle innerlik sien en hoor. Uit die 

materiaal tot hul beskikking maak hulfe keuses en uit die geselekteerde materiaal 

VI/Ord sommige dinge beklemtoon, terwyl ander doelbewus vveggelaat VI/Ord. Dit is 

in die aard van 'n kunswerk om af te wyk van die vverklikheid. Alhoewel sommige 

kunswerke die 'Werklikheid meer realisties uitbeeld as ander, is daar in elke 

kunswerk iets van die verbeelding teenwoordig. Gevolglik kan die objektiewe 

uitbeelding van die realiteit nie die enigste en finale maatstaf wees by die 

beoordeling van 'n kunsvverk nie. Daar is altyd 'n element van subjektiwiteit 

teen'Jl/Oordig, aangesien ook die leser bene"Wens die kunstenaar self betrek VI/Ord 

om aktief saam te vverk tot volledige begrip en voltooiing van die kuns"Werk. 

Dit VI/Ord soos volg verduidelik: 

In Egiptiese grafkelders is daar ondermeer reliefs gevind wat duidelik aandui hoe 

die kunstenaars van daardie tyd die "Werklikheid in hul kuns "Weergegee het. Hulle 

het die funksie van kuns gesien as 'n "Weergavve van hul omvattende kennis van 

die voorwerp wat uitgebeeld VI/Ord. 'n Visdam met borne daarom is byvoorbeeld 

geteken asof die dam van bo gesien VI/Ord, maar die visse en voels daarin VI/Ord 

sywaarts aangedui, soos ook die borne om die dam. Hierdeur VI/Ord elke voorwerp 

vanuit sy mees kenmerkende hoek voorgestel. Hulle het nie 'n voor'Werp geteken 

soos dit toevallig uit een of ander hoek voorgekom het nie, maar volgens die 

kennis wat hulle daarvan gehad het. Alles moes met absolute duidelikheid 

weergegee VI/Ord. 

Hierteenoor vind 'n mens by 'n litografie van Picasso in 1949 'n minder 

werklikheidsgetroue weergawe van 'n menslik kop. Daar is oe en wenkbroue, 'n 

mond, een of selfs twee neuse en lang hare. As halsversiering is daar 'n hart 

24 George Dickie se geykte voorbeeld is in hierdie opsig verhelderend: "For example, a theatergoer is not 
just someone who happens to enter a theater, he is a person who enters with certain ex'}leCtations and 
knowledge about what he will experience and an understanding of how he should behave in the face of 
what he will experience" (Dickie, 1974:36). 
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soos verliefdes dit teken, maar dan onderstebo. Dit is duidelik dat hierdie werk 

van Picasso nie volledig probeer om alles te gee wat hy weet bestaan nie. Fyner 

besonderhede en onderdele ontbreek en vvord net soms beklemtoon. Daar is 'n 

seleksie gemaak uit die moontlike materiaal en daama het die kunstenaar die 

natuurlike vorme vereenvoudig sodat dit afwyk van die werklikheid. Op hierdie 

wyse gee hy 'n eie siening van die realiteit wat deur die leser ge"interpreteer moet 

vvord (Smuts, 1982: 3-5). 'n Kunswerk vvord dus beleef volgens die bedoeling van 

die kunstenaar en nie noodwendig volgens die ondervverp nie. Hoe makliker 

verstaanbaar die kunswerk is, hoe beter die begrip en hoe dieper die ontroering. 

Gombrich ( 1958) se dus tereg dat 'n kunswerk nie werklik afhanklik is van die 

ondervverp nie. Die gelaatsuitdrukking van 'n figuur kan byvoorbeeld daartoe 

aanleiding gee dat die werk verafsku word. Dit bring mee dat die voorkeur wat 

mense het om net dit wat mooi of aangenaam is te beskou as 'n ware kunswerk, 

dikwels 'n groat struikelblok is by die waardering van kunswerke (Gombrich, 1958: 

6). 

Die verskillende openbaringsvorme van kuns moet dus opnuut verstaanbaar 

gemaak word om insig in bepaalde kunswerke te vergemaklik. Hierdie proses 

word bemoeilik deurdat kunstenaars nie altyd werke produseer volgens die 

konvensies van die tyd nie. Snyman (1991:17) beweer dat kunstenaars dikwels 

onbewus reageer op die sosiale vvortels van bestaande konvensies, wat 

veroorsaak dat daar met die grense van betekenis of funksiemoontlikhede 

gepeuter vvord. In hierdie opsig word die kunswerk self konteksskeppend wat die 

spesifieke wyse waarop 'n kunswerk bestaan, kan bevraagteken. Die geskiedenis 

van genres lewer byvoorbeeld dikwels sosiale of politieke funksies van die 

vormelemente van die spesifieke genre op wat artistieke probleme skep. 

Beethoven het byvoorbeeld vyf klavierconcertos geskryf, waarvan die eerste twee 

sterk be"invloed is deur Mozart. Vanaf die derde concerto laat hy die verlede agter 

en bring vemuwing (Human, 1992:28). Anders as die eerste drie, laat hy sy 

vierde konsert met 'n solis begin sander die orkesinleiding wat die genre van die 

klavierkonsert tot op daardie stadium gekenmerk het. Die solis gee dus nou die 

toon aan waarin die werk gehoor moet word en nie meer die instrument en 

dialoog met die orkes nie. Dit vvord dan musikaal 'n uitdrukking wat daarop dui dat 

die individu by die geheel (samelewing) begin aandring op erkenning. Dit verander 
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die musikale betekenis van die verhouding wat daar bestaan het tussen die solis 

en die orkes en vra na 'n nuwe soort luister op grond van die veranderde struktuur 

van die werk (Snyman, 1991 :18-19). 

Die werklikheid wat ons met ons sintuie waameem is gemeenskaplike besit en as 

sodanig onpersoonlik en objektief. Dit bestaan buite die mens as waamemer en 

word in kunsterme die buite-werklikheid genoem. Indian 'n kunswerk hierdie 

buitewerklikheid aksentueer, V110rd daar van objektiewe kuns gepraat. 'n 

Waamemer kan horn of haar egter afsluit van die buite-werklikheid en die 

verbeelding vrye teuels gee wat onder andere gevoelens, verlange en 

herhinneringe insluit. Dit is privaatbesit en V110rd die binne-werklikheid genoem. 'n 

Kunswerk wat hierdie binne-werklikheid aksentueer, VltOrd subjektiewe kuns 

genoem. Om volkome objektief iets waar te neem is egter nie moontlik nie, 

aangesien die mens horn nie volkome van sy subjek kan losmaak nie. Dit kom 

dikwels voor dat 'n subjektiewe mening iets objektiefs en 'n objektiewe mening 'n 

subjektiewe element bevat (De Klerk, 1985:474). Dit het te make met paradigmas 

en paradigmaverskuiwings in die sin waarin Covey ( 1989) dit gebruik: 

"In the more general sense, it's the way we (see) the world - not in terms of 

our visual sense of sight, but in terms of perceiving, understanding, 

interpreting" (Covey, 1989:23). 

Covey vergelyk 'n paradigma met 'n padkaart en verduidelik dit soos volg: 

"Each of us has many, many maps in our head, which can be divided into 

tVltO main categories: maps of the way things are, or realities, and maps of 

the way things should be, or values. We interpret everything we 

experience through these mental maps" (Covey, 1989:24). 

Die bewerking van kunsmateriaal behels dus nie net die gebruik van die medium 

(byvoorbeeld taal) soos dit op 'n gegewe tyd in die gekiedenis beskikbaar is nie, 

maar ook die bewerking van die genre (vorm) binne die verwagtingshorisonne 

waarin die kunswerk waargeneem word (Snyman, 1991: 19). 
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Letterkundig gesproke betaken dit dat ons in die leesteks te make het met "... a 

family or cluster of features which tend to be present in varying degrees in what 

might be called significant texts" (Nida, 1983:154). So 'n klontering van tektse sluit 

'n toepaslike tema in wat gewoonlik eksistensieel relevant en effektief 

gestruktureer is om groter impak te verseker en te appelleer vir belangrike insigte 

op verskeie vlakke. Dit bring mee dat strategiee doelbe'MJs aangewend word om 

die boodskap te beklemtoon. Hierdie strategiee is egter afhanklik van die genre 

waarbinne daar gewerk vvord sowel as bestaande konvensies: 

"The rhetorical features employed in the development of such a theme 

vvould depend largely upon the genre and the acceptability of such features 

for the presumed audience of such a message" (Nida, 1983: 154 ). 

3.3.2 KUNSVORME EN KOMMUNIKASIE 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat kunstenaars op unieke indirekte wyses 

kommunikeer deur die seleksie en kreatiewe bewerking van hul materiaal. Die 

elemente van die medium word sodanig gemanipuleer dat dieper kwaliteite 

daarvan na vore kom (Beardsley, 1982:261 ). Die gebruik van metafore in 'n 

taalmedium is byvoorbeeld so 'n vorm van indirekte kommunikasie. 

Taalgegewens word verwerk tot metafore wat dan as 'n artefakt van taal beskou 

kan word. Dit impliseer dat die struktuur (vorm) van kunswerke en metafore 

verwant is (Danto, 1981:172-173). Dit maak van 'n kunswerk 'n tipe voorstelling 

wat die waamemer "met 'n ompad" oortuig dat die artefakt op 'n bepaalde wyse 

waargeneem moet word. Dit wat verswyg vvord, oortuig die waamemer om 

leidrade op te volg en as mede-outeur die kunswerk volledig te vervvoord. 

Betekenisse wat verwyderd is, vvord op hierdie wyse op mekaar betrek (Van der 

Merwe, 1990:155). 'n Oproep tot vemuwende denke en gedrag (verandering) as 

reaksie op veranderde \J\10reldbeskouings kan dus ook in 'n kunsvorm reflekteer. 

3.4 DIE ROMAN AS VERHALENDE KUNSVORM 

Daar word dikwels na die roman verwys as die belangrikste onderdeel van die 

epiek. As literere genre het die roman naas ander genres soos die poesie en 
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drama eers veel later in skriftelike vorm sy beslag gekry. Ten spyte van hierdie 

laat ontwikkeJing het die roman egter 'n besondere kompleksiteit bereik As gevolg 

van hierdie kompleksiteit, word daar selde in die literere teorie en kritiek 'n 

bevredigende definisie vir die roman aangebied. Daar is eerder 'n geneigdheid tot 

verhelderde en krities verantwoordbare gesprekke random gevestigde patrone en 

verskynsels, tegnieke en verskyningsvorme wat op kreatiewe wyse in verband 

gebring word met vernuwing (Ricoeur, 1985:7 - 28). Hierdie geneigdheid word 

gestimuleer deur 'n drif: "not toward the absolute but toward a quest for a little 

more truth, an impossible truth, concerning the meaning of speech, concerning 

our condition as speaking beings" (Kristeva, 1980:9). 

3.4.1 HISTORIESE ORIENT ASIE 

Die ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur toon 'n merkwaardige ontwikkeling 

in sy kort bestaan wat rekening hou met die proses van vernuwing in 

wereldliteratuur. Daar is al meermale in die Afrikaanse literatuur na die begrip 

vernuwing verwys as die herkenning van 'n moment waarin die mens in 'n ander 

sleutel begin droom. Hierdie moment word in die literatuurgeskiedskrywing by 

wyse van periodisering of letterkundige kanonevaluering in teoriee vasgele 

(Botha, 1995:15-16; John, 1994:12). Die kartering en verklaring van vernuwing is 

egter vanwee die hibridiese aard daarvan nie altyd bevredigend nie, aangesien 

daar naas ''wetenskappelijke pretensies" ook ander maatstawvve aangewend 

word in die beskrywing van die literere verlede. Daar word in hierdie verband 

onder meer beweer dat: 

"De hedendaagsche literatuurwetensckap word - zoals die psychologie in 

lang vervlogen tijden - gekenmerkt door een teveel aan intropectie en een 

tekort aan empirisch onderzoek" (Fokkema & lbsch, 1992:92). 

Meer spesifiek in die Afrikaanse literatuur kan hierdie hibridiese aard toegeskryf 

word aan 'n gebrek aan sintese en samehang tussen literatuurgeskiedenis en 

tekskritiek. As gevolg hiervan is meer resente geskiedskrywing van Afrikaanse 

literatuur geneig om op bestaande studies te steun, terwyl afsonderlike kunswerke 

interpretasies en waarde-oordele genuanseerd aanbied (Kannemeyer, 1983: 11 ). 
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Daar bestaan tans 'n wye reeks moontlikhede om 'n literere teks tot 

betekenisvorming te vernuwe. In hierdie opsig word daar gewerk vanuit die 

veronderstelling dat vemuwing van hierdie aard slegs betekenisvol kan wees as 

dit rekening hou met die transformasie van proposisionele inhoud van taaluitinge 

na taalhandeling. 

Volgens Anderson: 

'Theory must take the concrete situation as its point of departure, in this 

case it means that it must analyse the speech situation as a whole and 

characterize the speech in relation to the action in which it is embedded" 

(Anderson, 1979:299). 

Dit bring mee dat die algehele betekenis van 'n taaluiting vra na die bepaalde 

funksie waarvoor dit bestem is. Hiermee word die proposisionele inhoud sowel as 

die gebruiksbetekenisfaset wat saamhang met die doel en funksie van die uiting, 

verreken. Op hierdie wyse word betekenisvorming vemuwe deur "met die 

taallaser te boetseer en te fatsoeneer tot taktiele lyf' ( Cloete, 1992:3). 

Hierdie verskuiwing in die taalteorie vanaf die outonomistiese bewegings (soos 

byvoorbeeld die New Critics) met hul konsentrasie op wat 'n literere teks is na 'n 

taalhandelingsbenadering, het die bevordering van kommunikasie tussen 'n 

spreker en hoarder (leser) in 'n gespreksituasie ten doel. In aansluiting by 

Levinson: 

"It seems quite likely, then, that in the long run the notion of the speech act 

will tum out to be a traditional concept, a ladder (to employ a famous 

metaphor) by means of which we shall have climbed out of the pit of 

onesided theories of language, but which we will then be free to throw 

away in favour of much more sophisticated and empirically based theories 

of the way in which we actually communicate" (Levinson, 1980:21 ). 

'n Transformasie van hierdie aard behels uiteraard die aflos van bestaande 

konvensies in literere werke. Hieroor moet wyses gevind word waarbinne die aflos 
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van hierdie konvensies verklaar kan word. Fokkema en lbsch (1992:98-100) het 

insiggewende verklaringswyses vir sodanige aflossings geformuleer. Dit word 

puntsgewys kortliks soos volg verduidelik: 

1. 'n Literere teks bied aan sy leser 'n werklikheidsbeskouing met 

"bijbehorende verklaringen". Hiermee vvord die leser gehelp om die 

werklikheid onder beheer te kry. lndien die werklikheid egter verander, sal 

dit reflekteer in menslike gedrag en per se die noodsaaklikheid vir 

vernuwing skep volgens 'n " ... model van menslike gedrag", juis omdat dit 

''e zeer in conflict kom met die sosiale context en psychologische 

werkelijkhede van dat gedrag ... " {Fokkema & lbsch, 1992:98-~9). 

Aangesien hier 'n kenleer ter sprake is, word hierdie verklaringswyse die 

epistemologiese teorie genoem. 

2. "Na verloop van tijd vvorden die heersende vormschema's als niet meer 

adequaat ervaren en vervangen" {Fokkema & lbsch, 1992:99). 

In die Afrikaanse letterkunde was die aanwending vart die surrealisme 

byvoorbeeld 'n bewuste paging van die heroute van Sestig om weg te kom 

van die bestaande verhaal en vertelwyse van die realisme. Volgens 

Abrams is die vrye funksionering van die menslike verstand hierdeur 

verabsoluteer: ''To ensure the unhampered operation of the deep mind, 

which they regarded as the only source of valid knowledge and art, 

surrealists turned to 'automatic writing' {vvriting delivered over entirely to the 

promptings of the unconscious mind) and to exploiting the material of 

dreams, of states of mind between sleep and waking and of natural or 

artificially induced hallucinations" {Abrams, 1970: 168). 

Op hierdie wyse word 'n nuwe blik op die leetwereld bewerkstellig a la 

"making it strange" soos by die Russiese Formaliste. Die binnewereld van 

die auteur figureer hier baie sterk en omdat die "nuut sien" beklemtoon 

word, word hierdie benaderingswyse die estetiese teorie genoem. 
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3. Literatuur is 'n vorm van kultuur. Dit word kultureel: "Als een systeem van 

conventies worden ervaren, zodat degenen die conventies in stand houden 

zich van die vervangbaarheid ervan beV11Ust zijn" (Fokkema en lbsch, 

1992:100). 

Die instandhouders van die kultuur sal sporadies aandring op vemuwing 

om sodoende die kulturele karakter van hul samelewing uit te beeld: "Het 

resultaat is innovatie als culturele behoefte of noodzaak, als een primaire 

uiting van mensen ter bevestiging van hul culturele identiteit" (Ibid: 100). 

Hierdie verklaringswyse word die antroposentriese teorie genoem. 

Hierdie drie teoriee kan empiries getoets word deur belangrike uitsprake van 

toonaangewende skrywers in die Afrikaanse literatuur teen die agtergrond van 

belangrike verskuiwings van nader te ondersoek. Ofskoon die presiese aard en 

tydstip van hierdie verskuiwings (aflossing van konvensies) nog voortdurend 

gediskusseer word, bestaan daar reeds voldoende konsensus oor die bestaan 

van soortgelyke periodes in die geskiedenis van die Afrikaanse prosa (Botha, 

1995:18). 

Die hooftrekke van die belangrikste verskuiwings in die Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis sedert die twintigste eeu, word vervolgens gaskets ten einde 

enkele belangrike uitsprake van toonaangewende skrywers binne hierdie konteks 

van nader te ondersoek. 

Die ontwikkeling van die verhalende kunsvorm in Afrikaanse vertelliterartuur is 

ingelei deur die opkoms van talle -ismes. Dit kan soos volg aangedui word: 

+ REALISME 

Die eerste beoefenaars van Afrikaans het nie 'n suiwer letterkundige doel 

nagestreef nie. Hulle was godsdienstige mense wat die "volk" wou leer skryf en 

opvoed in kennis van die Bybel, die Suid-Afrikaanse geskiedenis, aardrykskunde 

en politiek. Hulle verhale kan meestal getipeer word as didakties, moraliserend en 

propagandisties van aard soos byvoorbeeld gesien kan word in Cachet se 

vertelling: "Die sewe duiwels en wat hulle gedoen het." Hierdie ingesteldheid het 
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daartoe bygedra dat daar na afloop van die tweede Anglo-Boereoorlog ( 1899-

1902) 'n jonger geslag na vore getree het wat Afrikaans oor die hele land tot 

skryftaal verhef het. Reeds in 1925 is Afrikaans as een van die amptelike tale van 

Suid-Afrika deur die Parlement goedgekeur (Opperman,1977:66-67). Hierdie 

histories-didaktiese konvensie in die Afrikaanse prosatradisie is kort voor 1920 

deur die realisme afgelos en beliggaam in werke van onder meer Jochem van 

Bruggen, Leon Mare, OF Malherbe en Gustav Preller. Aanvanklik groei hierdie 

nuv.re werklikheidsbeskouing vanuit die Nederlandse realisme met sy uitgesproke 

godsdienstige belangstelling wat dikwels oorgaan in moralisasie. Die werke van 

Van Melle verkry byvoorbeeld allegoriese en simboliese allure vanv.ree sy gebruik 

van die realisme in 'n godsdienstige soeke (Opperman, 1997:60; Roos, 1990:13-

34). Die realisme is literatuur wat volgens De Klerk gekenmerk word deur: 

" ... a realistic correlation between the narrative world and the real world; an 

interest in referential and historical expression in function; an emphasis on 

the features of character and of plot development; and a high esteem for 

the artistic aspects of narrative" (De Klerk, 1997:193). 

Gedurende die twintigerjare het die realisme baie sterk na vore gekom in die werk 

van onder meer Sangiro, die Hobsons, Eugene Marais en Abr. H Jonker. Hieruit 

het oak die plaasroman ontwikkel met sy kenmerkende sosio-ekonomiese 

bekommemis waartoe spanning tussen stad en platteland behoort. Veral C. M 

van den Heever het in hierdie tyd stemmingsverhale begin skryf. Die dertigerjare 

het 'n verdieping en verbreding vanuit die digkuns en literere kritiek in die prosa 

gebring. Hierdie ontwikkeling vind neerslag in die werke van byvoorbeeld I. D. du 

Plessis, C.M. van den Heever, Eitemal, Uys Krige, Boemeef, Elizabeth Eybers, 

P.J. Schoeman en Mikro, terwyl N.P. van Wyk Lauw se gedigte en opstelle tot 'n 

hoogtepunt lei. In hierdie tyd het daar oak al hoe meer bydraes van 

vroueskrywers verskyn, byvoorbeeld v.rerke van M.E.R, Hettie Smit, Minnie 

Postma, Henriette Grove, Ina Rousseau en Elise Muller, om enkeles te noem. 

Hierdie bydraes het 'n nuwe gevoeligheid en meegevoel in die Afrikaanse 

realisme meegebring (Opperman, 1977:68-69; Botha, 1995:17). Botha wys 

daarop dat naas die moontlike simboliese trekke wat reeds teenwoordig is by die 

werk van Van Melle, daar in hierdie tyd oak die sogenaamde "Nuwe Saaklikheid" 
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by Holmer Johansen en Abr. H Jonker sowel as verskyningsvorme van die ek

vertelling en roman figureer (Byvoorbeeld Hettie Smit se "Sy kom met die 

sekelmaan"). Hierdie veranderinge het egter nie tot omvattende vemuwing gelei 

nie (Botha, 1995:17). 

Daar bestaan dus in die Afrikaanse prosatradisie werke wat deel vorm van 'n 

verbeelde insluitende boek\Al0reld wat tot in die fynste besonderhede aanknoping 

vind by 'n beleefbare werklikheid. By die lees van so 'n roman bly die leser 

wesentlik toeskouer en die werk is hoofsaaklik spieel of portret van die 

werklikheid. Oor hierdie verskuiwing in die Afrikaanse prosa vanaf die histories

didaktiese na die realisme doen N.P. van Wyk Louw in 1936 'n oproep tot 

vernuwing as hy beweer: "Die winde van die gees waai wel in ons land maar nie 

in ons letterkunde nie ... ". Hy stel dit vir die eerste keer dat "die ouer patriotiese en 

historiese kuns gegroei (het) tot 'n gemoedelike lokale realisme, wat die 

uiteindelike ems en die verbete eerlikheid wat die moderne uiting is, nie benut nie" 

(Louw, 1986a:48-50). 

T erugskouend skryf hy ook in 1958: 

" ... ons verhale gee met voorliefde die klein smart en droefheid van die 

alledaagse weer, nie die lewe in sy geweldige aspekte nie, maar in sy klein 

kabbeling - al is dit soms beproewend, swaar, narig. 'Lokaal' ... die 

agtergrond bly maar die plaas, die dorp, en selfs waar dit die stad, die 

grootstad word, is die stad self net 'n dorp wat met duisende 

vermenigvuldig is ... En alles saamgevat, hierdie 'rustige', en lokale en baie 

versigtige 'realisme' sonder tel naturalisme, ja, en sonder vlug van 

verbeelding, of fantasia" (Louw, 1961 :66-67). 

Hierdie oortuigings word uitgebreid herhaal in 1961 , wanneer Van Wyk Louw in sy 

'Vernuwing in die prosa" aandring op vernuwing en wel volgens vier wyses 

naamlik deur verandering in lewensbeskouing; deur die taalgebruik te vernuwe; 

deur nuwe maniere van bou en deur ontginning van nuwe temas (Louw, 

1986b: 145-147). 

In uitsprake soos hierdie vind 'n mens empiriese bevestiging van die drie teoriee 
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van Fokkema en lbsch (1992). So word skrywers aangemoedig om nuut te 

reageer op die wereld (vergelyk die antroposentriese teorie ). 

• SURREALISME 

Die herhaalde oproepe tot vernuwing het neerslag gevind in 'n volgende 

betekenisvolle verskuiwing in die Afrikaanse literatuur gedurende die laat 

vyftigerjare van die twintigste eeu. Skrywers het begin reageer en in opstand 

gekom teen die bestaande verhaal en vertelwyse deur klem te le op die ekstase: 

die droom, die liefde, godsdienstige begeestering en die onderbewuste. Dit was 

veral J.S. Rabie wat met verskillende soorte realisme begin eksperimenteer hat. 

Sy roman "Ons, die afgod" (1958) word beskou as die eerste betrokke werk in 

hedendaagse Afrikaans, terwyl sy ekspressionisties-surrealistiese prosa "Een-en

Twintig" die Sestigerbeweging ingelei het deur 'n wegwyser te word vir skrywers 

soos Breyten Breytenbach, Abraham de Vries, Chris Barnard en John Miles. Die 

geweld, hallusionere droomwereld en eksistensiele belewing in "Mens-alleen", 

reflekteer weer in latere romans van Etienne Leroux. Die bydraes van D.J. 

Opperman en Peter Blum vanuit die poesie het ook in hierdie tydperk 

fundamentele verandering gebring (Kannemeyer, 1983:344; Van Coller, 

1988a:249). 

Hierdie nuwe benaderingswyse in die prosa is 'n soort boekewereld waarin die 

werklikheid tot stand gebring moet VJOrd deur die vertolkende medewerking van 

die leser wat die rol aanneem van ondersoeker, waamemer en selfs speurder. 

Tipiese eienskappe van hierdie benaderingswyse is 'n ondersoek na die 

grondslae van die kuns, die moontlikhede van die medium, die ondersoek en 

beVJOndering van tradisionele verskyningsvorme. Teen 1962 het die 

Sestigerbeweging tot volle bloei gekom met die verskyning van werke soos Andre 

P.Brink se "Lobola vir die Lewe" en Etienne Leroux se "Sewe dae by die 

Silbersteins". 
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+ NEO-REALISME 

Voortvloeiend uit die surrealisme is daar in die literatuur van die jare sewentig 'n 

terugkeer na 'n neo-realisme wat die groteske en gruwelike, die skrikwekkende en 

wanstaltige deurgrond sodat die mens horn of haarself daarin ontdek. Hierdie 

werklikheidsbelewing is reeds aangedui deur kontreikuns (regionale vertolkings) 

van skrywers soos Petronella van Heerden, Alet Viljoen, AA.J. van Niekerk, AC. 

Cilliers en D.M. Greef, waardeur aandag gevra is vir mense in 'n bepaalde streak. 

Redigering van soortgelyke werke is ook deur onder andere Hannie Aucamp, 

Chris Barnard, Abraham de Vries, P.W. Grobbelaar en C.J.M. Nienaber 

ondemeem oor streke soos die Stormberge, Laeveld, Klein Karoo, Vrystaat en 

Natal, terwyl Karel Schoeman in "Na die geliefde land" (1972) 'n toekomsbeeld 

van die nuwe Suid-Afrika na die revolusie probeer opbou. Die neo-realisme is 

reeds duidelik sigbaar in Elsa Joubert se "Ons wag op die Kaptein" (1963) waarin 

die verskrikking van die mens in 'n Angolese situasie van terrorisme en die wag 

op die onafwendbare dood beskryf word. Hiema volg "Die swerfjare van Poppie 

Nongena" ( 1978) wat die hopelose stryd van 'n swartvrou teen onmenslike wette 

op 'n roerende wyse weergee. In hierdie tyd word daar ook 'n eksistensiele 

noodkreet gehoor by 'n intense ek-verteller in J.C. Steyn se "Op pad na die grens" 

(1976) en "Dagboek van 'n verraaier'' {1978). Dit lei tot die groei van dokumentere 

realisme en die advent van 'n post-modernisme wat veral duidelik deurbreek in die 

werk van Koos Prinsloo en Henriette Grove (Kannemeyer, 1983:250-251; Botha, 

1995:18). 

Die letterkunde van tagtig is toenemend Afrika-gerig. Kenmerkend van hierdie tyd 

is die lotgevalle van die mens wat voorop geplaas word. In die ""9rke van 

skrywers soos Etienne van Heerden, Koos Prinsloo, Louis Kruger en Alexander 

Strachan is daar 'n duidelike proses van grensverlegging sigbaar. In so 'n wereld 

waarin sekerhede verdwyn en geykte begrippe soos goed en boos, vyand en 

vriend, trou en ontrou keersye van dieselfde munt is, word die oorlogsituasie in 

Suid-Afrika die metafoor waarin menslike sekerhede verdwyn {Van Coller, 

1988a:250). 
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Sedert die jare sestig is daar dus toenemende verskuiwings weg van die 

outonome skeppende verbeelding wat 'n poetiese waarheid in kunswerke 

bevestig. Die primaat van die modemisme het gesetel in die vermoe van die 

kunstenaar om orde en sin aan die ordelose vvereld, wat stylloos geword hat, op 

te le. Dit het daartoe gelei dat kunswerke as gei"soleerde entiteite beskou is en as 

sodanig het hulle 'n skeptisisme laat ontstaan deur orde en sin buite die teks in die 

empirie te vind. Literatuur word dus outonoom. Ervaring is bo idees gestel wat 

ambivalent staan teenoor referensiele kragte (funksies) van die literatuur. Hierdie 

"isolasie" wat teweeggebring is deur die Cartesiaanse subjek-objek dualisme word 

deur bewegings soos die post-modemisme en kritiese metodes soos die Franse 

strukturalisme en poststrukturalisme bevraagteken (Johl, 1986:xxi). De Klerk stel 

dit SOOS volg: 

"Thus we often find in this literature the narrative focusing on itself, the 

narrative playing games with the reader, surrealistic expression of the 

untrustworthiness of the text and the absurdity of life" (De Klerk, 1997:195). 

Dit wil dus voorkom asof die Afrikaanse literatuur van die negentigerjare 

toenemend verder wegbeweeg van die grondveronderstellings van die vroeer 

paradigma - 'n verskuiwing dus na tekseksteme kontekste, die leser en die 

omvattende kommunikasie-situasie waarbinne tekste optree. Culler se gebruik 

van die gelykenis van Zeno illustreer moontlik hierdie beweging die duidelikste. 'n 

Pyl kan op enige punt van sy trajek deur die lug op een van twee maniere beskryf 

word. Hy kan wees waar hy is of waar hy nie is nie. Logies gesproke "kan" hy nie 

wees waar hy nie is nie en as hy is waar hy is, en net waar hy is en nerens elders 

nie (selfs vir 'n moment) dan "bestaan" daar nie so iets soos beweging nie. Die 

enigste manier waarop ons voorsiening kan maak vir die ''feit" van beweging is om 

te erken dat daar in elke moment van die pyl se trajek ook spore van sy 

verledenheid en toekomstigheid as deal van sy teen- en teenswoordigheid 

bestaan (Culler, 1983:94). 

Hierdie werklikheidsbenadering stet besondere eise aan skrywers sowel as lasers. 

Van die leser as derde komponent in die kommunikasiesituasie (outeur-teks-leser) 

word aktiewe deelname verwag tot so 'n mate dat hy of sy medeproduseerder van 
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die teks \JVOrd. Die tussenkoms van die leser verbreek die geslote sirkels van die 

storie en vertelsituasie wat kenmerkend is van die ouer paradigmas. Dit maak 

van die leser 'n deurgang tot die teks en sy kontekste. 

Volgens Hutcheon: 

" ... the reader lives in a \JVOrld which he is forced to acknowledge as fictional. 

Hovvever, paradoxically the text also demands that he participate, that he 

engage himself intellectually, imaginatively and affectively in its co-creation" 

(Hutcheon, 1989:7). 

Die finale betekenis van 'n teks \JVOrd dus op hierdie \NYSe herdefinieer, aangesien 

die teks slegs voorlopige ant\JVOorde bied: 

"Some have argued that postmodernist art does not aim, as did modernist, 

at exploring the diffuculty so much as the impossibility, of imposing that 

single determinate meaning in a text" (Hutcheon, 1989:7). 

Volgens Boyd is hier selfs sprake van 'n opheffing van die realiteit in die 

skryfproses as hy bevveer dat: 

"Recognising that the relationship between reality and its representation in 

fuctional discourse is problematic, the selfsecure novel seeks to examine 

the act of vvriting itself, to tum away from the project of representing an 

imaginary \JVOrld and to tum inward to examine its own mechanisms" 

(Boyd, 1983:7). 

Dit bring mee dat die wereld as sodanig nie verteen\JVOordig kan \JVOrd deur 

mimeses (nabootsing van die vverklikheid) nie - slegs die diskoerse van die wereld 

kan verteen\JVOOrdig \JVOrd. Die idee, die omgewing en die storiekem verskaf die 

vorm waarbinne gestaltegewing plaasvind. So 'n belewenisvverklikheid vra van 'n 

skrywer 'n kameleontiese gesindheid teenoor die wereld wat hy met die skryf van 

'n nuvve teks betree. Die versmelting van die omgewingseise en die innerlike 

noodvvendigheid bepaal volgens Weideman wat geskryf gaan word: 
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"Dis die verbinding van die kreatie\Ne talent - van verbeelding - met binne

en buitewereld wat die (tekswereld) tot stand bring... Wanneer 'n mens 

daarin slaag om eie persoonlikheid en inbeelding of fantasia 'n huwelik te 

laat sluit met daardie patrone wat deur alle tye heen in die (buitewereld) 

opduik - dan eers is jy by die begin van 'n oorvertelbare storie" (Steenberg 

& Du Plessis, 1992: 13). 

Hierdeur word die beskouingsproblematiek van begrippe soos waarheid, 

werklikheid en geloofwaardigheid vermy. Cloete 'IN'JS daarop dat: "Literer gesien, 

is dit wat werklik is, nie noodwendig dit wat in die empiriese werklikheid gebeur 

het of kan gebeur nie. 'n Spookstorie het ook werklikheid omdat vrees vir spoke 

werklik bestaan. 'n Literere werk is waar wanneer dit wat hy kommunikeer deur 

die struktuur aanneemlik gemaak word. Die waarheid van die literere \Nark is nie 

soseer dit wat uitgespreek word nie, maar dit wat ons indirek aflei van die 

struktuur. Dit is eenvoudig so, omdat literere werke van waarhede literatuur wil 

maak, en nie omgekeerd die literatuur wil gebruik om waarhede te verkondig nie. 

'n Literere werk is ten slotte geloofwaardig wanneer dit deur sy struktuur oortuig" 

(Steenberg & Du Plessis, 1992:13). 

Hierdie verskuiwing maak van die Afrikaanse literatuur kunsvorme waarin aspekte 

van die werklikheid voorkom. 

Dit sou verkeerd wees om Afrikaanse literatuur tans te tipeer as post-modemisties 

soos dit byvoorbeeld voorkom in werke van internasionale toonaangewende 

skrywers soos Nabokov, Iris Murdoch, Truman Capote, Flannery O'Conner en 

John Updike. Hierdie literere beweging hat gedurende die tweede helfte van die 

eeu die realisme toenemend bevraagteken en was ge-infiltreer deur die oortuiging 

dat die lewe self 'n illusie is. Alter beweer dat: 

"In this vehemently contemporary fiction, there is . . . a convalier attitude 

toward consistency of incident, plot unity, details of milieu, and, underlying 

all these, a kind of despairing skepticism, often tinged either with 

exhilaration or hysteria, about the validity of language and the very 

enterprise of fiction" (Alter, 1984:22). 
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As teenreaksie is daar sedert 1980 'n neiging in sommige narratiewe literatuur wat 

as neo-postmodemisties getipeer kan word. Hierdie neiging " ... seems to be 

reacting to postmodemistic extremes, with a re-evaluation of the importance of 

realism" (De Klerk, 1997:195). Gemiddelde lesers en die bree leesbevolking 

veronderstel 'n leser wat spontaan reageer op literatuur wat die werklikheid onder 

beheer wil kry. So 'n leser is nie onbekend met die alledaagse fiksie van die 

realisme nie en behoort meer ge"interesseerd te wees in die narratiewe wereld van 

'n storie as in die analise van tekstuele eienskappe of retoriek. Daarom waarsku 

Alter tereg: 

"If one insists on seeing all novels as congeries of semiotic systems 

intricately functioning in a pure state of self referentiality, one loses the fine 

edge of responsiveness to the urgent human predicaments that novels 

seek to articulate" (Alter, 1984: 192). 

Hierdie waarskuwing word bevestig deur die volgende gegewens wat inligting oor 

die verkoopsmoontlikhede van Afrikaanse tekste verskaf. Die verskil of 

ooreenkoms tussen impak of verkope as beoordelingsnorm dien hier as 

aanduiding van die evaluering van literere tekste25 (Steenberg & Du 

Plessis, 1992:134-135): 

25 Wanneer hierdie syfers met mekaar vergelyk word, moet in ag geneem word dat die volgende boeke vir 
spesifieke teikenlesers voorgeskryf is: Die Droomboom, WenpaaL die romans van Dalene Matthee, die 
jeugboeke van Elsabe Steenberg, Kroniek van Perdepoort en Mahala. Die bekroonde werke is die volgende: 
Mahala en Kroniek van Perdepoort (Hertzogprys), die boeke van Dalene Mathee (ATKV prys vir goeie 
gewilde prosa), Klawervyf (Wenner van JP van der Walt- jeugverhaalwedstryd), Boom, bomer, boomste 
(Sanlam-prys vir jeuglektuur). 



lmpak/lesertal 

200000 

175000 

150000 

125000 

100000 

75000 

50000 

25000 

15000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Kunsgehalte 

Populerilemafaktor 

1975: R v. R.: Droomboom 238 000 

1978: Pelser, Wenpaal: 190 000 

1988: Slaan op my beminde: 31 000 

1988: E Murray: 

Kee!kring: 29000 

1988: Ena Murray: 

Omnibus 10: 12160 

1978: Pieleise: Tieliesbaaikos: 10 500 

1989: Baai Baai Tietiesbaai: 7 500 

1988: Spiee!kepe1sh: 1100 

Goedstyl 

1984: Kringe In "n Bos: 197 798 

1985: Fielase kind: 141 432 

1987: Moetbeibos: 80 896 

1980: Boom, bomer, boomste: 

57000 

1976: Klawe!vyf: 18000 

1066: Die jaaar nul: 3 200 

1978: Is Sagie: 2 500 
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Nuut 

1975: Kronlek van Petdepoort 23 000 

1971: C. Barnard: Mahola: 4 718 

1978: SUidpuntjazz 2 000 

Uit hierdie gegewens kan afgelei word dat die Afrikaanse literatuur deur al die 

strominge en newestrominge en die hoe prosa heen, steeds na populere prosa 

vra. Dit bring mee dat kunsprosa al hoe meer geyk ten bate van die bree 

leserspubliek aangewend word. Vemuwing is dus nodig. Hierdie proses van 

vernuwing is steeds ge-anker aan die realisme: " ... ['Nhich] is a durable type of 

literature 'Nhich has maintained its popularity until today" (De Klerk, 1997:193). 

Die proses van vemuwing sou moontlik die duidelikse omskryf kan word deur die 

begrip intertrans (Brink, 1985: 165) wat 'n proses aandui waarin die teks telkens 

toegelaat word om oor grense te breek en waar die leser wat daarby betrek word 

in daad en spel sy eie grense transendeer. 26 In die Afrikaanse literatuur is daar 

steeds 'n voortgaande proses van vernuwing aan die gang waarin gesoek word 

na 'n toepaslike vormskema om 'n nuwe blik op die leetwereld te bewerkstellig. 

Vanuit die huidige sinkretistiese kulturele belewing in Suid-Afrika ten tye van die 

wisseling van die millennium roep die skrywer Etienne van Heerden nuwe en 

26 Brink gebruik hierdie begrip om die leser se posisie met.betrekking.tot die teks te beskryf Dit is 
terselfdertyd beskrywend van die hele proses van vemuwing en daarom wo«l 'n gewysigde verklaring 
daarvoor aangebied 
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mede-skrywers op tot vemuwing met die versoek: "Skryf iets wat getuig van die 

werklikhede van Suid-Afrika teen die einde van die twintigste eeu, want dit is 

immers waar ons nou is. Maak met u woord die wereld vir uself en ander, wat 

vasgevang sit in stereotipiese denkpatrone, oop. Daar is te veel grense in ons 

land. Grense is nie wat die populere mite wil he nie: dikwels is hulle kontoere wat 

voortdurend wissel, voortdurend verle, en dikvvels begrens hulle net die gedagte 

van die begrensde. 

Daar is seker min tekste in die literatuur waar nie sprake van 'n grens is nie ... 

grense tussen mense, die grense tussen die teks en die wereld buite die teks, die 

grens tussen die skrywer en daardie multikoppige vyand, die leser. Skryf uself uit 

grense uit ... Met een oog op die gevestigde strategiee van die genre soos u dit 

beoefen en 'n ander oog op die tekens van die tye, sal u uself kan vemuvve" 

(Steenberg & Du Plessis, 1992:67-68). 

"Verhaalskryf is soos vriende maak", se Dawie Steenberg: "Jy moet 

ingestel vvees op die ander, op die persoon aan die ontvangkant - hier die 

leser... Die uitdaging wat ek hier aan u wil rig, is dat u by die skryf van 'n 

verhaal planmatig aan 'n leser sal bou" (Steenberg & Du Plessis, 

1992:113-114). 

Vemuwing in die Afrikaanse literatuur is dus 'n spel van moontlikhede. Dit is die 

verwesentliking van 'n moontlikheid in die mens se bestaan sovvel as die 

moontlikheid van unieke kommunikasie tussen mense. Tereg se De Klerk (1997: 

196-197): 

"Speaking of a broadening of interpretive horizons, one would do vvell to 

take note of communication theory, first because some aspects of literary 

theory have their roots in the communicative theory of scholars such as 

Jakobson, and second it would broaden the basis of one's approach." 

Nuvve vorme het dus kommunikasie ten doel. Daar vvord vervolgens gefokus op 

die proses waardeur 'n literere vverk kommunikeer. 
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3.4.2 LITEReRE KOMMUNIKASIE 

In enige gespreksituasie is daar noodwendig 'n spreker en 'n hoarder 

teenwoordig. 'n Literere werk word soortgelyk toeganklik gemaak vir literere 

kommunikasie deur benewens die spreker, ook 'n "leser" in die plek van die 

hoarder te veronderstel. In die literere kommunikasieproses gaan dit om 'n 

gesprek tussen 'n sender en 'n geadresseerde wat eers as gesprek realiseer 

sodra die hoarder reageer op die sender (spreker) se uiting. Die geadresseerde 

word dus ontvanger sodra hy of sy 'n kooperatiewe laser word wat as moontlike 

ideale leser van die literere werk beskou kan word en sander wie se samewerking 

die gesprek misluk (Eco, 1979:11; Grice, 1975:45). 

'n Literere teks word geskryf om te kommunikeer. Dit impliseer dat literere 

kommunikasie realiseer vanuit 'n kommunikatiewe aanname wat bepaal dat 'n 

speker altyd met 'n bepaalde uiting 'n herkenbare intensie het. As sodanig word 

pragmatiese prosesse onderskryf wat op hul beurt referensiele sisteme insluit. Dit 

word soos volg verduidelik: 

PRAGMATIEK 

Van der Auwera beskryf die pragmatiek soos volg: 

"De pragmatiek is de studie van de betekenis van een taaldaad in termen 

van wat de spreker gelooft of wil" (Van der Auwera, 1978:3). 

Pragmatiese prosesse het dus te make met die funksionering van taaluitings as 

taalhandelinge in kommunikasie en literere interaksie (Van Dijk, 1978: 7). 

In die pragmatiek gaan dit om drie kemgedagtes: 

• Die ondersoek van taalhandelinge. 

• Die ondersoek na wat gesuggereer of gei·mpliseer word, teenoor dit wat 

letterlik gese word; 

• Die ondersoek van deiktiese uitdrukkings (Dascal, 1983:23). 
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REFERENSIE 

Referensie en referensiele sisteme het te make met die relasie tussen 'n 

uitdrukking en dit waarvoor die uitdrukking staan op 'n gegewe oomblik van 

segging. Verwysing is per se situasiegebonde (De Klerk, 1978:50). As sodanig is 

sosio-linguistiese sisteme van groot belang. 

In literere kommunikasie val die klem op teksproduksie en teksontwerp binne 'n 

sosiale konteks. Dit is 'n aktie\N0 proses waarin daar naas teksanalise ook 

emotiewe identifikasie na aanleiding van die lees van die teks betrek 'NOrd. Lees 

'NOrd 'n proses van lees, interpreteer, beredeneer en beoordeel. Patrone wat 

analoog is tot die innerlike emotiewe le\N0 'NOrd sodoende naas die logiese ook as 

kwaliteit aangevoel. Om hierdie rede kry 'n literere werk eers gestalte as 

kunswerk wanneer dit gelees en geTnterpreteer 'NOrd. Dit is ook in hierdie opsig 

dat 'n uitspraak soos die van Darwin nu\N0 betekenis kry as beweer 'NOrd: 

"Literature flourishes best when it is half a trade and half an art" (Darwin, 

1953:49). 

Dit is dus te verstane dat 'n benadering soos literere kommunikasie sal steun op 'n 

sosiologiese perspektief sowel as resepsieondersoek, wat belangrike winspunte 

van die strukturalisme, formalisme, semiotiek, psigologisme en Marxisme 

onderskryf. 

• SOSIOLOGIESE PERSPEKTIEF 

Sosiologiese eksegese beklemtoon die konteks waarbinne 'n teks ontstaan. Dit 

ontsluit oak die redes vir die skryf van die teks en aanvanklike resepsie daarvan. 

Die begrip is eintlik 'n versamelnaam vir 'n verskeidenheid benaderinge en 

metodes. Naas die meer algemeen sosiaal-historiese benaderinge is daar oak 

benaderinge wat klem le op politieke uitleg, materialistiese uitleg en sosiale 

diskoersanalises. Laasgenoemde gaan nie op die diskoers van die teks in nie, 

maar op heersende denkrigtings en sosio-politieke diskoerse in die samelewing 

waarbinne die teks 'n onderdeel vorm. Daar is ook stranger vertolkings wat 
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samelewingsprosesse van toepassing maak op die destydse situasie ten einde 

die rol van geskrewe tekste beter te verstaan (Smit, 1987:58). 

Literere kommunikasie beskou literatuur as die produk van 'n bepaalde 

maatskaplike bestel met 'n eie lewensbeskouing. Die teks ontstaan vanuit 'n 

gedetermineerde werklikheid. Dit is 'n produk wat deur intellektuele arbeid tot 

stand kom binne 'n milieu waarin spesifieke wyses van produksie, 

produksieverhoudinge en denkrigtings bestaan. As sodanig kan die teks self 

denke beinvloed word: 

''Thus, literature is viewed, not as a secondary reflection of something else, 

but as a real social force, existing in its own right, with its own 

determinations and effects" (Bennet, 1979:41). 

Volgens Eagleton ( 1983) is hierdie aspek die waarmerk van die nuwe letterkunde 

van die twintigste eeu: 

''The hallmark of the (linguistic revolution) of the twentieth century, from 

Sausure and Wittgenstein to contemporary literary theory, is the 

recognition that meaning is not simply something (expressed) or (reflected) 

in language: it is actually produced by it" (Eagleton, 1983:60). 

Vanuit hierdie perspektief is dit moontlik dat literatuur norme en waardes in 'n 

samelewing bevestig en kan help versprei. Dit word 'n gebeurtenis binne 'n 

sisteem van waardegeorienteerde en normbegeleide sosiale handelinge (Van 

Jaarsveld, s.a.:2). 

• RESEPSIE PERSPEKTIEF 

In die resepsie-ondersoek gaan dit om die ontvangs, reproduksie, aanpassing en 

kritiese beoordeling van die literere produk deur die leser. Die modeme literere 

teorie het in resente jare al meer die aksent laat val op die laser as derde 

komponent naas die auteur en die teks wat opeenvolgend en onderskeidelik 

aangevuur is deur die romantiek en die New Criticism. Die laser "konkretiseer" 
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die teks volgens sy eie rol en kulturele konteks: "the text is the mediation by which 

we understand ourselves" (Ricoeur, 1973a: 141 ). Die resepsie kan op verskillende 

maniere plaasvind, byvoorbeeld spontaan, na"ief, wetenskaplik, krities en so meer. 

In hierdie opsig moet aanvaar vvord dat: 

"Literary texts do not exist on bookshelves: they are processes of 

signification materialized only in the practice of reading" (Eagleton, 

1983:74). 

Wanneer 'n leser 'n betrokke literere werk begin lees, bestaan daar reeds 'n aantal 

verwagtinge by horn of haar. Hierdie verwagtinge ontstaan as gevolg van sy of 

haar kennis van die genre, die verband tussen teks en werklikheid en die verband 

met ander tekste. Hierdie verwagtingshorison bestaan egter nie net by enkelinge 

nie, maar by die lesersgemeenskap in geheel en wel in 'n bepaalde tyd. Volgens 

Ricoeur: "What is in question today is the very idea of a relationship between an 

individual vvork and every received paradigm" (Ricoeur, 1985:7). Die leesproses 

is volgens die resepsieteorie 'n dinamiese proses. Dit is nie 'n eenvoudige lineere 

beweging of kumulatiewe proses nie. lnisiele spekulasie genereer 'n 

verwysingsraamwerk waarbinne die leser interpreteer wat gaan volg, maar wat 

volg, transformeer terselfdertyd die laser se oorspronklike begrip retrospektief: 

'We read backwards and forwards simultaneously, predicting ~nd 

recollecting, perhaps aware of other possible realizations of the text which 

our reading has negated. Moreover, all of this complicated activity is 

corned out of many levels at once, for the text has (backgrounds) and 

(foregrounds), different narrative viewpoints, alternative layers of meaning 

between which we are constantly moving" (Eagleton, 1983:77-78). Dit is 

dus te verstane dat: 

" ... all readers are socially and historically positioned, and how they 

interpret literary vvorks will be deeply shaped by this fact" (Eagleton, 

1983:83). 
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'n Literere teks word dus gelees binne die konteks van kulturele betekenisse 

waarbinne dit tot stand gekom het. 

Volgens Ricoeur kan daar 'n verband tussen die metodologie van 

teksinterpretasie en menslike handelinge gele word sodra menslike handelinge as 

'n analoog aan 'n teks opgeneem word (Ricoeur, 1981 :203). Handelinge het net 

soos tekste oak 'n neerslag wat 'n bepaalde vorm aanneem in duursame strukture 

van sosiokulturele tyd. Waar gesproke kommunikasie vasgele word in skrif, word 

die neerslag van menslike handelinge aangetref in sosiale patrone. Hierdie 

sosiale patrone kan betekenisvolle handelinge openbaar wat as dokumente in 

verskillende kontekste interpreteer kan word. Dit le dus oop vir toe-eiening in die 

eie levve en in elke historiese konteks en situasie. Volgens hierdie siening is daar 

dus 'n nou verband tussen om iets te se en om iets te doen. Dit betaken dat 

betekenisvolle handelinge beskou kan word as 'n teks wat 'n omlynde patroon 

konstitueer wat geinterpreteer en verklaar kan word as 'n selfstandige, outonome 

objek, in ooreenstemming met die onderlinge verbande tussen die dele waaruit dit 

saamgestel is. 

Die interpretasie van 'n literere teks deur die leser geskied vanuit 'n dialoog tussen 

die verlede en die hede. Die hede is slegs verstaanbaar deur die verlede 

waarmee dit 'n kontinue vorm en die verlede kan slegs begryp word vanuit die 

beperkte blik op die hede. Begrip kom tot stand wanneer die laser se "horison" 

van historiese betekenisse en aannames saamsmelt met die "horison" waarbinne 

die literere vverk gesitueer is. Tydens hierdie gebeure word die wereld van die 

artefak betree, maar terselfdertyd word dit gei"ntemaliseer in die leser se 

binnewereld, wat 'n meer volledige verstaan van die self tevveegbring. 

Dit gaan dus in die leesproses allereers oar wat die teks doen, eerder as wat dit 

betaken. Die leser neem in die proses interpretatievve besluite, gebaseer op 

aannames van die vorm van kommunikasie wat tot horn of haar gerig is (Fish, 

1980:168). Hierdie interpretatievve besluite ontlok 'n bepaalde verwagting wat 'n 

ooreenstemmende optrede by die leser oproep. Die betekenis wat die literere 

werk kommunikeer, is dus die produk van die interaksie tussen woorde en die 
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patrone waarin hulle voorkom (vorm) sowel as die verwagtinge van hulle wat die 

woorde hoor of lees. 

In literere kommunikasie is die sleutelwoord kommunikasie. Daar word vervolgens 

op hierdie kommunikasieproses gefokus. 

+ KOMMUNIKASIE PERSPEKTIEF 

Die kommunikasieproses kan volgens Roman Jakobson se algemene gebruikte 

skema soos volg voorgestel word: 

SENDER 
Skrywer 

Kode 

KONTEKSIWERKLIKHEID 

Kanaal 

BOODSKAP 
Teks 

Kode 

Kanaal 

ONTVANGER 
Leser 

Volgens Jakobson is daar ses verskillende taalfunksies wat figureer in alledaagse 

gespreksituasies. Dit word soos volg verduidelik: 

'n Sender stuur 'n boodskap aan 'n bepaalde ontvanger. Hierdie boodskap het 

egter 'n sekere konteks nodig waarbinne dit gestalte kry, sowel as 'n kode wat 

algeheel of gedeeltelik aan die ontvanger bekend is. Deur die konteks en 

kodekanale word daar kontak bewerkstellig wat literere kommunikasie tot gevolg 

het (Jakobson, 1960:356). 

Die geslaagdheid van hierdie kommunikasieproses is afhanklik van die leser se 

orientasie teenoor die boodskap en word gestimuleer deur onderliggende 

tekseienskappe en strategiee. Hieronder figureer ook tekensisteme. Fokkema & 

Kunne - lbsch (1977) stet dit soos volg: 

"Op die laagste niveau bevindt zich de literaire teks en die samestellende 

substructuren die in de tekst kunnen warden herkend. Door abstractie en 
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generalisatie kan een systematische beschrijving van de tekstuele 

organisatie warden gegeven, en kan de literaire code van de tekst warden 

geconstrueerd" (Fokkema & Kunne - lbsch, 1977:342). 

Literere tekste kan egter nie sondermeer direk gelykgestel word aan voorwerpe uit 

die leser se wereld of ervaringswereld nie: 

''The object itself is a product of interconnection, the structuring of which is 

to a great extent regulated and controlled by blanks" (Iser, 1980: 113). 

Daar bestaan dus ook oop gapings wat spruit uit die teks. Die gapings is oop 

plekke wat die skrywer nie self ingevul het nie en wat die leser van 'n betekenis 

moet voorsien. Die leser kom dus slegs met segmente binne die teks in 

aanraking wat horn of haar lei tot verdere projeksies: 

"The threads of the plot are suddenly broken off, or continued in 

unexpected directions. One narrative centres on a particular character and 

is then continued by the abrupt introduction of new chapters. These sudden 

changes are often denoted by new chapters and so are clearly 

distinguised; the object of this distinction, however, is not separation so 

much as a tacit invitation to find the missing link" (Iser, 1980: 112). 

Wat verswyg word, spoor dus die leser aan tot interpretasie en kontrole (Ricoeur, 

1973b:206). Iser stel dit soos volg: 

'What is concealed spurs the reader into action, but this action is also 

controlled by what is revealed." (Iser, 1980: 111 ). 

Hieruit kan afgelei word dat betekenis nie soseer deur stellings bepaal word nie, 

maar tot 'n groat mate deur implikasie. Literere kommunikasie word dus in 

beweging gebring deur wedersydse interaksie tussen die eksplisiete (ontdekking) 

en die implisiete (verswyging). Dit wat verswyg word spoor die leser aan tot 

interpretasie. Die implisiete word verder gekontroleer deur die eksplisiete, terwyl 

laasgenoemde getransformeer word deur die toevoegings van die implisiete. Dit 
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impliseer dat die strukturering van oop plekke in die teks 'n wyer omvang en 

keuse van tekstuele perspektiewe tot gevolg sal he. Die leser word as't ware gelei 

om benewens die eerstevlak-betekenis, ook die implisiete betekenis te verreken 

wat onder meer die koordinering en perspektiewe van tekens en kodes behels 

(dus naas die teksstruktuur volg nou 'n handelingstruktuur). Hierdie implisiete 

leser kry gestalte deur die rol van die leser soos wat dit in die teks self vervat is en 

deur teksaanwysings opgeroep word. 

Die semiotiek ondersoek alle tekens wat op kodes gebaseer is en in verskillende 

vorms van kommunikasie gebruik word: 

"The subject matter of semiotics - ultimately a mode of extending 

perception of the world - is the exchange of any message whatever and of 

the systems of signs 'Nhich underlie them; hence . . . semiotics is most 

commonly regarded as a branch of the communication disciplines" 

(Sebeok, 1976:1). 

Volgens Iser lei hierdie kodesisteem (repertoire van tekens) tot 

interpretasiemoontlikhede vanuit 'n wye spektrum historiese belewingswerklikhede 

as hy beweer: 

" ... interpretation is not (as most people assume) an absolute value, a 

gesture of mind situated in some timeless realm of capabilities. 

Interpretation must itself be evaluated, within a historical view of human 

consciousness" (Iser, 1978: 11 ). 

Die verband tussen betekenisdraers en betekenisse word dus deur kodes inisieer. 

Volgens Eco kom hierdie kodes tot stand deur sosiale konvensies: 

"Dit is hoofsaaklik 'n stet literere konvensies (tradisionele opvattings) wat in 

'n bepaalde tyd deur 'n bepaalde kulturele groepering harken en aanvaar 

word, wat sal aandui wat as literatuur beskou word" (Eco, 1976:61; Malan, 

1985:10). 
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Op hierdie konvensies word daar nou talle tekstualiserings gebou. In literere 

kommunikasie verskuif die teken dus na teks en konteks - rekontekstualisasie. 

Die teks word gebore as deel van verbale handelinge of gebeurtenisse in die 

alledaagse lewe. Dit betaken dat die bewuste of eksteme wereld waarop die 

leser sy of haar interpretasies baseer in die teks opgeneem is. Die wereld word 

as 'n soort teks gernterpreteer: 

'We are much more than in former times ... a civilization of the written 

word" (Barthes, 1967:10). 

Die "ek" wat die teks benader is egter reeds in sigself 'n pluraliteit van ander 

tekste of kodes wie se oorsprong verlore geraak het (Barthes, 1972:10). 'n Teks 

neem dus vorm aan as 'n mosai"ek van aanhalings - die transformasie en 

absorbering van ander tekste (Kristeva, 1969:146). In hierdie sin dra die teks die 

geheim van sy "ware" betekenis saam met horn. Die leser kan nooit 'n volledige 

rekonstruksie van die teks maak nie, maar slegs op grand van die kodes en 

aanwysings deel word van die "dans" van betekenismoontlikhede (Ricoeur, 

1991:62). 

Wanneer 'n skrywer kommunikeer met 'n leser deur 'n teks en verwysings, 

ontstaan daar 'n wisselwerking tussen die leser se bewuste ( eksteme) en 

onderbewuste (inteme) wereld. Hierdie eksteme en inteme wereld is oop en in 'n 

positiewe sin eindeloos. Psigoanalise analiseer en verklaar kognitiewe prosesse 

in die lig van die self en van ander en plaas die mens in 'n hermeutiese dimensie. 

Die Freudiaanse psigoanalitiese metode onder invloed van 'n Laciaanse 

psigoanalise lewer in hierdie opsig 'n waardevolle bydrae. Volgens hierdie 

benadering verskuif die aksent na die werking van die teks en veral ook na die 

uitwerking van die teks op die leser wat optree as analis, maar wat ook nog 

terselfdertyd deur die teks be"invloed word (Grabe, 1992:385). Die styl en die 

struktuur van die literere werk en nie net die "inhoud" of "idees" nie, is dus van 

groot belang. 
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Die onbewuste word juis gevorm deur diskoersievve prosesse wat gekenmerk 

word deur "literere" strukture. Volgens Culler (1984) is dit belangrik om daarop te 

let dat: 

'Whether we are thinking of the level of complexes, with their literary plots, 

or whether we are thinking of the micrological level of associations and 

signifying chains, with its explicit literariness, vve can note that if the 

unconscious is structured like a language, the language in question is not 

just any language but, for example, a language in which the principle of 

equivalence is projected from the axis of selection into the axis of 

combination." (Culler, 1984:369). 

Hierdie voortdurende wisselvverking tussen die bewuste en onderbewuste van die 

leser, speel 'n belangrike rol in die vorming van 'n literere kunswerk: 

"Deur hierdie fokus op voorbewuste prosesse, tref die ego-psigologie 'n 

analogie tussen die bevveging van psigiese energie onder kontrole van die 

ego en die spel van taal binne 'n kulturele konteks. Dit het tot gevolg dat 

formele artistieke middele wat meerduidigheid in die hand werk eerder as 

die inhoud beklemtoon word" (Grabe, 1992:391 ). 

In die pragmatiek is daar in die betekenisbepaling van linguistiese uitdrukkings 

'n duidelike wegbevveeg van waarheidswaardes na de"iktiese items, terwyl die 

"sekerheid" van opvattings uiters vaag word. 

Literere kommunikasie bring dus 'n verskuiwing teweeg. Die benadering verskuif 

vanaf normatievve uitsprake na algemene verskynsels in fiksionele kommunikasie, 

vanaf die retoriese na die verhalende. In hierdie opsig is literere van groat belang. 

Wanneer genres onderskei VJOrd, word daar naas die taalsituasie veral gelet op 

die materiele vorm waardeur kommunikasie plaasvind. Deur bepaalde kwaliteite 

van die literere werk se inhoud en vorm word die leser gestimuleer tot die 

volledige proses van lees, interpreteer, beredeneer en beoordeel. 'n Wye 

spektrum van belewingsvverklikhede word by die interpretasie van die teks betrek. 

T ereg verklaar Iser: 
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"The modem style of interpretation excavates, it digs (behind)" the text, to 

find a sub-text which is the true meaning ... To understand is to interpret" 

{Iser, 1978: 10-11 ). 

Dit bring mee dat 'n literere teks as 'n artefak beskou kan vvord wat as dooie vorm 

eers le\Nend word as 'n realiseerder dit tot 'n estetiese objek omvorm: 

" ... die kuns\Nerk is 'n waameembare materiele ding wat 'n 'aanleg' het of 

'vatbaar' is vir spesifieke estetiese waameming, aan die hand waarvan dit 

'n estetiese objek le\Ner" (Olivier, 1980:190; Van Jaarsveld, 1982:215). 

Alie struktuuraspekte soos byvoorbeeld styl, tipografie, fokus, ensovoorts, kan dus 

ikonies27 funksioneer. Dit is dus die vorm waarin ge\Nerk word wat van die 

skrywer 'n kunstenaar maak. Die vorm gee aan die inhoud van die literere werk 

die skeppende krag om met universele reikwydte oor te dra wat die outeur wil se 

{Steenberg & Du Plessis, 1992:6,9). 

3.4.3 DIE VERHALENDE KUNSVORM 

"Omdat die aarde en e/ke gebeurtenis 

en die son self, en tot die verste ster, 

tesarne net een groot vertelsel is ... " 

(N.P. van Wyk Louw soos aangehaal in Opperman, 1990:176) 

Hierdie aanhaling uit N.P. van Wyk Louw se gevierde gedig "Beeld van 'n jeug: 

Duif en perd" noop 'n mens om in aansluiting by Brink (1987: 35-36) te aanvaar 

dat dit nie die wereld is wat die vorme van taal bepaal nie, maar andersom. Deur 

verhale word die wereld aan die mens vertolk, georden en hanteerbaar gemaak. 

Dit lei volgens Grimm tot die konklusie: 

'We make fiction because \Ne are fiction. Because there was a time that 'it 

lived' us into being" (Grimm, 1977:12). 

21 'n Ikoniese teken verwys na 'n teken waarvan een kenmerk - dikwels 'n struktuurkenmerk - ooreenkom 
met 'n kenmerk van die denotatum waarna die teken verwys (Van Zoest, A 1978:85) 
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Die verbande wat daar dus vanaf die vroegste tye tussen woorde en dinge in taal 

gestig en uiteindelik tot verhale uitgebrei is, verskaf aan die mens 'n greep op sy 

of haar leetvvereld. 'n Verhaal is dus 'n geskrif in 'n volkstaal met 'n historiese en 

sosiale basis wat gebore VJOrd vanuit die dampkring (ervaringsmilieu) van 'n 

betrokke volk en sy kultuur. Dit wat verhaal VJOrd, is egter nie sondermeer 'n 

lineere of natuurlike voortsetting van die sigbare werklikheid nie. Dit is ook nie 'n 

afbootsing of nabootsing daarvan nie, maar 'n maaksel. Dit is in wese 

vormgewing aan die werklikheid by wyse van 'n kreatiewe ingrype. 

Dit gaan dus in die verhalende om 'n gefiksionaliseerde tussenwereld wat kreatief 

tot stand gebring word. Brink (1986:38) verwys daama as 'n parawerklikheid. Dit 

is 'n wereld wat ontstaan uit die hier (teks) en wat be"invloed VJOrd vanuit die leser 

se ondervinding van die daar (werklike wereld), maar dit is nie gelykstaande aan 

een van die twee nie. In die verhaalteks word daar voortdurend strategiee 

aangewend wat die leser bewus hou van die gefiksionaliseerde tussenwereld. 

Hierdie gefiksionaliseerde tussenwereld se bestaan kan op geen wyse buite die 

teks om volledig gekontroleer word nie en is tot 'n hoe mate aangewese op die 

teks en sy prosesse self. In hierdie opsig is die klassieke begrippe tabula en 

sjui.et, aangepas uit die formalistiese verhaalteorie, verhelderend. Volek 

(1977:143) definieer die tabula as die versameling gebeurtenisse soos wat hulle 

wedersyds inhoudelik in chronologiese en kousale verband tot mekaar staan. Die 

tabula kan dus per implikasie buite die teks herhaal VJOrd in chronologiese en 

logiese volgorde van elemente. 

In 'n literere kunswerk VJOrd die gebeurtenisse egter anders gerangskik as in die 

fiktiewe werklikheid ter wille van die artistieke kwaliteit van die werk. Hierdie 

weergawe van 'n bepaalde tabula in 'n verhalende teks, wat ook 'n eiesoortige 

ordening en aanbiedingswyse insluit, word die sjui.et genoem. 

Dit is dus irrelevant vir die tabula waar en hoe in die leesproses (teks) die leser 

van 'n spesifieke gebeurtenis te hare kom, terwyl die aanhoor daarvan in die 

sjui.et daarenteen, bewerkstellig VJOrd uit 'n bepaalde rangskikking en artistieke 

ordening van motiewe. Dit bring mee dat die wese van die verhalende teks gelee 
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is in die semiologiese dialektiese proses waardeur die struktuur van die narratiewe 

universum na aanleiding van drie ontologiese en temporele vlakke, naamlik. die 

tabula, sjuzeten teks gekonstitueerword (Volek, 1977:165). 

Wat met die teks en die taal gedoen word, bepaal dus die artistieke kwaliteit van 

die werk. 'n Taalhandeling word veronderstel. 'n Taalhandeling is nie 'n fisiese 

handeling nie, maar eerder 'n linguistiese verbintenis tussen 'n spreker (ek) en 'n 

hoarder Oy). 'n Literere werk veronderstel dus 'n literere gesprek. Hierdie 

gesprek geskied op verskillende vlakke. Elk van hierdie vlakke kan as 'n ander 

taalhandeling (gesprek) gesien word wat telkens 'n eiesoortige doel nastreef met 

'n eie stel sprekers en hoarders. Op elke vlak kan verskillende waardestelsels en 

feite vanuit bepaalde handelingskategoriee naamlik lokusie, illokusie en perlokusie 

onderskei word. 

LOKUSIE 

Die lokusie is die biota taalproses of taaldaad. Volgens Snyman (1980: 127) setel 

lokusies in die "taalaanbod" en word onderskei as die klank/betekenis

kombinasies van 'n uiting. Die basiese taalhandeling is 'n uiting. In 

taalhandelinge korreleer hierdie uitings met sinstipes. Tradisioneel word drie 

soorte sinstipes onderskei, naamlik stelsinne, vraagsinne en bevelsinne. Soms 

word 'n vierde, naamlik. uitroepsinne bygevoeg. Die vorm van die uiting dra egter 

by tot verskillende funksies. 

ILLOKUSIE 

lllokusie dui op die spreker (auteur) se semantiese bedoeling. Dit bevat die 

spreker se intensie. Volgens Austin: 

" ... the performance of an 'illocutionary' act is (the) perfomance of an act in 

saying something as opposed to performance of an act of saying 

something" (Austin, 1975:99-100). 
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Die seggingskrag van 'n uiting setel as sodanig in die illokusie. Hy wys daarop 

dat die vorm in talle uitings voorkom waar dit met 'n ander doel as 

bevraagtekening gebruik word. Dit kan onder andere op 'n vraag, 'n verwyt of 'n 

aanmaning dui. 

PERLOKUSIE 

Perlokusie verwys na die handeling van die aangesprokene na aanleiding van die 

effek of konsekwensie van die illokutief by die hoarder. Dit gaan dus om 

"producing consequences" in die vorm van die perlokutief (Austin, 1975:116). As 

sodanig verwys dit na die aangesprokene se reaksie. 

Die lokusie, illokusie en perlokusie le ingebed in 'n koherente sisteem van 

gespreksvoorwaardes wat ongeveer gelyk is aan konteks en situasie. Deur te let 

op die vorm van die illokusie en die gespreksvoorwaardes kan die bedoelde 

perlokusie afgelei word. 

GESPREKSVOORWAARDES 

Literere gespreksvoorwaardes het te make met kennis van konvensies, sowel as 

periode-dominante seleksie- en kombinasieprinsipes (periodekodes). 'n Gesprek 

kan alleenlik suksesvol wees as bepaalde gespreksvoorwaardes nagekom word. 

Hierdeur word 'n appal op die hoarder gemaak om saam te werk aan die gesprek 

-die sogenaamde kooperatiewe beginsel (Grice, 1975:45). 

Grice onderskei vier gespreksvoorwaardes onderliggend aan gespreksvoering, 

naamlik:. 

1. EKONOMIE 

Lawer jou bydrae so informatief moontlik. 

Vermy oortolligheid. 

2. OPREGTHEID 

As iets onwaar is, moenie dit vir waarheid verkondig nie. 



Moenie iets se as jy nie voldoende bewyse daarvoor het nie. 

3. RELEVANSIE 

Wees relevant 

4. WYSE 

Wees duidelik. Vermy daarom: 

onduidelike uitdrukkings 

meerduidige uitdrukkings 

omslagtigheid en 

wees geordend. 
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(Grice soos aangehaal in: Van Coller & Van Ransburg, 1982:219) 

Hierdie gespreksvoorwaardes vorm die basis van geslaagde kommunikasie. 

Wanneer gedeelde kennis byvoorbeeld ontbreek tussen die spreker en hoarder, 

word die voorwaarde van relevansie oortree, wat die literere werk vir slegs 'n 

beperkte lesersgroep verstaanbaar maak. 

Volgens Grice word hierdie voorwaardes in gesprekke eerder oortree as 

nagevolg, maar indien aangeneem '1VOrd dat 'n spreker ten spyte hiervan steeds 

wil kommunikeer, kan daar uit die gespreksvoorwaardes dikwels implikasies 

afgelei '1VDrd wat nie direk gese word nie (Levinson, 1983:100-104). Deur 

sodanige oortreding van die gespreksvoorwaardes ontstaan daar gapings ( oop 

plekke) wat die leser self voltooi. As voorbeeld kan die volgende genoem word: 

A. Waar is Jan? (Vraag) 

B. Daar staan 'n rooi motor voor die hotel. (Antwoord) 

In hierdie twee sinne \VOrd die gespreksvoorwaardes van relevansie oortree, maar 

uit B se ant'1VC>ord is dit duidelik dat die kooperatiewe beginsel nag van krag is, 

aangesien hy indirek antwoord op 'n dieper vlak. Uit die gaping wat ontstaan kan 

afgelei \VOrd dat B se antwoord moontlik beteken: "Ek weet nie, maar moontlik is 

hy by die hotel aangesien ek sy motor daar herken." In hierdie opsig open 
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gespreksvoorwaardes nu'\1110 perspektie'\1110 op verskynsels soos metafoor, ironie, 

simbool en satire (Snyman, 1983:52 e.v.). 

Die literere gesprek vind dus plaas op verskeie vlakke. By die prosa is die 

verhaalvlakke in die teks ingebed. Schmid (1973:29) dui skematies die instansies 

betrokke en/of aanwesig in 'n verhalende literere '\l\lerk en die vlakke waarop die 

literere gesprek plaasvind, soos volg a~n: 

LITEReRE WERK 

GEREPRESENTEERDE WeRELD 

KON-

KRETE ABSTRAKT Vertelsinstansie r.=============n 
OUTEUR 

OUTEUR Vertellende "ek" 

Dit word soos volg verduidelik: 

vertelde wereld 

vemaa11<arakte~·············9;;·;teeiCie.-l 
: : 

belewende ··e~· ! wer:~······-······· 
Fikti 
leser vanger 

Die konkrete outeur staan buite die literere werk. Van sy of haar lewe buite die 

werk weet ons nie noodwendig altyd baie nie, alhoewel sekere kenmerke en 

aspekte in die werk aanwesig is. Dik'\l\lels word die begrip "werklike auteur'' (reele 

outeur) as wisselterm gebruik (Booth, 1961: 70). 

Volgens Bakhtin: 

'We find the author outside the work as a human being living his own 

biographical life" (Bakhtin, 1982:254). 

Hierdie konrete outeur rig sy of haar boodskap aan 'n geadresseerde. Sodra die 

geadresseerde die boodskap realiseer, word daar van 'n ontvanger gepraat. In 

die literere werk self, kan daar verskeie gespreksvlakke onderskei word. Die 

eerste gespreksvlak geskied tussen die abstrakte outeur en die abstrakte leser. 

Die abstrakte outeur (Schmid, 1973:23) word in die literatuurteorie ook onder 



116 

meer aangedui met die wisselterme "ge"impliseerde auteur'' (Booth, 1961:70) en 

"gepostuleerde auteur'' (Nehamas, 1982:133). By al hierdie terme is daar die 

gedagte aanwesig dat in die literatuur daar 'n verdubbeling is van die subjek wat 

skryf. Dit is so, omdat: 

"De persoon die schrijft moet dat eerste personage in het leven roepen die 

de auteur van het werk wordt" (Calvino, 1981 :48). 

Dit bring mee dat 'n teks nooit presies dit is wat die konkrete auteur bedoel het 

nie. Die norme van die konkrete auteur is ook nie noodwendig die norme wat die 

abstrakte auteur in die teks manifesteer nie. Die abstrakte auteur is 'n teksinterne 

auteur wat buite, maar nie los van die storie wat vertel word nie, staan. Hy of sy 

word geken deur die keuses wat gemaak word uit vormlike paradigmas - dat 'n 

teks met ander woorde op 'n spesifieke wyse sat realiseer en op geen ander wyse 

nie (Schmid, 1973:24 e.v.). Hierdie vormkeuses van die abstrakte auteur is deel 

van die semiotiek van die literere werk. Die wyse waarop die verhaal 

gestruktureer en deur 'n rasionele verteller as waarheid oorvertel word, dra by tot 

die effek van die teks. In hierdie opsig is "vorm" reeds betekenis op sigself. Dit 

maak van die abstrakte auteur 'n organiseerder van die werk in sy geheel. Hy of 

sy is in die werk aanwesig, maar terselfdertyd nie gelyk aan die konkrete auteur of 

verstelsinstansie nie. 

Op dieselfde wyse kan 'n abstrakte leser onderskei word. Hierdie abstrakte leser 

kan beskou word as die ideate Iese~ wat 'n medegewende ideale moment binne 

die literere werk is (Van Jaarsveld, 1982:221 ). 

Die gerepresenteerde wereld omvat die totale wereld waarin die werk afspeel, 

waarby ook die verteller of verstelsinstansie ingesluit is. Hy of sy rig 'n boodskap 

tot die fiktiewe laser wat of uitdruklik genoem (bv. ''baste laser") of implisiet 

aangespreek word (Van Jaarsveld, 1982:221 ). Die verstelsinstansie kan ook ge-

28 In die modeme literatuurteorie word verskeie lesertipes onderskei. Die literer-kritiese beweging gee 
aandag aan die leser se reaksie op 'n kunswerk. Die betekenis van die kunsweik het geen effektiewe bestaan 
birite die realisering daarvan in die gedagtes van die leser nie. 
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ironiseer \JI/Ord. 'n Ware kunstenaar staan apart van sy werk, maar hy poog 

terselfdertyd om sy bewustheid van sy ironiese posisie in die werk te inkorporeer. 

Hierdie ironiese posisie blyk uit die feit dat om goed te te skryf, die verteller nie net 

kreatief en krities moat wees nie, maar ook subjektief en objektief, entoesiasties 

en realisties, emosioneel en rasioneel, onbewus geinspireer en 'n bewuste 

vakman. Die kunstenaar orden nie net nie, maar meng ook in en reflekteer oor sy 

werk. 

Wanneer 'n abstrakte auteur die vertelsinstansie ironiseer, bring dit mee dat die 

abstrakte leser soortgelyk ironiserend moet optree. Die vertelsinstansie kan 

byvoorbeeld so ge'ironiseer \JI/Ord dat die abstrakte leser negatief of positief 

teenoor die instansie ingestel is. 

Die gerepresenteerde wereld moet onderskei \JI/Ord van die vertelde wereld. Die 

vertelde wereld verteen\JVOOrdig 'n volgende gespreksvlak wat gerig \JI/Ord tot die 

fiktiewe leser. In die vertelde wereld is personasies {figure in die roman) 

teen\Jl/Oordig wat ook 'n ek-figuur as belewende-ek kan wees. Die gesiteerde 

wereld behels dit wat die karakter se, dink en voel. Die verhaalkarakters se visie 

kan egter verskil van die van die vertelsinstansie/abstrakte auteur (Van Jaarsveld, 

1982:221). 

Skematies kan die vertelvlakke soos volg saamgevat \JI/Ord: 

SENDER BOODSKAP ONTVANGER 
VLAK 1 KONKRETE OUTEUR--LITERERE WERK-- KONKRETE LESER (geadresseerde) 

VLAK 2 ABSTRAKTE OUTEUR -- GEREPRESENTEERDE WeRELD --- ABSTRAKTE LESER 

VLAK 3 VERTELSINSTANSIE- VERTELLENDE WeRELD --- FIKTIEWE LESER 

VLAK 4 PERSONASIES - GESITEERDE WeRELD --- PERSONASIES 

Elkeen van hierdie vlakke kan verskmende waardestelsels aan die orde stel sodat 

byvoorbeeld die abstrakte leser geheel en al anders kan reageer as wat van 'n 

fiktiewe leser verwag \JI/Ord. In 'n literere werk raak die proses al hoe meer 

ingewikkeld, aangesien verskeie vertelsinstansies verskillende boodskappe aan 

verskeie hoarders kan rig (Van Jaarsveld, 1982:221 ). 
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Dit alles bring mee dat die literere gesprek wat uit hierdie vorm realiseer 'n 

estetiese objek by die ontvanger daarvan oproep. Die outeurskode in die literere 

werk kan beskou word as 'n reeks woorde wat in besondere volgorde gerig is aan 

die individuele lesers. Hierdie outeurskode verskil van die ontvangers se kode 

wat ondermeer deur lees gevorm word. Die ontvanger se kode, wat in wese 'n 

stelsel van literere konvensies behels wat aan horn of haar bekend is , is dus 

voortdurend aan verandering onderhewig, terwyl die literere werk as konkrete 

saak en outeurskode geen wysiging ondergaan nie. 'n Artefakt word dus deur 'n 

ontvanger omskep tot 'n estetiese objek tot die mate waarin die outeurs- en 

ontvangerskode saamval (Schmid, 1973:22). 

Dit maak van die abstrakte auteur die organiserende instansie in die 

kommunikasiekanaal, aangesien hy of sy ondermeer alle sprekende instansies 

kies. Dit is die abstrakte auteur wat op 'n bepaalde wyse kommunikeer deur 

seleksie en kombinasieprinsipes. Die medium waardeur die verhalende 

kommunikeer is dus nie net beperk tot taal nie, maar ook die wyse (vorm) waarop 

dit vertel word. Daar word vervolgens gefokus op die proses waardeur die 

verhalende vorm kommunikeer. 

3.4.3.1 DIE SAMESTELLING VAN 'N VERHALENDE 

KUNSVORM 

Met die eerste oogopslag skep die tipografiese rangskikking van 'n narratiewe 

genre 'n bepaalde verwagting by lesers. Die tipografie stimuleer dus die leser om 

te soek na 'n verhaalelement. Tereg se Malan (1989) dat dit sinvoller is om 

onderskeid te tref tussen die aard van die taalsituasie en literere kommunikasie 

binne die spesifieke genre. 

'n Verhalende kunsvorm word saamgestel uit drie afsonderlike, maar intiem 

verbonde werelde naamlik: 

A. DIE VERTEL TEKS 

Dit is die gedeelte wat voor die leser op papier staan en terselfdertyd die 

enigste onmiddellike toegang tot die verhaalwereld. Dit gaan hier nie net om 
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'n opeenvolging van sinne nie, maar veral om die organisasie van die verhaal. 

Dit bevat die storie sowel as die proses waardeur die vertelteks ontstaan het. 

B. DIE STORIE (FABULA) 

Die storie is die voltooide produk van die leesproses. Die leser konstrueer die 

storie deur die vertelteks te dekodeer en dit in logiese, chronologiese en 

kousale patrone binne 'n begin, middel en einde te plaas. Die storie word dus 

uitgepluis deur die laser en volgens sy beleweniswereld in die 

handelingsverloop gerangskik. 

C. DIE VERTELPROSES 

Die vertelproses is die proses waardeur die teks sy bepaalde vorm op papier 

aangeneem het. Dit betrek dus die verteller as vertellende agent binne 'n 

bepaalde situasie en onder sekere omstandighede wat met 'n bepaalde 

ingesteldheid die inhoud oordra aan 'n hoarder. 

'n T eks in woorde wat gebore is uit die belewenis van die lewe neem dus die 

gestalte van 'n verhaal aan. Die verhaal hat 'n eie begrensing binne die wereld 

daarbuite en voer 'n selfstandige bestaan. Slegs die vertroude momenta en 

impulse uit die buitewereld dra die leser oor die drumpel van die teks die 

verhaalwereld binne om daar bevrug te word en meer betekenisvolle lewe oor sy 

begrensing in die buitev.tereld te start. In hierdie opsig funksioneer die verhaal as 

'n surrogaat van die lewe self. Dit betaken dat in 'n verhaal daar in die vorm van 'n 

prosa-taalteks 'n storie vertel word deur iemand aan iemand in sekere 

omstandighede·29 Die kem van hierdie storie kan beskryf word as iets wat gebeur 

met iemand op 'n sekere tyd en plek Hier is dus sprake van twee elemente, 

naamlik gebeure en figuur asook twee dimensies, naamlik: tyd en ruimte (Brink, 

1987: 38-40). 

29 Mieke Bal onderskei nog fyner as sy die teks van 'n verliaal beskryf deur aandag te gee aan die vertelsinstansie en die aard 
van die vertelling. Sy behandel bepaalde verhouilings tussen die elemente van 'n verhalende teks as onderdele van die 
geskiedenis. Die eenvoudigste vlak wrnrrop 'n teks funksioneer is die vlak wrnrrop runratiewe elemente (akteurs, gebeure, 
tyd en plek in verskillende verhoudinge tot mekaar ondersoek word. Hierdie vlak noem sy die vlak van die geskiedenis. Die 
implikasie is dat alle verhoudinge tussen die runratiewe elemente op die vlak van die geskiedenis plaasvind en daar 
ondersoek word (Bal, 1980:124 e.v.). Dit is egter baie moeilik om uit die vertelteks van baie ou geskrifte soos die in die 
Bybel te rekonstrueer watter geskiedenis die beginpunt was wat die storie gevorm het Bal se begrip "geskiedenis" word 
wisselend gebruik om enersyds soms die gegewe waarmee die verteller begin aan te dui en elders weer die gegewe waannee 
die leser eindig. Dit impliseer dat wat aan die begin ge-enkodeer word, presies dieselfde is as wat aan die eindpunt 
gedekodeer word Die begrip geskiedenis, soos Bal dit gebruik, word vir die doeleindes van hierdie studie nie betrek nie 
(Brink, 1987:4041) 
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Die literere kommunikasieproses binne 'n verhalende kunsvorm (byvoorbeeld 

die roman) kan skematies soos volg aangedui word: 

Literere kommunikasie (prosa) 

s ~~~~~~~~-- B 

sender 

s --. 
reele 
auteur 

boodskap 

s 0 
implisiete implisiete 
(abstrakte) leser 
auteur , ..................................................................................................................... 

1 
ls 0 l 

akteur 
(karakter) 

3 stone, fabel 

2 gehele taalwereld, sjuzet 

1a teks 
T 

1 b ander tekste 

i 
1ckonteks 

0 

ontvanger 

--+ 0 
reele 
leser 

Die reele (konkrete) auteur as werklike skrywer dra 'n boodskap in die vorm van 'n 

teks aan die reele leser (geadresseerde) oar. Hierdie teks-as-boodskap (1a) kan 

egter nooit las van ander tekste ( 1 b) waarmee die reele leser vertroud is en die 

konteks 1 c) gesien word nie. Met verloop van tyd interpreteer lesers tekste 

vemuwend uit verskillende historiese, sosiologiese, denkopvattings en ander 

kontekste. Die nie-konstante leser dra dus by tot verruiming in die literatuur. Die 

skrywer kommunikeer dus met die leser daarvan vormgewys soos volg: 
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In bedding 

' ·---~~=:::::::_-::::::::-~···==--==-=···· ·~ 
S lllo 5--.j S llloO i llloO 1--.0 

romanskrywen verte\ler akteur ...................... ~~~=~-~ .. '. ~=~~=~~ ! romanleser 

...... ............................................................................................................................................................... : 

Hierdie verhalende vorm word uit basiese struktuurelemente opgebou tot 'n hegte 

eenheid. 

STRUKTUURELEMENTE 

Die verhalende kunsvorm word opgebou uit twee elemente, naamlikl. gebeure en 

figure wat figureer binne die dimensies van tyd en ruimte. Daar word vervolgens 

onder elk van hierdie elemente en dimensies puntsgewys slegs 'n seleksie van 

die belangrikste kenmerke en strategiee aangedui soos dit in die literere teorie en 

Afrikaanse vertelkunde voorkom. 

• GEBEURE 

Gebeure impliseer handelinge en ontstaan uit 'n samespel van karakter, tyd en 

ruimte (Smuts, s.a.:5). Alie menslike aksie is bevvustelik of onbevvustelik doelgerig 

en gevolglik met vvoorde gelaai. Hierdie woorde is slegs gedeeltelik esteties of 

literer en hoofsaaklik informatief (Matthee, 1992:25). Dit bring mee dat die 

skrywer van 'n roman doelgerig met gebeure moet werk sodat die leser die 

verhaal kan begryp as "a particular writer's way of saying how you can make 

sense of human experience" (Brooks & Warren, 1950:80). 

Die vertrekpunt van 'n verhalende kunswerk le egter by 'n seleksie uit die 

beskikbare gegewens wat die skrywer gaan gebruik. Hierdie geselekteerde 

gegewens word nou op 'n nuwe manier in die verhaal gekombineer sodat daar 'n 

verhouding ontstaan tussen dit wat die leser in die teks lees en die storie wat hy of 

sy uiteindelik daaruit konstrueer. 

In hierdie verhouding tussen teks en storie, word die storielyn wat deur die leser 

gekonstrueer word voortdurend aangevul en ingevul met sy of haar ervaring van 
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die wereld buite die teks. Hierdie gebeurevlak word deur die skrywer geaktiveer 

met die hoofdoel om betekenisse na vore te roep: 

"Its function is to emphasize or de-emphasize certain story events, to 

interpret some and to leave others to inference, to show or to tell, to 

comment or to remain silent, to focus on this or that aspect of an event or a 

character'' (Chatman, 1978:43 soos aangehaal in Brink, 1987:47). 

Die narratiewe informasie wat op hierdie gebeurevlak die storie langs die 

horisontale as laat voortbeweeg van een situasie na 'n ander, is dinamies van 

aard. Dit geskied nie as 'n deurlopende gladde kontinu"iteit nie, maar as onderlinge 

dele wat by wyse van "spronge" voortstuwe. Dit is iets soortgelyk aan die 

"kwantespronge" wat Max Planck in sy kwantefisika beskryf as "rukke en state" 

wat plaasvind as energie vrygestel word (Joubert, 1997:121-122). Dit bring mee 

dat verskillende gebeurtenisse benoem en in kategoriee ingedeel kan word. 

Sodoende kan die redes en implikasies van verskillende gebeurtenisse ook 

vasgestel word. Dit is egter baie belangrik om elke handelingsplase se verband 

met die teksgeheel in die oog te hou. Volgens Aucamp is "tema en storie" soms 

identiese tweelinge wat sodra die een kwyn, die ander ook daaronder ly (Aucamp, 

1978:73). Hierdie handelingsfases hou as betekenisvolle onderdele verband met 

mekaar en word as handelingspatrone in die teks tot 'n geheel saamgebind. 

Nie al die verwagte handeling vind egter in die teks plaas nie. Daar word ook 

gapings (oop plekke) deur die skrywer gelaat. Die kunswerk is nie 'n ware kopie 

van die werklikheid nie en as sodanig word die leser al lesende ook by die werk 

betrek om mede-skeppend 'n geheelbeeld te konstrueer. Die verteller maak dus 

"tydspronge" wat die leser invul en aanvul. 

Geen handeling het dus op sigself 'n narratiewe betekenis nie. Gebeurtenisse tree 

nooit apart op nie, maar konstitueer betekenis wanneer hulle reeksgewys en 

groepsgewys in 'n leeskonteks geaktiveer word. Ter verheldering word verwys na 

Brink (1987:50-51) se onderskeid van vier kategoriee van handeling wat 

herkenbaar en betekenisdraend is: 
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NIE-VERBALE HANDELINGE 

Dit is handelinge wat 'n verandering van toestand uitdruk en opgeneem is in die 

beskrywing van 'n karakter se handelinge; byvoorbeeld 'n beskrywing van iemand 

wat vroegdag ontwaak en opstaan. 'n Passiewe proses van die oorgang van 

slaap tot ontwaak sowel as 'n aktiewe ingryp van le en waameem tot opstaan, 

word veronderstel. Hierdie passiewe en aktiewe handelinge moet deur 'n leser 

gedekodeer word tot hul betekenis vir die storie. 

VERBALE HANDELINGE 

Verbale handelinge betrek die hele gegewe van interaksie en kommunikasie 

tussen mense of die gebrek daaraan, soos vervat in die optrede en dialoog van 

die karakters. Karakters hoef egter nie alles wat hulle dink te verwoord nie. Hulle 

kan selfs die teenoorgestelde impliseer deur wat hulle se. Beweging weg van of 

na die loop van die verhaal kan byvoorbeeld verder bewerkstellig VI/Ord deur 'n 

blote stelling te maak, wat dan deur 'n karakter met 'n aantal vrae opgevolg VI/Ord 

om sodoende nader te beweeg aan die spesifisering van wat eers 'n vae 

beVJ1.JsV110rding was. 

GEDAGTES 

Beweging VI/Ord ook bewerk deur 'n karakter se gedagtes; daarin dat die 

waameming, kontemplasie en die reaksie van die karakter se denke op bepaalde 

handelinge of gebeurtenisse beklemtoon word. As voorbeeld kan gewys word op 

'n man wat met vuiste toegetakel VI/Ord en deur hierdie daad tot insig kom oor hoe 

'n mishandelde vrou wat fisies aangerand word, moet voel. 

GEMOEDSBEWEGING 

Met gemoedsbeweging word daar beweeg op die vlak van die emosionele. Dit 

word geV110onlik aangedui met gelaatstrekke, byvoorbeeld lippe wat 

saamgepers word, oe wat rek of 'n frons. Die vraag wat die leser vra is na die 

uitwerking wat dit op horn of haar het en watter reaksies dit ontlok. 
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Samevattend kan dus aanvaar word dat gebeure of handelinge 'n samebindende 

funksie verrig, daarin dat elke vertelde en onvertelde onderdeel saamgebind word 

tot 'n geheel. Dit dra verder by tot die voortstuwing van die verhaal na die 

eindbestemming daarvan: " ... to carry us forward even though we do not grasp 

every detail" (Boulton, 1979:47). In die handelingsverloop is die opbou van 

spanning noodsaaklik. Die opbou van die storie misluk juis as die gehoor nie 

meer 'n behoefte het om te weet wat volgende gaan gebeur nie (Forster, 

1960:35). Die samehang van die handelingsverloop is dus 'n fyn spel waardeur 

die skrywer telkens die leser kodes laat verwissel tussen die tekswereld en 

werklikheid op 'n subliminale vlak. 

• KARAKTERS31 

Karakters in 'n verhaal is betekenisdraend. Hulle vorm deel van die -kompleks wat 

verband hou met die ander komponente van die kompleks, naamlik gebeure, tyd 

en ruimte. As sodanig het karakters 'n semantiese funksie binne die prosawerk as 

literere kommunikasiesisteem, rig en bepaal hulle handeling (Daiches, 1960:14). 

Dit is kenmerkend van modeme prosa om al hoe meer weg te beweeg van 

eksplisiete karakterisering (monoloog, dialoog of beskrywing) na indirekte 

karakterisering as handeling binne konteks. 

"Karakter is een abstract begrip dat concrete vorm krijgt in waameembare 

gedragingen en reacties" (Bal, 1980:38). 

Hierdie formulering van Marijke de Beus soos aangehaal in Bal dui daarop dat 

'n karakter opgebou word uit die gegewens van 'n vertelteks. So 'n konstruksie 

word deur die verteller geaktiveer deur bepaalde prosesse wat die leser betrek. 

Karakters is ewe seer 'n rekonstruksie van die leser as 'n konstruksie van die 

teks. 'n Leser bou 'n karakter op deur middel van karaktereienskappe en 

gegewens wat deur die karakter self of deur 'n eksteme verteller meegedeel 

word. Die proses word voltrek namate die leser saamleef met die ervaring van die 

30 Die term karakter word in die gelese Iiteratuurstudie deur verskeie terme aangedui,naamlik personasie, 
figuur, akteur, ens. In hierdie studie word die terme afwisselend gebruik. 
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karakters en hulle optrede ooreenstem met sy of haar bestaanswerklikheid. 

Karakters is dus tot 'n groot mate soos mense. Hulle beskik oor 'n naam, 'n 

persoonlike geskiedenis, kenmerkende eienskappe en 'n bepaalde 

voorspelbaarheid in soverre die leser sekere verwagtinge van hul handelinge 

koester. 

Die veranderende mensbeeld van die laat twintigste eeu word omvattend in die 

meeste modeme literatuur gereflekteer. Om hierdie rede moet literere teoriee 

toenemend rekening hou met die ontwikkeling van realistiese en menslik 

gedefinieerde karakters na meer gedepersonaliseerde en passiewe figure. 

Hierdie ontwikkelingslyn sedert Forster ( 1927) se bekende indeling van ronde en 

plat karakters, Blok (1960) se verdere uitbouing van die begrippe en Wilson 

( 1965) se bydrae random buitestaanderfigure word insiggewend deur Smuts 

(1998:52-60) kommunikatief betrek by nuwe prosesse en funksies van 

karakterisering in Afrikaanse romans. In hierdie ondersoek word daar van die 

veronderstelling uitgegaan dat skrywers dikwels direkte en indirekte inligting 

afwisselend aanwend in die vertelproses (Rimmon-Kenan, 1983:61-62). Rimmon

Kenan gebruik in hierdie verband die terme direkte en indirekte karakterisering. 

Hierdie veronderstelling berus op die literere konvensie dat daar 'n bepaalde 

verhouding bestaan tussen die laser en die verhaal.31 

In geheel gesien, word karakter hoofsaaklik volgens twee metodes in literere 

teoriee uitgebeeld naamlik: 

A Deur direkte beskrywing (eksplisiete karakterisering) vanuit 'n vertellende 

medium se standpunt. Persoonlike eienskappe word direk meegedeel as 

epiese beelding. In hierdie beskrywing is die verteller outoriter en ontvang 

die leser bloot die mededeling sander om direk betrek te word. Hierdie 

direkte beelding word treffend deur Booth (1969: 211-240) uitgebeeld aan 

die hand van die aanhef van die boek Job in die Bybel: 

31 Die leser weet dat die skrywer van die verhaal 'n mens van vlees en bloed is, maar aanvaar dat hy of sy van 'n 
vertelsinstansie (verteller) gebruik maak. Hierdie verteller as primere spreker, gee in dialooggedeeltes die woord aan 
sekondere sprekers oor, maar bly altyd in beheer. Dit impliseer dat die vertelsinstansie verskuild teenwoordig is en 
openbaar word deur handeling of indirekte karakterisering. 'n Karakter word gevolglik deur handeling openbaar in die 
vertellerteks (modus enarativum) sowel as die personeteks (modus imitativum). Uiterlike handeling staan gewoonlik 
in die vertellerteks, terwyl spraakhandeling in die personeteks figureer (Smuts, 1998:64 ). 
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"In die land Us was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en 

opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het sevve seuns en drie 

dogters gehad en was ook die eienaar van sevve duisend stuks kleinvee, 

drie duisend kamele, vyf honderd paar trekosse, vyf honderd donkies en 

baie slavve. Onder die manse in die ooste was hy die belangrikste man" 

(Job 1: 1-4). 

Volgens hierdie vertelwyse word Job direk vertellend meegedeel en kan die 

leser vveinig aan die vertelling verander. Gevolglik word die leser volgens 

hierdie beelding minimaal betrek, gelnteresseerd gehou en opgeroep tot 

kreatievve meevverking. 

B. Deur dramatiese karakterbeelding (implisiete karakterisering) waarvolgens 

innerlike handelinge (gedagtes/ruimte) uitgebeeld word. Die afgelope twee 

dekades val die klem al hoe meer op die totale teksproses waarbinne daar 

'n wisselspel plaasvind van die reeds· vermelde tekswerelde (storie, 

vertelteks en vertelproses ). 

Hierin is informasiebronne vervat waarvolgens die laser die 

karakteriseringsproses kan volg deur nuanses, kontoer en definisie aan die 

oop gapings (sg. lee tekens) te verskaf (Cloete, 1992:201 ). 

Dit is dus nie net die kenmerke van karakters wat belangrik is nie, maar 

veral ook hulle funksie binne die geheel van die semantiese struktuur van 

die prosavverk. Ofskoon die begrippe nie geskei kan word nie, moet daar 

onderskeid gemaak word tussen die karakter as motief in die sjuzet

kompleks en die karakter as figuur met algemeen menslike eienskappe in 

die storie (tabula). Hierdie onderskeid is reeds deur Aristoteles gemaak 

wat binne karakter die "pratton-eienskap" (handeling) en die ethos

eienskap (onderskeidende kenmerke) onderskei (Cloete, 1992:199). 

Die prosesse van karakterisering word gevoed vanuit die bronne van informasie 

wat daar in die vertelteks tot beskikking van die leser is. Hierdie informasiebronne 
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bevat eksplisiete sowel as implisiete informasie omtrent die karakters. (Bal, 

1980:96-98). Brink (1987:76-79) beeld dit volgens 'n metode van Bal soos volg uit: 

EKSPUSIETE INFORMASIE 

Hierdie vorm van informasie word verskaf deur: 

• Die inligting wat die verteller omtrent die karakter deurgee. In Elsa Joubert 

se roman "Ons wag op die kaptein" word daar ten opsigte van die karakter 

Ana-Paula opgemerk dat haar oe "diep en danker in hul kaste" is. Die 

leser moet die verteller bloot op sy woord neem soos wat die geval by die 

"alwetende verteller" in die ouer prosa-tradisie is. 

• Die opmerking van medekarakters oor die betrokke karakter sowel as hul 

gedagtes oor horn of haar. Hierdie mededelings moet egter altyd in 

konteks as mededelings binne 'n verwikkelende stel verhoudings 

beoordeel word. 

In die roman "Bart Nel" reageer Bart op 'n brief van sy vrou Fransina met die 

woorde:"Hy dink: 'Jy wil skei ne? Goed, want jy het tog nooit regtig van my 

gehou nie. So gou daar teenspoed gekom het en moeilike dae was jou liefde 

vir my op 'n end ... " (p.148). Om die betekenis van die woorde te verstaan moet 

die leser eers Bart se gemoedstoestand konstrueer. Deur hierdie woorde gee 

hy ook baie van homself te kenne. 

• Wat 'n karakter van homself of haarself se. Selfonthulling moet egter altyd 

gepaardgaan met ander korrektiewe in die teks. Ander inligting uit ander 

bronne moet in verband gebring word met die spreker om die volle 

betekenis daarvan te begryp. In Nienaber se roman "Keerweer" is 'n 

geestetik versteurde byvoorbeeld by geleentehid aan die woord en 

hierdie inligting is onontbeerlik vir die leser om die betekenis van sy 

woorde ten volle te begryp. 
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IMPLISIETE INFORMASIE 

Hierdie informasie verondestel dat die laser uit die optrede van karakters self 

afleidings omtrent hulle maak. Daar word van die veronderstelling 

uitgegaan dat 'n karakter selde as 'n afsonderlike waameembare entiteit 

bestaan, maar eerder deur bepaalde verhoudinge en in beweging spore van 

'n bestaan in die teks trap. Karakters is dus tot 'n groot mate 

onvoorspelbaar, aangesien hulle nie psigologies-menslik is nie, maar eerder 

'n kwaliteit van die vertelteks. Hulle is baie soos 'n visnet wat geweef is uit 'n 

versameling gate waarmee die leser as't ware visvang. 

Die leser word in staat gestel en selfs aangehits in die vertelteks om die 

karakter dinamies in die hede te lees (Brink, 1987:78-79). 

Voorbeelde van die verhoudinge tussen karakters in 'n literere teks sovvel as 

die besondere betekenis wat hulle handelinge meebring, kan met behulp 

van Greimas se aktansiele model32 skematies blootgele word. 

lnligting kan verder afgelei word uit beskrywings van 'n karakter se 

voorkoms, die omgewing waarin hy of sy hulself bevind en selfs gesprekke. 

Dit gaan dus nie soseer oor wat karakters se nie, maar oor die manier 

waarop hulle praat. 

Omdat 'n verhaal bestaan uit die wisselvverking tussen teks, storie en 

vertelproses, moet karakters in die funksie van al drie hierdie werelde beskou 

word. Dit bring mee dat daar drie kategoriee karakters onderskei kan word wat 

volgens Hamon uit die teks gedekodeer kan word as: 

REFERENSlelE KARAKTERS 

Hierdie karakters word gerekonstrueer uit die laser se kennis van die historiese, 

politieke, sosiale, mitologiese of ander buite wereldse entiteite byvoorbeeld 

32 'n Klassieke voorbeeld van hoe Greimas se aktansiele model in verhalende genres aangewend word, kan 
gevind word in Cloete (1992:3). 



129 

Napoleon, Appolo, 'n skryvver, 'n priester, ensovoorts. Die identifikasie met sulke 

karakters is direk afhanklik van die leser se betrokkenheid by die spesifieke 

kultuur, waardeur die karakter begryp en herken moet word. 

KOPPELAARKARAKTERS 

Hierdie karakters fungeer as spreekbuis van die auteur, leser of hul 

verteenwoordigers in die teks. 

ANAFORIESE KARAKTER 

Hierdie karakters het hul bestaan in en vanuit die verhaalgeheel. Hulle wys nie 

hier na die wereld buite die storie nie, maar na gebeure wat vroeer in die storie 

gebeur het of nog gaan gebeur. Hulle dra met ander woorde die handeling wat, 

soos reeds gemeld, impliseer dat 'n karakter nie net die resultaat van handelinge 

is nie, maar dat handelinge ook die resultaat van 'n karakter kan wees (Brink, 

1987:70). 

Skrywers wend bepaalde tegnieke aan om 'n gelonte lading aan karakterisering te 

verleen ten einde dinamiese lees in die hede te bewerkstellig. Slegs enkele van 

die belangrikste karakteringstegnieke word aangedui33
. 

• BE NAMING 

Naamgewing karakteriseer nie net nie, maar dra ook 'n groot hoeveelheid 

informasie aan lasers oor. Dit is so omdat skrywers rekening hou met die konteks 

waarin hulle skryf. Die leser speur as't ware die karakter se identiteit na vanuit die 

netwerk informasie tot sy of haar beskikking. In sy roman "Sewe dae by die 

Silbersteins", gee Etienne Leroux byvoorbeeld 'n sleutel tot die aard en funksie 

van sy karakters. Die hoofkarakter Henry van Eeden se van dui op sy onskuld en 

ongereptheid. Hy is van die paradystuin. Soos die skepping in sewe dae tot 

stand gekom het, ondergaan hy 'n sewedaagse proses van verwording in die 

33 Vtr 'n meervolledige beskrywing, vergelyk Brink, 1987:83-88; Smuts, 1998:62-78; Steenberg & Du Plessis 
1992: l 06-112). 
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modeme maatskappy, verteenwoordig deur sy aanstaande skoonfamilie die 

Silbersteins (Silwer-klip = materialisme). Sy aanstaande heet Salome wat 

terselfdertyd 'n woordspeling is van die Hebreeuse Sjalom (vrede) asook die 

naam van Herodus se dogter. Sy bring dus vrede sowel as vemietiging. Meer 

inligting kan verder afgelei V1tOrd uit beskrywings van 'n karakter se voorkoms, die 

omgewing waarin hy of sy hulself bevind en selfs gesprekke. Dit gaan dus nie 

soseer oor wat karakters se nie, maar oor die manier waarop hulle praat. 

Skrywers hou op hierdie wyse rekening met naamsgewingspatrone binne die tyd 

en maatskappy waarin hulle skryf. (Smuts, 1998:67). 

• BLOKKARAKTERISERING 

'n Karakter V1tOrd byvoorbeeld voorgestel in 'n gedeelte of gedeeltes waarin sy 

uiterlike aard beskryf V1tOrd. Dit gee 'n vaste inhoud aan 'n persoon en word veral 

in ouer literatuur aangetref. Die onsekerheid van die modeme wereld bring egter 

soveel fluktuasies mee dat daar in die modeme roman selde op hierdie vorm van 

karakterisering teruggeval word. 

• SUBJEKTIEWE ANALISES 

Karakters V1tOrd meermale op so 'n wyse aangebied dat hulle tot selfbeskouing 

oorgaan. Hierdie introspeksies lei dikwels tot die ontstaan van 'n dubbelganger 

~et wie die karakter in gesprek tree. Verskillende fasette van die karakter se 

persoonlikheid word so belig. Treffend is die karakter Wynand se gesprekke met 

sy "skedelgenote" in Anna M. Lauw se roman: "Op die rug van 'n tier". Hierdie 

selfanalises lei tot identifisering van verborge lae van die gees. Soms vvord ander 

karakters gebruik om positie'IN0, negatiewe of neutrale kommentaar te lewer oor 

'n karakter. 

• BESKRYWINGS VAN HANDELINGE 

'n Uiterlike beskrywing van 'n karakter se handelinge demonstreer dikwels sy 

aard. In die werke van Andre P. Brink: "'n Droe wit seisoen" en "Gerugte van 

reen", neem die hoofkarakters besluite wat hulle deur hulle handelinge uitleef, 
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byvoorbeeld verhoudings wat hulle aanknoop en politiese aktiwiteite waarby hulle 

betrokke raak. Hierdie beskrywings is stark karakteriserend daarin dat hulle die 

karakter tipeer as iemand wat 'n besliste en deurslaggevvende besluit kon neem 

wat hulle levvens ingrypend verander het. 

'n Karakter kan ook so beskryf vvord dat hy of sy bly vassteek in 'n gevestigde 

patroon. Dit gaan oor wat 'n karakter doen (byVoorbeeld die onvermoe van die 

karakter Kobus Karba om vveg te break uit sy levvenspatroon in Anna M. Lauw se 

"Kroniek van Perdepoort"), of nie doen nie (byvoorbeeld Bart Nel se vveiering om 

redes te gee vir Fransina se versoek om egskeiding in Van Melle se Bart Nel). 

• UITINGE 

Karakterisering geskied ook deur wat 'n karakter se en die wyse waarop dit gese 

word. Spraak kom meesal in dialoog voor en veronderstel 'n hoarder. Geen 

mondelinge uiting is egter neutraal nie en dra altyd karakteriserende informasie 

oar. Aspekte soos ontwikkelingspeil, graad van geartikuleerdheid, gevoeligheid, 

toon, ensovoorts. vvord gereflekteer deur spraak. Marlene van Niekerk se ''Triomf' 

en Jeanne Goosen se .. Ons is nie almal so nie" beeld die sosiale posisie van die 

karakters treffend uit deur hut dialoog. Nie net vvoorde nie, maar ook gedagtes 

kan 'n indringende kyk in die binneste van 'n karakter bied. Dit is veral opvallend 

by 'n swygsame figuur in moeilike omstandighede. In Karel Schoeman se roman 

"Hierdie Levve" vvord byvoorbeeld 'n stervvende vrou uitgebeeld wat voortdurend in 

haar gedagtes haar en haar familie se bestaan oproep. Sodoende rapporteer die 

karakter voortdurend waamemings en ervarings vir die laser. 

• BEWUSSYNSTROOMTEGNIEK 

Volgens Humphrey ( 1968:2-36) word die bewussynstroom (innerlike monoloog) 

deur vier hooftegnieke aangebied, naamlik: 

a) Direkte innerlike monoloog 

b) lndirekte innerlike monoloog 

c) Beskrywing deur 'n alvvetende verteller 

d) Alleenspraak. 
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Veral die direkte en indirekte monoloog is van groat belang in die 

bewussynstroomtegniek. 

Direkte innerlike monoloog bied hoofsaaklik illogiese, assosiatiewe patrone van 

die menslike gedagte aan. Dit behels dat die verteller nie kommentaar of 

verduideliking lewer aangaande die psigiese samestelling van 'n karakter nie. 

Die leser moet self insig verkry in die oopgestelde bewussyn van die karakter. 

Hierdie verkenning geskied op pre-spraakvlak en is per se eerlik, omdat dit 

ongeformuleerde bevvussynsinhoude betrek wat nie 'n hoorder veronderstel nie en 

gevolglik die ware self vertoon. 

'n Voorbeeld van direkte innerlike monoloog kom voor in Ettiene Leroux se roman 

"Die mugu". In die gedeelte "Die mugu van binne" word die karakter Gysbrecht 

Edelhart in 'n bakleiery half bevvusteloos geslaan. Sy onsamehangende yling 

word in die passasie weergegee sander punktuarisering. Nadere ondersoek 

daarvan dui egter daarop dat die yling saamhang met belangrike temas wat reeds 

vooraf na vore getree het. Dit trek parallelle tussen Gysbrecht wat 'n 

geroetineerde en onnatuurlike bestaan voer en sy verlange na 'n vryer leefwyse 

asook die onnatuurlike geteerde straatvlak, riviere en spruite wat hulle ware aard 

verloor het en nou vasgevang is in tonnels onder die oppervlakte onderweg na die 

see (Smuts, 1998: 75- 76). 

lndirekte innerlike monoloog bied materiaal aan wat nooit self deur die karakter 

uitgespreek is nie, asof dit direk uit sy of haar bevvussyn kom. Dit geskied 

hoofsaaklik in twee vorme: 

DIREKTE REDE 

Gesproke taal word in hierdie vorm direk 'Neergegee. 

Dialoog en gedagtes realiseer in dialoogvorm met uitsluiting van aanleiding in die 

derde persoon byvoorbeeld: 

Hy se: "Sal jy met my praat ?. " 
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Sy dink: "Sal jy my antvvoord ?". 

INDIREKTE REDE 

Woorde van 'n spreker word in hierdie vorm weergegee met wysigings volgens 

die verteller se standpunt veral ten opsigte van persoon en plek, byvoorbeeld: "Hy 

wonder of sy met horn sal praat; of hy haar sal antwoord." 

Hierdie vorm identifiseer die spreker en sy gedagtes by wyse van vertelling of 

gerapporteerde gedagtegang. 

Tussen die direkte en indirekte innerlike monoloog word dikwels 'n tussenvorm 

onderskei; die sogenaamde "erlebte rede" (dinkpraat). lndirekte innerlike 

monoloog word in hierdie vorm weergegee en geskied soos by direkte rede, maar 

in die derde persoon, byvoorbeeld: Hy dink: "Sal sy met my praat ?" By wyse 

van hierdie tegniek word die gedagtes van persona weergegee en die binneste 

van karakters oopgestel, terwyl die verteller op die agtergrond bly (Smuts, 

1998:77-78). 

• RUIMTE 

Die elemente, gebeure en personasies in 'n verhaal figureer binne die dimensie 

van ruimte en tyd. Ruimte maak 'n essensiele deel uit van alle menslike 

belewenis en is duratief van aard. Dit is deurgaans aanwesig. Hierdie ruimtelike 

dimensie van die mens se voorstellingsvermoe is omvattend van aard en sluit die 

visuele, ouditie'Ne, taktiele waarnemings, reuk, smaak, intui"sie, ensovoorts. in. Dit 

bring mee dat die leser van die vertelteks die personasies ervaar as behorende tot 

en be'Negende in die daargestelde ruimte. Die vertellerteks sowel as die 

personeteks is dus betrokke. 

Ruimte word in die literatuur met 'n verskeidenheid wisselterme aangedui soos 

onder andere agtergrond, milieu en plek Dit behels egter baie meer as net die 

plek waar karakters hulle bevind en waar gebeure plaasvind. Oak die lokaliteite 

wat deur die herinneringe en vooruitskouings van personasies opgeroep word, 
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word betrek (Smuts, 1998:39). Die hele "narratiewe klimaat" word ingesluit, sodat 

alles wat in die vertelteks gebruik word om 'n bepaalde situasie te konstitueer, die 

vertelruimte uitmaak. Dit bring mee dat die vertelteks op sigself nie ruimte besit 

nie, maar ruimtelik opgebou word uit kodes (informasiebronne) waarin die verteller 

van die teks of die karakters van die storie harken kan word. Hierdie 

informasiebronne is ruimteduidend daarin dat dit lei tot "... what the reader is 

prompted to create in imagination (to the extent that he does so), on the basis of 

the characters' perceptions and/or the narrator's reports" (Chatman, 1978: 104 

soos aangehaal in Brink, 1987:109). 

Die jonger Afrikaanse prosa toon duidelike tekens van hierdie genuanseerde 

benutting van ruimte. Teenoor die patroonmatige hantering van ruimte in ouer 

prosa waar daar hoofsaaklik onderskei is tussen die landelike en nie-landelike, is 

daar by jonger werke in Afrikaanse literatuur 'n al grater vervloeiing van ruimte. 

Karakters word al hoe meer gekonfronteer met die onbekende en paradoksale 

wat die gevestigde patrone binnedring. Die landelike wat, tradisioneel positief 

geevalueer is, 'NOrd byvoorbeeld in Etienne van Heerden se ''T oorberg" en 

Alexander Strachan se 'Werfbobbejaan" deur 'n toenemende boosheid tot die 

negatiewe omskep, terwyl Etienne Leroux in "Die mugu" die stad positief 

aanwend om die hooffiguur te bevry van die konvensionele. In "Die Jakkalsjagter" 

van Alexander Strachan is daar by die karakter Lenka 'n rustelose beweging van 

ruimte tot ruimte in 'n paging om sy eensaamheid te ontsnap, wat uiteindelik dui 

op 'n futiele handeling (Smuts, 1998:47-48). Ruimte figureer dus in die vertelteks 

deur 'n dubbele duidingsproses van die vertellersteks en personeteks sowel as die 

laser se konstruksie vanuit die kodes wat daarin vervat is. 

Vertelde ruimte in 'n verhaal realiseer by 'n laser aan die hand van bepaalde 

prosesse waardeur intersubjektiewe kodes oorgedra word. Brink (1987:112-118) 

verwys breedvoerig na voorbeelde van strategiee onderliggend aan die prosesse. 

Hier 'NOrd slegs enkeles aangedui: 
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• HERHALING 

Ruimtegegewens word betekenisvol en aktief as dit telkens in die vertelteks 

terugkeer. Dit verkry 'n katalisatorfunksie in die karakters se handelinge in die 

verhaal. As 'n pleknaam byvoorbeeld tot so 'n mate herhaal word dat 'n 

handeling nie kan realiseer ''tensy" dit daar plaasvind nie, verkry dit 'n besondere 

funksie. Soortgelyk word ruimte wat by 'n eerste benoeming in besonderhede 

voorgestel word, later deur 'n blote verwysing daama, 'n aktiveerder vir die ruimte 

in geheel. 

• AKKUMULASIE 

Deur algaande meer informasie in verband met 'n gegevve ruimte beskikbaar te 

stel, word 'n "lee kode" algaande gevul met moontlikhede. Die invul en aanvulling 

van besonderhede word dus konstituerende attribute van 'n ruimte waar karakters 

tuis hoort en bepaalde gebeure kan plaasvind: 

"Het gaat er dan minder om, dat 'zich hier dit heeft afgespeeld', dan dat 'het 

hier zo is dat dit zich er kan afspelen" (Bal, 1980:104). 

• BENOEMING 

Die blote noem van voorvverpe konstitueer ook narratievve ruimte. In Van Melle se 

roman, Bart Nel, word Bart se plaas aanvanklik net genoem en dan volg drie 

bladsye beskrywing daarvan. Die vverklike ruimte verkry eers narratiewe 

implikasie wanneer die nietige dinge soos beeste, skape en bokke genoem word. 

Die leser word sodoende gei"nspireer om al meer die ruimte te interpreteer in 

terme van 'n oop ruimte wat onbeskermd is soos die mens se lewe teen aanslae 

van buite. 

• INTERAKSIE MET ANDER ASPEKTE VAN DIE VERHAAL 

Wanneer bepaalde ruimte spesifiek gekoppel word aan 'n karakter, word dit 

dikvvels 'n "verlengstuk" van die karakter en omgekeerd. Soortgelyk is die 
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interaksie tussen ruimte en gebeure beduidend. Bepaalde situasies (byvoorbeeld: 

om in die tronk te wees) ontneem 'n karakter sy of haar bewegingsvryheid. Dit 

open moontlikhede van bepaalde reaksies in gedagtevlugte. 

Ruimte kan verskeie funskies in 'n verhaal he. Smuts (1998:48) verwys 

samevattend na vier van die belangrikste funksies naamlik: 

- Dit kan karakteriserend werk 

- Dit kan atmosfeer en stemming skep 

- Dit kan bou aan spanning 

- Dit kan simboliese waarde verkry en verdiep. 

Die uitbeelding van een ruimte kan eksplisiet of implisiet gedoen \IVOrd. Eksplisiete 

uitbeelding van ruimte is normaalweg direkte beskrywing. lmplisiete beskrywing 

dra by tot die rykheid en tekstuur van die verhaal. In Etienne Leroux se roman 

"Magersfontein o Magersfontein!" \IVOrd daar in die opening met 'n wye beeld 

gewerk wat al hoe skerper fokus tot by 'n drankservies, terwyl Van Melle se roman 

"Bart Nel" afgesluit word met 'n man wat in verbeelding oor die swaar donker 

aarde stap na die lig teen die verte. Op hierdie wyse \IVOrd ruimte in patrone 

aangewend wat wissel van sirkels en simmetriese patrone tot opposisie en 

vertikale of horisontale verhoudings. 

Dit is belangrik om daarop te let dat tyd en ruimte in die twintigste eeu al minder 

as skeibare entiteit beskou \IVOrd. Dit neem al hoe meer die vorm van 'n eenheid 

aan namate die begrip tydruimte in die filosofie ontwikkel. 

• TYO 

"Time is not only a recurrent theme in a great deal of narrative fiction, it is 

also a constituent factor of both story and text" (Rimmon-Kenan, 1983:44). 

Hierdie stelling van Rimmon-Kenan dui op 'n bewuste voortgang van tyd in 'n 

verhaal wat strategies binne die vertelteks geaktiveer word en terselfdertyd ''tyd" 
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binne die werk tot stand bring. Hierdie tydsaspek is van besondere belang in 

verhalende kunsvorme, aangesien gebeure aangewese is op beweging 

(verandering) en die handelinge van epiese karakters. 

Sedert die vroegste tye word geskrewe taaltekste beskou as linear van aard wat 

meebring dat gebeure in tyd na mekaar aangedui vvord. Artstoteles se 

beskrywing van 'n intrige maak byvoorbeeld melding van 'n begin, middel en einde 

sowel as 'n oorsaak en gevolg relasie (De Kock en Cilliers, 1991: 13). 

Gedurende die laat negentiende en vroee twintigste eeu het daar egter drastiese 

aanpassings in tydsopvatting na vore gekom deur onder meer die bydraes van 

Bergson se ontginning van tydsduur, Einstein se opvatting van tydruimte en die 

dieptepsigologie van Freud en Jung. Die kem van hierdie aanpassings le in 'n 

verskuiwing van fiksionele belewenis van horlosietyd na ervaring van subjektiewe 

"innerlike tyd" of "droomtyd". 

Daar word redelik algemeen aanvaar dat die ondersoeke van Gerard Genette, die 

Franse strukturalis, die basis vorm vir resente en belangrike uitsprake oar tyd in 

literere werke (Smuts, 1998:16). Hier word vervolgens kortliks enkele belangrike 

vertelstrategiee bespreek insake tyd, volgens Genette se indeling van hierdie 

dimensie. 

Genette onderskei drie hoofsapekte in sy benadering van tyd, naamlik volgorde, 

duur en frekwensie. 

• VOLGORDE 

'n Literere werk ontvou in 'n realisasietydperk waarbinne dit deurlees en 

deurluister word. As sodanig vvord 'n kunswerk in tyd bewerkstellig deur insidente 

op 'n tydskaal te rangskik. 

Westerlinge se tydsopvatting is linear van aard en verskil van die sikliese 

tydsopvatting van byvoorbeeld die ou Griekse beskawings en Oosterse denke. 

GGebeure word opeenvolgend in tyd aangedui. Volgens Tobin (1978: 12-16) 

is hierdie opvatting van tyd herleibaar na die Juda"ies Christelike tradisie 
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wat as monote·istiese religie ontplooi langs die weg van 'n oorsaak-gevolg relasie 

vanuit 'n primere oorsaak. Hierteenoor het Heraklitos as voor-Sokratiese wysgeer 

'n eindelose kringloop van werelde wat ontstaan en weer vergaan volgens 'n 

sikliese vaste maat in sy kosmologie aangedui (Venter, 1973:16). 

Lineere aanbiedinge word egter onmoontlik namate gebeure al hoe meer 

gelyktydig plaasvind. As gevolg van hierdie gelyktydigheidsmoontlikheid moet 

gebeure in die werklikheid mulitlineer langs mekaar geplaas word, wat 'n keuse 

ten opsigte van volgorde noodsaak. Hierdie keuse is betekenisvormend. Durrel 

stel dit soos volg: 

'What I most need to do is to record experiences, not in the order in which 

they took place - for that is history - but in the order in which they become 

significant for me" (Durrel, 1960:115). 

Skrywers bewerkstellig dus doelbewus tydsafwykings om lesers te motiveer om 'n 

besluit te neem oor die funksie en doel daarvan. Hier word twee voorbeelde 

genoem: 

In Etienne Leroux se roman "Een vir Azazel" begin die verhaal met die 

ontdekking van die lyk van Adam Silberstein. Chronologies behoort hierdie 

moment eers aan die einde van die verhaal. Leroux werk dus volgens die 

beginsel "in medias res", deur met 'n krisis te begin en stelselmatig daama die 

aanleidende gebeure uiteen te sit. Anna M. Louw beweeg weer in haar roman 

"Kroniek van Perdepoort" antichronologies binne 'n tydsbestek van drie dae met 

sterk chronologiese insette binne elke dagperiode. 

Afwykings van hierdie aard in die chronologiese patroon word hoofsaaklik 

bewerkstellig deur die gebruik van terugverwysing en vooruitwysing - begrippe 

wat Genette ( 1998) onderskeidelik analepsis en prolepsis noem. 
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• TERUGVERWYSING EN VOORUITWYSING 

Terugverwysings word geaktiveer deur vergelykings, parallelle en teenstellings 

tussen die hede en die verlede of dit kan ingebed word as 'n herhinnering van 'n 

karakter. Dit is veel omvattender as vooruitwysings en kom meer dikwels voor. 

Vooruitwysing veronderstel 'n bepaalde voorkennis en is veral 'n vrugbare 

strategie wanneer 'n verteller met 'n agtemaperspektief die lasers aanspoor, lei of 

mislei op soek na dit wat nog ontdek moet word as gevolg van 'n gebrek aan die 

oorkennis. Om hierdie rede word vooruitskouings deur 'n toekomsseker verteller 

opgeroep deur die gebruik van verwagtings, verlanges en begeertes. Hier word 

verduidelik aan die hand van enkele voorbeelde: 

Dalena Matthee se roman "Kringe in 'n bos" se vertelde tyd beslaan vyf dae in die 

Knysnabos. Die hedeverhaal word egter met 'n verledeverhaal verweef wat die 

karakter Saul se hele leeftyd omspan. Dit word chronologies bewerkstellig deur 'n 

ongelyke beregtiging van die hede wat minder as 'n kwart van die teks beslaan en 

tien terugflitse wat meer as 'n driekwart daarvan beslaan. Die terugflitse word 

verder hoofsaaklik in die verledetydsvorm aangebied en die hede in die historiese 

teenwoordige tyd. Die suiwer chronologiese terugflitse van Saul se lewe 

ontwikkel verder parallelle chronologiese strukture tussen die hede en die 

verlede. Hierteenoor motiveer Etienne Leroux in "Die mugu" die radikale 

karakterverandering wat 'n wegbreek na 'n meer ongebonde leefwyse in die 

middeljare meebring deur 'n terugflits van 'n vroeer ongebonde bestaan. Met 

hierdie antisipasie skep hy 'n verwagting van 'n onafwendbare gebeurtenis in die 

toekoms (Smuts, 1998:23-25). 

• DUUR 

'n Verhaal word gebore en gelees in die alledaagse lewe en as sodanig is dit deel 

van die historiese tyd van die mens se bestaan. Vanuit hierdie historiese tyd kan 

daar onderskei word tussen die begrippe verteltyd en vertelde tyd. 



VERTELTYD 

VERTELDE TYO 

140 

Verwys na die tyd (bladsyruimte) wat die vertel van 'n 

verhaal of onderafdeling daarvan vereis. 

Verwys na die tydvak (periode) wat deur die storie gedek 

word (byvoorbeeld vanaf geboorte tot stervve). 

Dit betrek twee vlakke naamlik: 

STORIETYD 

PLOTTYD 

die gekonstrueerde storie in geheel 

die tyd waarin die storietyd in die vertelteks georganiseer is. 

Tydsduur konstitueer dus vanuit 'n wisselende verhouding tussen verteltyd en 

vertelde tyd en kan meer geskakeerd omskryf word as die vertelritme (Bal 1980) 

ontstaan as gevolg van die afwisseling van "rek en krimp" in die vertelteks. 

Hierdie verhouding tussen die vertelteks en storie kan verskillende vorme 

aanneem. Dit kan manifesteer as: 

'N ELLIPS 

'n Belangrike gebeurtenis in die storie word uit die vertelteks weggelaat sodat die 

vertelteks "kleiner'' word as die "vertelde tyd". Daar word dus 'n gaping in die 

verhaal geskep deur die weglating van 'n gedeelte storietyd. Slegs enkele 

kriptiese gegewens wat "moontlik" verwys na die gebeurtenis, wek 'n vermoede by 

die leser. Hiermee word 'n hierargie van gegewens geskep wat die leser lei om te 

onderskei wat belangrik is vir die storie. 

'N SAMEVATTING 

Deur gebruik te maak van 'n opsomming, kan daar in beperkte verteltyd 'n 

aansienlike tydsduur gedek word. Die inkrimping van tyd wat so bewerkstellig 

word, skep besondere moontlikhede vir weergawes van personansies se groei 

vanuit en reaksie op gebeurtenisse wat oor tyd plaasgevind het. Enkele frases 

suggereer dikwels dat 'n aansienlike tyd verloop het. 
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TONE EL 

Tydsdekking vind ook plaas deur "dramatisering" en realiseer per se in dialoog. 

Die tydsduur van die verhaal korreleer dan hoofsaaklik met die van die storie. Die 

leser het direkte toegang tot die woorde, denke en dade van personansies en is 

nie afhanklik van 'n verteller nie - gevolglik is hierdie vorme stark oorredend. 

UITBREIDING 

'n lnsident in die vertelteks kan deur uitvoerige beskrywing daartoe lei dat die 

tydsduur vertraag of gerelativeer word. 

POUSERING 

Deur die natuurlike verloop van die dialoog te onderbreek as karakters of die 

verteller begin bespiegel, kan die storie tot stilstand gebring word, terwyl die 

vertelteks voorgaan. Soortgelyk sou die onderbreking van een tipe verhaalteks 

(byvoorbeeld 'n storie) deur 'n ander tipe (byvoorbeeld 'n meditasie) dieselfde 

effek bewerk (Brink, 1987:101-103). 

Hierdie orde waarin handelingsmomente aangebied word, is dus 'n gemaakte 

orde en uniek aan elke verhalende kunsvorm. In die meeste romans is daar 

afwisseling wat tot tempoveranderings lei34 Die tempo is op sy vinnigste waar 

daar opgesom word en 'n groat hoeveelheid vertelde tyd in 'n klein gedeelte 

verteltyd aangebied word. Sodra daar oorgegaan word tot vertelling, word die 

tempo vertraag en nog stadiger tydens toneelmatige aanbieding. Dit kom tot 

stilstand by pouserings. Op hierdie wyse word spanning in die verhaalgang tot 'n 

groot mate beheer. 

FREKWENSIE 

Frekwensie verwys na die verhouding tussen die aantal kere dat 'n gebeurtenis in 

die storie voorkom en die aantal kere dat dit in die vertelteks aangedui word. 

34 In sy inleidende studie tot die roman bied Smuts (1998: 31-35) 'n bondige beskrywing van tempo en die 
werking daarvan in verskeie resente Afrikaanse romans. 
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"Frequency then, involves repetition, and repetition is a mental construct 

attained by an eliniation of the specific qualities of each occurence and a 

preservation of only those qualities which it shares with similar occurences" 

(Rimmon-Kenan, 1983:56). 

Herhaling op sigself is egter 'n narratiewe onmoontlikheid aangesien informasie 

voortdurend akkumuleer in die voorafgaande gebeure wat die volgende 

"herhaling" bloat 'n ooglopende punt van ooreenkoms met die vorige maak. 

Hierdie "herhaling" kan op verskillende maniere in die verhaalteks geaktiveer 

word: 

• Deur eenmalig te vertel wat eenkeer gebeur het. 

• Deur iets wat meer as een keer gebeur het te vertel soveel kere as wat dit 

gebeur het. 

• Deur iets wat gebeur het, meer kere te vertel. In hierdie verband kan 'n 

skrywer van meer as een verteller gebruik maak, sodat die leser deur 

akkumulasie van informasie uit verskillende gesigspunte 'n interpretasie 

van die gebeure kan maak. 

• Deur iets wat herhaaldelik gebeur het, net een keer te vertel. In Henriette 

Grove se roman "Die kerel van die Perel'' word daar ten opsigte van die 

karakter Elwiena eenmalig genoem dat haar ma haar mond kleintyd met 

karbolseep gewas het as sy leuens vertel. Die leser vermoed dus 

soortgelyke optrede telkens as sy gestraf word. Hierdie vermoede word 

ook verder afgevuur deur die dialoog in soortgelyke situasies. Die seepbel 

van die karbolseep word byvoorbeeld telkens opgeroep in 'n lewensituasie. 

Frekwensie het dus 'n besondere funksie ten opsigte van tydsduur: 

• Dit kan informasie verskaf wat die leser se interpretasie van die teks 

bei'nvloed 

• Dit kan 'n ekonomiese middel wees waarmee 'n vertelling ingekort word 

• Dit kan spesifieke gebeure beklemtoon 

• Dit kan bloat aanvullend wees (Smuts 1998,36-38). 
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Uit die voorafgaande bespreking kan dus afgelei word dat 'n koppeling van tyd 

met die aspek van gebeure veral sal fokus op die proses van verandering, terwyl 

'n koppeling met karakter toegang verleen tot 'n karakter se opbou van 'n eie 

ruimte. 'n Koppeling met die aspek van ruimte skep uiteraard moontlikhede vir 'n 

dinamiese wisselwerking met personasies en gebeure. 

• DIE VERTELSINTANSIE 

Onder vertelsinstansie word al die instansies ingesluit wat betrokke is by die 

vertelproses, naamlik die komplementerende pare: reele auteur I reele leser; 

implisiete auteur I implesiete leser; verteller(s) I hoorder(s). 

Daar is reeds gewys op die aard en funksie van die reele en implisiete auteur. 

Daar word nou gefokus op die verteller in die binneteks om sodoende enkele 

vertelstrategiee bloot te le. 

Die vertelde wereld waarbinne die verhaal afspeel, word deur 'n verteller vanuit 

'n bepaalde vertellingshoek aangebied. Hierdie verteller is denkbeeldig van 

aard en kan beskryf word as: 

" ... a perspective from which the story is presented" (Bronswaer, 1970: 

18). 

Dit is dus belangrik om binne die proses van vertelling naas die persoon as 

verteller ook te let op die wyse waarop daar waargeneem word. Daar moet met 

ander woorde onderskei word tussen wie vertel en uit wie se waarneming daar 

vertel word. Twee instansies word per se identifiseer, naamlik vertellers en 

fokaliseerders. 

Hierdie instansies word nie altyd in die vertelteks benoem nie, maar is 

uitkenbaar aan verskillende vertelstemme wat op al die gespreksvlakke soos 

geselekteerde "spore" in die teks getrap is en geleidelik aan die leser ontvou 

word. Die verteller se vertelsituasie bly dus konstant, terwyl sy of haar 
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perspektief voortdurend kan verander. Vervolgens word gefokus op die 

betrokkenheid en funksie van hierdie instansies in die vertelproses. 

• DIE VERTELLER 

In aansluiting by Genette, kan daar in die vertelde wereld (diegesis) onderskei 

word tussen 'n eksterne verteller ( ekstradiegeties) en interne verteller 

(intradiegeties) as "two narrative postures" waar die storie deur 'n verteller buite 

die storie vertel word of deur 'n karakter binne die storie (Genette, 1980: 244). 

Eksterne vertellers is meestal derdepersoon vertellers, terwyl interne vertellers 

meestal eerstepersoon vertellers is. 

EKSTERNE VERTELLERS 

Orie perspektiewe kan onderskei word: 

'n Eksterne verteller ( ekstradiegetiese verteller) kan 'n instansie wees 

wat nie alleen ten volle vertroud is met die hede en verlede van die 

omgewing waarin die karakters hulle bevind nie, maar kan oak kennis 

dra van die inter- en intrapersoonlike eienskappe van die personasies 

sowel as die volledige verloop van die vertelproses. Die vertelling 

geskied dus vanuit 'n panoramiese perspektief en kan ten beste vergelyk 

word met die alwetende of alomteenwoordige verteller. 

perspektief bied besondere vryhede en moontlikhede aan 'n 

(Brink, 1987 ; 152). 

So 'n 

skrywer 

'n Meer gereduseerde perspektief word aangetref in die personale 

vertelsituasie waar 'n sensitiewe of boeiende persoon gekies word en 

deur wie die wereld waargeneem word. Hierdie benadering hou sterk 

moontlikhede van subjektiwiteit in aangesien openbaring deur 

gerapporteerde waarneming plaasvind. Die vertellingshoek is primer in 

diens van hierdie sentrale figuur en word daardeur gekarakteriseer, wat 

die moontlikheid van oormatige manipulering van personasies inhou. Op 
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hierdie wyse kan die argument van die verhaal maklik krag verloor 

(Smuts, 1998: 108). 

Dikwels word daar net van 'n derdepersoon objektiewe verteller gebruik 

gemaak om verslag te lewer oor wat gesien en gehoor is. So 'n 

vertelsperspektief is minder gebonde as byvoorbeeld 'n "ek-verteller'' en 

word sterk opgebou deur dialoog en handeling (Smuts, 1998: 108). 

INTERNE VERTELLERS 

Die interne verteller is 'n verteller van "binne" die storie - dus 'n karakter in die 

storie. As sodanig word die verhaal deur 'n "ek-verteller" vertel wat op twee 

wyses betrokke kan wees by vertelde gebeure, naamlik volledig aanwesig of 

gradueel afwesig (Genette, 1980:45) 

Dit impliseer betrokkenheid wat op 'n glyskaal kan wissel vanaf absolute 

betrokkenheid deur 'n intieme verbondenheid met 'n sentrale figuur 

(homodiegeties) tot onttrokkenheid waar bloot verslag gelewer word oor wat as 

ooggetuie waargeneem is en selfs slegs tweedehands gehoor is 

( heterodiegetiese ). 

Om hierdie rede word die ek-verteller dikwels gebruik as 'n 

distansieringstegniek om met groter onbetrokkenheid uit 'n ek-hoek te kyk. Die 

besonder intieme stem wat met 'n ek-verteller assosieer word en die neiging tot 

vertroulikheid wat daardeur bevorder word, "krimp" die afstand tussen verteller 

en leser. In Karel Schoeman se roman "Op 'n eiland" word die hele verhaal 

byvoorbeeld deur 'n ek-spreker vertel, volgens sy eie relaas van die gebeure en 

ander se reaksies op horn. As sodanig is hy nooit selfopenbarend nie. 

Die aard van die ek-verteller be·invloed dus rapportering. 'n Hipersubjektiewe 

relaas kan byvoorbeeld maklik daartoe lei dat 'n karakter volledig openbaar 

word, maar nie objektief nie. Omdat 'n ek-verteller nie deurgaans aanwesig is 

by handelinge nie en soms tweedehands 'n meedeling rapporteer, bring dit 'n 
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beperkte kennis mee wat eensydigheid en onbetroubaarheid bevorder. As 

sodanig moet dit strategies aangewend word om positief benut te kan word. 

Die ek-verteller het verder 'n drastiese invloed op die vertelstyl, aangesien die 

skrywer vir die duur van die hele verhaal sy styl voortdurend moet aanpas, 

terwyl 'n derdepersoon verteller 'n skrywer se normale styl eie aan horn of haar 

kan handhaaf en slegs nodig het om aan te pas tydens dialoog in 

ooreenstemming met die aard van die karakters (Smuts, 1998:101-104). 

FOKALISEERDERS 

Fokalisasie verwys na die verhouding tussen die instansie wat sien en dit wat 

waargeneem word en is beskryfbaar as 'n antwoord op die vraag: Wie neem 

waar? Ofskoon Genette ( 1980) fokalisering onder die modus van die vertelteks 

plaas, dui Rimmon-Kenan (1983: 85) tereg aan dat dit opgeneem kan word in 

die storie waar dit setel in 'n karakter of in die vertelproses waar dit as strategie 

van die verteller beskou kan word. 

T er illustrasie word 'n praktiese voorbeeld aangehaal en uiteengesit deur Van 

Zyl (1992) in 'n referaat oar die onderwerp: 

'"n Vrou neem haar bejaarde moeder vir 'n besigtigingstoer deur 'n nuwe 

aftree-oord in die hoop dat sy daar sal wil gaan woon. Sy wys haar die 

mooi kamers en vertel haar van die goeie siekeboeg: van al die 

bedrywighede wat vir oues van dae gereel word en hoe goed die 

versorging daar is. "Weet ma," se sy, "ek sal self eendag hier wil kom 

woon". "Nee dis goed my kind," antwoord haar moeder, "ek sal vir jou 

hier kom kuier". 

In die teks is daar sprake van 

• 'n Naamlose alwetende verteller 

• 'n Dogter 

• 'n Moeder. 
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Al drie is strategies in die verhaal as fokaliseerders betrokke by die s~el met 

fokalisasie: 

• 

• 

• 

Die verteller is neutraal. 

Die dogter het 'n positiewe siening met 'n duidelike motief, naamlik om 

haar moeder te oortuig. Die verteller bied haar siening indirek aan 

voordat sy direk aan die woord gestel word. Die ongekwalifiseerde wyse 

waarop positiewe terme soos "mooi" en "goeie" deurgegee word, dui 

daarop dat die skrywer na alle waarskynlikheid haar siening deal. 

Hierdie "gedeelde siening" dra sterk by tot die manipulasie van die leser 

of hoorder in hierdie positiewe rigting ten spyte van die ingeboude tekens 

wat dui op die be"invloeding van die moeder as doelwit. Die direkte 

siening van die dogter en die dialoog kan beskou word as 'n uitbarsting 

van entoesiasme - 'n finale be"invloeding om die moeder oor te haal. 

Die slot vorm die klimaks en weerspieel die moeder se blik op sake. Die 

klimakseffek word bereik deurdat die moeder 'n totaal ander siening van 

die saak het. Verskeie afleidings kan gemaak word uit die gegewens wat 

vervat is in haar siening. Sy hoef byvoorbeeld nie te verskil van die 

verteller en haar dogter se positiewe ingesteldheid teenoor die oord nie. 

Daar word ook baie gesuggereer oar haar verhouding met haar dogter. 

(Van Zyl soos aangehaal in Steenberg & Du Plessis, 1992: 95). 

Hieruit blyk dit duidelik dat die fokaliseerder die instansie is wat in die teks 

fokaliseer. Om hierdie rede word daar gepraat van 'n vertelteks met 

"wisselende fokalisering" wanneer daar sprake is van 'n verteller wat nie 'n 

spesifieke karakter of terrain in die storie uitsonder waarop gefokus word nie. 

Fokaliseerders "kyk" dus na dieselfde werklikheid, maar rapporteer verskillende 

indrukke. Hierdie fokalisering word ekstern of intern by die storiegegewe in die 

vertellersteks betrek. 

'n Eksterne verteller kan van buite af in die storie terugkyk op gebeure waarby 

hy of sy betrokke was en weer van daar na die hede terugkyk met beter begrip 

vir dit wat destyds onverklaarbaar was. Hierdie fokaliseringproses word 

gewoonlik gemarkeer deur 'n oorgang van perseptuele fokalisering (visuele 

waarneming van byvoorbeeld 'n spesifieke toneel) na konseptuele fokalisering 



148 

('n "binneblik waarmee gevoelens en gemoedstoestande in verband met die 

waargenome toneel in verband gebring word). Dit is 'n proses van 

verinnerliking wat 'n brug slaan na gegewens en die verlede deur die 

waarneming van dieselfde toneel in die hede. 

lnterne fokaliseerders se gesigspunte is die van enkele karakters in die storie 

en hulle visie berus op veronderstelling en identifikasie met ander karakters. 'n 

Karakter word byvoorbeeld gebruik om fokalisering te "rig". Deur 'n beskrywing 

te gee van wat hy of sy met hul "geestesoog" sien, word die leser en die ruimte 

van die verteller betrek om sodoende saam met horn of haar waar te neem op 

die wyse waarop die karakter sien (Brink, 1987: 142-143). 

Hierdie vertellers en fokaliseerders funksioneer op verskillende narratiewe 

vlakke wat deur verskillende vertelsituasies meegebring word. Die verteller kan 

byvoorbeeld die visie van 'n karakter direk weergee deur die karakter aan die 

woord te stel. So 'n direkte weergawe vorm 'n "ongedeelde visie", aangesien dit 

kan verskil van die verteller soos afgelei kan word uit byvoorbeeld die ironiese 

toon wat die verteller tussen dialoog en gedagteweergawes inneem. 

Die visie van een karakter deur middel van 'n ander karaker kan ook deur die 

verteller onder woorde gebring word, terwyl visies ook oormekaar kan skuif 

soos uitgebeeld in die voorafgaande verhaal. Die hoeveelheid kanse wat aan 'n 

karakter verleen word deur fokalisering, het tot 'n groot mate te make met die 

magsverhouding wat daar tussen die karakters bestaan (Steenberg & Du 

Plessis, 1992:95). 

Dit alles bring mee dat daar 'n "ingebedde teks" in die vertellersteks voorkom. 

Dialoog in die vertellersteks is 'n voorbeeld van so 'n ingebedde teks. Brink 

(1987: 155-156) wys daarop dat so 'n ingebedde teks se storie: 

• lmplikasies kan inhou vir die verwikkelingsplan van die primere storie 

• Verhelderend en verduidelikend kan wees 

• T emas kan aandui wat deur personasies met 'n storie ge"illustreer word 
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Kommunikasie in een rigting aanbied aangesien die oorspronlike verteller 

op die personasie kon inwerk, maar nie anders om nie. 

SAMEVATTEND 

Die verteller is dus een instansie van die vertelproses en as sodanig is dit van 

narratologiese belang hoe hy of sy optree binne die proses van vertelling. 

Tereg se Lanser (1981: 85) dat: 

"If the goal of a communicative act is maximum reception, then the 

satisfaction of that goal, the manner in which the message is received, 

interpreted and valued, depends on a complex of factors involving the 

speaker's relationship to the listener, the message and the verbal act." 

Hierdie verteller word deur die implisiete outeur in die lewe geroep wat 

terselfdertyd ook deur seleksie en kombinasie van materiaal sowel as die 

rangskikking daarvan in hierargiese patrone die de'ikses van die storie skep. 

Nog duideliker gestel, is dit: 

" ... die leser se indentifisering, realisering en interpretasie van die 

de"iktiese verwysings na die egosentriese spreker, persona, die 

tydruimtelike konteks en taalimplikasies en die prosateks wat, in 

samehang en ge"integreer, 'n de.iktiese ruimte skep. Die de"iktiese ruimte 

gee aanleiding tot die leser se interpretasie van die ge"impliseerde 

boodkap van die teks" (Anker, 1987: 226). 

Hierdie ge"impliseerde boodskap kan gebruik word om 'n bepaalde 

wereldbeskouing oor te dra en beinvloed as sodanig denke. 

3.5 KONKLUSIE 

Uit die voorafgaande kan die volgende wesenstrekke van 'n verhalende 

kunsvorm onderskei word: 
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'n Verhalende kunsvorm is 'n getruktureerde taal-entiteit wat betekenis 

dra en wat lei tot ge"intensiveerde waarneming by 'n ontvanger. Hierdie 

ge·intensiveerde waarneming realiseer vanuit 'n kommunikasieaanname 

wat bepaal dat die outeur van die werk altyd met 'n bepaalde uiting 'n 

herkenbare intensie het. Deur 'n proses van seleksie en kombinasie 

word beskikbare materiaal en omstandighede in die empiriese 

werklikheid tekstueel op so 'n wyse gestruktureer dat dit die 

medewerking van die waarnemer maksimaal betrek ter bereiking van die 

intensie. 'n "Gemaakte" vertelteks wat afgebaken word teenoor die 

wereld daarbuite word veronderstel. Die vertelteks word dus geraam wat 

per se 'n begin en 'n einde impliseer. 

'n Verhalende kunsvorm is dus 'n eiesoortige ruimte wat afgebaken is 

tussen 'n begin en 'n einde waarvan Lotman (1977: 214) tereg opmerk: 

"While the beginning of a text is in some degree associated with 

modeling the cause, the end activates the feature of the goal." 

Hierdie afgebakende eiesoortige ruimte is die wereld van die artefakt wat 

deur die outeur "in wording geslyp" word tot 'n bepaalde vorm wat as 

boodskap met 'n bepaalde intensie gerig word aan 'n ontvanger, sander 

wie se medewerking dit nie as kunsvorm kan realiseer nie. In 'n 

verhalende kunsvorm gaan dit om kommunikasie. 

• Die ontvanger van die boodskap verkry toegang tot die eiesoortige ruimte 

van die kunsvorm deur die grens daarvan oar te steek. 'n Verhalende 

kunsvorm moet vooraf van rigtingwysers voorsien word wat as lee tekens 

'n verhouding met die teks skep om daardeur ingevul te word. In 'n 

roman is die titel en outeursnota byvoorbeeld belangrike prefigurasies 

van die storie wat deur die vertelteks ge-ironiseer of verkeerd bewys kan 

word. Die voorwerk tot die vertelteks lewer 'n belangrike bydrae tot die 

afbakening van 'n verwagtingshorison vir die verhaal. Die ontvanger 

word dus by die kunswerk betrek deur die skep van bepaalde 
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verwagtinge wat konformeer of strydig is met bestaande konvensies wat 

geld in die kultuurgemeenskap. 

Sodra die "grensgebied" van die artefakt betree word, figureer daar 'n 

vertelteks wat op makro-vlak gekenmerk word deur een of meer grater 

onderdele (byvoorbeeld hoofstukke of eenhede) waarbinne daar op 

mikro-vlak fyner verdelings (byvoorbeeld paragrawe en sinne) onderskei 

kan word. Deur strategiese afbakening van hierdie betekeniseenhede 

word breuke in die taalteks bewerkstelling wat in wisselwerking met die 

deurlopendheid van die vertelteks, teen die chronologiese patroon in 

betekenis konstitueer. Hierdeur word die ontvanger (leser) geaktiveer 

om al hoe meer tyd-ruimtelike grense oar te steek deur die twee 

modusse van gebeure en bewussyn. Die leser word as sodanig betrek 

by 'n vorm waarin daar in twee rigtings gefokus word naamlik die storie 

en die vertelproses wat meebring dat hy of sy terselfdertyd verteller en 

leser word deur dit wat aangeneem en selfs gese word te korreleer om 

sodoende 'n geloofwaardige geheel te vorm wat met die leetwereld 

versoenbaar is. Die leser van die verhalende kunswerk word dus 

opgebou tot die intensie van die vertelteks deur die vertelproses. 

• Hierdie opbouproses geskied deur strategiee wat verband hou met die 

verhouding tussen die vertelsinstansie en die leser. Nader omskryf, het 

dit te make met die graad van direktheid en indirektheid waarmee die 

narratiewe informasie oorgedra word vanuit bepaalde gesigspunte. Deur 

wisselende grade van bewustheid van die verteller se betrokkenheid by 

die vertelteks, word die storie in die lewe geroep by die leser. Hierdie 

grade van bewustheid strek vanaf openlike manipulasie van die 

vertelteks deur die verteller tot by die illusie dat hy of sy betrokke is en 

waardeur die leser direk toegang verkry tot die handelinge, woorde en 

gedagtes in die storie. Om hierdie rede kan gese word dat 'n storie 

"beeld". 
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Hierdie toename of afname in vertellerbetrokkenheid word uitgeken aan 

die wyse waarop woorde en gedagtes weergegee word deur onder meer: 

Genarratiseerde spraak 

Getransponeerde spraak 

Direkte rede 

Fokalisering 

Op voetspoor van Ruthrof (1981: 59) se definisie van die narratiewe moet 'n 

verhalende kunsvorm aan die volgende vereistes voldoen: 

• Dit moet 'n taalkonstruksie wees waarin vooropgestelde linguistiese 

trekke sterk figureer. 

• Dit moet betekeniseenhede bevat wat opgebou is uit aspekte van 

die storie sowel as die vertelproses wat bewuste taalhandelinge 

verg. 

• Die taalhandelinge moet 'n gerepresenteerde wereld tot stand bring 

deur 'n klontering van aspekte soos ruimte, tyd, gebeure, menslike 

karakters, ideologiee en verstaanshorisonne. 

• Die tot stand bring van hierdie gerepresenteerde wereld is 'n proses 

van wording wat deur die betrokkenheid van beide 'n verteller of 

fokaliseerder en 'n leser lei tot 'n bepaalde denkrigting by die leser. 

In Hoofstuk 4 word daar gefokus op die verhalende preekvorm binne 'n 

moderne preekteorie. 



4.1 INLEIDING 

HOOFSTUK4 

MODERNE PREEKTEORIE 

"Arbitrer is die vorm van 'n teks 

Dis wat taalkundiges reken. 

Maar ek soek liefs die diep perspektief 

in eensaam en verlange objektief. 
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(Steyn, 1988:20) 

Prediking is Woordgebeure. Woordgebeure is mededeling in kommunikatiewe 

sin (Pieterse, 1979:46). 

Deur die prediking as medium word God se Heilswoord aan die mens bedien. 

Dit is aktuele gebeure waarin die heil in Christus deur die Gees teenwoordig 

is en behels uitleg en toepassing van die Skrif met die doel om 'n lewende 

ontmoeting te bewerk tussen God en die mens as hoarder (Dwyer, 1996:173). 

Die prediker moet die "nuwe rasende woordeskat" van God "onvervals" 

oorvertel . Hierdie onvervalste oorvertel is 'n kuns wat bepaalde vaardighede 

vereis (Keck, 1992:7; Vos, 1991:99). In hierdie hoofstuk word die moderne 

preekteorie ondersoek met die oog op die identifikasie (hoofstuk 5) en 

evaluering (hoofstuk 6) van die preek as kunsvorm wat teoreties konseptueel in 

die verloop van die studie ontwikkel word. 

Die kuns van prediking setel in die vermoe om die ou, ou tyding uit 'n aweregse 

hoek te sien as meervlakkige flitse van God se. teenwoordigheid en om dit wat 

jy gesien het op so 'n wyse oor te vertel, dat ander dit ook uit hierdie hoek kan 

sien (Cilliers, 1998:2). Predikers is baie soos jaghonde wat onverbiddelik op 

voetspoor van die teks spoorsny agter God aan - op soek na Hom in die teks. 

Nie alleen daar waar die spore duidelik sigbaar is (Golgota, Paasmore) nie, 

maar ook daar waar hulle feitlik onsigbaar is tussen die kliprantjies en danker 

watergate van Job en Psalm 88. Voortdurend op soek, totdat die spoor so 

warm word dat hulle selfs skoene moet uittrek by die brandende braambos en 
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met brandende voete voorthardloop met die stem in hul ore: "Gaan se vir die 

kinders van Israel, gaan se vir die Farao ... " (Eksodus 3:16,18). Predikers moet 

deur die teks kyk na die wereld wat uitdy voor die teks. Hulle moet God sien, 

maar ook Israel. .. en die Farao - die gemeente en die wereld as God se 

alternatiewe wereld {Cilliers, 1998:V). lmmers: 

"Ook die klutskwyt wee ontmoet 

uiteindelik die skerp pad 

vir die opklim uit die bloed 

kaalvoet na God" 

(Sheila Cussons soos in Van Ransburg, 1995:60). 

4.2. WETENSKAPSTEORETIESE ORleNTERING 

Prediking figureer binne die raamwerk van praktiese teologie en moet per se 

binne hierdie raamwerk omskryf of bestudeer word. Praktiese teologie is egter 

'n deeldissipline van die studieveld bekend as teologie. Daarom moet die wese 

van die teologie as eerste stap op basisteoretiese vlak gedefinieer word, 

aangesien die verstaan van die begrip teologie bepalend is vir die prakties

teologiese aktiwiteit in geheel. 

4.2.1 WAT IS TEOLOGIE? 

As leksikografiese basis vir die verstaan van die begrip teologie le twee griekse 

woorde, naamlik Theos (God) en Logos (woord). In die teologie gaan dit om 'n 

woord oor God {Heyns & Pieterse, 1990:4).0mdat God nie geobjektiveer kan 

word en as sodanig onderwerp vir wetenskaplike studie kan wees nie, kom 

menslike ervaring van God en die Christelike geloof as objek van ondersoek 

aan die bod. Teologie,omvat dus nie net kennis van God nie, maar ook die 

kenne van God (Heitink, 1993:114; Pieterse, 1985:2). 

Dit word soos volg verduidelik: 
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Daar is 'n wisselwerkende relasie tussen God se openbaring in sy Heilswoord 

en die mens se antwoord daarop. Die teks van die Bybel besit die vermoe om 

die verstaanshorison van die interpreteerder te transformeer. Nuwe 

betekenismoontlikhede word deur waarnemerbetrokkenheid geskep wat 

betaken dat die mens medekonstruktief in die proses van waarheidsontdekking 

en singewing is (Heitink 1993). Omdat betekenis in relasie met die mens 

konstitueer, het ons met subjektiewe waarheid te make (Vos, 1996a: 121 ). 

Die geloofsmens is 'n vreemdeling en bywoner in hierdie wereld - 'n reisiger op 

pad na 'n ander vaderland, die hemelse (Hebreers 11 ). Tydens hierdie reis hou 

God jou hand met woorde vas. Ervaring word die metafoor wat bevestig dat die 

mens op pad is. Ons kom by plekke en het iets om mee te deel. Die "ervaring" 

realiseer binne die ruimte van die verbond en koninkryk, wat teologiese 

kernbegrippe is. Die verbond plaas die mens as individu en as 

gemeenskapswese binne 'n kommunikasieruimte. Binne hierdie ruimte maak 

God aanspraak op sy verbondsvolk wat individueel en kollektief op sy woorde 

antwoord. Hierdie aanspraak van God en die mens se antwoord daarop kom tot 

uitdrukking deur die nakom van die wet. Die erkenning van God se heerskappy 

in alle situasies en onder alle omstandighede tydens die lewensreis, plaas die 

verbond in koninkryksperspektief. Die Koning van hierdie koninkryk gee in sy 

ryk vryheid aan sy onderdane deur koninkrykswaardes te vestig (Vos, 

1996a:64 - 65). Geloof in God en menslike uitsprake oor God vorm die objek 

van studie in die teologie. Die grond en inhoud van geloof as menslike 

verskynsel en die kommunikasie van hierdie geloof word wetenskaplik 

bestudeer (Pieterse, 1985:2). 

In hierdie ondersoek word die begrip teologie verstaan as die wetenskaplike 

bestudering van manse se geloof in God en mense se geloofsuitsprake oor God 

(Heyns & Pieterse, 1990:4). 
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4.2.2 WAT IS PRAKTIESE TEOLOGIE? 

Praktiese teologie is die studieveld van die teologie wat 'n studie maak van 

menslike handelinge wat in diens van die kommunikering van geloof staan. 

Hierdie handelinge is daarop afgestem om die saak van Jesus Christus te 

bevorder. Dit is daarom Christelik-kommunikatiewe handelinge wat die mens in 

staat stel om geloofsoortuiginge deur te gee in spraak, simbool en gedrag 

(Pieterse, 1985:2). Hierdie benadering moet verstaan word teen die agtergrond 

van 'n bepaalde ontwikkeling wat vervolgens verduidelik word. 

In die verlede is praktiese teologie deur 'n meerderheid beskou as 'n 

versamelnaam vir 'n aantal vakke wat die nodige kunsgrepe vir die praktyk aan 

die ampte moes voorsien. Voornemende evangeliebedienaars is hiermee 

toegerus en afgerond vir die eise en probleme van die praktyk (Heitink, 

1993: 13; Heyns & Pieterse, 1990:9; Hoekstra, 1975:24-25). Sedert die 

sestigerjare van die twintigste eeu het die praktiese teologie egter 'n 

ontwikkeling deurgemaak wat toenemend wegbeweeg van die ondergeskikte rol 

van ''theologia applicata" en 'n gedienstige "ancilla ecclesiae". Daar is al hoe 

meer gefokus op die verantwoording van wetenskaplike rasionaliteit binne die 

vakgebied asook 'n betrokkenheid by wetenskapsteoretiese diskussies binne 

die sosiale wetenskappe (De Jong van Arkel, 1991:61). Hiervan getuig die 

kritiese nadenke oor praktiese teologie in Wes-Europa, die VSA en Suid-Afrika 

wat daarop dui dat die vak ontwikkel het tot 'n selfstandige wetenskap met 'n 

eie studieveld. 

Vergelykende studies van die afgelope jare se nadenke uit hierdie lande dui 

daarop dat daar in Protestantse sowel as Katolieke kringe al hoe meer 

konsensus bereik word random die metodelogie wat in die praktiese teologie 

gevolg moet word. In die Nederlande byvoorbeeld, word die tradisionele 

vertikale vakindeling, gebaseer op die funksies van die ampte, al hoe meer 

horisontaal deurbreek. Klerosentrisme word vervang met 'n breer praxisbegrip. 

Die bydraes van Firet en sy Katolieke ampsgenoot Haarsma word veral hieraan 

verbind. Haarsema se opvolger, Van der Ven, spits horn veral toe op empiries

teologiese ondersoeke en het 'n empiries-teologiese teorie ontwikkel random 



157 

die ekklesiologie en die konteks van die moderne samelewing. 'n Breer visie op 

die vak word ontwikkel deur Dingemans wat 'n keuse uitoefen vir 'n 

hermeneutiese benadering. Hy omskryf praktiese teologie as 'n selfstandige, 

teologiese dissipline wat die praxis van die geloof en die geloofsgemeenskap 

bestudeer ( Heitink, 1993:20-122). 

Daar is belangrike aksentverskille tussen die Europese en Amerikaanse 

opvattings in die prakties-teologiese debat. Ofskoon die Amerikaanse teologie 

sterk aansluiting vind by die "theologia practica-tradisie" en sterk vanuit die 

pragmatisme werk, het daar onder leiding van Browning 'n wending van 

"pastoral theology" na "practical theology" die afgelope dekades gekom. 

Volgens Browning, soos aangehaal in Heitink (1993:119): 

''There seems to be a growing hunger to make theology in general more 

relevant to the guidance of action and to bridge the gap between theory 

and practice, thought and life, the classic theological disciplines and 

practical theology." 

Vrugbare akademiese gesprekke rondom die inleidingsvraagstuk tot die 

praktiese teologie is die afgelope jare vanuit 'n aantal werkgroepe gevoer. So 

byvoorbeeld het die "American Academy of Religion" se werkgroep, praktiese 

teologie begin bevorder as aanduiding van 'n spesifieke soort denke oor die 

sistematiese teologie. 'n Ander werkgroep het weer onder leiding van Joseph 

Hough en John Cobb die afgelope jare gesprek begin voer rondom teologiese 

opleiding vanuit 'n gesonde interdissiplinere benadering. Benewens die 

akademiese gesprekke oor praktiese teologie is daar ook gesprek aan die gang 

oor 'n meer kerklike tipe praktiese teologie wat bydraes lewer uit 'n refleksie oor 

die kerklike lewe en praktyk (Burger, 1989:279-280). Sleutelwoorde in die nuwe 

benadering van praktiese teologie is "hermeneutics, transformation" en "beyond 

clericalism" (Heitink, 1993:120). 

In Suid-Afrika is hierdie "nuwe benadering" in die praktiese teologie ingelei en 

ontwikkel deur die baanbrekerswerk van Pieterse. In sy "Praktiese teologie as 

kommunikatiewe handelingsteorie" {1993) gee hy 'n volledige uiteensetting van 
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die handelingswetenskaplike benadering tot die vak.35 Sy bekende trilogie in die 

prediking: Skrifverstaan en prediking (1979); Verwoording en prediking (1985) 

en Gemeente en prediking (1991) is wyd bekend. "Verwoording en prediking" 

(1985) wat in Engels vertaal is as "Communicative preaching", asook "Desmond 

Tutu's message" wat vanuit die homiletiese benadering van die trilogie benader 

is, geniet tans intemasionale erkenning. 

Vir baie jare het die konkrete beoefening van praktiese teologie in ans land 

sekere leemtes getoon. Die vemaamste leemte was dat daar in teologiese 

fakulteite van verskillende kerklike denominasies in navorsing klem gele is op 

die naspeur van gebeure in Westerse teologie in plaas daarvan dat die eie 

situasie en praktyk teologies krities ondersoek en evalueer is (Van 

Niekerk, 1988:260). Navorsing op die gebied van praktiese teologie asook 

temas wat deur die 'Werkgemeenskap vir praktiese teologie in Suid-Afrika" 

hanteer word, dui daarop dat daar al meer beweeg word in die rigting van 

nuwere benaderinge tot die praktiese teologie. In aansluiting by die 

baanbrekerswerk van Pieterse, verskyn daar al meer verhandelinge en 

proefskrifte, artikels en teologiese werke vanuit Suid-Afrikaanse konteks wat 

getuig van deeglike gefundeerde navorsing in praktiese teologie.36 

Hierdie nuwe wending is egter voorafgegaan deur waardevolle bydraes tot die 

praktiese teologie in Suid-Afrika deur onder meer Jonker, De Klerk, Muller en 

Barnard. Met die opkoms van die nuwe benaderinge kan daar tans drie 

hoofstroom benaderinge in die praktiese-teologie onderskei word, naamlik: 

• Die diakoniologiese benadering wat die belangrikheid van die Skrif as die 

objek van teologiese studie beklemtoon. 'n Praktiese teologie wat op 

enige wyse subjektiewe ervaring en geloof tot objek van studie verhef, 

word nie volgens hierdie benadering as 'n teologiese dissipline beskou 

nie. Die reikwydte van hierdie benadering is dus beperk tot die Skrif. 

35 Jn hierdie studie word die standpunt van die kommunikatiewe handelingsteorie as teologiese 
benadering, soos voorgestaan deur Pieterse, gehandhaaf 
36 Vergelyk "Desmond Tutu's message - A qualitative analysis" (Pieterse & Wester, 1995); Die blye 
tyding" (Vos, 1995) asook "Die volheid daarvan Deel I en 2" (Vos, 1996) en "Prediking kommunikasie 
in konteks" (Nel, 19%). 
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Die handelingswetenskaplike benadering wat teologie as die teoretiese 

perspektief van geloof beskou en te make het met dinge soos die 

samelewingstruktuur, sakramente, spiritualiteit en die rol van die kerk in 

die samelewing. Deur godsdienstige gedrag te bestudeer, regverdig 

hierdie benadering sigself as 'n teologiese dissipline. 

'n Derde "gemengde benadering" wat 'n hermeneutiese weergawe van die 

handelingswetenskaplike benadering is, implementeer empiriese metodes 

om handelinge te bestudeer as 'n metode om te verbeter op die 

deduktiewe narratiewe metode. Hierdie benadering integreer met 'n teorie 

wat uit die Skrif as norm gekonstrueer word en wat 'n spesifieke belydenis 

as vertrekpunt het (Van Wyk, 1991 :76 - 84) . 

Hieruit kan afgelei word dat daar in die praktiese teologie al hoe meer 

wegbeweeg word van die logiese positivistiese wetenskapsteorie. Soos in alle 

wetenskappe hat daar dus ook in die teologie 'n paradigmaverskuiwing 

ontwikkel (Bosch, 1991 :185; Pieterse, 1993:1). Die begrip "Christelik 

kommunitatiewe handelinge" veronderstel dat die praktiese teologie nie 'n blote 

teoretiese wetenskap is nie, maar 'n wetenskap wat uitgaan van die Christelike 

praktyk en daaroor teoretiseer (Sasson, 1994:61 ). 'n Keuse word gemaak vir 'n 

bepaalde inhoud van geloof. Soos miere wat stokkies en krummels nes toe dra, 

word die geloof vanuit 'n verankerde voorposdenke toegerus. Die ondersoek na 

Christelike kommunikatiewe handelinge in hierdie ondersoek berus op 'n 

verankering in die gereformeerde tradisie37 en dui as sodanig op 'n 

verbondenheid aan die kommunikasie van die Christelike geloof. Die geloof 

waarom dit hier gaan, is saligmakende geloof wat gerig is op en antwoord aan 

'n persoonlike, sprekende en handelende God. Deur wedergeboorte is die 

mens deur die Heilige Gees in Christus oorgeplant en vanuit hierdie 

lewenswortel word geloof as vrug van die Gees geleidelik sigbaar. Die vermoe 

37 Die gereformeerde tradisie word beskou as 'n gereformeerde dinamika vir vandag. Dit is 
Skrifgefundeerde kemwaarhede met hande en voete wat nie alleen klem le op dink nie, maar ook op doen. 
Hierdie kemwaarhede moet rekening hou met en funksioneer te midde van die aksentverskuiwings van 
leer na lewe, van teorie na praktyk, van die abstrakte na die konkrete en van objektiewe waarhede na 
subjektiewe belewing, want dit is immers die beleweniswereld waarin die mens horn of baar vandag 
bevind. 
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om in God te glo is aan die mens as beeld van God by die skepping gegee, 

maar die gerigtheid daarvan op God is deur die sonde verander. Deur die 

werking van die Gees word hierdie nuwe mens in Christus opnuut weer op Hom 

gerig en dan op so 'n manier dat die mens sy verbondenheid met 'n gerigtheid 

op Christus uit dankbaarheid en liefde aanvaar. Die Gees skenk dus aan die 

mens geloof, maar dit is nie die Gees wat glo nie. Die mens glo en daarom is 

geloof 'n daad van die mens. Wat die Gees gee, word met ander woorde geloof 

op die moment wanneer die mens ( deur die Gees daartoe in staat gestel) dit 

aanvaar. Die tides qua creditur (geloofsdaad) veronderstel tegelykertyd 'n tides 

quae creditur (geloofsinhoud). Geloof is dus die mens se, deur-die-Gees

ingegewe, gehoorsame antwoord op God se handelinge met horn of haar in 

Christus (Heyns, 1978:307 -308). In die praktiese teologie gaan dit ten diepste 

om kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie en die teoriee wat 

daaroor ontwikkel (Firet, 1987:260). Hierdie kommunikatiewe handelinge staan 

in diens van die ontmoetingsgestaltes en ontmoetingsgebeure van die heil. 

Dit is kommunikasie tussen God en mens en mens en mens binne die 

geloofspraktyk. 38 

Die begrip "kommunikasie" is baie abstrak en die omvang en betekenis daarvan 

is baie moeilik bepaalbaar. Dit blyk byvoorbeeld duidelik uit 'n opmerking van 

Dance en Larson (1976:226) dat hulle tot en met 1973 reeds 126 gepubliseerde 

definisies van kommunikasie opgespoor het. Ten spyte daarvan dat die 

beginsel en dinamiek van kommunikasie in sisteme en sub-sisteme dieselfde is, 

het elke kommunikasiesisteem 'n eie karakter. Die kommunikasie waarby die 

handelingsveld van die Christelike prediking aansluit, is eiesoortig en teologies 

gefundeerd. 

Die oorsprong, bron en dinamiek van kommunikasie in die kerk is gelee in die 

inwoning van God in ons lewens. Die Drie-Enige God het Homself aan ans 

openbaar en so 'n proses van kommunikasie begin (Pieterse, 1985:275). Die 

38 Die geloofspraktyk verwys na verskillende handelingsvelde wat onder verskillende omstandighede na vore kom 
binne die geloofshandelinge waaraan die praktiese teologie aandag gee, te wete: prediking, viering, onderrig sorg en 
<liens (Pieterse, 1993:2). Daar vind egter 'n vervloeiing van handelingsvelde plaas, sodat die prediking byvoorbeeld 
ook onder meer 'n pastorale fuksie verkry, terwyl die pastorale gesprek, die kategese en kerklike tug ook 'n 
verhoudingsfunksie het (Basson, 1994:63). 
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Blye Boodskap het geskied as Woord van God. In hierdie Woord het God self 

aan die woord gekom. As Woord van God is die Evangelia trefseker (Rossouw, 

1981:13). Van der Meiden (1973:45) is selfs van mening dat die menswording 

van Christus die kommunikasie-wil van God is. Dit beteken dat die "inkarnasie" 

die illustrasie is van wat God met die mens kan en wil doen. In die Evangelia 

kom God deur die mens intermedier tot mense in sy bevryding en genade. 

Deur die gebruik van taal het ons te make met woorde as gebeure wat 

meedeel. Hierdie mededeling geskied as toesegging. God deel Homself mee 

as Hy die mens aanspreek. Hy is by ons en ons by Hom. Dit is die basis van 

kommunikasie. Die mens word in sy bewuswording van die lewe betrek by 'n 

teks wat horn of haar op een of ander wyse aanspreek. Die lewe hou die 

vermoede in dat dit iets te verstane wil deurgee. Die los drade van die lewe dra 

die karakter van 'n "tekstum" - weefsel van die teks, tekstiel vir kleding om die 

naaktheid van sy bestaan te bedek (Rossouw, 1981 :3-6). So gesien, is die 

grondsituasie van die werklikheid in wese 'n woordsituasie. Die werklikheid het 

immers ontstaan uit die Woord (Genesis 1:3 - 30 en Johanes 1:1 -4), terwyl die 

geskiedenis self deur die Woord gevorm is (Jesaja 40 - 55). Die mens het die 

gawe ontvang om die werklikheid onder woorde te bring (Genesis 2:19 - 20) en 

self word hy omvou deur 'n woordwerklikheid. Vanuit 'n kommunikatiewe 

oogpunt is God dus die grondsituasie van die mens. Hy is die geheimenis van 

die werklikheid wat die mens omring. Sander die bevrydende Woord van God 

kan die mens nie tot sy ware bestemming kom nie (Pieterse, 1981:14-149). 

Die mens beleef die lewensteks egter as 'n kodeskrif wat ontsyfer moet word. 

Daar is kommunikasiesteurnisse wat maak dat die lewensteks nie vir horn 

vanselfsprekend is nie. Dit moet ter sprake gebring word (Rossouw, 1981 :6). 

Vanwee die sondeval beleef die mens diskommunikasie met God. Hy is nie in 

staat om met die radiks van sy bestaan kontak te maak nie, aangesien hy deur 

die sonde losgeslaan is van sy grondsituasie. Hy wil gebied en nie gehoorsaam 

nie (Romaine 8:7). Hy leef selfsugtig en stel sy gawes in sy eie diens. Ten 

diepste is hy eensaam en beleef hy 'n identiteitskrisis. Selfs sy verhouding met 

die natuur is vertroebel (Pieterse 1981: 150 - 151 ). 
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Dit bring 'n gesagskrisis mee. Die gesagsfigure van gister verdwyn. Sedert die 

sestigerjare van die twintigste eeu is die mens onderweg na 'n vaderlose 

geselskap. Die mens van ons tyd is nie alleen net met homself besig nie, maar 

ook selfgenoegsaam. Die "ek" gevoel verdring die "ons" gevoel. Volgens 

Fortmann, soos aangehaal in Heitink (1993), skei - en onderskei die Westerse 

kultuur die laaste eeue sigself al hoe meer: "Het 'ik' gaat een eigen leven leiden, 

wat enerzijds leidt tot outonomie en zelfverwerklijking, maar anderzijds tot 

isolatie en desintegratie. Tegenover verrijking staat verarming, want het 

reflekterend bewustzijn raakt ook los van zijn onbewuste wortels, van de 

moederbodem van de collectiviteit en verliest het vermogen tot participatie en 

symboliseren" (Heitink, 1993:14 -40). 

Die mens openbaar 'n rustelose verlange na een of ander onbekende bestaan. 

Die lewensteks moet dus vir horn vertolk word. Vertolking is 'n spel met woorde 

waarmee versigtig omgegaan moet word, aangesien die sin van die teks maklik 

daarin verspeel kan word. Die lewe moet op so 'n wyse ter sprake gebring 

word, dat dit vir die mens leefbaar word. Daarom is die diepste sorg en 

inspanning van die vraende mens gerig op die soeke na 'n juiste woord - 'n 

gesaghebbende woord wat die sin van die lewensteks vir horn so kan ontsluit 

dat hy al lesend tekstiel vir kleding vir sy naakte bestaan daarin kan vind 

(Rossouw, 1981 :6 - 7). 

In hierdie sin het die kommunikasiewetenskappe 'n al grater rol begin speel en 

'n toenemende invloed op die teologie in die afgelope jare begin uitoefen 

(Henau, 1986:87). Lange (1987:4) sien byvoorbeeld die preek formeel as 'n 

opdrag tot kommunikasie. 

In die verlede was daar dikwels eensydighede random die preek as 

kommunikasiegebeure. Die klem het meesal in 'n monologiese preekverstaan 

op die prediker en die boodskap geval, terwyl daar weinig aandag gegee is aan 

die verloop van die kommunikasieproses. Volgens Jansen en Steinberg soos 

aangehaal in Vos( 1996), word daar verskillende aspekte van kommunikasie 

beklemtoon (byvoorbeeld die kommunikator, die medium en ontvanger); of die 

benadering word gevolg wat klem le op die proses van kommunikasie 
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(byvoorbeeld die algemene sisteemteorie) of die benadering wat die dinamiek 

van kommunikasie beklemtoon (byvoorbeeld simboliese interaksionisme en 

fenomenologie) (Vos, 1996a:154). In die praktiese teologie word hierdie teoriee 

as vertrekpunt geneem by die samestelling van 'n basisteorie en praktyk-teoriee 

wat daaruit voortspruit. Die handelinge binne sisteme sowel as die handelinge 

van persone word ondersoek. Die basisteorie van die praktiese teologie is op 

meta-teoretiese vlak konkurrent aan die sisteemteorie en handelingsteorie wat 

in die sosiale wetenskappe figureer. In die verlede kon praktiese teologie slegs 

teologies reflekteer oor empiriese resultate wat uit ander sosiaal-wetenskaplike 

ondersoeke en metodes verkry is sander dat enige aandag gegee is aan die 

perspektief vanuit spesifieke teologiese teoriee. In hierdie opsig het Van der 

Ven(1990) 'n wending gebring deur weg te beweeg van hierdie afhanklikheid. 

Daar kan nou in dje praktiese teologie gebruik gemaak word van metodes en 

insigte van ander handelingswetenskappe naas die duidelike teologiese lyne 

wat as basisteorie die teologiese grondlegging vir die praktykteoriee vorm. As 

interpretatiewe benadering is daar in die praktiese teologie 'n voortdurende 

wisselwerking tussen praxis en teorie aanwesig waarin wedersydse 

be"invloeding plaasvind. Dit is 'n "kritiese teorie" van godsdienstige handelinge 

in die samelewing wat 'n kreatiewe interaksie tussen teorie en praxis in die 

denkarbeid van die praktiese teoloog bewerk. Langs hierdie weg word die 

bestaande teorie sowel as die praxis bestendig, bevestig of gewysig. Praktiese 

teologie is dus 'n kritiese teorie wat in verhouding staan tot die praktyk in die 

modus van bipolere spanning. Die teorie waarna hier verwys word, is die 

teologiese teorie wat die kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie soos dit vergestalt in die kerk sowel as die samelewing dien (Nel, 

1991 :23). Hierdie teorie word gevorm uit die verstaan van die evangelie vanuit 

die tradisie in noue interaksie met ander teologiese vakke, maar ook vanuit 

insigte wat verkry is vanuit die huidige sosiaal-wetenskaplike teoriee aangaande 

mense en die samelewing, sowel as wetenskaplike insigte van die praktiese 

teologie in die kommunikatiewe praxis wat bestudeer word. 

Praxis verwys na die gereflekteerde praktyk waaroor voortdurend krities besin 

word. Dit verwys verder na 'n praktyk wat gerig is op die transformasie van die 

huidige situasie in die kerk en samelewing. Hierdie transformasie geskied aan 
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die hand van die eskatologiese werklikheid volgens die waardes van die 

komende koninkryk van God. Binne hierdie eskatologiese perspektief dien die 

"Basilea-simbool" van Jesus se praxis as inspirasie vir die praxis. So gesien is 

die praxis wat die praktiese teologie bestudeer, die kommunikatiewe handelinge 

in diens van die evangelie wat voortvloei uit individue en groepe in die kerk en 

samelewing. Die doel van hierdie handelinge is die opwekking en opbou van 

geloof in God soos geopenbaar deur die woorde en dade van Jesus Christus. 

Die objek van die praktiese teologie sluit dus sosiale prosesse in. In die lig 

hiervan kan die struktuurfunksionele teorie ook 'n bydrae fewer. Dit is juis die 

strukture en funksies van die prosesse in die praktyk wat die konstruksie van 

modelle om die praxis te hersien, moontlik maak. 

Daar word dus in die praktiese teologie met twee kennisbronne gewerk ten 

einde tot teorie-vorming oar te gaan, naamlik Skrif en praktyk of anders gestel : 

Woord en werklikheid (Pieterse, 1985:3). Dit impliseer dat kriteria vir die kritiese 

teorie in die teologie en empirie gevind word. Dit is egter baie belangrik om te 

aanvpar dat daar deur die gebruikmaking van hierdie twee kennisbronne nooit 

'n gelykstelling is tussen Skrif en gemeentepraktyk nie. Daar is altyd 'n 

kwalitatiewe verskil. Die Skrif is en bly die openbaringsbron wat te alle tye 

teologies volgens die mees kontroleerbare en logiese metodes ge-eksegetiseer 

moet word, terwyl die werklikheid bydra tot verfyning van die praktyk deur die 

gebruikmaking van empiries-kritiese analises soos huidig in die sosiale 

wetenskappe aangewend word. Hier is dus sprake van 'n dialektiese, 

kooperatiewe samewerking. Praktiese teologie werk per se interdissipliner, wat 

die dinamiek van kommunikasie beklemtoon, byvoorbeeld die simboliese 

interaksionisme en die fenomenologie (Vos, 1996a:154). 

4.3 DIE OORSPRONG, OPDRAG EN DOEL VAN PREDIKING 

Die oorsprong van Christelike prediking moet in die Nuwe Testament gesoek 

word, aangesien die Nuwe Testament die getuienis dra aangaande die grand 

en oorsprong van die Christelike geloof - naamlik Jesus Christus. Daar sal dus 

allereers 'n seleksie uit die verskillende begrippe waarmee prediking beskryf 
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word, in die Nuwe Testament gemaak moet word, ten einde die oorsprong, 

opdrag en doel van prediking te omskryf (Venter, 1992:6). 

Teoloe verskil onderling oor hierdie seleksie. Friederich onderskei nege-en

twintig Griekse woorde wat in die Nuwe Testament prediking omskryf (Dwyer, 

1987:11). Hoekstra (1975:149-157) onderskei sewe begrippe, terwyl Runia 

( 1983: 19) volgens tradisionele gereformeerde lyn ses sleutelwoorde uit die 

Nuwe Testament aandui, naamlik kerussein, euangelizomai, marturein, 

didaskein, propheteuein en parakalein. Dingemans {1991:37) heg waarde aan 

slegs vier begrippe, naamlik kerugma, didache, marturein en homilia. Pieterse 

(1985:8) reduseer dit verder tot drie basiese elemente, naamlik kerugma, 

didache en paraklese. Hierdie drie elemente word deur De Klerk (1977: 71) 

identifiseer as verrykende aksente wat kleurvol en afwisselend heen en weer 

deur die kerugmatiese grondteks vloei. Die grondteks word opgebou as 

kerugma met al sy Nuwe Testamentiese diepte en betekenis as gesagvolle 

bediening van die boodskap van die koninkryk. 

In aansluiting by Vorster (1996:73) word die onderskeid van Runia gevolg ten 

einde die wydste dekking van die Skrifverklaring insake prediking te bied. Die 

begrippe homilein, rhetor en dialegesthai word egter vanwee hulle dialogiese 

aard bygevoeg. 

KERUSSEIN 

Volgens Pop (1964:418) dui hierdie woord op die daad sowel as die inhoud van 

die prediking. Dit gaan om 'n gesagvolle afkondiging wat duidelik en sander 

teespraak gestel word. Die element van dialoog random die waarheid word ook 

hierin vervat. Volgens Ridderbos (1971:44) impliseer die woord proklamasie 

van die heil in Christus vir 'n sondeverlore wereld. Pieterse (1985:8) omskryf 

die woord soos volg: "Kerugma is 'n proklamasie op gesag wat dit wat eenmaal 

in Christus geskied het, hier en nou loodreg op die hoorder betrek. Wie hierdie 

boodskap in geloof aanvaar, word in sy hele lewe geheel. Kerugma beteken 

dat die eenmalige heil hier en nou loodreg op die man af, geproklameer word as 

gerealiseer in jou lewe." Die verhouding van die prediker tot die gemeentelede 
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is duidelik a-simmetries, aangesien sy rol die van herout of tolk is. Hy of sy 

moet die boodskap so suiwer moontlik en verstaanbaar deurgee. In die woorde 

van Barth sou dit betaken: "lch habe nicht etwas zu sagen, sondem nur etwas 

nachzusagen" (Dingemans, 1991 :37). 

Kerugma is dus 'n monologiese waarheid wat aangekondig word en nie 

debatteerbaar is nie. Cox (1976: 9-10) koppel die begrip aan die Nederlandse 

woord "herout" wat in die vroee tyd die aankondiger van die koning se aantog 

was. Die werklikheid van die historiese gebeure soos vervat in die Skrif word 

dus deur God self aan die verkondiger oorgedra sodat die hoarder tot 

geloofskeuse gedwing kan word (Venter, 1992:9). 

EUANGELIZOMAI 

Die begrip "euangelizomai" wat beteken "om die evangelie te bedien" staan in 

nou verband met die begrip kerussein. Dit le grootliks klem op die inhoud van 

die boodskap eerder as op die wyse van aanbieding. Volgens Vorster 

(1996:74) dui die woord op die goeie tyding van oorwinning wat die 

boodskapper gewoonlik na 'n oorlog gebring het. Hy wys daarop dat die woord 

in die Septuaginta gebruik is vir die Hebreeuse woord "bissar'' wat oak beteken 

"om goeie tyding te bring". 

Volgens McDonald (1980:63-164) dra hierdie woord die skopus van die hele 

Skrif omdat dit op God fokus en nie op die mens nie. Die woord word in die 

Nuwe Testament meesal vertaal met "verkondig" of "prediking." 'n Monologiese 

element is oak hier teenwoordig. Die evangelie is 'n blye boodskap van 

verlossing in Christus wat aangekondig word vir die mens wat sy heil in Christus 

toe-eien. 

MARTUREIN 

Die boodskap van die Skrif het 'n duidelike getuieniskarakter. Die begrip 

marturia is 'n begrip wat opgekom het uit die wereld van die regspraak. Die 
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"martus" (getuie) is 'n persoon wat op grand van eie oog- en oorbelewenis en 

feite spreek in belang van 'n bepaalde persoon en saak in 'n regsgeding (De 

Klerk, 1977:72; Pop, 1964:241). Die getuienis wat gelewer word is hoofsaaklik 

positief, soos die opstanding van Christus (Handelinge 4:33); getuienis 

aangaande God ( 1 Kor 2: 1 ); getuienis dat daar een God is en oak een 

middelaar tussen God en mense, naamlik die mens Jesus Christus wat horn as 

losprys vir almal gegee het (1Tim2:5). Hierdie aksent van prediking dui aan dat 

daar getuig word oar dit wat die Woord se (Vorster, 1996:75; Mead, 1993:12). 

Die getuie skuif op die agtergrand en se eenvoudig wat hy gehoor het uit die 

Woord. Daar is oak geen dialoog oar die waarheid of saamsoeke daama nie. 

De Klerk (1977:73) wys in hierdie verband daarap dat: "Op grand van hierdie 

heilsfeite en die getuienistaak van die Trooster kan die prediker as herout

getuie met vrymoedigheid roep tot geloof en bekering, tot 'n lewe van vertroue 

en verwagting." 

DIDASKEIN 

Die kerk het nag altyd die preek as onderrig benadruk. In die vroee kerk het 

Augustinus 'Ondermeer die preek hanteer as deel van die retoriese kategorie 

van "docere", terwyl Melanchton gepraat het van die "genus didacticum" om dit 

te onderskei van ander redevoeringe (Dingemans 1991 :39). Die leer van die 

Bybel of die kerk moet so suiwer en begryplik moontlik gemaak word vir die 

hoarders. Kerugma en didache kan dus nie geskei word nie. Volgens De Klerk 

(1977:74) praklameer die kerugma die teenwoordigheid van Christus en sy 

Koninkryk, terwyl die didache (lering) die aard en wese daarvan verduidelik (vgl 

Pop, 1964:369). Dit bring mee dat die prediker gebonde is aan die 

Skrifverantwoorde leer wat deur die ware kerk deur die eeue heen verkondig is. 

Hiermee word nie ortodoksie in die sin van bekrompenheid bedoel nie, maar 

eerder die ware bedoeling en gedagte van God. Dit verwys na die volle 

wysheid, waarheid en heil wat in Christus verskyn het en wat geproklameer en 

geleer moet word. In hierdie sin se Van Ruler dat: 'We liggen vast aan het 

anker van het dogma en traditie" (Van Ruler, 1971 :200). Die leer van die 

dissipels, komende van Jesus, het volstrekte gesag en sny alle relativering en 
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diskussie af. Die doel van hierdie lering wat in Matteus 28: 18 gebied word, is 

daarop afgestem dat gelowiges dit sal onderhou. Om te begryp, word dus 

ondergeskik gestel aan die eis van gehoorsaam wees aan die leer wat moet lei 

tot 'n vroom Christelike lewe (Vorster, 1996:75). 

Didache bevat dus altyd 'n element van vertolking van die Skrifboodskap vir die 

mens van die hede. In Skrifprediking het ons te make met vertolkingsaktiwiteit, 

aangesien die prediker nie sy eie gedagtes verkondig nie, maar aan 'n 

bepaalde Skrifteks gebonde is wat hy in sy betekenis aan die gemeente moet 

oordra (Jonker, 1976:48). Die begrip "didaskein" bring dus die element van 

vertolking duidelik na vore. 

PROPHETEUEIN 

Die begrip "propheteuein" hou verband met die praktiese aspek van prediking. 

Profesie het onder aandrang van die Heilige Gees geskied en het die 

verborgenhede van die Raad van God meegedeel. In die Ou Testament het 

profesie dikwels die enger betekenis van voorsegging of voorspelling van die 

toekoms gedra. 

In die Nuwe Testament is profesie egter mededeling van die heil wat aanwesig 

is (charismaties sowel as amptelik) onder die kragtige be·invloeding van die 

Heilige Gees wat dit tot verwoording bring. Die woord dui ook dikwels die 

bekendmaking van verborgenhede van die Raad van God met betrekking tot 

die toekoms van die wereld en mensdom aan. So gesien is "propheteuein" die 

verkondiging van God se Woord waarin dit nie soseer om uitleg gaan nie, maar 

soos om die verwoording van die Woord deur die onmiddellike werking van die 

Heilige Gees wat dit tot verwoordng dring (Hoekstra, 1975:152). 'n Belangrike 

aspek van "propheteuein" as gawe aan die vroee Christendom was 

verstaanbaarheid. Dit was die vermoe om die getuienisse van Jesus na te 

speur en dit verstaanbaar oor te dra tot opbou en groei van die gelowiges. 

(Napier, 1962:919). Die heilswaarhede in die prediking moet dus binne 

geheelverband blootgele en oorgedra word. Hermeneutiese reels speel hier 'n 

belangrike rol. Skrif moet nl'et Skrif vergelyk word terwyl openbaringshistoriese 
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lyne deeglik getrek moet word. "Die Skrifdeel waaroor gepreek word, kan slegs 

verstaan word teen die agtergrond van die kultuurhistoriese milieu en 

openbaringshistoriese geheel" (Vorster, 1996:77). Die begrip "propheteuein" 

gee dus 'n besondere karakter aan die gesag van die prediking. 

PARAKALEIN 

Die woord "parakalein" het in die Nuwe Testament ten opsigte van die prediking 

saamgetrek in die begrippe vertroos en vermaan (Schmitz, 1978:799 soos 

aangehaal deur Vorster, 1996:77). Volgens Runia (1983:24) wil "paraklein" 

oordra dat: " ... the message may not remain an abstraction, but has to be 

applied to the concrete situation of the listeners". Wanneer De Klerk (1977:75-

76 die paraklese as aksent van die kerugma omskryf, wys hy daarop dat dit 'n 

pastorale aksent dra waarin vermaning na die sy van bestraffing of 

bemoediging aan 'n bepaalde adres gerig is. Die maatstaf vir die vermaning is 

etiese beginsels wat deur die heil in Christus opgestel word. Daar word nie 

vermaan op grond van universele morele kodes nie, maar op grond van die leer 

en lewe wat die vrug is van verlossing. Soortgelyk berus vertroosting in die 

prediing op die kruis van Christus en die weldade wat daardeur in die geloof 

toegedien word en nie op menslike wysheid en insig nie. Dit gaan dus in die 

begrip "parakalein" om wat die prediker oordra as die eis en die heil in Christus 

naamlik geloof en bekering. As sodanig hou die Woord verband met die begrip 

kerugma. 

HOMILEIN 

Die begrip homilein dui op dialogiese redevoering. Volgens Hoekstra 

(1975:153) word die prediking van die Woord in eenvoudige vorm aan die 

gemeente met die begrip uitgedruk. Hy wys daarop dat daar in die derde en 

vierde eeu as gevolg van die invloed van die klassieke retorika, naas die begrip 

"homilein" 'n nuwe genre ontstaan het wat voldoen het aan die eise wat die 

retorika stel. Hierdie kunsvolle "systematisch opgebouwde prediking des 

Woords" het bekend gestaan as die logos. Die begrip "homilein", afkomstig van 
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die Griekse woord "homileo", dui nie op die vermoe om in verhewe toon te 

oortuig nie, maar eerder ''to speak in the tone of ordinary conversation". 

Volgens Trimp (1978:76) verwys die begrip "homilia" op 'n vertroulike gesprek 

wat in gevoelswoorde ooreenkom met die woord "conversatie" (Lukas 24: 14; 

Handelinge 24:26 en 1 Korinthiers 15:33). Slags Handelinge 20:11 dui daarop 

dat hierdie begrip Woordbediening in die gemeente aandui. 

Pieterse ( 1985:9) verstaan onder die begrip "homilia" die betekenis van gesprek 

of dialoog en lei uit hierdie begrip sowel as die oorsprong van die Christelike 

prediking af, dat die grondstruktuur van die prediking dialogies is. 

RHETOR 

Die begrip "rhetor'' in Handeling 24:7 het volgens Lockerbie {1969:68-70) 'n veel 

wyer betekenis as bloat die van 'n advokaat watter verdediging van 'n ander in 

die hof optree asook die grammatikale perfeksionisme waarin dit later in die 

kerk verval het. Die retoriek van Jesus was byvoorbeeld gekenmerk deur 

eenvoud, direktheid, intergriteit en aanspreeklikheid. 

Die vroee kerk het getrag om die aanwysings van die Grieks-Romeinse 

redekultuur {klassieke retorika) aan te pas by prediking. Dit het egter mettertyd 

duidelik geword dat die prediking 'n eiesoortige genre is, wat nie aanpas by die 

klassieke retorika nie. Baie van die waarnemings random die voorbereiding en 

aanbieding van 'n rede (byvoorbeeld logiese opbou, verdelings, klimaks, 

ensovoorts) het egter waardevol geblyk. Die sogenaamde moderne retorika 

van ons dag verskil van hierdie klassieke retorika daarin dat dit nie metafisies 

soos die klassiek-artistieke retoriek veranker is nie, maar met empiries

statistiese gegewens werk wat in een of ander kubernetiese model verwerk is. 

Dit illustreer die noodsaaklikheid dat aandag geskenk moat word aan retoriese 

aspekte van die prediking aan die hand van die eie aard van Woordbediening 

(Trimp, 1978:80). 
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Pieterse se dialogiese kommunikasieteorie benader die evangelie vanuit 'n 

praktiese teologiese oogpunt. In hierdie opsig kan die praktiese teologie self 

nadink oor 'n eie soort kommunikasieteorie (Pieterse, 1988: 181-195). 

DIALEGESTHAI 

Die begrip dialegesthai dui op 'n wisselgesprek wat tydens die prediking tussen 

die teks en die hoarders ontstaan. 'n Verhouding tussen die prediking en 

hoarders wat gerig is op die belange van die vergaderde gemeente word 

veronderstel (Swank, 1981 :21 ). Die apostel Paulus het dikwels van hierdie 

benadering gebruik gemaak deur vrae en argumente aan die hoarders voor te 

hou, gevolg deur 'n uitnodiging om aan die gesprek deel te neem. Dit impliseer 

dat prediking 'n vorm van interaksie is waartydens betekenis spiraalgewys heen 

en weer tussen deelnemers oorgedra word. Op hierdie wyse word onderlinge 

begrip en duursame verhoudinge deur dialoog onderhou. 

Samevattend kan gese word dat dit die Nuwe Testamentiese kernwoorde wat 

vir prediking gebruik word, uitdrukking gee aan die prinsipiele in die prediking. 

Alie vernuwing in die prediking moet hierdie beginsels honoreer indien dit nie 

die prediking in wese wil deformeer nie. In elke preek is daar dus elemente van 

al hierdie kernwoorde teenwoordig. Uit hierdie kernwoorde kan afgelei word dat 

prediking 'n vertikale sowel as 'n horisontale dimensie bevat. Die vertikale 

dimensie staan sentraal, maar in die proses van prediking word die mens nie 

uitgesluit nie. 

Bohren (1974:49) wys tereg daarop dat hierdie kernwoorde die onveranderlike 

in die prediking is en as sodanig die feit dat prediking in die geloof rus, uitwys. 

DEFINISIES VAN PREDIKING 

In die loop van die twintigste eeu het daar 'n verskeidenheid definisies ontstaan 

om op kompakte wyse prediking vanuit 'n bepaalde perspektief aan te dui. 

Hoekstra (1975:163) wys daarop dat die prediking tradisioneel vanuit die Skrif, 
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'n gerugsteun deur die praxis van Calvyn en die gereformeerde predikers uit die 

Reformasie, as uitleg en verklaring van die teks beskou is. Hierdie uitleg en 

verklaring van die teks is beklemtoon ten einde 'n boodskap vir die hoorders te 

formuleer. 

Met verloop van tyd is daar telkens bykomstige nuanses by hierdie tradisionele 

definisie bygevoeg. Van der Leeuw (in Dreyer, 1989) voeg byvoorbeeld 'n 

eskatelogiese dimensie by as hy prediking in die erediens definieer as: 

" ... enerzijds leerrede, die de Schrift uitlegt in verband met het dogma der Kerk; 

anderzijds verkondiging, kerugma profetie" (Dreyer, 1989:356). Miskotte in 

Dreyer (1989:357) stel weer eksegese in diens van die uiteindelike spreke van 

God ashy se: 

" ... de preek is in wezen kerugma; wat er gezegd word op grond van de 

exegese is een tweede, de eerste vraag is, of hat een preek is, die 

vanwege God iets zegt tot iemand, met een zekerheid en een gezag als 

aan Gods eigen spreken toekomt" (Dreyer, 1989:357). 

By Karl Barth het die nuanse 'n vorm aangeneem van 'n worsteling met die 

verhouding tussen die spreke van God en mensewoord in die prediking. 

Volgens Barth behels prediking veel meer as eksegese en voorlesing uit die 

Skrif. Prediking is kerugma - 'n profetiese aankondiging wat van Godswee se 

wat van God gehoor is (Dreyer, 1989:358). Om hierdie rede verkies hy die 

begrip "aankondiging" (Ankundigung) bo "verkondiging" om prediking mee aan 

te dui. Barth se worsteling het opnuut die rol van die hoorder en sy milieu in 

prediking beklemtoon. 

Hierdie insig kom telkens na vore by definisies en omskrywings van die 

prediking in die laat twintigste eeu. Prediking moet 'n brug bou vanaf die Woord 

na die mens se lewenssituasie. Beide die werklikheid van die Woord sowel as 

die werklikheid van die hoorders moet ernstig opgeneem word (Bunners, 

1990:139; Stott, 1982:15; Vrey & Venter, 1994:538). Reeds teen 1961 word 

daar in die Suid-Afrikaanse konteks gewaarsku teen Skrifverkondiging vanuit 'n 

probleemlose afstand ten opsigte van die fatale probleme van die hede (Muller, 
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1961 :222). Hierdie waarskuwing geskied teen 'n bepaalde agtergrond wat as 

nuanse verduidelik word aan die hand van 'n kort ekskursie: 

Barth se ommekeer moet gesien word teen die kwynende liberate optimisme 

van die negentiende eeu wat na die Eerste en Tweede Wereldoorloe in Europa 

begin verdwyn het. Die idealistiese evolusieskemas van Darwin en Hegel het 

begin steier onder die kritiek van nihilistiese eksistensialisme, en teologiese 

sekerhede in na-oorlogse swaarkry onder druk gebring. Die God-is-dood 

teologie het op die horison verskyn en twintigste-eeuse vraagtekens agter vroee 

sekerhede geplaas. Hierdie teologiese vraagtekens is vanaf die buiteland deur 

studente wat oorsee gestudeer het na Suid-Afrika oorgedra. Dit is egter kil 

ontvang deur veral die Afrikaner wat op daardie stadium steeds geworstel het 

met die onsekerhede wat die tweede Vryheidsoorlog, die groot griep, die twee 

depressies, verstedeliking en die armblankevraagstuk meegebring het. 

Lategan stel dit soos volg: 

"Ook ons beleef moeilike, gevaar- en kommervolle tye ... deur die 

gevaarlikse stroom van die Humanisme... en die Humanisme word 

gesteun deur die magtige handlangers van die Rasionalisme, die 

Naturalisme, die Materialisme, die Baalisme, die Ate"isme, die 

Totalitarisme, die Kommunisme ... " (Lategan, 1944:13). 

Hierteen het die gereformeerdheid en by name veral die Nederduits 

Gereformeerde Kerk weerstand gebied deur die ingevoerde onsekerhede uit 

Europa met mening te bestry. In wese dus, het die era van onsekerheid in 

Europa in Suid-Afrika 'n era van groot sekerheid ingelei. Hierdie sekerheid het 

gegroei uit 'n selfversekerde en eiesoortige identifikasie tussen Skrif, belydenis 

en Calvinisme tot 'n "contra principia negantem, non est disputandem" (Kock, 

1936:85). 

Hierdie identifikasie het veral sedert 1948 'n Christelike Nasionale inslag gekry. 

Die Kerkbode van 1948 berig ondermeer soos volg: 
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"Wat ons vandag nodig het, is die aanwakkering van die ware 

gereformeerde vroomheid onder ons volk ... wat in ooreenstemming is 

met die Skrif en belydenis en met die Calvinistiese karakter van ons 

volk." {Die Kerkbode, 1948:382). 

Die implikasie hiervan was dat daar vir die "Kerk van Christus" naas die Bybel 

ook 'n eiesoortige "Kerkleer'' ontstaan het wat as kenteorie eerbiedig moes 

word. Hierdie "Calvinistiese benadering" was enersyds deur die Kuyperse 

kultuurfilosofie en andersyds deur 'n fundamentalistiese Skrifbeskouing 

opgebou (Deist, 1986:36-50). 

Sedert die sestiger-, maar veral die sewentigerjare van die twintigste eeu het 

daar grootskaalse verandering in die Bybelwetenskappe ingetree. Dit het 

duidelik geword dat die Westerse meganistiese wereld aan die verander was. 

Reeds teen 1965 wys Venter daarop dat die nuwe wereldbeeld dinamies en 

indeterministies is. Die materialistiese beskouinge van die verlede is ingeruil vir 

meer biologiese, psigologiese en sosiologiese beskouinge wat meegebring het 

dat begrippe soos lewe, eksistensie, skepping, ensovoorts. benadruk word 

eerder as waarneming en logiese denke. Die geheel word ook meer 

beklemtoon as die samestellende dele {Venter, 1965:231). 

Dit is belangrik om hierdie agtergrond, soos kemagtig saamgevat in 

bogenoemde ekskursie, in gedagte te hou as daar vanuit 'n gereformeerde 

hoek na prediking in die Suid-Afrikaanse konteks gekyk word. Sedert die 

sewentigerjare van die twintigste eeu het daar as gevolg van 'n buitegewone 

belangstelling in taal- en literatuurwetenskap 'n verskeidenheid nuwe 

eksegetiese metodes na vore gekom wat per se 'n invloed op prediking en 

preekvorme uitgeoefen het. Skrifuitleg het al meer die pad tussen 

strukturalisme, resepsieteorie en dekonstruksie meegemaak. Hieruit is twee 

winspunte gebore, naamlik: 

• Die literalistiese opvatting dat die Bybel letterlik meganiese Godsuitsprake 

is, is vervang met die insig dat die Skrif eerder ge"inspireerde menslike taal 

is wat beeldend en metafories heenwys na 'n ander dimensie. Hierdie 
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metaforiese meeduidigheid skep juis ruimte vir die Gees om te waai waar 

Hy wil. 

Die insig dat 'n teksgedeelte uit 'n kontekstuele konteks afgelei moet word 

en nie uit die leser se verwysingsraamwerk nie. Oor die betekenis van 

hierdie kontekstuele konteks, bestaan daar egter verskille: 

Sommige Skrifverklaarders meen dit gaan slags oar teksverband 

binne dieselfde teks en maak gebruik van een of ander strukturele 

of strukturalistiese interpretasie-apparaat. 

Ander wys op die "literere konteks" en sluit die lasers van die 

Bybel deur die eeue in deur gebruik te maak van 

teksresepsieteoriee. 

Ander weer verstaan konteks as sosiale, ekonomiese en politieke 

strukture waarbinne die teks ontstaan en voortgeleef het. 

Nag ander neem die teks as intertekstualiteit op en werk in die rigting van 

dekonstruksie. 

Ongeag die interpretasie wat gevolg is, was daar teen die sewentigerjare weinig 

sprake van 'n monolitiese interpretasiekanon en is die waarheid oor God en sy 

wil al meer gesoek in gemeenskap met gelowiges van uiteenlopende opinies. 

Deist som dit soos volg op: 

"Sekerhede oar wat ans in ans eie tyd van God moet dink, het ans nie. 

Ons het slags die kontradiksies van ons geskiedenis, die Bybelse 

roetekaart en . . . mekaar. Waarvan die Bybel ons verseker, is dat God 

tussen ons teenwoordig is en dat ans die getuienis van ryk en arm, slaaf 

en vryman, man en vrou, Jood en Griek nodig het as ons Hom in die 

maalstroom wil herken" (Deist, 1991: 14). 

Hierdie benadering is pragmaties van aard. Vanuit konkrete praxiservaringe 

word voorbeelde en verwysings vir die preek ontleen. Tereg waarsku Potgieter 
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vanuit gereformeerde hoek teen die gevaar dat die skopus en bree struktuur 

van die preek reg kan wees, terwyl die betrokke Skrifwaarheid nie na reg aan 

die orde kom nie. Hy voeg egter by: "Daarmee is egter geensins gese dat die 

skopus van die prediking so vereng moet word dat dit bloot 'n 

heilsindividualistiese toepassing vind of dat eietydse vraagstukke nie konkreet 

aangespreek kan word nie. In die toepassing kan 'n wyer verbandhoudende 

spektrum gedek word; dit moet ook deurgetrek word na die eietydse kwelvrae 

en onsekerhede van die hoarder. Laasgenoemde moet weet dat die prediking 

horn so geraak het dat dit sy lewenspraktyk aanspreek. In hierdie aktuele 

toepassing moet die prediker horn egter deurgaans aan die Skrifinhoud kan 

verantwoord" (Potgieter, 1990:47). 

Die gereformeerde tradisie handhaaf teen die laat twintigste eeu dus steeds 'n 

normatief-deduktiewe homiletiese benadering. Vanuit die teks as vaste 

fondament waarop die waarheid van uitsprake begrond word, word daar 

preskriptiewe reels vir die praxis afgelei en voorgeskryf. In hierdie lineere 

benadering is die outoritatiewe aanslag oorheersend (Luther, 1991 :8-11 ). Dit is 

loodregte prediking waarin die evangelie-inhoud sterk beklemtoon word: ''True 

proclamation has to base itself on the explicatio of Scripture which can then be 

applied to our present-day situation (Potgieter, 1990:57). Vanuit hierdie 

benadering word prediking beskou as die sprake van God wat deur middel van 

die prediker proklameer word, wat in Christus die goeie tyding bring, wat die 

inhoud bepaal, wat deur sy Gees leer en onderrig en wat op grond van sy 

reddende genade mense vertroos en vermaan (Bieritz, 1990:65). 

Potgieter se standpunt ten opsigte van Skrifuitteg is aanvaarbaar waar hy 

daarop wys dat daar met sekere dinge deeglik rekening gehou moet word, 

naamlik. 

• Elke woord van die Skrif moet verstaan word binne die verband waarin dit 

voorkom. 

• Die juiste historiese betekenis moet vasgestel word. 

• Daar moet rekening gehou word met die letterkundige genre wat ter 

sprake is. 
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Die teks moet gei"nterpreteer word en saamhang met die sentrale 

bedoeling van die Skrif as verkondiging van die verlossing in Christus en 

die koms van sy koninkryk. 

Met die oog op die prediking is dit buitengewoon belangrik dat uitleg en 

toepassing nie twee losstaande elemente word nie. Wanneer daar volledige 

vervlegting plaasvind, slaag die prediker veel makliker daarin om te verseker 

dat sy prediking staan in die teken van 'so spreek die Here.' (Potgieter, 

1990:53). 

Meer moderne homiletiese benaderinge beskou prediking as 'n religieuse 

handeling. 'n Religieuse inhoud maak aanspraak op die hoarder (Daiber, 

1991 :207). In die prediking is God met sy heil teenwoordig: "Die preekteks 

verwys na die reddende God wat in die preek handel en die hoarder deur die 

preek kan verander en nuwe lewensmoontlikhede vir horn in die hede open" 

(Vos, 1996a: 145). 'n Preek ontstaan nie deur 'n monologiese afleiding uit 'n 

teksoorsprong nie. Dit ontstaan uit die interaksie en wisselwerking tussen 

prediker, hoarder en teks (Luther, 1982:62; 1991: 12). 

In prediking gaan dit om kommunikasie. " 'n Preek is 'n dialoog tussen 

subjek(te). In die gesprek gee die prediker nie monologiese antwoorde nie, 

maar in dialoog met alle deelnemers word die antwoorde geweeg en 

heroorweeg. Die prediker en die hoarder is nie alleen met die teks besig nie, 

maar die teksomgang vind in dialoog met die veelstemmige Christelike tradisie 

en die konkrete raam van die teenwoordige situasie plaas Dit is langs die weg 

dat God in die preek deur die prediker vir hoarders in hulle leetwereld aan die 

woord kom ... " (Vos, 1996a:145). 

Vanuit 'n kommunikatiewe model omskryf Vos die preekhandeling soos volg: 

"Die preek is 'n manier waardeur God na die mens en die wereld kom. In die 

koms gebruik Hy ook mense om sy heil te bemiddel. Die heilsbemiddeling is 

daarop gerig om hoarders in hulle bestaan te raak, om by hulle liefde vir God en 

die naaste te wek, om hulle tot diens aan Hom en ander mense aan te moedig, 

en om hulle te beweeg om vir die geloofsgemeenskap en samelewing om te 
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gee en te sorg. Wanneer God se heil hoarders tref, word hulle deelnemers aan 

en mededelers van die heilsproses. Die preek kan oak gesien word as 'n 

manier waardeur God se koningskap in die lewens van mense, die kerk en die 

samelewing gevestig word" (Vos, 1996a:146-147). 

Pieterse wys daarop dat die begrip "toepassing" verwys na die spesifieke 

boodskap wat deur eksegese vasgestel is, binne die konkrete situasie van die 

gemeente en as Godswoord vir die hoarders hier en nou moet aktualiseer. Dit 

geskied aan die hand van 'n verwikkelde kommunikasiegebeure. Die prediker is 

in 'n netwerk van kommunikasie in die gemeente betrokke. Die hermeneutiek 

betrokke by die kommunikasieproses tussen teks en preek is veel meer as net 

die uitleg van die teks. In die toepassing reik dit selfs tot by die uitleg en doen 

van die boodskap deur die gemeente (Pieterse, 1988:73-75). In wese is 

prediking 'n vorm van massakommunikasie met 'n eie aard. Al neem dit die 

vorm aan van 'n monoloog is dit in wese dialogies van aard. Dit is 'n lewende 

gesprek waarin God spreek deur sy Woord en Gees, verbaal en sakramentaal 

en waarop die mens antwoord. Die doel van die gesprek is 'n ontmoeting, 'n 

omgang, kommunikasie tussen God en sy gemeente. Vir 'n ware gesprek moet 

beide deelnemers waarlik deelneem (Pieterse, 1985:128). God moet dus deur 

die preek in die lewens van mense aan die woord kom. 

Dingemans beskou die preek as 'n hulpverlenende element van die erediens. 

Hiermee word bedoel dat die prediker deur uitleg, toepassing en dramatisering 

van die Skrif, hulp probeer verleen aan die hoarders se eiesoortige 

kommunikasie met die Bybel, die evangelie en met God self (Dingemans, 

1991 :50). 

Long laat val die klem in die preek op die prediker as getuie wat as deel van die 

gemeente van die waarheid moet getuig. Die prediker moet in biddende 

afhanklikheid namens die gemeente na die Bybel "luister'' en dan namens 

Christus getuig wat hy of sy gehoor het (Long, 1989a:48). Dit is ten diepste 

Christusprediking waar die verlossing deur Christus sentraal staan. Dit maak 

van 'n preek 'n Bybelse boodskap wat aan 'n spesifieke gemeente vandag op 'n 

gegewe plek oorgedra word (Long, 1989a:46). 
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Die gemeenskaplike deter in hierdie moderns standpunte is die vertrekpunt wat 

vanuit die hoarders geneem word. 

Samevattend, word in aansluiting by Firet (in Lemmer, 1990) die preek nie as 'n 

doel op sigself beskou nie, maar 'n handeling wat afgestem is op wat dit wil 

bereik, naamlik geloof in Jesus Christus en 'n nuwe lewe vanuit hierdie geloof. 

Die geloof kom deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking is die 

verkondiging van Christus (Lemmer, 1990: 187). 

KONKLUSIE 

Die sin van prediking le daarin dat dit God in die lewe van die mense aan die 

Woord bring (Firet, 1973:53-54). Prediking kondig 'n boodskap aan met 'n 

spesifieke inhoud. Die koninkryk van God wat aangebreek het in die heilswerk 

van Jesus Christus word as sentrale boodskap van die Skrif vanuit 'n bepaalde 

teks gekonkretiseer. Hierdie aangekondigde heil realiseer in die prediking 

deurdat die werklikheid van God die werklikheid van die mens deursny. Waar 

dit geglo word, word die heil bevestig (Barnard, 1985:2). Die subjek van die 

prediking is gelee in God-Drie-enig. Binne trinitaries-gerigte prediking is daar 'n 

Christosentriese swaartepunt. Die sentrum van die Bybel is die koninkryk van 

God, terwyl Christus die sentrum van hierdie sentrum vorm. T ereg wys 

Pieterse daarop dat die Skrif se ware bedoeling eers reg verstaan en aan die lig 

kom wanneer dit vanuit Jesus Christus vertolk word. As Woord van God, het 

Hy die · Woord deur sy woorde en dade laat geskied (Pieterse, 1979:91; 

1985:10). 

In die prediking gaan dit dus om uitleg en toepassing van die Woord. Die 

verkondiging van die Woord van God moet 'n bepaalde vorm aanneem wat die 

inhoud daarvan vir die hoarders in hul bepaalde tyd ontvanklik maak. Om die 

Woord reg te kommunikeer is dit noodsaaklik dat die situasie, taal en 

groeiagterstande van die hoarders verdiskonteer word in die hermeneutiese 

proses. So ook die ken van God in die situasie en die keuse vir Hom op grond 

van die prediking (Venter, 1992:15). 



180 

Die taal van die preek moet dus op so 'n Y/YSe gestruktureer word dat dit die 

betekenis van die inhoud effektief oordra. Prediking van die Woord van God is 

dus in 'n sekere sin Woord van God. Dit vind die duidelikste gestalte in die 

bekende uitspraak van Bullinger: "Praedicatio verbi Dei est verbum Dei" (Niesel, 

1948:223). Hierdie uitspraak moet egter gekwalifiseer word. Pieterse stel dit 

soos volg: "Die Woord van God kan in die prediking gehoor word in soverre dit 

die Skrifwoord, lewend deur die Heilige Gees verkondig. In die mate waarin die 

preekteks in die preek funksioneer en tot sprake kom, in daardie mate kan die 

Woord van God daarin gehoor word" (Pieterse, 1985: 11 ). 

Die opdrag om te preek is Skrifgefundeerd. God Drie-enig openbaar Hom in die 

Skrif. Dit is 'n heilbrengende openbaring wat in 'n kombinasie van woord en 

daad oorgedra word. Die aanstelling van die twaalf dissipels het gepaard 

gegaan met die opdrag om te preek (Matteus 3:14). Na die opstanding is 

hierdie opdrag deur Christus herhaal (Matteus 28:18-20; Markus 16:15-18; 

Lukas 24:46-48 en Johannes 20:21). In die gereformeerde tradisie het 

prediking met die verloop van tyd 'n sentrale handeling in die kerk geword. 

Hiervan getuig die belydenisskrifte (NGB Art 29; H.K. Sondag 25 en 31). 

Die doel van prediking is om geloof in God op te wek en te versterk: "Geloof is 

egter nie maakbaar deur die prediker nie. Die prediking geskied daarom in die 

geloof dat God self deur sy Woord en Gees die geloof tot stand sal bring" 

(Pieterse, 1985:13-15). Dit word treffend saamgevat in die Heidelbergse 

Kategismus Sondag XXV: "Aangesien alleen die geloof ans Christus en al sy 

weldade deelagtig maak, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Antwoord: Van 

die Heilige Gees wat die geloof in ons hart werk deur die verkondiging van die 

heilige evangelie ... " Daar word saamgestem met Pieterse as hy beweer dat die 

handelingsdoeleindes van die prediking te doen het met die opwekking van 

geloof asook die opbou, versterking en onderrig in die implikasies daarvan vir 

die hele lewe. Prediking wil informeer, oortuig en bepaalde opvattings verander 

(Pieterse, 1985:15). 

Prediking geskied nooit in 'n lugleegte nie. Daar is 'n onlosmaaklike en 

wisselwerkende verhouding tussen die preekteks en die werklike situasie 
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betrokke. Dit is in wese 'n hermeneutiese proses wat die beweging van die 

inherente dinamiek van die preekteks uit die Skrifgeworde Woord tot die 

verkondigde Woord begelei (lbid:16). In prediking is daar 'n wesensbelangrike 

verband tussen verstaansgebeure en Woordgebeure - tussen die preekteks en 

die hoorders in hul situasie na die persoon van die prediker. Die prediker is in 

'n dialoog met die gemeentelede verwikkel. As sodanig is prediking 'n vorm van 

kommunikasie. Volgens Luther ( 1983:91) is 'n preek 'n kunsvorm insoverre dit 

'n kommunikatiewe werkingsproses en nie onderrig oor objektiewe waarhede is 

nie. 

4.4 TEOLOGIESE PERSPEKTIEWE 

In die beskrywing van 'n moderne preekteorie word 'n keuse gemaak vir meer 

resente teologiee van die prediking. Hierdie keuse word nie beskou as in stryd 

met ouer benaderings wat telkens die gesag van die Skrif en tradisie verhef en 

daaropvolgend die praktyk van die prediking bespreek nie. Die temporele 

afstand wat intussen verloop het tussen twee eras word slegs in berekening 

gebring. 

'n Moderne teorie oor homiletiek leef uiteraard binne 'n teologies-teoretiese 

ruimte. Hieronder word die teologiese basis wat die praktyk ten grondslag le 

verstaan: "In 'n teologiese of fundamentele teorie moet rekenskap gegee word 

van die Bybel as norm en bron van die preek. Vervolgens moet die Bybelse 

grondstof waaruit so 'n teorie ontgin word, aandag kry. Die konkretisering van 

die Bybelse grondstof vir die mens se alledaagse bestaan moet ook aangetoon 

word. Die funksies van die belydenis in die preek behoort verder 'n fokuspunt in 

'n teologiese teorie te wees. Naas die Bybel is die belydenisskrifte, die 

Christelike tradisie en die teks van die lewe ook bronne van die preek" (Vos, 

1996a:62). 

4.4.1 PREDIKING IS SKRIFPREDIKING 

As Skrifgeworde Woord is die Bybel die Woord van God. Dit is die medium 

waardeur die Dei /oquentis persona ter sprake kom. Hiermee saam werp die 
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verkondigde Woord as revelatio continua grater lig op die Skrifgeworde Woord. 

Dit impliseer dat wat die inhoud betref, die verkondigde Woord niks anders as 

die Woord van God mag wees nie (So/a Scriptura). Die Reformasie self is uit 

die Woord gebore en wil niks anders wees as kerk van God onder die Woord 

nie. Om hierdie rede moet die finale preekteks as deel van die homiletiese 

sirkel herhaaldelik aan die Bybel getoets word. In die prediking gaan dit om 

God se liefde en woorde in die geskiedenis van sy omgang met die mense soos 

dit kulmineer in Jesus Christus as die vleesgeworde Woord. Die prediking wil 

die hoarders tot 'n lewende gemeenskap met Christus verander en die 

gelowiges diensbaar maak aan sy wil en die weg wat Hy kom baan het 

(Pieterse, 1988:4). Die uitvoerende krag daarvan le in die performatiewe 

karakter (Austin) van God se heilshandelinge in die Skrif. God se uitsprake in 

die Skrif het uitvoerende krag - dit laat dinge gebeur. Dit verwoord sy 

teenwoordigheid en handelinge in al die verskillende gestaltes as evangelie. 

Volgens Cilliers (1996:22-23) vertel hierdie promissio van die Woord die stories 

van God se groot dade waarby die mens ook ingesluit word. Die uniekheid van 

die Skrif le juis daarin dat dit tegelykertyd teologies en histories van aard is. 

Op grand van God se handelinge met mense het die Bybel onder inspirasie van 

die Heilige Gees tot stand gekom. Die dissipels en vroee kerk het onder 

inspirasie van die Gees geantwoord op die spreke van God (2 Petrus 1 :21; 2 

Timoteus 3:16). Hierdie onherhaalbare grate en die weg waarlangs 

openbaringswaarhede 'n vaste vorm gekry het, het deur skriftelike oorlewering 

neerslag gevind as pasa grate theopneustos. Prediking as Skrifverkondiging is 

dus in wese die naspreke van God. 

Die Bybel is die norm en bron van die preek. Onderskeid kan in abstrakte sin 

tussen die auctoritas historica en auctoritas normativa gemaak word (Bavinck, 

1967:427-428) ten einde die interpretasie van die groat verskeidenheid literere 

genres te help onderskei, maar dit betaken nie dat dit geskei kan word nie. 

Beide die historiese sowel as normatiewe gesag van die Bybel is beklee met 

Goddellike gesag. Die Bybel se gesag is dus 'n heilsgesag. Dit gaan om God 

se heil vir mens en wereld wat gevier moat word. Hierdie viering is 'n 
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geloofsdaad wat deur die Gees ge·inisieer word om deur die Woord die mens tot 

heil te oorreed (Vos, 1996a:63). 

Die verkondigde Woord is dus wat die vorm betref, getuienis aangaande die 

openbaring, maar wat inhoud betref mag die verkondigde Woord niks anders 

wees as die Woord van God nie (Potgieter, 1990:17). Die ontmoeting tussen 

God en die mens wat deur die hoar en glo van die Woord realiseer, vorm die 

klimaks van die prediking. Dit is in wese Woordgemeenskap (Pieterse, 1988 

: 18). Die Woordgebeure moet in 'n konkrete situasie as verstaanshorison 

plaasvind omdat in prediking " ... the text comes alive for the hearer and the 

good news of the gospel is experienced in the life of the hearer'' (Reuter, 

1979: 10). Die verkondiging van die Skrif binne die gereformeerde konteks word 

as sodanig gerugsteun en gerig deur belydenisskrifte uit die gereformeerde 

tradisie wat as ''Vorverstandnis" vir die prediker dien (Pieterse, 1988:29). 

4.4.2 PREDIKING EN BEL YDENIS 

Ofskoon belydenisse meermale negatief ervaar word in die prediking en soms 

in spanning met die Bybelinterpretasie en teologiese refleksie gesien word, is 

Vos reg as hy beweer: "'n Gesonde spanning kan egter gehandhaaf word 

indien die interpreterende, reflektiewe en kreatiewe funksie van die teologie en 

die belydenis sy funksie om aan die geboorte te herinner en om die regte leer te 

bewaar, bly verrig" (Vos, 1996a: 130). 

Die band tussen preek en belydenis is onlosmaaklik binne 'n bepaalde 

geloofsgemeenskap. 'Wie preek, praat nie maar in die wilde-weg nie, want hy 

kan horn nie aan die gemeenskap van die heiliges onttrek nie. As dit wel 

gebeur, word hy 'n vals noot in die konsert. Selfs Bach besit 'n teologiese 

biblioteek, want ook sy musikale preek meet luister na die spreekreel van die 

kerk. Die prediker staan in die ry van apostels, profete, martelaars, kerkvaders, 

reformatore, groot doktore en innige mistieke" (Vos, 1996a:131). Wie preek 

tree ook met die vergange eeue in gesprek. In hierdie sin dra belydenisskrifte 

by om die prediker van sy of haar "eenogigheid" te bevry en die onsienlike God 

met verhelderde geestesoe te sien. Prediking word as sodanig hierdeur nie 

verabsoluteer tot leerprediking oor die belydenis nie, maar juis gestimuleer om 
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die Woord suiwer te verkondig. Dit bied die perspektief waarmee daar met die 

Skrif omgegaan kan word (Jonker, 1976:175). 

In die hantering van die belydenisskrifte39 en die prediking, gaan dit egter nie 

om 'n dogma wat as vooroordeel gebruik word nie. Dit gaan eerder om wat 

Dreyer (1985:384) 'n voorveronderstelling noem. Prediking is dus nie per se 

belydenisprediking nie, maar belydende prediking wat holisties op die totale 

mens fokus. As sodanig verskuif die klem weg van die kognitiewe na 

Woordbediening. Hierdie bediening is verbondsmatig van aard. 

4.4.3 PREDIKING, VERBOND EN KONINKRYK VAN GOD 

In die gereformeerde tradisie word die konsep van die verbond as 'n geskikte 

hermeneutiese sleutel beskou om die struktuur, inhoud en sin van die Skrif 

asook die onderdele van die Christelike geloof te ontsluit (Sasson, 1994:81 ). 

Hierdie keuse vir die verbond as een van die konsepte vir 'n homiletiese teorie 

kan egter lei tot 'n eensydige verbondsopvatting. Vos (1996a:646) dui twee 

redes aan waarom dit ten spyte van hierdie gevaar 'n belangrike konsep in die 

prediking is. Hy wys eerstens daarop dat dit 'n belangrike motief in die Ou sowel 

as Nuwe Testament is. Die verbond is 'n fokus van sekere Bybeltekste. Binne 

so 'n konteks moet die verbond ernstig opgeneem word. Dit le opgesluit in die 

teologie van die bepaalde Bybelboek waarin dit voorkom; vorm deel van die 

grater literere eenhede en is terselfdertyd deel van 'n bree teologiese 

raamwerk. As verhoudingsterm ontvou die verbond homileties die duidelikste 

binne 'n raamwerk van God se verhouding met die mens en die wereld. 

Tweedens plaas die verbond as homiletiese konsep die mens as individu en 

gemeenskapswese binne 'n kommunikasieraamwerk. Hierdie 

kommunikasieraamwerk definieer die gemeente as verbondsgemeenskap binne 

'n kommunikasieruimte. Binne hierdie ruimte maak God aanspraak op sy 

verbondsvolk en kan sy volk individueel en kollektief op sy woorde antwoord. 

Die verbond is dus die vrye en genadige selfbeskikking en selfverpligting van 

39 Die belydenisskrifte van die Reformasie soos dit uitgedruk word in die Apostoliese geloofsbelydenis of 
Credo (2nC); die Nicaenum (325/328nC) die Athanasium (5nC) en vervat is in die Nederlandse 
Geloofsbelydenis; die Heidelbergse Kategismus en die Dortse Leerreels word in hierdie ondersoek 
aanvaar. 
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God waardeur Hy Homself verbind om vir sy geloofsvolk 'n God te wees en 

hulle innerlik deur sy Woord en Gees so te verander dat hulle vir Hom 'n 

geloofsvolk sal wees. As sodanig is die verbond monopleuries maar word 

dupleuries ontplooi. Anders gestel: waar die verbond in die verlede verstaan is 

as die genadevolle beskikking van God oor die mens, word dit nou na die kant 

van God uitgewerk en tot in die wese van God ingeteken. God is die 

"partnerskaplike" God (Sasson, 1994:8). God gaan sy verbond aan met die 

mensheid in geheel (in Adam), met sy uitverkore volk Israel, maar ook met sy 

geloofsvolk uit al die nasies wat deur die organiese komponente van die 

gelowiges by die gelowige Israel ingelyf word (Romeine 9-11 ). 

Die verbond bepaal dus die adres van die prediking. In die verbond het ans te 

make met die inwendige grand van die kerk. Die passiewe mens en die 

uitverkiesing word aktief in die verbond en georganiseerd in die kerk. Langs 

hierdie weg word die kerk die liturgiese gestalte van die verbond. (Heyns, 

1970:226). Die uitverkiesing verwerklik dus op verbondsmatige wyse in die 

prediking as bediening van die Woord. Die mens wat deel kry aan die 

verbondsbelofte moet in verantwoordelikheid die vreugde daarvan bely en die 

eise daarvan gehoorsaam. As geloofsvolk van die Here, moet die gemeente in 

die prediking herinner word aan sy koninkrykstaak en sendingroeping in die 

wereld. So gesien, plaas die verbond die mens binne 'n gemeenskapsruimte. 

Verbond en koninkryk word per seas komplementere konsepte beskou (De 

Klerk, 1985: 13; Vos, 1996a:65). In die koninkryk van God word die Koning se 

onderdane bevry deur die vestiging van koninkrykswaardes soos versoening, 

geloof, liefde, geregtigheid, verantwoordelikheid, vrede en hoop. Hierdie 

vryheid konstitueer by die erkenning van sy heerskappy onder alle 

omstandighede en in alle situasies . 

Te midde van ongeoorloofde hermeneutiese sleutels soos allegorisering, 

tipologisering, moralisering, psigologisering en atomisering, bied die verbond 

verder 'n hermeneutiese sleutel vir die prediking. Hierdie hermeneutiese sleutel 

bied die moontlikheid van 'n kontekstuele eksegese wat nie alleen met die 

onmiddellike inhoud van die teks en bepaalde Bybelboek te doen het nie, maar 

oak met die geheelboodskap daarvan (Bright, 1967:170; Vriezen, 1966:144). 
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De Klerk stel dit soos volg: "Binne die groat perspektief van die koninkryk van 

die hemele wat verbondsmatig beleef word deur God se volk wat daarop 

antwoord met ... klare gehoorsaamheid aan sy wet, vind ans 'n baie sterk 

eenheidsboodskap van die Skrif in sy geheel. En omdat die verbond dan deel 

uitmaak van die praktiese realisering van die koninkryk en beweging, moet dit 

baie sterk figureer in die W'fe teologiese konteks waarbinne die eksegese 

gedoen word. Dit bied 'n integreringspunt van waaruit die veelheid van Bybelse 

strukture verklaar moet word." (De Klerk, 1985:15-16). Langs hierdie weg word 

die bree deurlopende teologiese perspektiewe van die koninkryk in beweging 

deurgegee. Sodoende bied die intensie van die teks en die bree skopus van 

God se genadewerk in Jesus Christus as integrerende geheel 'n 

veronderstelling vir die wisselwerking tussen die eksegese en gemeente met sy 

eie situasie (De Klerk, 1985:17). Hiermee word 'n horisonversmelting tussen 

die teks en die hede ontmoet ( Pieterse, 1979: 116). 

Die verbond loop soos 'n goue draad deur die hele geskiedenis in die woorde: 

"Ek sal jou God wees en oak die God van jou nageslag" (Genesis 17 ). 

Hierdeur word die eenheidsband van die preekstof te midde van die 

diskontinu"iteit en verskil tussen die Ou en Nuwe Testament bewaar. Dit 

geskied deur God se genadige verbond in Jesus Christus. Met die evangelie 

wat die genadige deelkry aan die verbond verkondig, word die teenstelling 

tussen wet en evangelie opgehef; die eenheid tussen die voorbeelde van geloof 

in die Skrif en die heilsgeskiedenis, asook die proton en eschaton bewaar. Die 

verbondstigtende Woord, aangekleef deur die sakramente as tekens en seels 

van die waarborg en egtheid van die ooreenkoms, bewaar die preekstowwe van 

uitsigloosheid, aangesien dit aan die prediker perspektief bied van die herkoms 

sowel as toekomsgerigtheid daarvan. 

In die kommunikatiewe handelingsteorie dryf die verbond as konsep nie rand 

tussen ander teologiese konsepte nie. Dit vorm 'n sentrale begrip ten opsigte 

van herstelde relasies, 'n koninkryksperspektief en die integrerende krag van 

die liefde, wat geregtigheid, vrede en hoop as koninkrykswaardes vir die mens 

oopmaak. Wie dit begin uitleef, vind kommunikasie en onderlinge begrip met 
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medemense en begin as sodanig verantwoordelikheid vir die skepping ervaar 

(Pieterse, 1993:166). 

4.4.4 PREDIKING EN GEMEENTE 

Op grand van die verbondsgemeenskap, vorm die gemeente die kragveld van 

die Woordverkondiging. As gedoopte lidmate in Christus, is die gemeente niks 

minder as 'n " .. Corporate entity belonging to one another and Christ" (Van 

Seters, 1991 :270). 

Die gemeente moet voortdurend tot die besef gebring word dat hulle deel is van 

God se huisgesin in die geloof. Hierdie voorreg word nie ontleen aan menslike 

insig of bydraes nie, maar is 'n genadegawe van God. Dit beteken dat die 

gemeente intern opgebou is uit Christelike huisgesinne. Die gereformeerde 

kerkbegrip beskou prediking as die weg waarop die gemeente vergader, 

onderhou en beskerm word (Heidelbergse Kategismus Sondag xii). Prediking 

is dus nie op individuele luister gerig nie, maar korporatief ingestel. Dit is eers 

afgehandel as dit deur die gemeente opgeneem word. Tereg se Pieterse dat: 

"Die preek vind sy bevestiging in die amen van die gemeente daarop, maar vind 

sy bestemming in die missio ad mundum: hiervan is die amen slegs die begin" 

(Pieterse, 1991 :6). So gesien, werk die gemeente reseptief mee aan die 

kommunikasie en interpretasie van die prediking. Volgens Lemmer (1990) is 

hierdie kommunikasie 'n gebeure tussen God en mens en mens en mens 

onderling. Dit is opbouende gebeure in die gemeente. 

Die begrip gemeente word in bree perspektief verstaan. Dit sluit basisgroepe, 

huisgemeentes en gekonstitueerde gemeentes van Christelike 

kerkgenootskappe in. 'n Keuse word dus gemaak vir 'n oorgangsvorm vanaf 

die herder-kudde-model na die liggaam-van-Christus-model. 'n Verskuiwing 

vanaf die fokus op die predikant as die leier van die gemeente wat volledig 

vertrou, gehoorsaam en nagevolg word na die gemeente wat as korporatiewe 

eenheid die boodskap van die preek korporatief verstaan, word veronderstel. 

As sodanig word 'n gemeente-inrigting waarin kommunikasie onderling en met 

die samelewing belangrik is. Op voetspoor van Heyns (1986:102-108) vat 
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Pieterse (1991) die kenmerke van die liggaam van Christus-model wat as 

doelwit gestel word, soos volg saam: "Die gemeente word as korporatiewe 

eenheid gesien waarin die boodskap van die preek korporatief verstaan word." 

(Efesiers 3:16 - 19; 4:11-16). Die gemeente is dus op 'n unieke 'W'fSe met 

Christus en met mekaar verbind. 

Hierdie verbondenheid is baie belangrik vir die bestaan van die gemeente. Die 

gemeentelede as liggaam van Christus is daar om diens te lewer - elk volgens 

sy/haar gawe aan mekaar en aan die samelewing. Die gemeente is 'n 

werkende organisme. In hierdie model is Jesus Christus sentraal. Die 

gemeente is afhanklik van Hom. Hierdie afhanklikheid sit ook in die herder

kudde-model, mits Christus as herder verstaan word. In die liggaam van 

Christus-model is daar geen moontlikheid vir verwarring nie. Die model laat 

verskeidenheid binne die eenheid toe. Dit is verskeidenheid ten opsigte van 

persoonlikhede, leetwereld, lewensuitkyk, standpunte, bedieninge en gawes. 

Die gemeentelede is interafhanklik van mekaar en daar is 'n sterk 

groepskohesie. Dit skep ruimte vir koinonia. Die samesyn in die gemeente 

volgens die liggaam van Christus-model is "gemeinschaftlich." Die 

gemeentelede neem deel aan die gesprek in die gemeente, het inspraak by die 

preekvoorbereiding en praat saam oor die boodskap van die preek" (Pieterse, 

1991 :24-25). Die gemeente moet dus vanuit verbondsperspektief bewus 

gemaak word van sy ware karakter as verbondsvolk en gehoorsaamheid, geloof 

en bekering asook heiligmaking as antwoord op God se genade. Dit gaan om 

'n persoonlike verhouding met God en nie 'n individualistiese verhouding nie. · 

Dit is noodsaaklik dat die gemeente se verstaan van die prediking in deeglik 

omlynde en gedefinieerde praktykteoriee neerslag vind. In hierdie opsig kan die 

bydrae van Pieterse ( 1991) met groat vrug gebruik word. 

4.4.5 DIE CHRISTOLOGIESE EN PNEUMATOLOGIESE GRONDSLAG VAN 

PREDIKING 

Die Heilige Gees werk deur al die verskillende gestaltes van die Woord as 

Skrifgeworde Woord en as verkondigde Woord. Die apostel Paulus bevestig 
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hierdie waarheid as hy aan die Tessalonisense se dat hy God dank " ... dat julle 

die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem 

het in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die Woord van God. 

En dit is ook inderdaad woord van God ... " (1 Ts 2:13). In die prediking moet 

daar dus op so 'n wyse met die Skrif omgegaan word, dat die beweging van die 

Skrifgeworde tot gepredikte Woord gedien word. Om dit te bewerkstellig, word 

in hierdie ondersoek aanvaar dat die Bybel die Woord van God is wat Hy in die 

geskiedenis tot mense gespreek het. Die hele vervlegtheid van die Skrif se 

totstandkoming is ingegee deur die Heilige Gees.40 

In die Skrif leer ons die openbaring van die Drie-enige God ken. In trinitaries

gerigte prediking le daar egter 'n Christosentriese swaartepunt (Pieterse, 

1985:20). Die Skrif kan slegs reg ge"interpreteer word vanuit die vernuwende 

betekenis van die heil in Christus. In die proses van interpretasie is daar 'n 

ongelyke relasie tussen prediker en teks. Die teks is nie bloot 'n objek wat 

bestudeer word nie, maar die Woord van God wat deur 'n gehoorsame luister 

daarna ontsluit word. Dit beteken dat die inspirasie van die Woord in sy 

Skrifwording gevolg word deur die verligting van die Gees wat in die lewens van 

die prediker en die gemeente deur die Woord realiseer. "As die Woord 

verkondig word, vergesel die Gees die Woord... Die Gees le die verbinding 

tussen ons en Jesus Christus en deur Sy verligtende werking in die 

verkondiging van die Woord veroorsaak Hy dat die Here tot ons kom en spreek 

in die prediking" (Pieterse, 1985:20). 

Wat Christus dus aan sy kerk beloof het in verband met die leiding van die 

Heilige Gees (Joh 14:26; 16:13-15) het ook betrekking op die prediking van die 

Woord. 

In die prediking gaan dit om die heil van God. Deur die Gees se toedoen word 

die neerslag van die heil in die preek ervaar (Vos, 1996a:106-107). Dit gaan in 

4 0 Die organiese inspirasieleer word in hierdie ondersoek onderskryf Dit kom daarop neer dat God 
mense gebruik as skrywers van sy W oord en wel op so 'n wyse dat die volle spektrum van hul menswees 
inskakel by die totstandkomingsproses van die Bybel. Hulle eie lewensomstandighede bet dus ook 'n 
plek gekry in die proses van inskripturasie van die Woord Dit kan nader gepresiseer word deur dit uit te 
bou tot 'n dialogiese inspirasie. Tussen God en mens bestaan daar 'n dialogiese verhouding. Die 
Bybelskrywers is deur God aangespreek en hul antwoord onder leiding van die Heilige Gees is die 
Bybelinhoud. 
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die heil om die verlossing van die mens uit verlorenheid. Die mens se sonde 

word vergewe - die skuld word horn of haar nie toegereken nie. Hierdie 

vergewing van sonde rus in die versoening van skuld (Van Ruler, 1971 :69). 

Hierdie heil word nie verwerf nie. Dit realiseer pneumatologies van Bo in 

Christus as Heilsmiddelaar. Deur die prediking kom God in Christus 

heilsbemiddelend op ons af (Berkhof, 1973:373) en kom die hoarder voor die 

volle heil van God te staan. As mededeling van geloof is die preek dus 'n 

werktuig van die Gees (Hermelink, 1995:55). Vanuit pneumatologiese 

perspektief moet daar in die prediking rekening gehou word met God se 

besondere wyse van openbaring in Christus as lmmauel (Matt 1 :23). Hy het 

mens geword maar terselfdertyd God gebly. In sy menswording le die 

waarborg vir die versoening van sonde. Dit impliseer dat die inwoning van die 

Gees nie van die mens 'n godmens maak nie, maar wel God se volledigmens. 

Hy of sy word as God se kind geadopteer, maar staan steeds as mens voor 

God. So gesien is die gemeente nie net 'n korporatiewe gemeenskap nie, maar 

word die individu ook in wil, denke en dade aangespreek. Die heil vind nie buite 

die mens se lewe, wil en wete plaas nie. 

Die eenmalige ( efhapax) uitstorting van die Gees bied aan die kerk die 

sekerheid dat God nooit die werk van sy hande laat vaar nie. As beelddraers 

van God is die gelowiges daagliks werksaam in sy ryk. Hiervoor staan die Gees 

borg. Dit bied aan die prediking 'n koninkryksperspektief: "Die ryk van God" 

kom nie na die mens soos 'n seemeeu wat die water van die tydelike 

werklikheid raak, om dan weer op te vlieg en daar buite te staan tot die jongste 

dag nie. Dit gaan om ons en om ons wereld en daarom dat ons onsself as 

beeld van God in hierdie wereld as sy ryk beleef. Dit alles bewerk die Gees vir 

ons (Vos, 1996a: 113). Deur die Gees woon God dus by die gemeente en 

mens in. Hierdie inwoning hef nie die skepselmatigheid op nie. Die Gees bly 

dus Gees en die mens bly mens. Om hierdie rede word die mens ook in sy 

menswees aangespreek en moet die prediking met die vlugtiger momenta van 

die menslike bestaan rekening hou. Al woon die Gees by die mens in, bly hy 

nog mens. Die kwaad bly steeds op sy spoor. Die sonde is ten diepste 'n 

incurvatus in se. Die Gees verhef die mens voor God. Hy herstel horn in sy eer 

en heerlikheid. Die Gees doen dit deur die mens al meer na die beeld van 
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Christus te verander (11 Kor 3). Die uitsig wat die Gees bied, is op 'n 

kosmiese hail gerig. In die prediking moat die hoarders gelei word om nie uit 

die wereld te vlug nie, maar om in die hede besig te wees met die oog op die 

toekoms. Dit is hoop vir die toekoms in die hede. 

Samevattend: 

"Die Gees omskep die mens as sy woonplek tot sy rusplek. Die 

woonplek word 'n altaar waar geurige offers wat God welaangenaam is, 

opstyg. Die preek moat die mens bewus bly maak dat hy die Gees se 

woonplek is; dat hy God deur sy liggaam meet verheerlik. Hierom gaan 

dit ten diepste in die preek: dat die mens God meet verheerlik" (Vos, 

1996a:119-120). 

4.4.6 PREDIKING EN ERVARING, TRADISIE EN DIE TEKS VAN DIE LEWE 

Volgens Tracy het die Bybelse teks die krag om die horison van die 

interpreteerder te transformeer en om daardeur nuwe betekenis en 

ervaringsmoontlikhede te skep (Tracy, 1994b:115). Ons kennis van God se 

openbaring geskied indirek in die vorm van menslike ervaring (Heitink, 

1993:114). 'n Religieuse verwysingskader word veronderstel. Mense 

identifisseer met Bybelse figure soos Abraham en Job en ontdek God se sorg 

vir sy skepping. Dit gaan ten diepste om ervaring as herinneringsvolle 

verbeelding. Deur hersiening word die geloofsmens verbind aan die belofte van 

God se verbond en daardeur word die verhouding met God in die hede 

geaktualiseer en werklik ervaar. Die koninkryksmens word herinner aan sy of 

haar verantwoordelikhede, maar oak aan God se oordeel (Vos, 1996a:121-

125). 

Deur verbeelding word daar vorm aan menslike ervaring gegee deurdat die 

werklikheid herbeskryf word (Ricoeur, 1981 :50). Verbeelding skep ruimte om 

ander "beelde" te vorm. Dit ontdek nuwe wee en voed etiese handelinge in die 

mens se omgang met sy naaste. Anders gestel: deur verbeelding kan daar 

drome in God se koninkryk gedroom word wat die verbondsmens se lewe met 

hoop vul in sy verontwaardiging voor die gebroke werklikheid. Uit die 
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diskrepansie tussen die reele werklikheid en die ideale situasie word hierdie 

hoop aangewakker tot 'n nuutheid en onderskeid ten opsigte van die toekoms 

(Van der Ven, 1995:75). 

Volgens Vos {1996a:136) skep die preek verder uit die Christelike tradisie 

waarin hy wortel. Tradisies is soos systrome wat in 'n rivier invloei. Aangesien 

die vorm van die prediking in die lig van die Christelike tradisie omvattend in 

Hoofstuk 2 en 3 belig is, word daar nie verder hierop uitgebrei nie. 

Die letterkunde, in die besonder die verhaal as teks van die lewe, bied verder 'n 

besondere bran waaruit prediking kan put. Die mens van ons tyd word in die 

letterkunde van ons dag gereflekteer (Pieterse, 1985:22; Vos, 1996a:131). 

Volgens Rossow (1983:11) kan skrywers 'n leser 'n nuwe perspektief op die 

evangelie bied as hy se: 'While the novelist can seldom be relied upon to 

narrate in any great detail the saving Good News, he can be relied upon to 

make clear our need of salvation." 

Volgens Vos (1996a:136-138; 144) laat die verhaal as letterkundige kunsvorm 

die leser iets van die spanning tussen die universele en individuele ervaar. Dit 

is verder 'n bran om die preek vir die hoarders te konkretiseer en aan hulle te 

kommunikeer. Ook die kykkultuur van ons dag {films, video en teater) bied 'n 

spieelbeeld en interpretasie van die leetwereld van mense en van die mens in 

sy leetwereld. Hieruit word bevestig of sekere waardes nog bestaan of verskuif 

het. 

4.4. 7 HOMILETIESE BE NADERI NG 

Moderne prediking staan voor die uitdaging om die Woord van God lewend aan 

kontemporere luisteraars te verkondig. Dit vra wetenskaplike insig in 'n 

geskikte homiletiese benadering oor hoe dit gedoen kan word. Navorsing op 

hierdie gebied het Ernst Lange daartoe gelei om te fokus op die belangrike rol 

wat die hoarders en hul situasie in die kommunikasie van die evangelie speel 

(Scholz, 1982:58). Prominente homiletici soos Craddock (1987), Van der Laan 

( 1989), Dingemans ( 1991 ), Pieterse ( 1991) en Vos ( 1996b) het onder meer 
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hierop voortgebou. Die opgaaf van moderne prediking vereis dat die hoarders 

en hul situasie voortdurend voor oe gehou moet word in die hermeneutiese 

kommunikatiewe en retoriese aktiwiteite wat tydens die voorbereiding van die 

preek figureer. In hierdie ondersoek word aansluiting gevind by die 

hermeneuties-kommunikatiewe benadering wat Bybeltekste en die wyse 

waarop hulle in prediking kommunikeer, dialekties benader. Die relevantheid 

van die ge·interpreteerde en gekommunikeerde boodskap uit die Bybel aan die 

kontemporere gemeente word ondersoek. 

In die laat twintigste eeu is daar al hoe meer wegbeweeg van tradisionele 

hermeneutiese benaderinge wat op die verkryging van informasie aangaande 

God en die Christelike lewe ingestel is. Bybelse tekste is al hoe meer na hul 

kerugmatiese intensie ondersoek. Die insigte van twintigste eeuse denkers 

soos Ebeling, Fuchs, Gadamer, Habermas, Ricoeur en Tracy het Pieterse 

(1993) daartoe gelei om 'n metodologiese benadering te ontwikkel waarmee 

betekenisvolle uitdrukkinge in Bybelse tekste uit ouer kulture in terme van 

praktiese betekenis in die hede aan die lig gebring kan word. Dit is ten diepste 

'n korrelasiehermeneutiek wat 'n balans smee tussen die tradisie (Skrif en 

tradisie) en die kontemporere situasie deur kritiese interpretasies uit die verlede 

met kontemporere situasies (en andersom) in verband met mekaar te bring 

(Van der Ven, 1993b: 18). Hierby word ook sosiale toestande in berekening 

gebring. 

Hermeneuties word daar drie werelde in berekening gebring wanneer die 

Bybelteks interpreteer word: 

• Die wereld van die hoarders. Volgens Pieterse (1994:6) " ... the preacher 

has to firstly understand their world. A great deal of information about 

our contemporary world is communicated by plays, art, music and 

literature ... " 

• Die wereld van die prediker as verteenwoordiger van die gemeente: 

"The preacher thus approaches the text illuminated by the Spirit and 

theological tradition, on behalf of his/her people and is aware and honest 
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about her/his prejudices (Gadamer, 1975), his/her own existential 

situation as a hearer among hearers" (Pieterse, 1994:7). 

Die intrapersoonlike ervaringswereld van die prediker as getuie van 

iemand wat God ontmoet het: "Through this experience with the text, the 

preacher (as a called witness of Christ) bears witness in preaching the 

sermon, trusting that the congregation will be led into a similar kind of 

experience" (Pieterse, 1994:8). Die oordra van sodanige getuienis in 

prediking vereis goeie kommunikasie: "Ministry comprises 

communicative actions in service of the gospel (Pieterse, 1987:2). 

Die karakter van prediking is dialogies van aard. Dit word bevestig uit begrippe 

wat in die Nuwa Testament vir prediking gebruik word, byvoorbeeld: "homilia" 

en "dialegesthai". Beide hierdie begrippe het dialoog as grondbetekenis. Tereg 

se Pieterse: "Dialogic preaching aims to create a dialogue between the text and 

the congregation, in which the congregation experiences that God Himself 

speaks to them in their situation. Preaching is a living dialogue at the 

intersection of God's Word and our times... It happens in a continuous and 

ever-evolving constitute and exchange of meaning between participants" 

(Pieterse, 1994:9). 

'n Preek in die gereformeerde tradisie geskied in die vorm van 'n monoloog as 

eiesoortige vorm van massakommunikasie. Homiletici fokus dikwals op hierdie 

monologiese gestalte deur byvoorbeeld simboliese interaksionisme in hul 

benadering te bevorder (Dingemans 1991 ). In hierdie ondersoek word 

prediking daarenteen as 'n vorm van interpersoonlike kommunikasie beskou. 

Tereg se Pieterse: 'We cannot ignore a dialogical theory of communication in 

our reflection on the nature of preaching in which the listeners are conclusive 

partners" (Pieterse, 1994:10). Hierdie dialoog is ingebou in die monologiese 

preekvorm en verwys na die manier waarop die prediker die wereld van die 

hoarders verbaal en nie-verbaal betrek. Dit is nie-outoritere kommunikasie wat 

simmetries geskied deur die implementering van taalhandelinge en wedersydse 

begrip wat lei tot konsensus. Langs hierdie weg word die geloofsgemeenskap 

gelei om sigbaar gestalte te gee aan die eise van God se Koninkryk. 
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Omdat interpersoonlike kommunikasie in sisteme plaasvind, word 'n keuse 

gemaak vir 'n kombinasie tussen die kommunikasieteorie en die sisteemteorie: 

"An open systems theory, like the ecosystems-theory, should be implemented in 

the service of communicative goals - in our case the proclaiming of the gospel is 

preaching in such a way that the word of God in the biblical text could be heard 

by the congregation ... "(Pieterse, 1994:10). Die preek en die dialoog wat 

daarom ontstaan is gerig op wedersydse begrip by die geloofsgemeenskap vir 

God se Woord en Wil vir hulle lewe en opdrag as kerk. Dit impliseer dat die 

geloofsgemeenskap 'n kommunikatiewe gemeenskap is waarbinne daar 'n 

voortdurende diskoers oor die Christelike geloof en die implikasies daarvan vir 

ons lewe aanwesig is. 

Ten einde hierdie doelwit te bereik word daar in prediking induktief te werk 

gegaan vanuit die hoorders en die prediker se konkrete ervaringe: "On the 

basis of these concrete thoughts and events, by analogy and by the listener's 

identification with what he hears, conclusions are reached, new perspectives 

are gained, decisions made" (Craddock, 1987:62). As sodanig word die 

hoorders betrek by die beweging van die preek deur bepaalde retoriese 

strategiee wat voortvloei uit die hermeneuties-kommunikatiewe benadering. 

Volgens Craddock vra hierdie proses vir "... an incompleteness, a lack of 

exhaustiveness in the sermon. It requires of the preacher that he resists the 

temptation to tyranny of ideas rather than democratic sharing. He restrains 

himself, refusing to do both the speaking and the listening, to give both stimulus 

and response, or in a more homely analogy, he does not throw the ball and 

catch it himself' (Craddock, 1987:64). 

Die mens dink in beelde. Om hierdie rede kan 'n mens dus verwag dat 'n 

moderne preekteorie veel sal maak van illustrasies in die vorm van metafore en 

vergelykings om die preekvorm te verryk. 

4.5. PREDIKING AS KOMMUNIKATIEWE HANDELING 

Prediking is formeel gesproke 'n opdrag tot kommunikasie (Lange, 1987:49). 'n 

Prediker moet weet wat die aard van woorde is en wat woorde kan doen, 
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(Craddock, 1987:6). Volgens Pieterse is prediking 'n kommunikatiewe gebeure 

met 'n dialogies-kommunikatiewe aard (Pieterse, 1985:92; vergelyk oak Golden, 

1982:110-112). Om prediking as kommunikatiewe handeling te verstaan, vra 

insig in die ontwikkeling van literere kommunikasie. 

4.5.1 KOMMUNIKATIEWE PERSPEKTIEWE IN DIE OORDRAG VAN DIE 

EVANGELIE 

Die ontwikkeling van die kommunikasiewetenskap het die afgelope jare tot so 'n 

mate 'n toenemende invloed op die teologie uitgeoefen, dat die begrip 

"kommunikasie" 'n sleutelwoord geword het in al die handelingsvelde van die 

teologie (Henau, 1986:87). Historiese en literere teksbenaderinge het 

onderskeidelik tydens hierdie ontwikkeling meegebring dat daar in prediking as 

vorm van kommunikasie hoofsaaklik op die prediker en die boodskap gefokus 

is. Hierdie eensydigheid waarin die hoarder as derde element van die 

kommunikasie-drieluik (sender - boodskap - ontvanger) gergnoreer is, het 'n 

monologiese kommunikasiemodel bevorder (Vos, 1996a:154). Die opkoms van 

taal- en tekspragmatiek binne die sisteemteorie, die benaderinge wat op die 

dinamiek van kommunikasie fokus asook die teoriee wat fokus op die kritiese 

evaluering van die kwaliteit van intermenslike kommunikasie, hat opnuut die 

aandag gevestig op die perlokutiewe aspek (die bedoelde effek van 'n uiting) 

van tekste. Dit het 'n oorkoepelende perspektief op tekste as instansies van 

kommunikasie teweeggebring waarin die rot van die hoarders (ontvangers) in 

die kommunikasieproses deur die ontvangs van die resepsie-estetika volledig 

verhaal is. Verskillende aspekte van kommunikasie word in talle benaderinge 

wat intussen ontwikkel het, beklemtoon. Hieronder figureer ondermeer die 

proses van kommunikasie (sisteemteorie); die dinamiek van kommunikasie 

(simboliese interaksionisme en fenomenologie); die rol van gedeelde betekenis 

en die mens se kwaliteit van bestaan (eksistensiele en hermeneutiese 

benadering); die ideaalbeeld van hoe egte intermenslike kommunikasie kan 

geskied ( dialogiese kommunikasieteorie) ensovoorts. Al die verskillende 

benaderinge en modelle van kommunikasie vertoon egter 'n aantal 

gemeenskaplike wetmatighede wat insiggewende perspektiewe op die lewering, 
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oordrag en ontvangs van inligting bied. Enkele van die belangrikste 

perspektiewe word vervolgens aangedui: 

'N BASIESE KOMMUNIKASIEMODEL 

Slabbert (1992) wys samevatend daarop dat daar in enige vorm van 

kommunikasie die volgende elemente teenwoordig is: 

• 

• 

• 

• 

• 

Daar is 'n kommukasiebron of sender {wat om die beurt 'n ontvanger 

word namate boodskappe ge-enkodeer of gedekodeer word). 

'n Boodskap (inhoud) wat gewoonlik deur 'n simbolesisteem (taal) 

gekommunikeer word. 

'n Spesifieke medium of kanaal (byvoorbeeld interpersoonlik), deur die 

media of 'n preek as vorm van massakommunikasie. 

Die boodskap bereik die ontvanger {wat weer die sender word) . 

Sodra terugvoering die proses voltrek, word die boodskap gernterpreteer 

en opgevolg met byvoorbeeld 'n volgende boodskap wat die proses van 

voor af laat begin (Slabbert, 1992:40-41 ). 

Hieruit kan 'n basiese kommunikasiemodel skematies soos volg aangedui word: 

sender 

(auteur) 

(prediker) 

boodskap 

(teks) 

(boodskap) 

ontvanger 

(leser) 

(hoarder) 

Effektiewe kommunikasie in die prediking beteken egter baie meer as net die 

bree kontoere wat hierdie basiese model uitbeeld, soos vervolgens verduidelik 

word: 

• SENDER (PREDIKER) 

Prediking word nie net deur die teks bepaal nie. Die prediker sowel as die 

hoarders (gemeente) speel 'n belangrike rol in die preekproses. Die prediker is 

meer as net 'n "sender" wat 'n boodskap wil kommunikeer: "Hy is 'n eie 
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persoonlikheid met sy eie opvattinge, probleme, teologiese siening, stand van 

geestelike lewe, gesindhede ens. Hy werk oak nie in isolasie in sy interpretasie 

van die preekteks vir die gemeente nie. Hy is in dialoog met hulle (gemeente) 

verwikkel en hulle interpreteer in 'n sekere sin saam met horn die preekteks. 

Prediker en gemeente interpreteer dus beide die tradisionele stof wat met 

geloof saamhang (die boodskap van die teks soos hy bedoel is vir die eerste 

lesers en deur die kerk oar die eeue heen gei·nterpreteer is)" (Pieterse, 

1985:16). 

'n Prediker moet dus oar bepaalde eienskappe beskik en deeglik toegerus 

wees. Die eise wat vandag aan 'n prediker gestel word, maak van prediking in 

die woorde van Chrysostomos: 'n: " ... werksaamheid wat die volkomenheid van 

'n angel eis" (Vos, 1996a:5). Volgens De Klerk (1998) is predikante nie altyd in 

hul persoonlikheid toereikend genoeg of prakties deeglik genoeg opgelei vir die 

uitdagings van die tyd nie. Hy beweer: 

"Miskien is dit gebrekkige praktiese opleiding, of dit kan wees dat baie 

predikante 'n ontoereikende persoonlikheid het vir die werk -

onvolwassenheid, te veel van 'n introverte geaardheid, infantiele 

na·iwiteit, 'n gebrek aan aanvoeling, oopheid, buigsaamheid, empatie, 

warmte en egtheid, is groat struikelblokke vir doeltreffende 

predikantswerk" (De Klerk, 1998:75). 

Die prediker is dus soos alle mense "alltagsmensch". Hy of sy weet nie 

noodwendig meer en is nie beter as ander manse nie (Soeffner, 1994:64). Die 

prediker se lewe word egter in 'n besondere opsig deur godsdiens gestempel as 

'n uitdaging: " ... to communicate to contemporary listeners the living Word of 

God" (Pieterse, 1994:2). Hy of sy beweeg ook in 'n ander wereld naas die 

wereld waarin daar elke dag geleef word, wat meebring dat iets ervaar word 

van die digter Antjie Krog se twee werelde as sy se: 

"van twee werelde is ek: 

gebore in een 

en gebore met" {Spies, 1999:116). 
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Die prediker is dus oak: 

II I ... gewerwe 

met vreemde toewyding selfs vertroue" (Spies, 1999:116). 

Met hierdie toewyding en vertroue moet hy of sy" 'n dialoog bewerk tussen die 

teks en die situasie van die gemeente" (Pieterse, 1985: 17). Dit is 

hermeneutiese en eksegetiese aktiwiteit wat besondere kundigheid vereis: 

"Contemporary trends - combined with gaps in time, culture, and 

language between the biblical world and ours -demand that preachers 

interpret our world as well as the biblical text" (Duduit, 1992: 150). 

Die prediker moet dus die vermoe he om die Bybel saaklik, wetenskaplik 

eksegeties, maar ook met begrip vir die konkrete situasie van die gemeente en 

hoarders te benader. Die boodskap van die teks moet binne die 

verstaanshorison van die oorspronklike lesers aan wie dit gerig is in die taal, 

terminologie, gees en denke van die huidige gemeente verwoord word. 

Predikers stoat dus biddend afhanklik in die troebel van die hede, nuwe 

verstaanshorisonne oop deur tradisie (Skriftradisie) en situasie (huidige) oor 

mekaar te help skuif sodat 'n horisonversmelting kan plaasvind. Dit is 'n solo

aktiwiteit waardeur die tong van 'n kompas voorsien word. 

Vos (1996b:85) wys op bepaalde aansluitings en gemeenskaplike bindinge 

(byvoorbeeld intellektueel en emosioneel) wat effektiewe kommunikasie tussen 

die prediker en hoarders help skep. Die prediker sowel as die hoarder is 

onlosmaaklik verbonde aan die leetwereld wat deur politieke en ekonomiese 

kragte be"invloed word. Beide is veranker in dieselfde godsdienstige 

gemeenskap en deel dieselfde geloofstradisies en geskiedenis, huishouding en 

lewensgeskiedenis as "geestelike familie" (Daiber, et al 1991: 116). Metafories 

het ons hier te make met die innige verweefdheid van die ware wynstok en die 

late (Johannes 15) wat 'n ekklesiologiese ruimte bied vir simmetriese 

kommunikasie. So 'n ekklesiologie bevorder kommunikasie tussen die Woord 

en gemeente asook gemeentelede onderling deur hulle op mekaar te betrek 
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(Pieterse, 1991 :66-96). Die interaksie wat onderling tussen die gemeentelede 

(hoarders) ontstaan, word per se gekenmerk deur 'n respek vir die "ek'' 

(persoonlike geloof, twyfel, gevoel, sienings en ontnugteringe) van elke mens. 

In hierdie onderlinge verhoudingsnetwerk wat ontstaan, moet die prediker 

rekening hou met die emosionele behoeftes van die hoarders. Liefde vir die 

naaste, respek vir menswaardigheid, simmetrie tussen prediker en hoarder in 

die erediens, dra alles by tot 'n gevoel van sekuriteit by die hoarder (Henau, 

1986:91; Pieterse & Wester, 1995:62-63; Vos, 1996a:186). 

Die prediker vorm dus 'n belangrike skakel in die kommunikasieproses met 

betrekking tot die "hoe" (Barth) van die prediking. Dit vra kreatiewe insig en 

insette om op so 'n wyse te preek dat die hoarders die evangelieboodskap (wat 

die prediker in sy omgang met die woord en werklikheid, tydens eksegese 

eerste hoor) toepaslik in hul eie omstandighede en konkrete lewe hoor. 

Barth wys daarop dat die eiesoortige roeping en taak van 'n prediker dikwels lei 

tot intense eensaamheid (solitude) as hy se: 

"He remains a stranger among all the met1 of his urban or rural 

community; at best he may be surrounded by a small circle of those who 

feel particularly concerned. 

Scarcely anyone (with the exception of one or another colleague who is 

not geographically or doctrinally too remote for him) can offer him a 

helping hand in the labor demanded of him, in the explication and 

application of the biblical message, and in his own theological work" 

(Barth, 1979:110-111). 

McGough (1993) stel dit empaties soos volg: 

"Sometimes 

I feel like a priest 

in a fish & chips queue 

quietly thinking 

as the vinegar runs through 
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(McGough soos aangehaal in Symington, 1993:59) 

Dit is die koue en hoer paaie (Van Wyk Lauw) wat die prediker moet loop as hy 

soms teen Saterdag laatnag nog kolletjies op papier druk in sy soektog na die 

regte woorde om die boodskap te verwoord. Van der Geest (1981) beskryf 

hierdie ervaring wat predikers meermale deurmaak as 'n vorm van eerlikheid 

wat rusteloosheid meebring. Volgens horn is dit noodsaaklik vir die skep van 

kontemporere preekvorme en moet as 'n kreatiewe moment beskou word: 

"Contact with oneself is of decisive importance while preparing a sermon. 

The idea for the sermon emerges only in a creative restlessness, when 

the preacher dares ignore those constricting thoughts acquired 

elsewhere, thoughts that will be needed again only when it is time to 

examine the ideas" (Lisher, 1987:85). 

Die prediker as sender van die boodskap vorm dus 'n integrale deel in die 

prediking as kommunikasieproses. Hy of sy begin nie net die proses nie, maar 

neem ook deel daaraan met sy of haar eie leetwereld wat meespeel in die hele 

proses. 

• BOODSKAP 

Die boodskap wat deur prediking gekommunikeer word, is in taal gekodeer. 

Seide die sender en ontvanger moet met hierdie kode bekend wees. Die kode 

bevat 'n repertorium van reels waarvolgens "taaltekens" gebruik word. In heel 

elementere sin, staan tekens bekend as sinjale (byvoorbeeld wolke wat as 

teken reen sinjaleer). In taal word hierdie tekens in meer abstrakte sin gebruik 

en staan bekend as simbole. Simbole vervang regstreekse en elementere 

tekens en kan verwyderd van die saak wat bedoel word, staan. As sodanig kan 

hulle "vervoer" word na ander omgewings, omstandighede, tye en toepassings. 

In taal kan daar byvoorbeeld verwys word na "oorlogswolke" wat geheel en al 
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ander omstandighede as die moontlikheid van reen kommunikeer (Pieterse, 

1985:103). 

Suiwer simbole soos byvoorbeeld matematiese simbole het niks of weinig met 

die bedoelde saak waarna verwys word, te doen nie. lkoniese simbole 

(beeldsimbole) daarteen beeld weer 'n bepaalde element uit van die saak 

waarna verwys word, byvoorbeeld die kruissimbool by Christene. Simbole 

figureer in al die kaders van die werklikheid. Sprekers en hoarders gebruik eie 

taken- en simboolsisteme waarmee hulle die saak aandui waaroor 

gekommunikeer word. Hierdie tekens en simbole word deur sosialisasie in die 

gemeenskaplike kultuur en sosiale konteks ingebed wat meebring dat min of 

meer dieselfde simbole vir 'n saak gebruik word. Deur simboolkommunikasie 

verstaan mense met 'n gemeenskaplike verwysingsveld mekaar taalgewys veel 

bater en verdiep so hulle kennis en verstaan van die saak waarna verwys word 

(Dingemans, 1991:148; Slabbert, 1992:61-72). Simbole figureer dus 

interpersoonlik sowel as intrapersoonlik, aangesien die kodes waarin daar met 

mekaar gekommunikeer word deur innerlike prosesse, gedekodeer moet word 

na gelang van die hoarder se voorstelling wat deur soortgelyke kodes (kulturele, 

kennis, literere ensovoorts) be"invloed word. Die gekodeerde boodskap 

waarborg per se die referensialiteit (gemeenskaplike verwysingsveld) van die 

teks deurdat betekenis aan die inhoud van die teks toegeken kan word (Van 

den Heaver, 1992: 17). 

Die wisseling van die millennium aan die einde van die twintigste eeu word 

gekenmerk deur 'n kulturele moment wat beleef word as 'n toestand van 

transisie (beweging): "Ours is a time of cultural movement of breakdown and 

reassembly, in which a whole world seems to be 'changing its mind'. 

Temporality has once more invaded the cultural mind, and with it forms of 

apocalyptic eschatology. Sermons in an age as ours cannot be 'vertically' 

deductive; they must move, journeying toward understanding" (Buttrick, 

1994b:97). Die meeste homiletiese literatuur in die laaste helfte van die vorige 

eeu, het hoofsaaklik deeglike eksegetiese prosedures enersyds en homiletiese 

riglyne andersyds Skrifgefundeerd uitgewerk en aangebied. Daar is egter 

weinig literatuur beskikbaar wat die proses tussen eksegese en homilese 
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behandel. Predikers worstel oar die algemeen met die sogenaamde "... leap of 

imagination that moves from the biblical text, to a basic sermon design" 

(Buttrick, 1994b:98). Die mees algemene preekvorm wat as gevolg van hierdie 

inperking na vore tree, is die tekstematiese, wat "puntsgewys" vanuit die 

sentrale skopus van die teksgedeelte "deduktief' struktuur aan die preekvorm 

verleen. As sodanig word die oorspronklike vorm en beweging waarin die teks 

gemunt is, gedishonoreer. As alternatief wys Buttrick op insiggewende wyse 

daarop dat soos wat die struktuur en patroon van die Skrifgedeelte by nadere 

eksegetiese ondersoek aan die prediker ontvou, daar op analogiese wyse in sy 

of haar bewussyn 'n struktuur wat kontemporere teologiese betekenis verleen, 

gevorm word. Die boodskap word vervolgens aan die hand van hierdie 

struktuur georden, wat meebring dat daar " ... some proper relationship 

between the structural components of a text and the moves of a sermon 

'scenario"' ontstaan (Buttrick, 1994b:98). 

Dit is ju is gedurende hierdie "moments of consciousness" (Buttrick 1994b) dat 

kreatiwiteit ter sprake kom. Die "preek" moet so 'n vorm aanneem dat die 

hoarders oak iets ervaar van dit wat 'n waarnemer ervaar wat voor 'n skildery te 

staan kom. Soos wat die waarnemer na die skilder staar, raak hy of sy bewus 

van die besondere komposisie daarvan. Op analogiese wyse word hierdie 

alternatiewe vorm in sy of haar bewussyn vasgele as 'n raamwerk waarmee die 

buitewereld "nuut" waargeneem en hanteer kan word. Dit gaan dus daaroor dat 

die sender (skilder) op implisiete wyse deur sy boodskap (skildery) die 

waarnemer lei om saam met horn of haar op 'n "nuwe" manier na die lewe te 

kyk. 

Die Skrif bepaal primer die inhoud van die boodskap wat deur prediking 

kommunikeer word. Hierdie inhoud het te doen met inligting. Oit verwys na die 

konseptualisering van gemotiveerde ideas en gedagtes wat op 'n besondere 

wyse georden is en deur illustrasies en metafore in taal gekonkretiseer word. 

Die boodskap en die oordrag daarvan het met geloofsuitsprake te doen (Firet 

1971:11). 
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Prediking is in wese mondelinge kommunikasie. In hierdie verband het Martin 

Luther reeds daarop gewys dat die kerk 'n mondhuis en geen penhuis is nie 

(Kooiman, 1958:171 ). Dit behels 'n wending van die skriftelike na 'n mondelinge 

woord: 

"In die prediking het ons te doen met verkondiging wat geskied het in die 

verlede op 'n mondelinge wyse en wat toe neerslag in skrif in die Bybel 

gevind het. In die Skrifteks is daar 'n inherente dinamiek - die 

Woordgebeure - wat dring om weer verkondig te word. Die geskiede 

verkondiging word in die mondelinge prediking dan weer geskiedende 

verkondiging" (Pieterse, 1985:98). 

Dit impliseer dat die taaluiting reeds in 'n bewerkte vorm vasgele is in die 

geskrewe teks en as gestolde betoe (geloof) kommunikeer. Hierdie inskripsie 

van spraak, veral in baie ou dokumente, het 'n argivale funksie en waarborg as 

sodanig die voortgang van spraak (Ricoeur, 1981: 147). Juis om hierdie rede 

kan 'n prediker met baie ou tekste soos die Ou en Nuwe Testament wat uit 'n 

vergange en vreemde godsdienstige en kultuurwereld spruit, in verhouding tree 

met die oog op die verstaan en ervaring daarvan. Prediking as 

kommunikasiegebeure moet dus rekening hou met die afstand tussen die 

verhaalkultuur van die verlede en die leeskultuur van die hede, asook die 

manier waarop dit oorbrug kan word (Dingemans, 1991 : 141 ). Anders gestel: 

Die Woord moet deur die prediking as woord bevry word om hoarders tot 

vryheid te lei (Vos, 1996a:163). Hierdie leiding tot vryheid geskied tussen die 

twee pole van oorgelewerde taaltradisie deur vroeere generasies voorgespreek 

enersyds, en die eie wete en ervaring in die hede andersyds. Dit is 

Woordgebeure wat dring om weer verkondig te word (Pieterse, 1979:44-45). 

In prediking het ons dus met kommunikasie op verskillende vlakke te make. 

Naas die intrapersoonlike vlak waar die prosessering van interne en eksterne 

boodskappe plaasvind, moet daar ook rekening gehou word met 

interpersoonlike kommunikasie. Dit kan beskou word as die ideale vorm van 

kommunikasie, omdat alle moontlike misverstande as gevolg van die 

wedersydse kommunikasiegeleenthede grootliks uitgeskakel kan word. 
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lnterpersoonlike kommunikasie vereis dat predikers (senders) en hoarders 

(ontvangers) mekaar as medemens eerder as objekte beskou. Daar moet 'n 

gewilligheid by beide wees om iets van "eie-menswees" te ontbloot en met 

mekaar te deel (Chartier, 1981 :21-23). Voorts geskied prediking oak op die 

vlak van massakommunikasie. Massakommunikasie het die beste effek as dit 

vir hoarders informeel voorkom, maar word in geheel as 'n swak vorm van 

kommunikasie beskou vanwee die asimmetriese41 aard daarvan. 

Hiermee word bedoel dat die sender (prediker) meer van die onderwerp as die 

hoarders (c. 50 - 100+ mense as groep) weet en iets van die inhoud, intensie 

van die teks of persoonlike gevoelens wil oordra om daardeur die hoarders te 

verryk (Dingemans, 1991: 138). Daar is dus geen onmiddellike terugkoppeling 

van die hoarders in massakommunikasie nie en gevolglik bestaan die gevaar 

dat die skeppende vermoe van die hoarder ondermyn of tot die prediker se 

standpunt gemanipuleer kan word. Hierdie gemeenplasigheid vanaf 

massakommunikasie lei tot 'n skerp organisasiegraad en saakgerigtheid 

teenoor die grootste hoeveelheid moontlike ontvangers wat volgens 

markmeganismes tot uitdrukking kom (Biener, 1994:280). As teenreaksie bly 

manse byvoorbeeld van die kerk af weg as ondermeer die geleentheid tot 

deelname of motivering daartoe vanwee 'n tradisie van nie-deelname ontbreek 

(Pieterse, 1985:124). Tereg se Vos dat alhoewel prediking tot die kategorie van 

massakommunikasie gereken word, moet dit nie hierdeur vermink word nie. 

Daar moet altyd in gedagte gehou word dat die gemeente 'n unieke 

kommunikasieruimte en dinamika vir preke skep (Vos, 1996a: 162). 

Prediking vind egter nie net op verskillende vlakke plaas nie, maar oak binne 

die sisteem van die erediens as homiletiese situasie (Thomas, 1978: 18-22). 

Alie interpersoonlike kommunikasie is kommunikasie tussen sisteme. 

Kommunikasie tussen twee groepe sal byvoorbeeld meebring dat die 

leetwerelde van beide hierdie groepe oormekaar skuif en 'n kleiner 

gemeenskaplike terrein wat vir beide aanvaarbaar is, na vore bring. Hierdie 

terrein ontstaan intersubjektief en word grater namate kommunikasie toeneem. 

41 Asimmetries verwys na 'n kommunikasiestruktuur waarin daar geen uitwisseling van rolle (sender ¢:::> 

ontvanger moontlik is nie. By simmetriese kommunikasiestruktuur is dit altyd moontlik 
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Indian een van die groepe se stabiliteit deur die kommunikasie bedreig word, 

sal hulle die kommunikasie aanpas of ontwyk ten einde die ewewig te herstel. 

As sodanig is sisteme oop of gestote.'n Oop sisteem staan in so 'n verhouding 

teenoor sy omgewing en ander persona, dat inligting voortdurend in 

wisselwerking met mekaar uitgeruil word. 'n Gestate sisteem word tot 'n groot 

mate so deur huidige verkeer met ander, of met die verlede, of met 'n behoefte 

aan stabiliteit beheers, dat die vloei van inligting na binne en buite drasties 

ingeperk word (Pieterse, 1985:109-112). 

Dit betaken dat 'n gemeente as sisteem van mense wat gemeenskaplike 

doelwitte nastreef deur gestruktureerde aktiwiteite en die gebruik van interne en 

eksterne bronne, alleen egte koinonia kan ervaar op die terrain van 

intersubjektiwiteit. In die verband se Pieterse: 

"Elke mens het sy eie leetwereld wat deel van sy subjektiwiteit is - hy leef 

binne sy eie horison. Wanneer mense dan met mekaar in kommunikasie 

tree, vind 'n oorvleueling van mekaar plaas, 'n soort samesmelting van 

horisonne, 'n deelname aan mekaar se werelde. lets tussen hulle word 

gemeengoed" (Pieterse, 1985: 111 ). 

Dit geld uiteraard oak vir die prediking. In 'n paging om die boodskap vir hulle 

situasie uit die Bybel te verstaan, moet die prediker en die hoarders (gemeente) 

op gelyke vlak staan. Seide word verlig deur die Heilige Gees en vra 'n 

openheid van beide om hulle te onderwerp aan die getuienis van die Skrif. In 

hierdie opsig kan prediking oak baat vind by insigte wat gelewer word op die 

gebied van interkulturele kommunikasie. Hier word gefokus op verbale sowel 

as nie-verbale elemente en handel oar aspekte soos tydsbegrip in verskillende 

kulture, kleredrag, aanbidding, ensovoorts. (Chartier, 1981 :24). 

As mondelinge kommunikasie word die boodskap wat deur prediking oorgedra 

word, binne 'n bepaalde atmosfeer wat die eise van persoonlike kommunikasie 

stel, oorgedra: 
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"The more personally the preachers present themselves, the stranger is 

the experience of security among the listeners" (Van der Geest, 

1981 :39). 

Dit geskied verbaal en nie-verbaal (Chartier, 1981 :18) en het te make met 

uitdrukking deur gevoelens, woorde, gebare, kleredrag, ensovoorts. Mekrabian 

in Pieterse (1985:98) verwys daarna as "silent messages" en toon aan dat 

gevoelens en gesindhede met meer effek deur liggaamstaal oorgedra kan word. 

Hierdie aspekte van kommunikasie is deeglik nagevors en toegepas in die 

homiletiek onder begrippe soos: "verwoording"; "delivery", asook "verbale en 

nie-verbale kommunikasie. Dit kom wydverspreid voor en sluit studies in van 

ondermeer lyftaal (Petkewitz 1991; Craddock 1987) gevoelens en gesindhede 

(Van der Geest, 1981), ervaring (Thompson, 1983), voordrag {Jonker, 1976; 

Zerfass, 1989: Von Quernheim, 1992); kleredrag (Pieterse, 1985), ensovoorts, 

en word insiggewend aangewend en samevattend hanteer in homiletiese 

verkennings ter plaatse (Muller, 1996:67-71; Pieterse, 1985:95-101; Vos, 

1996a: 162-168). Daar word vir die doel van hierdie studie nie verder hierop 

uitgebrei nie. 

Die boodskap wat deur prediking gekommunikeer word, sluit dus die 

omvattende weg van die eerste teks na vandag se teks (hoarders) in en kan as 

bepaalde prosesse omskryf word. Hierdie prosesse behels: 

Eksegese, wat poog om vas te stel wat die oorspronklike Bybelskrywer wou se, 

hoe hy dit se en waarom hy dit op so 'n wyse se. 

• Hermeneuse, wat 'n brug bou tussen die eerste teks in konteks en die 

huidige teks in konteks (hoarder en sy situasie). Daar vind dus 'n 

hermeneutiese wisselwerking tussen die preekteks uit die Woord en die 

teks van die lewe plaas. 

• Homilese, wat as finale proses aan 'n preek vormgewing, inkleding en 

inlewing verleen. 
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• ONTVANGER (HOORDER) 

Die hoarders van die boodskap wat deur prediking oorgedra word, is betrokke 

by 'n proses van waarneming. lnsig in hierdie waarnemingsproses is 

noodsaaklik vir enige nadenke oor kommunikasie. Jordaan en Jordaan (1985) 

het intensief aandag geskenk aan die luisterproses in hul fasemodel van die 

mikrogenese van die waarnemingsproses. Hulle onderskei vier fases in die 

proses, naamlik meeluistering, spontane perseptuele organisering; spontane 

konseptuele kategorisering en aktiewe bewuste aandag. In hierdie model word 

die belangrikste teoriee oor selektiewe aandag, ondermeer Broadbent se 

perifere filterteorie (1958); Treisman se atenueringsteorie (1960, 1967 en 1969) 

asook die sentrale filterteorie van Deutsch en Norman (1973 en 1979) in 

aanmerking geneem. Eksterne bepalers soos intensiteit, grootte en afstand, 

verandering, beweging en kontras, herhaling en die kompleksiteit van die 

stimulispatroon sowel as interne bepalers van aandag (byvoorbeeld die 

subjektiewe installing tydens waarneming van mense, sake en situasies) word 

verreken. Ook perseptuele en motoriese verwagtinge wat bepaalde handelinge 

meer waarskynlik maak (installing) en die subjektiewe en intersubjektiewe aard 

van waarneming, word betrek. (Jordaan & Jordaan, 1985:313) 

Vos (1996a:227-233) het aan die hand van die vier fases van hierdie model 

belangrike homiletiese wegwysers in die lig van die waarnemingsproses 

aangedui. Skematies-oorsigtelik kan die belangrikste insigte van sy bevindinge 

soos volg aangedui word: 

Meeluistering 

Meeluistering verwys na die brein se vermoe om onbewustelik inkomende 

inligting te beoordeel en te verwerk. Vir die homiletiek het dit belangrike 

konsekwensies: 
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Die prediker moet die inligting op so 'n wyse aanbied dat die hoarder 

daaraan aandag wil gee. lnligting word nie neutraal ontvang nie, maar 

gesif. 

Daar moet rekening gehou word met hoarders se negatiewe ervaringe uit 

die verlede. 

Hierdie negatiewe ervaringe moet met positiewe informasie vervang 

word. 

Die prediker moet bewus wees van die newe-effekte wat meeluistering 

meebring. Orie soorte response kan by hoarders verwag word: 

• Orienteringsresponse, wat fisiologiese reaksies is op veranderde of 

intense stimuli nog voordat die stimuli herken word. 

• Antisiperende gewaarwordinge, wat 'n vae gevoel van afwagting of 

gereedheid vir iets is. Dit het 'n emosionele kwaliteit en wissel tussen 

uiterstes van vae aangenaamheid, verby 'n nut-punt tot vae 

onaangenaamheid. 'n Warm atmosfeer in die erediens stimuleer 

handelinge (reaksie). 

• Die sensoriese geheue behou inligting net vir 'n kort tydperk. lkoniese 

geheue (beelde) moet nooit as los brokke aangebied word nie. Dit moet 

altyd 'n prentjie vorm. Dit moet ook herhaal word. Daar moet in die 

preek genoeg en sterk beelde wees om die hoorder se geheue te 

stimuleer. Eggo"iese geheue stoor ouditiewe informasie. By eggoi·ese 

sowel as ikoniese geheue is die hoorder se persoonlike geloofsraamwerk 

medebepalend vir sy of haar reaksie op die liturgie en preek. 

Hoordersensitiwiteit word hierdeur stimuleer (Vos 1996a:227-229). 
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Spontane perseptuele organisering 

Spontane perseptuele organisering het te make met die hantering van 

momentele toepaslike en ontoepaslike inligting wat in die sensoriese geheue 

geberg word. 

• 

• 

Die prediker moet in gedagte hou dat toepaslike inligting voorrang bo 

ontoepaslike inligting geniet tydens die verwerkingsproses van 

inkomende inligting. 

In 'n preek moet hoorders so min as moontlik met ontoepaslike inligting 

belas word (Vos, 1996a:229). 

Spontane konseptuele organisering 

Spontane konseptuele organisering is die fase waartydens betekenis op 

spontane wyse aan die informasie toegeken word. Elke mens beskik oor 'n 

netwerk begrippe (konsepte) wat lewenslank opgebou en as geheue-inligting 

gestoor word. In 'n nuwe waarnemingsituasie word die betekenis wat mense 

daaraan toeken, deur begrippe beinvloed. Dit behels die kategorisering en 

evaluering van alle inkomende informasie aan die hand van bestaande 

begrippe asook die skep van nuwe begrippe. As sodanig word baie stark en 

dringende verwagtinge tydens hierdie fase by die hoorder geskep. 

• Die prediker moet in gedagte hou dat die grootste deel van die hoorders 

tydens 'n erediens reeds vanaf 'n vroee tyd onderrig is in 

geloofswaarhede. Daar is dus 'n wye reeks bestaande godsdienstige 

konsepte aanwesig by die interpretasie en belewing van 'n preek en 

erediens. 

• Die hoorders moet aangemoedig word om 'n eie waarnemingshipotese 

tot stand ta bring (byvoorbeeld as dit... dan dit). Dit is 'n implisiete 

hipotese wat bewuste verwagtinge ten opsigte van 'n waargenome saak 

koester. Deur hierdie waarnemingshipotese word die hoarders in staat 
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gestel om die preek te konkretiseer. Die krag van die hipotese word 

ondermeer bepaal deur: 

• Bekendheid met die situasie. 

Die bevestiging van die hipotese in die verlede, perspektief en die aantal 

alternatiewe hipoteses. 

Pastorale begeleiding wat die hoarder en die geloofsgemeenskap tuis 

laat voel. 

• Die hoarder se siening en die verlede moet ernstig opgeneem word. 

• Die preek moet ruimte maak vir verskillende opsies soos byvoorbeeld 

meer as een model. 

• Kategorisering en evaluering van ontvange informasie word be"invloed deur 

die ontvanger se kategorisering - of waarnemingstyl wat soos 'n bril 

funksioneer. In die prediking moet voorsiening gemaak word vir beide: 

Hoorders met 'n veldafhanklike styl Hoorders met 'n veldonafhanklike styl 

• Is op sosiaal, emosionele en • Is geneig om analities en 

kognitiewe gebied besonder geartikuleerdwaar te neem. Kan 

afhanklik. elemente in die waamemingsveld 

isoleer van die in die totale 

waamemingsveld. 

• Waameming word deur 'n • Is nie afhanklik van ander se steun 

emosionele gerigtheid bepaal. nie. 

• Uiters subjektief . • Kan op eie inisiatief handel. 

• Steun op menings en houdings van • Het groter selfinsig. 

ander. 

• In wese onseker . • Kan onaangename emosionele 

• Behoefte aan steun in die gevoelens orden en in perspektief 

geloofsgemeenskap. sien. 

• Luister, dink en hander sterk • Hoor met 'n analitiese oor; word deur 

emosioneel die rasionele aspek aangespreek en 

verkies 'n preek met appel. 

(Vos, 1996a: 229-230) 
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Aktiewe bewuste aandag 

Teoriee oor selektiewe aandag dui daarop dat hoarders 'n boodskap wat 

ontvang, word parallel kan verwerk. Dit betaken dat toepaslike inligting in 

versterkte vorm deurgelaat word, terwyl ontoepaslike inligting wat nie per se 

verwerp word nie, slegs geattenueer of verswak word. Die boodskap wat 

proporsioneel op 'n gegewe oomblik die hoogste opwekkingsvlak skep, kry 'n 

responssisteem. Die responssisteem omvat bewuste aandag en die toepaslike 

response wat daarop kan volg. 

Die prediker moet dus daarop konsentreer om selektief toepaslike 

informasie sover moontlik op die hoogste opwekkingsvlak te verskaf en 

sodoende 'n responssisteem te skep. Alles moontlik moet gedoen word 

om positiewe reaksie en meelewing by die hoorders te bevorder (Vos, 

1996a:231 ). 

Geskikte informasie word georden en geselekteer aan die hand van die 

intensiteit en dringendheid van fisiese eienskappe van die stimulussituasie 

(eksterne bepalers) - asook sielkundige gesteldhede wat aktief en bewustelik 

aandag stimuleer (interne bepalers). Predikers moet ems maak met 

byvoorbeeld klank. Slordige stemgebruik benadeel kommunikasie tydens die 

preek, terwyl die verkeerde aanwending van begeleidingsinstrumente 

byvoorbeeld aktiewe sang kan demp (intensiteit). Teenstellings tussen skuld en 

genade; vryheid en gebondenheid ensovoorts wat deur taal in die preek geskep 

word (kontras); asook die sinvolle gebruik van herhaling, is effektiewe maniere 

om aandag te behou deur eksterne bepalers. 

Hoorders het 'n interne verwagting van wat in 'n erediens moet gebeur. 

Predikers moet in gedagte hou dat daar subjektiewe ingesteldhede by die 

hoarders se waarneming aanwesig is. Hulle kan hut aandag gee of weerhou. 

Dit impliseer dat predikers ook krities ingestel moet wees teenoor hulle eie 

paradigma en aannames. Die hoorders moet soortgelyk ook die geleentheid 

gegee word om 'n kritiese posisie teenoor verstarde ordeningshandelinge 

(byvoorbeeld liturgiese handelinge) in te neem. Op hierdie wyse word hulle 

betrek as medeskeppers van die liturgie. 
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Die geloofsgemeenskap (gemeente) het 'n eiesoortige waarneming en 

interpretasie van die werklikheid. Daar bestaan konsensus onder hulle oor die 

grondlyne van die Christelike geloof. Hierdie waarneming geskied 

intersubjektief en slaan 'n brug tussen die godsdienstige en sosiale 

samelewing. Anders gestel: Die preek begelei die hoorders na hul leetwereld 

om daar hul Christelike lewenswaardes uit te leef, terwyl die ervaringe wat hulle 

daar deurmaak, hulle weer teruglei na die erediens (Vos, 1996a:231-233). 

Die godsdienstige, sosiale en geesteskonteks dra dus konstruktief by tot die 

ontwerp van 'n preek (Henau, 1993:382; vgl ook Petkewitz, 1991 :229). 

Tradisioneel word hierdie "leetwereld" histories verreken as lineere voortgaande 

teleologiese gebeure waarin God as 'n belangrike deel (byvoorbeeld te·isme of 

pante·isme) en selfs as onbelangrke deel (byvoorbeeld atersme of agno$tisme) 

beskryf word (Vos, 1996a:234). Die modernisme as voortgesette sosiale 

rewolusie het hierdie beskawing van kontinui"teit en sekerheid deurbreek en 'n 

algehele vertroue in die bestaan van 'n objektiewe werklikheid wat deur 

menslike rede nagevors, begryp en verduidelik kan word, meegebring (Keegan, 

1995:1 ). 

Sedert die tagtigerjare van die twintigste eeu word daar in die sosiale 

wetenskappe debat gevoer oor 'n postmoderne geestesklimaat wat die 

gewaande objektiewe interpretasies van die modernisme as 'n uitdrukking van 

mag begin beskou. Daar is 'n groeiende eietydse bewussyn huidig aanwesig, 

wat die optimistiese hoop van die modernisme skepties bevraagteken. T ereg 

beweer Tracy (1994a:3) dat: 

'We live in an age that cannot name itself." 

Daar word in Europese konteks huidig meermale van die begrip modernisasie 

gebruik gemaak om hierdie geestesklimaat nader te omskryf as die 

maatskaplike ontwikkeling wat gekenmerk word deur 'n strewe om probleme 

vanuit die perspektief van die rasionaliteit op te los (Van der Ven, 1993a:18-31 ). 

Die argument word aangevoer dat daar verskillende stadia in die 

geestesklimaat van Westerse denke onderskei kan word, naamlik die 
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premoderne; moderne en postmoderne. Die vasstelling van stadia geskied 

egter altyd vanuit die laaste stadium wat as hoogste niveau beskou word. 

Tereg wys Van der Ven {1993a:18-31)) op die gevaar dat diegene wat die 

bepaalde stadia identifiseer, die hoogsopgeleide Westerse burger van die 

Noord-Westelike Halfrond kan wees wat modernisering tipeer as 'n Westerse 

burgerlike denkwyse, terwyl die onderskeid tussen intermaatskaplike en 

intramaatskaplike aspekte van die Westerse samelewing in geheel nie 

verreken word nie. Op intramaatskaplike vlak kan dit gebeur dat die hoer 

sosiale klasse modernisering kan bepleit om die afstand tussen hulle en die laer 

sosiale vlakke te vergroot. Die vraag wat ontstaan, is dus tot welke mate 

modernisering lei tot die aantasting van die intramaatskaplike vryheid en 

regverdiging. Die intermaatskaplike relasie tussen die Noordelike en Suidelike 

Halfrond moet ook in berekening gebring word, daarin dat modernisering 'n 

uitvoerproduk vanaf Europa en Amerika na bepaalde groepe in die Suidelike 

Halfrond kan wees, wat die afstand tussen maatskaplike groepe nag verder kan 

vergroot. 

Pieterse bevestig die realiteit van so 'n gevaar in die Suid-Afrikaanse konteks 

as hy verwysend na die toenemende geweld waaronder die land gebuk gaan, 

opmerk: 

"A minority of the people of the country have for many years been part 

of the globalisation and modernisation processes and absorbed into the 

secularisation process. However, at least 15 million out of the country's 

population of about 40 million people are very poor - jobless and 

illiterate" (Pieterse, 1998: 179). 

Daar kan dus nie sondermeer huidig in die Suid-Afrikaanse konteks per se van 

'n postmodernistiese bewussyn gepraat word nie. Daar kan hoogstens verwys 

word na modernistiese tendense wat funksioneel onder bepaalde groeperinge 

in die samelewing figureer te midde van 'n proses van transformasie. In hierdie 

ondersoek word rekening gehou met die eiesoortige vorm van modernisme wat 

tradisioneel in die Suid-Afrikaanse konteks neerslag gevind het by 'n 

minderheidsgroep in die samelewing, asook die inspeling van tendense van die 



215 

huidige moderniseringsproses. Hiermee moet prediking as vorm van 

kommunikasie deeglik rekening hou. Dit vra insig in die eienskappe, dimensies 

en gevolge van modernisering vir die kerk. 

As geestesklimaat huisves modernisasie tegelykertyd 'n wetenskaplik-rasioneel 

gebaseerde geloof wat lewensbestaan en -vryheid deur sosiale vooruitgang 

waarborg, asook die verbrokkeling daarvan deur sosiale probleme wat daaruit 

voortvloei en oplosbaar blyk te wees. Volgens Cahoone: 

"Modernity is eroding its own cultural and intellectual bedrock" (Cahoone, 

1988:xiii). 

As sodanig word modernisasie gekenmerk deur verandering in die leetwereld 

van die mens en 'n intensivering in die belewing daarvan (Brueggemann, 

1993:24-25). Om die transformasie in die mens se leetwereld en die ervaring 

daarvan na reg te identifiseer en te interpreteer, moet daarmee rekening gehou 

word dat 'n samelewing uit verskillende sosiale groepe saamgestel is. 

lnterpretasies van die leetwereld word in waardes en artefakte beliggaam en 

staan in die gewone omgang as kultuur bekend. Verwysings na modernisasie 

word gevolglik altyd in terme van 'n spesifieke samelewing of kultuur of 'n 

kombinasie van beide uitgedruk (Cahoone, 1993:194-195). 

Hierdie segmentasie en differensiasie in die samelewing het na die Middeleeue 

ontwikkel en gelei tot die opkoms van pluralisme op sosiale, psigiese en 

geestelike gebied. Dit het 'n duideliker en skerper - wordende verskeidenheid 

van kulturele gewoontes meegebring (Van Peursen, 1994:10). In so 'n 

gepluraliseerde samelewing word identiteit, self-outonomie en betekenis 

gefragmenteerd ervaar. As gevolg van die intense ervaring van die 

heterogeniteit van alle lewensvorme kan die mens horn of haar nie meer beroep 

op universele wette nie. Enige vorm van geestelike dwang word as sodanig 

ondermyn en gevolglik is mense al hoe meer op mekaar aangewese vir hulp. 
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"Er is geen samebindende ideologie meer. Mensen letten op elkaar, 

moeten het samen zien te rooien en moeten compromissen en 

contracten sluiten om samen te kunnen leven" (Dingemans, 1991: 118). 

Dit bring mee dat relasionele verhoudings belangriker geag word as abstrakte 

waarhede. Die groat verhale van die lewe, soos vervat in kerklik dogmatiese 

sisteme, kom onder druk terwyl die klein geskiedenisse en besondere gebeure 

nader aan huis, besondere dragwaarde, betekenis en mag verkry. Die 

samelewing word 'n onderhandelingshuishouding. Toulmin, in Van Peursen 

(1994) vat dit soos volg saam: 

"De algemeenheid en de algemeen geldigheid van een universeel 

rationalisme is onmogelijk geworden. Daarom vraagt hij aandacht voor 

het lokale en het bijzondere. De werkelijkheid is immers niet die van een 

ongrijpbare wereld van universele natuurwetten (Newton) of alles 

omvattende politieke regels (Hobbes), maar de dagelijkse situasies van 

mensen in hun eigen tijd en hun specifieke omstandigheden... Het gaat 

niet om de abstracte kennis, maar om een meer praktisch gerichte en 

bezonner aanpak. Alleen goede rationaliteit bezit de nodige 

overredingskracht (Van Peursen, 1994:77). 

In 'n samelewing wat gekenmerk word deur godsdienstige pluraliteit, word die 

mens gekonfronteer deur 'n aktiewe mark van plurale religieuse aanbiedinge 

wat wissel, van Joods-Ortodokse en fundamentalisme en Oosterse godsdienste 

tot Gereformeerde sienings, mistisisme, ou en nuwe gesekulariseerde 

godebeelde en pentakostalistiese bewegings. Gevolglik kan daar al hoe meer 'n 

religieuse mens sander enige vaste godsdiens in die samelewing onderskei 

word (Schaffner, 1992:62). Modernisasie kan nie as 'n absolute 

lewenshouding beskou word nie. Dit is eerder 'n reaksie op die kulminasie van 

die premoderne (mitiese) en modemistiese (rasionele) fases wat soos 

ysgletsers oor mekaar skuif. Enkele kenmerke van modemisasie word 

vervolgens gaskets: 
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Skeptisisme en ironie 

Modernisasie word gekenmerk deur 'n skeptisisme ten opsigte van die plek wat 

die rede en die menslike subjek by die mens as rasionele wese inneem: 

"The only certainty is that there is no certainties" (Lyon, 1995:598). 

Die geborgenheid wat die Groot Verhaal van die religie en die mite aan die 

mens bied, is deur die opkoms van segmentasie en differensiasie in die 

samelewing vernietig. In die Westerse beskawing het die mens homself egter 

opnuut aan 'n nuwe Groot Verhaal gefragmenteerd verbind. lntellektuele 

bewegings soos die Marxisme, idealisme, hermeneutiek, kapitalisme asook die 

moderne natuurwetenskap en tegnologie moes geborgenheid bied. Veral vier 

groot vertellings het gedurende die twintigste eeu sterk gefigureer, naamlik die 

emansipasie: 

• Van die rede {Habermas) 

• Van die staatsmag (Rousseau, Locke) 

• Van die werkende mens (Marx) 

• Uit armoede (Adam Smith; kapitalisme) 

Hierdie meta-narratiewe werk egter met 'n uitsluitingsbeginsel, aangesien 

elkeen die wereld volgens eie interpretasie benader. Die onmag van 'n 

verbintenis aan hierdie Groot Verhaal is bevestig deur die twee groot 

wereldoorloe van die twintigste eeu; die onmenslikheid van byvoorbeeld 'n 

Auschwitz asook sporadiese geweld (Van Niekerk, 1994:77). 

T eenoor hierdie eenduidige logika ontstaan daar 'n teenreaksie - 'n pleidooi vir 

'n meerduidige en heterogene ingesteldheid ten opsigte van taal. Taal as 

eenvormige fenomeen word vervang met 'n beeld van heterogene taalspele. 

Die reels van die verskillende taalspele word nie vooraf vasgestel nie, maar 

kom tot stand by wyse van eksplisiete en implisiete ooreenkomste tussen 

deelnemers. Groter waarde word gevolglik aan kompetensie bo universele 
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waardes soos waarheid of vryheid geheg (Said, 1994:13-14). In die praktyk 

kom dit daarop neer dat kleiner nie-offisiele organisasies, konkrete oproepe, 

persoonlike berigte, briewe en sigbare foto's byvoorbeeld baie meer doen en 

betaken as amptelike verklarings (Van Peursen, 1994:76; Vos, 1996a:238). 

Naas hierdie skeptisisme, bou modernisasie ook op die filosofiese houding van 

die ironikus. Daar is geen hoer orde van waardes wat 'n mens kan raadpleeg 

nie. Hoogstens kan daar vertrekpunte vir meer algemene formuleringe binne 'n 

bepaalde kultuur en besondere persona of eiesoortige boeke en dade wat die 

histories horisontale lyn oplewer, gevind word. lronie in die samelewing, 

betaken dat alleen dit "waar" genoem kan word wat dienstig is aan wye 

diskussie. Sedelike insig kom byvoorbeeld tot stand deur die lees van 'n roman 

of deur bydraes van kulturele antropoloe wat konkreet pyn en vernedering kan 

aantoon. Daar word dus ironies met die waardes en vryhede in die alledaagse 

omgegaan. As sodanig waarborg dit voortgaande diskussie selfs tot die vlak 

van die wereldwye gesprek van die mensheid (Van Peursen, 1994:69). Die 

lewensbrokke word saamgevoeg deur mode lie, prente en beelde wat 'n 

narratiewe aard het. 

Buigbare rasionaliteit 

Ten spyte van skeptisisme en ironie, kom daar in modernisasie bepaalde 

funksies voor wat aan rasionaliteit toegeken word. Dit behels egter nie 'n 

geslote rasionaliteit nie. As gevolg van 'n leerproses wat op verskillende 

historiese en kulturele situasies inspeel, ontstaan daar eerder prakties gerigte 

kennis wat 'n sentrale plek inneem in die verskillende dimensies van 

modernisasie (Van Peursen, 1994:77). As doelrasionaliteit manifesteer dit 

byvoorbeeld in die ekonomie as berekenbaarheid. Kapitaal, verbruikersgroei en 

die effektiewe gebruik van wetenskaplike en tegnologiese kennis staan voorop. 

Politieke modernisasie is ingestel op die oplossing van sosiale probleme. Dit 

hou verband met ekonomiese realiteite. Medemenslikheid moat aangeleer en 

beoefen word om geweldloosheid in die samelewing as lewensbeginsel te 

bevorder. Ekonomie en politiek bepaal tot 'n groot mate hoe mense leaf en 

dink. Indian daar botsings binne hierdie kragvelde plaasvind, neem 
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geweldspotensiaal toe. Benadeling en versteuring van sosiale dimensies deur 

ondermeer verstedeliking is kenmerkend van die soort spanning wat sosiale 

modernisasie meebring . 

Kulturele modernisasie be"invloed die outonomie van al die verskillende 

kulturele institusies, wat meebring dat in die wereldbeskouing godsdiens en 

kuns ondermeer toenemend gemarginaliseerd raak. Die klem wat op 

beheerbaarheid, voorspelbaarheid en vooruitgang gele word, lei tot scientisme 

en spesialisasie wat ten spyte van voordele ook bepaalde nadele inhou, soos 

byvoorbeeld nuwe vorme van besoedeling (kemafval ensovoorts ); sosiaal

ekonomiese uitbuiting; drank- en dwelmverslawing; armoede; prostitusie, 

ensovoorts. (Burggraeve & Veile, 1993:8). 

Namate die individu uit die kollektiwiteit van sy of haar omgewing losgemaak 

word en nomadies begin funksioneer, word individualiteit, outonomie en 

emansipasie bevorder. Die samelewing word al hoe meer abstrak en die 

individu op horn of haar self aangewys. So ontstaan 'n kultuur waarin die 

kontrole op die individu nie meer op 'n bepaalde fokuspunt ingestel is nie, maar 

verspreid oor verskeie sektore voorkom. Gevolglik ervaar die individu vryheid 

hoofsaaklik binne die geborgenheid van die intieme kring waar hy of sy 'n 

invloed uitoefen. As sodanig behels die identiteit van die mens meer as bloot 

die rasionele. Dit vra ook na menswaardigheid. Rasionaliteit word dus hierdeur 

verbreed tot redelikheid (De Lange, 1992:215; Burggraeve & Velle, 1993: 11 ). 

Al hoe meer aanspraak op menslike regte word gemaak wat tesame met 'n 

toename in hedonisme instrumenteel daartoe bydra dat alle tegnieke gebruik 

word om die verbruiker se behoeftes te bevredig en selfs te manipuleer (Vos, 

1996a:237-245). 

Sekularisasie 

Die proses van ontkerstening wat die afgelope dekades as gevolg van die 

modernisme ontwikkel het, dui op 'n afname van die invloed van die 

Christendom in die lewe van die moderne mens. 

meermale aangedui met die term sekularisering 

Hierdie proses word 

(Dekker, 1987:32; 
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Pannenberg, 1989:4; Smith, 1985:36). Volgens Edwards ( 1987:285) het hierdie 

proses die afgelope tyd veral kragtig ingewerk op die beskouinge oor die kerk 

en fundamentele Christelike dogmas (Lyon, 1995:767). In Westerse konteks is 

daar selfs na sekularisasie al verwys as 'n tyd van "Godsverduistering" 

(Verboom, 1991: 115). Daar word ook van die 'Deus absconditus' gepraat 

(Schaffner, 1992:58}. Tereg se Smith dat sekularisasie 'n proses is: " ... 

whereby religious thinking, practices and institutions lose social significance" 

(Smith, 1985:36). 

In hierdie opsig is Vos se beskrywing van sekularisasie op voetspoor van die 

godsdienssosioloog G Dekker se gebruik van die begrip insiggewend (Dekker, 

1987:32; Vos, 1996a:245-247). Dit geskied aan die hand van drie duidelike 

verwysings: 

• Sekularisasie verwys na die veranderende verhouding tussen godsdiens 

en samelewing. Die verstarde metafisiese wereld van gefikseerde 

tydlose ordeninge, is deur die Christelike verstaan van die werklikheid op 

sy eschaton heen omgesit in 'n plastiese horison van ope moontlikhede. 

Hierdeur is die invloed van godsdiens gerelativeer (Daiber, et al 

1991 :56). Mense beleef vandag God se teenwoordigheid anders as 

vroeer. Aangesien daar geen sekerheid oar God bestaan nie, word daar 

baie min uitsprake gemaak oor die transendente en gevolglik word die 

sin van die lewe eerder in die kenbare immanente werklikheid gesoek 

(De Lange, 1992:213). Dit is ten diepste geloof in 'n onpersoonlike God 

wat bou op agnostisme en godsdienstige onverskilligheid: 

"Er ontstaat zingeving zonder en met levensbeschouing en 

levensbeschouing zonder en met religie" (Heitink, 1993:53). 

• Sekularisasie beperk die reikwydte van godsdiens. Daar ontwikkel 'n 

negatiewe gesindheid by Christene ten opsigte van die kerk en 

Christendom wat as gevolg van 'n gebrek aan ywer tot roepingsvervulling 

en vernuwing stukrag verleen aan 'n sneeubaleffek en die voortgaande 

agteruitgang van die kerk. lnstitusionele kerke word meer sosiaal 
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gemarginaliseer wat meebring dat instellings in die samelewing 

onafhanklik raak van godsdiens. Godsdienstige aktiwiteite word gevoglik 

al hoe meer tot die private lewe teruggedwing. 'n Pluralisasie van 

betekenis ontstaan deurdat outonome institusies strategiee ontwikkel om 

betekenis in die werklikheid te vind en daaraan toe te ken (Van der Ven, 

1993: 139). Kerklike betrokkenheid word deur baie nie meer beskou as 

noodsaaklik vir geloof in God nie. 

• Sekularisasie is 'n aanpassing van godsdiens. Dekker (1995:52-5) wys 

daarop dat godsdiens inhoudelik aanpas by die ontwikkeling van die 

samelewing en moderne bewussyn. Die eerste helfte van die twintigste 

eeu is beheers deur modernistiese denke wat die mens ontoeganklik 

gemaak het vir religieuse ervaring en meer toeganklik vir dit wat 

rasioneel bewys en hanteer kan word. Dit het ondermeer gelei tot die 

Teologie van sekularisasie (McGrath, 1992:132; Cairns, 1982:444). In die 

post-moderne tyd na die kentering van die Tweede Wereldoorlog as 

bewys van die mislukking van die menslike intelek, het die mens weer 

begin soek na spiritualiteit en lewenswaardes wat in godsdienstige 

beginsets gegrond is. Dit het 'n nuwe beklemtoning van Christelike 

spiritualiteit tot gevolg. (Hendriks, 1996: 143). Vanwee sekularisasie het 

die mens egter nie finaal sy rug op die kerk gedraai nie, maar nuwe 

verwagtinge begin koester. Die behoefte aan informele Christelike 

godsdienstige groepe en huiskerke is 'n voorbeeld van hierdie 

verwagtinge. 

Sekularisasie het prediking dus enersyds be"invloed deur mense se 

betrokkenheid by die gei"nstitueerde kerk af te stomp en andersyds deur 'n 

reduksie van die evangelie teweeg te bring. Veral die dogmatiese of metafisiese 

aspekte van die prediking het onder skoot gekom. Dit wat vir die menslike 

intellek onbegryplik is, is onder verdenking geplaas. Dogmas en irrasionele 

uitgangspunte moes ten alle koste reggeskaaf word om die moderne mens te 

pas. 
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Samevattend gestel, moet die prediker dus in gedagte hou dat die hoarders se 

geestesinstelling ten tye van die laat twintigste eeu volgens die 

moderniseringsproses van so aard is dat: 

• Die voorrang van die intellektualistiese; die moontlikheid van objektiwiteit 

en aanvaarding van ewige waarhede ontken word. Gevolglik is daar 'n 

verset teen enige vorm van rasionalisme. Daar ontstaan 'n 

verdraagsaamheid teenoor ander lewens- en wereldbeskouings. Die 

waarheid is relatief, veranderlik en nie ingestel op die handhawing van 

kerklike bestellinge nie. 

• Namate die rasionele relatief word, word die irrasionele ten opsigte van 

godsdiens en geloof weer geloofwaardig in menslike handelinge. Die 

mens is meer godsdiensvriendelik, maar dan spesifiek ten opsigte van 

godsdiens wat die gevoel en ervaringsveld van die mens aanspreek. Nie 

die intellektuele of dogmatiese nie, maar dit wat die hart aanspreek, word 

belangrik. Die klem op spiritualiteit bring per se leerstellige prediking in 

die gedrang. 

• Relativisme word bevorder. Wat vandag waar is, kan more vals wees. 

Prediking moet dus verdraagsaamheid teenoor ander beskouings 

bevorder. Dit word toenemend moeiliker om in hierdie konteks Christelike 

godsdiens as die ware godsdiens te proklameer. 

• Die kubernetiese rewolusie het die tradisionele monologiese en logiese 

preek in gedrang gebring. Die mens se instinkte word afgestomp. Hy of 

sy wil nie meer net aanhoor of toegespreek word nie, maar wil deelneem, 

reageer en kritiseer. Daar is 'n behoefte om meer dinamies deel te wees 

van die kommunikasieproses. 

In hoeverre hierdie moderniseringsproses in die Suid-Afrikaanse samelewing 

inslag gevind het, is moeilik om vas te stel. Baie van die tendense van die 
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proses kan waargeneem word by die minderheidsgroep wat in die verlede 

deelgenote was van die proses van globalisering en modernisering. Dit is ook 

moeilik om vas te stet tot watter mate hierdie groep die proses as 'n vorm van 

mag gebruik om die afstand tussen hulle en ander groepe in die huidige Suid

Afrikaanse konteks te handhaaf. Hierdie aspekte verg verdere navorsing en 

reverdig nie huidiglik die doel van hierdie ondersoek nie. Daar word dus 

volstaan met enkele opmerkinge oor die effek van modernisering op 

kommunikasie deur prediking. 

Modernisasie vra dat prediking as konsentrasie op kommunikasie van die 

evangelie lewensveranderend sal wees. Dit moet 'n stadige en bestendige 

proses wees waar mense mekaar uitnooi om deel te word van die verhaal van 

God wat die weretd, die naaste en die self bevorder. Dit vra 'n vaste oortuiging 

dat die verhaal van die evangelie die waardes van God se koninkryk in die 

samelewing en die lewens van mense kan vestig (Vos, 1996a:253). Die 

prediking moet ems maak met die lewensethos wat beskryf word deur begrippe 

soos: "rasionalisasie, dinamika, individualisasie, sentralisasie, spesialisasie, 

onsekerheid, skeptisisme, sinloosheid, 'n gebrek aan verdraagsaamheid en 

sekularisasie" (Vos, 1996a:253). Dit moet binne 'n geloofsraam geplaas word. 

Van groot belang vir hierdie ondersoek is die institusionele differensierin_g wat 

die proses van modernisme meebring. Die kerk kan homself nie meer handhaaf 

as 'n alles-oorkoepelende instituut nie en moet nou terugval op sy religieuse 

kernfunksie wat horn van ander institute in die samelewing onderskei. Dit bring 

mee dat: "De tijd van consensus op basis van dwang en macht is voorbij. Zij 

heeft plaats gemaakt voor consensus op basis van open communicatie en 

inhoudelijke, argumentatieve overtuiging" (Van der Ven, 1993a:28-29). 

Hierdie paradigmaverskuiwing in die denke van die mens van die laat twintigste 

eeu asook die ~iesoortige kommunikatiewe eise wat dit vir die prediking 

meebring, noop ,hierdie ondersoek om 'n keuse te maak vir die dialogiese 

kommunikasieteorie. Dit impliseer dat effektiewe prediking in 'n moderne 

preekteorie in die gemeente as liggaam van Christus binne 'n kommunikatiewe 

perspektief realiseer as 'n dinamiese proses van interpersoonlike kommunikasie 
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wat simmetries binne die gemeente figureer, en as sodanig dialogies van aard 

is. 

4.6 DIE DIALOGIESE KOMMUNIKASIETEORIE 

Die eiesoortige dialogiese aard van prediking kom oral in homiletiese literatuur 

voor (Craddock 1979; Runia 1983; Pieterse 1985; Long 1989; Dingemans 1991; 

Vos 1996a). Die begrip "dialogies" kan beskou word as die simmetriese uitruil 

van betekenis tussen die deelnemers van die kommunikasieproses. T ereg 

beweer Pieterse & Wester (1995): 

"The fundamental tenet in thinking on dialogue association between 

people is that their communication is inter-personal; occurs in freedom 

and on equal footing; gives rise to mutual understanding through the 

exchange, communication and interpretation of ideas and messages - in 

our case, the gospel; and is existential communication" (Pieterse & 

Wester, 1995:57). 

T eoreties wortel die dialogiese kommunikasieteorie in die filosofiese insigte van 

invloedryke denkers soos Augustinus, Kierkegaard, Buber, Jaspers, Gadamer 

en Habermas (Pieterse, 1990:10-20). In sy evaluering van die dialogiese 

kommunikasieteorie maak Vos beswaar teen Pieterse se interpretasie daarvan 

as synde ontoereikend ten opsigte van die funksie van simbole en ritusse asook 

nie-verbale kommunikasie (Vos, 1996a: 173). In hierdie ondersoek word die 

mening gehuldig dat die simbolies-gestruktureerde en narratiewe interaksie 

vervat in Habermas se teorie van kommunikatiewe handelinge hierdie aspekte 

genoegsaam integreer. Hierdie teorie is fundamenteel dialogies van aard. 

Deur gebruik te maak van die insigte vervat in hierdie teorie, word eksistensiele 

kommunikasie bewerkstellig. Deur die aanvaarding en interpretasie van die 

evangelie, konstitueer betekenis en heil wat deur die eie lewensbestaan en 

lewenswyse per se gewaarborg word. Die mens word dus in sy bewuswording 

van die lewe betrek by 'n teks wat horn of haar aanspreek, wat meebring dat sy 

of haar eie lewe die vermoede inhou dat dit iets te verstane wil deurgee. 
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Pieterse en Wester (1995) regverdig verder 'n keuse vir 'n dialogiese 

kommunikasieteorie deur prakties-teologiese argumente aan te voer. Hulle wys 

ondermeer daarop dat: 

• Openbaring in 'n dialogiese situasie geskied het. 

• Die gemeente as 'n kommunikatiewe situasie dialogies as kerk figureer. 

• Dialoog die fundamentele houding van 'n Christen is. 

• Prediking van nature dialogies van aard is (Pieterse& Wester, 1995:57-

60). 

Hierdie argumente is aanvaarbaar en bevat verder die insigte van prominente 

en resente homiletiese werke wat duidelik aangedui is. Daar word dus nie 

verder hierop ingegaan nie. 

Ten einde 'n duidelike beeld van 'n dialogiese benadering te vorm, kan dit in 

jukstaposisie met 'n outoritere benadering geplaas word. Daar word vervolgens 

skematies 'n vertaalde weergawe van Pieterse en Wester (1995) aangedui. Die 

hoof kategorie van so 'n konsep en hul onderlinge dimensies word in hierdie 

skematiese voorstelling onderskei: 

KOMMUNIKATIEWE STYL 

Dialogies Outoriter 

a) Beskouing van die ander/deelgenoot in kommunikasie 

* Gee betekenis aan die boodskap 
en reageer daarop 

* Beskerming van die ander teen vemede
ring en vemietiging 

* Aktiewe deelnemer 

* Medegelowige 

* Gedrag is 'n produk van 
faktore wat inspeel op die 
samestelling daarvan 

* Sien die ander as 'n poten
siele navolger van die eie 
idee 

* Ontvanger 

* Deel nie die korrekte siening 
nie 



b) Kommunikasiesituasie 

* Heersersvry 

* Pastoraal 

* Evangelie-georienteerde kommunikasie 

* Betrokke by godsdienstige samekomste 

c) Doel van kommunikasie 

* Bou aan verhouding mens/God 

* Laat eie oortuigings toe 

* Streef na gemeenskaplike begrip 

* Bevryding 

d) Vorm van kommunikasie 

* Dialogiese preek 

* Verwisselbare rolle 

* "Geopenheid" 

* Prediking is 'n stap in die proses 
enigste waarheid 

e) lnhoud van kommunikasie 

* Liefde en deemis sentraal 

* Goeie nuus vanaf God 

* Bybelse boodskap "oop" vir gemeen
skaplike interpretasie 

* God se boodskap van bevryding 

(Pieterse & Wester, 1995:61). 
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* Dominant ( spreker) 

* Nie-pastoraal 

*Manipulerende kommunikasie 

* Buitestaander 

* Bou nie aan verhoudings nie 

* Oorreding 

* Kommunikeer slegs eie begrip 

* Nie-bevrydend 

* Monologiese preek 

* Sien slegs eie posisie raak 

* Voorskriftelik 

* Kommunikasie van die 

* Veroordelend teenoor hoar
ders 

* Moralisme 

* Bybelse boodskap rigied 
volgens die prediker se 
interpretasie 

* Nuwe laste op hoarders 

Uitgaande van Pieterse en Wester (1995) se kommunikatiewe styl, word daar 

gefokus op 'n vorm van kommunikasie wat narratief van aard is. Dit neem die 



227 

vorm aan van 'n gesprek (preek) wat nie !anger as twintig minute behoort te 

duur nie en wat deur 'n Woordverkondiger tydens 'n erediens waar die 

geloofsgemeenskap verbondsmatig saam vergader, gefasiliteer word. Tydens 

hierdie preek praat die woordverkondiger en die geloofsgemeenskap 

(gemeente) luister. As sodanig, vind die preek plaas te midde van 'n netwerk 

verhoudinge, gebeure en diskoerse oor geloof en geloofsverwagtinge. Hierdie 

netwerk is dialogies van aard en word soos volg verduidelik: 

• T eenoor die monologiese vorm van prediking kenmerkend van outoritere 

preke, word 'n keuse vir 'n dialogiese vorm van prediking gemaak. 

Hieronder word verstaan dat alhoewel die preek monologies oorgedra 

word, dit dialogies van aard is omdat die hoarders en hul leetwereld in 

die preek betrek word. Hierdie benadering veronderstel dat die 

geloofsgemeenskap 'n kommunikatiewe gemeenskap is waarbinne daar 

voortdurend gesprek gevoer word oor die Christelike geloof en die 

implikasie daarvan vir hulle lewens in 'n bepaalde tyd. Volgens Pieterse 

en Wester: "The sermon must be encompassed by dialogue - before 

during and after the sermon" (Pieterse & Wester, 1995:67). Hiermee hat 

hulle preek- en gespreksgroepe in gedagte. Die standpunt word 

ondersteun. Hierdie ondersoek word egter slags tot die vorm van oordrag 

tydens prediking afgebaken. 

• Om betekenis te kan aflei uit die interaksie tussen manse, word die uitruil 

van rolle tussen die partye noodsaaklik geag (Blumer, 1969:9). Dit 

betaken dat ware begrip vir mekaar 'n empatiese ingesteldheid van die 

woordverkondiger vra. Hy of sy moat die lyding en ervaringe van die 

hoarders deal deur horn of haar in hulle plek te stel: "A sermon becomes 

dialogical when the preacher puts his listeners' views on the table in his 

speech and reacts on it" (Blumer, 1969:68). Op hierdie wyse word die 

afstand tussen die prediker en hoarders "gekrimp". 

• 'n Preek wat dialoog bevorder is nie voorskriftelik nie, maar 

"geopenheid". Dit betaken dat die hoarders die reg het om deal te he 

aan die beweging van die preek. Hoarders wil hul eie afleidings en 
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toepassings uit die boodskap maak. Die inhoud en beweging van die 

preek moet hierdie aspek eerbiedig as dit ontvanklik wil wees in die 

huidige anti-outoritere bestel. 

'n Preek moet beskou word as 'n bepaalde stap in 'n proses van 

voortgaande dialoog in die geloofsgemeenskap. Dit inisieer 'n proses 

van interaksie random 'n spesifieke onderwerp en is as sodanig nie

outoriter. Dit impliseer dat die prediker 'n hoarder tussen hoarders is wat 

as fasiliteerder optree tydens die dialoog wat ontstaan tussen die 

interpretasie van die Skrifteks en die huidige beleweniswereld. Hierdie 

proses kan weke, maande en selfs jare duur. Die preek is dus " ... 

designed to become part of the interpretation of the community of faith in 

a non-authoritarian way" (Blumer, 1969:68). 

Enkele preekvorme in modeme prediking word vervolgens ondersoek ten einde 

die mees geskikte vorm wat dialogiese kommunikasie bevorder, te identifiseer. 

4.7 DIE VORM VAN MODERNE PREDIKING 

In hierdie ondersoek verwys die begrip "modeme preekvorm" na die 

verskillende vorme wat preke in die moderne homiletiese teorie kan aanneem. 

4.7.1 DIE NOODSAAKVIR 'N PREEKVORM 

Modeme prediking as kommunikatiewe handeling in diens van die evangelie is 

afhanklik van 'n effektiewe vorm en styt (Craddock, 1985:19). As 

kommunikatiewe handeling wil dit altyd inhoud en vorm kombineer tot vorm van 

die inhoud. Hierdie eenheid tussen inhoud en vorm in Bybelse tekste word 

treffend deur Cilliers ( 1998) vergelyk met 'n voorbeeld van 'n lemoen wat 

uitgedruk word om by die sap uit te kom en waarvan die skil gewoonlik 

weggegooi word. Indian die sap in 'n plastiekglas (vorm) gegooi word, gaan 

daar iets van die wese van die "teks" self verlore. 'n Bybelse teks moet skil en 

al geeet word. Om hierdie rede moet daar voortdurend spesifieke vrae aan die 

teks gevra word soos byvoorbeeld in watter genre dit gegiet is; wat die retoriese 
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funksie van die spesifieke genre is; watter effek dit op die leser/hoorder gaan 

he; watter literere tegnieke gebruik word om die beoogde doelwitte te bereik 

ens. Die preek moet gevorm word om te se en te doen wat die Bybelteks se en 

doen. Prediking is in hierdie sin "dancing to the tune of the text" (Cilliers, 

1998: 7 4-76). T ereg beweer Wardlaw ( 1983: 15): "Every text wants to speak for 

itself." Vorm en betekenis is dus onskeibaar. 

'n Preek moet struktuur he (Pieterse, 1985: 170). Die preekmateriaal moet 

gerangskik word in 'n koherente patroon, vorm of struktuur. Dit behels die 

identifisering en implementering van struktuurelemente en taalkundige 

verbindings wat daartoe sat bydra dat al die dele saam kan vloei as 'n groat 

geheel om sodoende die interaksie tussen die preek en die hoorders te 

vergemaklik. Hierdie inhoudelike eenheid moet nou in 'n geskikte vorm 

oorgedra word. 

Die vorm van die preek hou verband met die vorm, fokus en funksie van die 

Bybelse teks waaroor gepreek word. Skrifgetroue prediking (sola Scriptura) 

moet die totaliteit van die rykdom van elke spesifieke Bybelteks ontgin. Dit 

moet ingestel wees op die Tota Scriptura. 

Dit word soos volg verduidelik: 

In die Bybel kry ons te make met die verhaal van God wat sekere dinge gedoen 

het (fokus) op 'n bepaalde manier (vorm) en met 'n sekere doel voor oe 

(funksie). Die vorm van 'n preek moet hierdie balans tussen die fokus, vorm en 

funksie van die Bybelse teks handhaaf. Die preek mag nie die Bybelteks kruisig 

nie, die Bybelteks moet die preek deurkruis. 

Dit beteken: 

• Die preekvorm moet 'n bepaalde fokus he wat mik om te se wat die 

Bybelse teks se. Die fokus is " ... a concise description of the central, 

controlling and unifying theme of the sermon. In short, this is what the 

whole sermon will be 'about"' (Long, 1989b:86). 
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• Die preekvorm moet 'n spesifieke funksie vervul. Nie alleen wat God 

deur die Bybelse teks se is belangrik nie, maar ook waarom Hy dit 

gedoen het. Die funksie is "... a description of what the preacher hopes 

the sermon will create or cause to happen for the hearers ... The function 

statement names the hoped for change" {Long, 1989b:86) 

Om die fokus en funksie bruikbaar te maak in die ontwikkeling van die 

preekproses, moet daar aan drie vereistes voldoen word: 

Hulle moet direk uit die eksegese van die Bybelse teks groei. 

Hulle moet verband hou met mekaar. 

Hulle moet duidelik, eenheidsmakend en eenvoudig wees (Long, 

1989b:86-91 ). 

• Die preekvorm moet daarom ook die bestaande vorm van die Bybelse 

teks in ag neem. Benewens 'n bepaalde fokus en funksie, beskik 'n 

Bybelse teks oor 'n bepaalde {oorspronklike) vorm wat aandui hoe God 

gedoen het. Hierdie vorm word bepaal deur die literere genre waarin die 

spesifieke teks voorkom en is as sodanig verweef met die fokus en 

funksie van die teks. 

'n Preekvorm wat nie die balans tussen die fokus, vorm en funksie handhaaf 

nie, bied 'n verskraalde dimensionaliteit van die teks, aangesien die bepaalde 

styl (atmosfeer) van die teks verlore gaan en nie gereproduseer kan word nie. 

'n Preekvorm is dus noodsaaklik Dit betaken egter nie dat slegs een bepaalde 

vorm as norm deur die Skrif voorgeskryf word nie (Lischer, 1989:38). Die Bybel 

wemel van literere vorme. Van Zyl (1975:54,68) onderskei op formele vlak twee 

basiese tekssoorte in die Ou Testament, naamlik prosatekste en poetiese 

tekste. Hierdie makroliteratursoorte vloei egter soos golwe in mekaar en kan 

verfyn word tot vertel- of narratiewe tekste, geskiedskrywing, regstekste, 

profetiese tekste, wysheidstekste, psalms en tekste met 'n apokaliptiese 

perspektief. Ook die Nuwe Testament is saamgestel uit evangelies, 'n historiese 
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monografie (Handelinge), briewe en 'n apokalips wat as makrovorme beskou 

kan word (Vorster, 1977:21 ). 

Hierdie hoof literatuursoorte kan verder verfyn word tot mikrovorme soos 

gelykenisse, strydgesprekke, wysheidsuitsprake en belydenisse42
. In die opbou 

van 'n preekvorm gaan dit egter nie om immitasie nie. Op voetspoor van die 

Bybelse materiaal moet daar gestreef word om die "intensie" van die teks na 

beste te ontvou. 

• Die kommunikatiewe effek van die preek is baie belangrik. Die 

preekvorm moet die hoarder help "hoe" om op die boodskap te reageer. 

Kennis van literere tegnieke en strategiee onderliggend aan die 

onderskeie vorme kan die prediker help om die kommunikatiewe 

effektiwiteit van die preek te verhoog. Elke vorm het 'n eiesoortige wyse 

van kommunikasie wat die intensie van die teks deur die spesifieke 

genre die beste oordra. 

Ofskoon die preekvorm belangrik is vir die kommunikatiewe effek van die preek, 

kom Muller{ 1961) tereg tot die konklusie dat dit nie van deurslaggewende 

betekenis is nie. Ander faktore soos die onderwerp van die prediking, die 

aktualiteit en oortuiging waarmee gepreek word asook die persoonlikheid van 

die prediker het byvoorbeeld 'n ewe groat invloed op die kommunikasie van die 

boodskap (Pieterse, 1985: 179-180). In hierdie opsig moet die werk van die 

Heilige Gees nie buite rekening gelaat word nie. 

4. 7.2 VERSKILLENDE VORME VAN PREDIKING 

Daar word dikwels onder preekvorme verskillende soorte preke soos 

byvoorbeeld geleentheidspreke (huwelik; begrafnis, ensovoorts. ); 

kategismuspreke of kinderpreke verstaan (Poggeler, 1970:105 e.v.). Om 

4 2 In 'n volledige uiteensetting van die verskillende literatuursoorte in die Bybel en hul betekenis vir die 
preekvorm, vergelykLong,(1989b) Preaching and the Literary forms of the Bible; asook Vos,(1996b) Die 
volheid Daarvan II bl. 40 - 106 
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hierdie verskillende soorte preke aan te dui, word die term "preeksoorte" 

gebruik, wat duidelik van die term "preekvorme" onderskei moet word. 

4.7.3 WAT IS 'N PREEKVORM? 

Homilete wat vanuit die moderne preekteorie werk, verskil onderling oor die 

term preekvorm. Pieterse verbind die term preekvorm aan die strukturering van 

die preek. Sodra die preekterm in 'n preekskema begin ontvou, word 'n 

bewuste keuse gemaak vir 'n bepaalde vorm wat die intensie van die teks die 

beste vir die hoarders sat oordra {Davis, 1975:98-107; Pieterse, 1985:172). 

'n Preekvorm is dus " ... die vorm waarin die boodskap gestruktureer en 

verwoord word. Dit het met genres te doen soos die betogende, verhalende, 

poetiese, ensovoorts, ... vorme wat 'n eiendomlike kommunikatiewe aard het" 

(Pieterse, 1985:172). As haalbare preekvorme, identifiseer Pieterse die 

tekstematiese preekvorm, die homilie, die verhalende en die poetiese 

preekvorm {lbid:325; Kellerman, 1993:179-186). 

Long laat weer die aksent val op die vorm van die preek wat verfyn moet word 

om in totaliteit as 'n eenheid te dien. Die vorm word as't ware induktief opgebou 

uit die struktuur en taalkundige verbindings wat uit die eksegese van die teks as 

die fokus en funksie daarvan ontvou. Saam vloei die vorm, fokus en funksie 

dan as geheel om die interaksie tussen die preek en die hoarders te 

vergemaklik. Long wil wegkom van 'n reeds geformuleerde abstrakte vorm 

waarin die preek geforseer word as hy se: 'We begin with the focus and 

function of sermon and try to create the right form" {Long, 1989b: 129). 

In hierdie ondersoek word Pieterse (1985) se standpunt oor 'n preekvorm asook 

sy voorgestelde vorme van prediking, as haalbare vorme beskou vir prediking in 

gemeentes van gereformeerde belydenis. Daar word ook saamgestem met 

Long ( 1989b) se benadering, vanwee sy gebondenheid aan die Skrif en sy 

opregte begeerte om die vorm wat uit die Skrif opkom, te identifiseer as 

preekvorm. Die standpunte van Pieterse en Long hoef nie teeoor mekaar te 

staan nie en komplementeer eerder mekaar. Long self stet dit soortgelyk:: 
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"Indeed, many older hoomiletical manuals provided handy lists of sermon form 

(types). The problem with them was that they were presented apart from any 

discussion of how an apt sermon form emerges through the interplay between 

the claim of the biblical text and the receptivity of the hearers. In other words, 

there was no theory, no theological or communicational grounding for how 

sermons should be formed; there was only a list of (stockroom) forms. This is 

not to say that these lists were not of value when we think through, for each and 

every sermon, all the issues about sermon form, the end result of our thinking 

will often be not some utterly new and wildly innovative form but, rather, a form 

that has been employed by many preachers many times before, and quite 

effectively" (Long, 1989b: 126). 

Dingemans (1991) benader op sy beurt die preekvorm vanuit die preek as 

homilie om daarmee die aard van prediking as 'n ontmoetingsgebeure aan te 

dui. Hierdeur ontken hy die tradisionele verstaan van die woord homilie as een 

van die vorme waarin 'n preek gegiet kan word. Hy kies slegs die narratiewe 

vorm vir die preek, aangesien die verhalende 'n sirkelgang bewerkstellig wat by 

mense en dinge op 'n "geduldige" manier stilstaan. l'n sy benadering word daar 

swaar op die literere beskouinge van Buttrick (1988) gesteun. 'n Benadering 

soos die van Dingemans pas moeilik in by prediking as kommunikatiewe 

gebeure, aangesien die keuse van een preekvorm nie die verskeidenheid 

literere vorme in die Bybelse teks, asook die aard en verskille onder hoarders 

honoreer nie. Dingemans se insig dat verhale, anders as lineere redeneringe 

diepere betekenis het; die hoarder tot selfwerksaamheid stimuleer en mense 

laat dink en fantaseer in hul soeke na nuwe wee en insigte, is egter nuttig en te 

waardeer (Dingemans, 1991:164-166). 

Vos (1996b) verskil van Dingemans deur te onderskei tussen 'n verhalende 

preek en 'n homilie. Hy verskil oak van Pieterse deur nie die poetiese 

preekvorm te aanvaar nie,43 aangesien daar volgens horn poetiese trekke in al 

vier die ander preeksoorte voorkom (Vos, 1996b:173; 279). Vos steun baie 

swaar op die retoriek in die opbou van 'n preekvorm, alhoewel hy self waarsku: 

4 3 Hiermee word die genre waarin bv. die Psalms gegiet is vanuit retoriese oorwegings nie gehonoreer 
nie. 
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"Egte kommunikasie word nie deur formele retoriese kategoriee gewaarborg 

nie. Dit is net wee op die pad van kommunikasie" (Vos, 1996b:270; 139-167; 

269-289). 

Met hierdie waarskuwing word saamgestem. Retoriese beginsels is beginsels 

wat selektief kan bydra tot homiletiese verryking. Die retoriese beginsels 

waarvan hier gepraat word verskil ook van die retorika soos deur die klassieke 

Grieke gebruik. Modeme retoriese beginsels verwys na verskillende strategiee 

wat skrywers aanwend om hoarders te betrek by die teks. In hierdie opsig is 

Vos (1996b) se insigte van groot waarde vanwee die reikwydte daarvan. 

Vanuit hermeneuties-kommunikatiewe perspektief maak Vos (1996b) ruim 

gebruik van die kreatiwiteitspsigologie van Landau (1969) soos toegepas deur 

Jossuttis (1991 :71-72) en G. Otto (1982:101-105) wanneer hy prediking op 'n 

nuwe en kreatiewe wyse aanpak vanuit die preekingewing en die daaruit 

voortvloeiende skopus, as speelruimte van die Heilige Gees. Hy sluit nou aan 

by Long (1989b:86) wat onderskei tussen wat 'n teks beoog om te se (fokus) en 

te doen (funksie) as deel van die eksegetiese proses. Dit lei tot 'n kreatiewe 

proses van preekmaak, wat soos in die maak van 'n skildery, begin met die 

teken van die groot buitelyne en die geleidelike invul van kleiner onderdele tot 'n 

"expanded sketch." Ook Cilliers sluit by hierdie insig aan in sy voorstel om die 

uitdaging tot verbeeldingryker prediking aan te spreek (Cilliers, 1998:78). 

Volgens Vos, (1996b) word die preek opgebou vanuit die preekskets wat 'n 

struktuur (die wyse waarop die teks aanmekaar gesit is); 'n tekstuur (die teks 

waarmee die preek aanmekaar geweef is) en 'n postuur (die geheelindruk van 

die preek) moet besit. In die opbou van die preek vanuit hierdie preekskets 

gebruik hy retoriese beginsels in diens van die kommunikasie van prediking 

soos verteenwoordig deur sommige van die belangrikste eksponente van die 

modeme homiletiese teorie, byvoorbeeld Dingemans, Josuttis, Zerfass, Buttrick 

en Craddock (Vos, 1996b:252-288). Die vorm van die preek as sodanig is nie 

vir Vos 'n doel op sigself nie, maar iets wat geskied met die oog op die 

hoarders. 
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Een van die uitvloeisels van hierdie insigte wat Vos (1996b) bied is die klem wat 

op liturgiese taal en handelinge gele word. In die leetwereld het kerklike taal en 

handelinge vreemd en in baie opsigte in onbruik geraak. In die wereld 

kommunikeer mense in sekulere taal - die taal van die politiek, media, die 

letterkunde, koerant en straat. Om suksesvol te kommunikeer, moet die 

prediker die liturgiese taal en handelinge inbed in die lewensamehang van die 

gemeente. Van besondere belang vir hierdie studie is Vos se oortuiging dat die 

letterkunde en in besonder die verhaal (kortverhaal of romanvorm) vir die 

prediker 'n belangrike inligtingsbron is vir die wereld waarin die hoorders leef en 

werk. Hy stel dit soos volg: "Kennis van en insig in die letterkunde help die 

prediker om die evangelie aan die mens van ons tyd te kommunikeer. Die 

verhaal, as letterkundige kunsvorm, sal (feitlik altyd) die leser iets laat ervaar 

van die spanning tussen die universele en die individuele, die tydlose en die 

tydsgebondene. Die letterkunde is 'n onuitputlike bron om te help om die preek 

vir die hoorders te konkretiseer en aan hulle te kommunikeer (Vos, 1996b:136). 

In samehang met Pieterse en Long se standpunt oor 'n preekvorm kan Vos 

waardevolle insigte en aksente bied wat met vrug aangewend kan word in 

hierdie ondersoek wat handel oor die preek as kunsvorm. 

4.7.4 TAALGEBRUIK EN STYL 

''Alleen die regte muntstuk in die tyd 

se gleuf kletter af tot die werk/ikheid ... " 

(Pretorius, 1995:54). 

Hierdie woorde van die digter S.J. Pretorius bevestig dat prediking soos kuns, 

diep in die lewe kyk: "Die evangelie is nie net 'mooi' nie. Dit praat ook van 

selfverloening en kruisdra, van offerhandes en voetwas, midde-'in 'n wereld van 

hongersnood en geweld, lemmetjiesdraad en gasmaskers, AK-47's en 

plaasmoorde ... " (Cilliers, 1998:28). 

Die taal waarin die prediker (sender) die boodskap bring, veroorsaak dikwels 'n 

semantiese geruis. Dit kom in verskillende vorms voor, byvoorbeeld: 
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Deur vas te val in teoretiese argumentasie . 

Deur oorinformasie en eindelose herhalings . 
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Deurdat die prediker en die hoarder in verskillende taalregisters praat. 

As gevolg van hierdie steurnisse word preke moeilik eietyds verwoord. Die taal 

van die preek word preskriptief en slaag nie daarin om 'n emosionele binding 

met die hoarder te bewerk nie (Schoepp, 1982:67). Dit stol in geykte formulas 

wat as asimmetriese kommunikasie inligting kritiekloos oordra en gesprek 

verbied. 

Die vorm van prediking word verryk deur taalgebruik en die bepaalde styl 

waarin God se Woord in mensewoorde oorgedra word. Bolkestein stel dit nag 

starker as hy se: "Prediking berust op taalgebruik en het taalgebruik van de 

prediking beslist over die vraag, of de boodschap overdragen of verstaan kan 

warden" (Bolkestein, 1977:103). Taal en taaluitinge in 'n preek dra nie alleen 

inligting oar nie, maar genereer terselfdertyd ervaring, gevoel en herinneringe. 

Volgens Craddock is hierdie funksie van taal veral belangrik vir prediking as hy 

se: "The governing consideration in choosing words and phrases is that the goal 

is not to utter, but to evoke, not to express anything ... but to effect a hearing of 

a text, of amessage" (Craddock, 1985:196). 

Volgens Vos (1996b) moet die prediker sowel as die hoarders ingestel wees op 

die struktuur, tekstuur sowel as postuur van die preek. In die struktuur gaan dit 

om die vorm waarin die preek gegiet is. Aspekte soos die inleiding van die 

preek, ordening van die preekbeweginge en preekslot is hier van belang. In die 

tekstuur gaan dit om die wyse waarop die preek taalmagtig verweef is. Die taal 

moet op pragmatiese en semantiese vlak funksioneer. Die postuur van die 

preek dra die boodskap oor. Die preek moet so aangebied word dat God se 

nuwe wereld van moontlikhede vir die hoarders geopen word (Nel, 1996:29 -

31 ). As sodanig word dit 'n handelende subjek. 

Woorde moet vertrou word vir dit wat hulle kan doen. Om hierdie rede moet die 

prediker 'n eie styl en segswyse openbaar wat keurig in die prediking 

aangewend word. Taal en skryfstyl is nou verwant aan mekaar. Kuns en 
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hedendaagse letterkunde kan sinvol aangewend word om effektiewe en 

smaakvolle bewoording te bevorder. Oefening in die skryf van briewe, 

kreatiewe nadenke oor woordgebruik, herwaardering van ou preke, gesprekke 

met kleuters en andertaliges wat die taal wil aanleer sowel as woordspeletjies 

kan eweneens taalgebruik en styl verryk (Craddock, 1985:198-200; Jonker, 

1976:75). In prediking is beskrywende taal belangrik: "Description has as its 

primary aim the creation in one's hearers of the experience of the subject 

matter. This purpose is grounded in the conviction that a sermon is not only to 

say something, but to do something" (Craddock, 1985:200). Beskrywing beeld 

en beelde dien die boodskap wat in eenvoudige menslike taal, die omgangstaal 

van die gemeente gebring word (Pieterse, 1988: 106). As sodanig moet 

beskrywende taalgebruik korreleer met die werklikheid. 

'n Kort skets sander fyner besonderhede in plaas van volledige beskrywings, 

stimuleer hoorderbetrokkenheid, aangesien dit hoarders uitlok om die beeld self 

te voltooi. Hiermee saam moet daar gewaak word teen oortollige gebruik van 

adjektiewe en beskrywings, aangesien dit nie soseer bydra om die beeld uit te 

bou nie, maar eerder 'n rigtinggewende funksie verrig deur aan hoarders uit te 

wys hoe hulle moet reageer. 

In noue samehang met beskrywende taalgebruik, is die gebruik van illustrasies 

(voorbeelde) om dit wat gese word op ander maniere ta belig. In verhalende 

prediking word illustrasies in die verhalende element self vervat: "The story is 

the picture which is the text" (Craddock, 1985:204). Die suksesvolle gebruik van 

illustrasies (voorbeelde) moet ondermeer aan die volgende vereistes voldoen: 

+ Daar moet vanaf die bekende na die onbekende beweeg word. 

+ Die illustrasiemateriaal moat enkelvoudig wees en sander ingewikkelde 

kompleksiteite. 

+ Die illustrasies moat nie oppervlakkig en verspot wees nie. 

+ lllustrasies moet nie afgedwing word nie. Dit moet ook nie in oordrewe 

taal oorgedra word nie. 

+ Wanneer 'n illustrasie gebruik is, moet dit nie weer herhaal word nie. Dit 

leef en sterf op eie meriete. 
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lllustrasies moet vertrou word. Daar moenie verskoning gevra word vir 

hul gebruik deur die aanwending van sinsnedes soos: "Ek wil dit 

illustreer met. .. " of "Ons sien dat. .. " of "Die verhaal word dikwels 

vertel ... " 

Bybelse taal is beeldryke taal. Preektaal wat die Bybel verwoord, behoort dus 

soortgelyk deurspek te wees met beelde en metafore. 

Taal is die meganisme waardeur die mens sy of haar leetwereld om praktiese 

redes beskryf. As sodanig is taal as modus van die syn die proses van verstaan 

(Gadamer, 1967:450, 431-432). Dit neem geskiedmatig deur gesprek van ans 

besit deur al ans ervaringe te verwoord. Ons besit en beheer nie die taal nie, 

maar leer dit aan en konfarmeer aan die maniere waarop dit self in lewende 

gesprek van ans besit neem (Van Niekerk, 1994:80). Hierdie taalmatigheid by 

mens en wereld maak vertaling tussen verskillende tale en kulture moontlik. So 

gesien, is taal primer die plek waar die waarheid anthul word en deur die proses 

van linguistiese vorme tot stand kom (Gadamer, 1965:360 - 465). Dit kan egter 

slegs geskied as die teks as denkbeeldige gespreksgenoot aanvaarbare redes 

vir die taalhandelinge gee. Om hierdie rede hat sommige histariese uitinge 'n 

vasstaande normatiewe gehalte wat vir alle tye vasstaan. Die evangelie word 

byvoarbeeld in prediking deur taal aan die hoarders geskenk, maar die 

kommunikasie van die heil deur taal vra dat die prediker aan die hoarder redes 

vir die teks se taalhandelinge maet gee wat meebring dat daar teen die 

verabsalutering van taal en tradisie gewaak maet word. In die preek as 

handeling moet daar met godsdienstige en sosiale kanvensies rekening gehou 

word. Die gelaafsgemeenskap werk saam met die liturg deur die kultiese taal 

en handelinge wat aan hulle bekend is, maar dit wil nie noodwendig se dat al 

die hoarders dit verstaan nie. Begrip stal dikwels in kerklike taal wat lynreg te 

staan kom teenoar sekulere taal waarmee hoarders al hoe meer in die 

veranderende wereld te doen kry. Ten einde die evangelie te laat 

kommunikeer, moet die liturgie en die preek ingebed word in die alledaagse 

lewenssamehang van die gemeente. Dit beteken dat die taal van die preek ook 

die taal en begripswereld van die hoarder in ag maet neem. 
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'n Uitnemende middel om die beeldingsfunksie van taal toe te lig, is deur die 

gebruik van 'n metafoor. Die rol en funksie van die metafoor in prediking is deur 

Brits ( 1999) nader uitgewerk. In hierdie ondersoek kom hy tot die konklusie dat 

die metafoor vandag 'n groat bydrae kan lewer om die prediking meer sinvol en 

aktueel te maak. Metafore is skeppende taalgebruik wat bekende beelde in die 

gedagtes van die hoarder kan oproep en as sodanig horn of haar kan oortuig 

(Ricoeur, 1978: 13). Abstrakte geloofskonsepte kan deur metafore visueel 

konkreet uitgebeeld word en het 'n transformerende eienskap (Lischer, 

1987:283). Dit is ten diepste 'n strategie vir luister wat daartoe lei dat die 

hoarder getuie van die gekommunikeerde woord word. Dit impliseer dat die 

prediker deur middel van die metafoor nuwe betekenis skep sodat die hoarder 

opnuut kan luister, transformeer en die abstrakte wat gekommunikeer word, op 

'n oortuigende wyse kan teken (Ricoeur, 1978: 13). Die metafoor kommunikeer 

en word interpreteer binne die konteks waarin dit optree. Hierdie interpretasie 

is egter nie 'n onthulling van die volle werklikheid nie, maar slegs nog 'n 

verstaan van een van die vele fasette van die realiteit wat meebring dat 'n 

metafoor daarin kan slaag om iets van die ervaring by die eerste hoarders van 

die gestolde skrif uit die verlede na vore te bring. Langs hierdie weg word die 

outoriterisme wat 'n meer letterlike beskouing van die Skrif meebring, omseil en 

kom die pluraliteit van betekenis binne religieuse tekste as 'n etiese en 

religieuse verantwoordelikheid duideliker aan die bod. Univokale betekenis 

word dus polisemies verruil vir 'n veelvoud van woord- en teksbetekenis wat 'n 

meer korrekte manier van taalbeskouing is. Die metafoor het 'n direkte 

verhouding tot die kreatiewe kapasiteit van polisemie. Dit is 'n herbeskrywing 

van realiteit wat inligting dra. Die belang van metafore is al duidelik deur 

Aristoteles ingesien. Volgens horn impliseer die gebruik daarvan 'n waarneming 

van ooreenkomste. Die ongewone gebruik van taal soos uitgedruk in die 

metafoor verleen seggingskrag daaraan wat dit bo die vlak van die alledaagse 

laat uitstyg. In hierdie opsig is 'n metafoor " ... an extension of denotation by a 

transference of labels to new objects which resist the transfer'' (Ricoeur, 

1978:86). Dit setel in 'n sin en nog breer gesien, in die totale teks as 'n 

"miniatuurgedig" (Ricoeur, 1978:240-241 ). By 'n metafoor geskied betekenis 

deur die inwerking van tekste en kontekste op mekaar. Dit skep spanning 

tussen betekenisse in taal, deurdat dit 'n stereoskopiese visie bied en beide die 
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helftes in 'n komplekse spanning wat ooreenkomste en verskille erken, 

saambind (White, 1991:312). Langs hierdie weg word daar op twee 

verskillende gesigspunte gefokus. Dit is juis in die spanningskwaliteit van 'n 

metafoor waar terselfdertyd bevestig en ontken word dat iets die geval is, waar 

sy krag le. Deur die proses van distansie of dekontekstualisasie is enige teks 'n 

verwysing van sy oorspronklike outeur, gehoor en betekenis (Ricoeur, 

1973a: 129-141 ). Dit impliseer dat metaforiese betekenis en verwysing op die 

toepaslikheid daarvan deur middel van die rekontekstualiseerde handeling van 

die huidige leser wag (White, 1991:313). 'n Woord kan dus op 'n gegewe 

moment verskillende toepassingsmoontlikhede verkry sander om die voriges te 

verbeur. Dit kan die wereld telkens nuut beskryf en betekenis skep (Ricoeur, 

1978:116; 1975:75-88). 'n Metafoor se seggingskrag le ingebed in die kader 

van gevoelsmatige, meelewende en estetiese kwaliteite waardeur die wereld 

weer bewoonbaar en toeganklik gemaak kan word deur die werklikheid op so 'n 

wyse te herbeskryf dat dit slegs deur die metafoor toeganklik is (Ricoeur, 

1978:224). In die opsig is dit betekenisskeppend. Die metafoor sal byvoorbeeld 

God op so 'n wyse onthul dat die onthulling 'n verrassende nuutheid inhou. 

Soortgelyk word die wereld deur die metafoor onthul. Dit word slegs wereld in 

taal: "If metaphor adds nothing to the description of the world, at least it adds to 

the ways in which we perceive; and this is the poetic function of metaphor. In 

its poetic function, therefore, metaphor extends the power of double meaning 

from the cognitive realm to the affective" (Ricoeur, 1978:199). Metafore beskryf 

dus nie direk nie, maar onthul eerder 'n meer fundamentele vlak van 

ontdekking. As sodanig is die hulle uiters geskik om die werklikheid van God ter 

sprake te bring. Langs hierdie weg ontdek die hoorder hoe om met nuwe oe na 

God en sy skepping te kyk. 

Die aard en fuksie van die metafoor kan volgens Brits ( 1999: 162) soos volg 

saamgevat word: 

1 . Prediking is in wese metafories van aard; so ook die taal van die Bybel. 

2. Omdat denke metafories gestruktureerd is, kan ons die stelling maak dat 

die metafoor deel vorm van alle dissiplines. 

3. Die metafoor word ook die beste verstaan binne die parameters van een 

of ander spanning of interaksie. 
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4. Konteks is belangrik vir enige verstaan van die metafoor. 

5. Metafoor is nie noodwendig letterlik vals nie. 

6. Die metafoor is nie herleibaar tot 'n letterlike betekenis of parafrase nie. 

7. Die metafoor hat die potensiaal om ons were Id te herbeskryf, om ons 

konsepte en kategoriee te herstruktureer, en ons ervaring van die realiteit 

te hervorm. 

8. Eerder as om na die metafoor te verwys as 'n afwyking in taalgebruik 

moet ons daarna verwys as 'n ander manier waarop die mens taal 

gebruik. 

9. Die taal wat ons praat simboliseer ons denke wat gedurig besig is om 

verwysings te sorteer en te klassifiseer en om kontekste te vergelyk. Die 

metafoor is 'n alomteenwoordige beginsel van denke. 

10. Die metafoor werk deur spanning .... " 

Taal is dus die heilige modder waardeur die blinde oe van die hoorder 

oopgemaak word. Hierdie taal moet kreatief aangewend word. Dit is in wese 

praattaal en praattaal vra kort sinne. Daar moet gewaak word teen 'n oorlaaide, 

skilderende styl. Die aktiewe word bo die passiewe vorm verkies. Die prediker 

moet verkieslik na 'n beeld soek om sy boodskap te dra. Herhalinge kan 

funksioneel wees en moet ook 'n vonk van humor en ironie dra aangesien 'n 

vry mens juis gekenmerk word deur die feit dat hy of sy vir horn of haarself en 

ander kan lag, al is dit binnensmonds (Hirschler, 1988:562). Preektaal is verder 

heilstaal wat lot aan God bring. Dit moat die stroop wees waarin die Woord 

soos 'n geelperske gedoop is en wat wag om geeet te word. 'n Preek is geen 

estetiese voordrag nie. Dit is ook nie eksegetiese kommentaar op 'n 

Skrifgedeelte nie. In 'n preek is die eksegese reeds verteer en word dit as 

eetbare voedsel bedien (Pieterse, 1988:107-108). 'n Prediker moet allereers 

daarna street om op so 'n wyse te kommunikeer dat hy of sy verstaan word 

deur duidelik te praat. Dit sluit emotiewe taal in wat die vlakke van oortuiging, 

verhoudinge, waardes, verbintenisse en verwysingsraamwerke agter die 

kognitiewe aanraak. Ook ironiese taal as 'n skynbaar vriendelike wyse om 

aanstoot te gee. Die prediker moat nooit sy voile teologiese register loslaat nie 

- dit hoort tuis op die lessenaar. Kerkmense het 'n godsdienstige register 

waarmee hulle groot word en wat net aan hulle behoort. 
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Kommunikatiewe taalhandelinge moet dus rekening hou met die taalwereld 

waarin die mens woon. Tereg se Bingle dat taal 'n beheersings- en 

uitdrukkingsmiddel is om die hele gamma van die menslike syn in klank en 

Skrifbeeld te konkretiseer (Bingle, 1986:43). Dit is die liefdestaal tussen die 

bruid en die bruidegom. 

Met hierdie enkele oorsigtelike opmerkings oar preekvorme in die algemeen 

word daar vervolgens op die verhalende preekvorm gefokus. Die kenmerkende 

eienskappe en eiesoortige wyse van kommunikasie wat aangetref word by die 

tekstematiese preekvorm, die homilie en poetiese preekvorm as ander 

aanvaarbare preekvorme in kerke met 'n gereformeerde belydenis, word nie 

hier hanteer nie. Dit word uitvoerig bespreek in meer resente homiletiese 

literatuur van ondermeer Pieterse (1985); Vos (1996b); Nell (1997); Dingemans 

(1991) en Heitink (1993). 

4.8 VERHALENDE PREDIKING 

"Tog wens ek soms ek was 

iets meer as sommer net ... 

iets soos die skilderkwas! 

iets meer as die pa/et" 

(Koos du Plessis). 

In hierdie nagelate woorde van die liriekskrywer Koos du Plessis (1985:7) word 

die verlange van die mens om die dieperliggende storie van sy of haar lewe as 

lewensverhaal te konstrueer, op 'n besondere wyse vasgevang. Hierdie 

konstruksie is 'n kreatiewe proses waardeur geselekteerde elemente uit die 

alledaagse gebeurlikhede, invloede en omstandighede van jou lewensgang op 

so 'n wyse saamgestel en aangebied word, dat dit as lewensverhaal van 'n 

unieke skepsel van God kan konstitueer. 'n Verhaal is die versamelplek van al 

jou menslike ervaringe, vertellinge en herinneringe uit die dagboek van die lewe 

(Henau, 1976:65). 
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Prediking kan 'n intermediere rol speel in die proses van verhaalskrywing by die 

hoorders (Kellerman, 1995:57-64). 'n Narratiewe gebeurtenis word ontketen wat 

meewerk tot die koms van die Koninkryk as God se groot verhaal in Jesus 

Christus. Hierdie narratiewe gebeurtenis is kommunikasiegebeure sowel as 

eksistensiele gebeure, waarin die verhaal van die lewende Christus die mens 

se lewensverhaal kruis en horn of haar tot nuwe lewensmoontlikhede bring. 

Pieterse stel dit soos volg: 

"Wanneer God se verhaal my verhaal kruis en daar 'n ontmoeting 

plaasvind, word ek deel van die verhaal van die volk van God, word ek 

ingeskakel in die grootste geskiedenis van die saak van Jesus en vind ek 

my plek daarin. Hierdie skakeling is nodig vir elke mens om sy 

bestemming te ontdek en te ervaar. Die verhaal bind ons saam en sluit 

ons in in die verhaal van die groter geheel. Ek kan identifiseer met dit 

wat in die verhaal van God se geskiedenis tot my kom. En deur hierdie 

identifisering is ek nie meer alleen nie, maar ingeskakel" (Pieterse, 

1985:207). 

'n Verhalende vorm van prediking kan dus 'n besondere bydrae lewer tot 

lewensverandering volgens God se bedoeling (Baumann, 1972: 12). Die 

hoorder word betrek by 'n kreatiewe proses waarin hy of sy genoop word om 

die storie van sy of haar lewe op 'n betekenisvolle wyse as lewensverhaal te 

konstrueer. 

4.8.1 DIE AARD EN WESE VAN VERHALENDE PREDIKING 

Verhalende prediking behels meer as die blote oorvertel van Bybelse feite en 

verhale. Tereg se Greenhaw " ... sermons must be more than mere storytelling 

just as they must be more than mere conceptual discourse" (Greenhaw, 

1994: 11 ). Dit is eerder 'n vertellende vorm van kommunikasie naas die 

diskursiewe (Pieterse, 1985:203). In verhalende prediking ontstaan daar 'n 

binding tussen die prediker en hoorder waarin beide aktief betrokke is. Volgens 

Cilliers behels hierdie binding 'n proses van waarneming: 
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"In die prediking handel dit daarom dat die prediker sy of haar alledaagse 

leefwereld en die van die gemeente, in lig van God se wereld (koninkryk) 

sal sien, en dat die gemeente oak in hierdie visie, hierdie uitsig op God 

se wereld sal deel " (Cilliers, 1998: 17). 

Dit is 'n besondere vorm van kommunikasie waarin beide die prediker en 

hoarder opgevang word in die spel van die werklikheid wat in die verhalende 

preek ontvou. Hierdie werklikheid is nie 'n skynwerklikheid of vreemde 

werklikheid nie, maar die werklike konkrete lewe wat uitgebeeld word vanuit 'n 

bepaalde gesigspunt. Dit is evangelie-georienteerde kommentaar op die 

alledaagse (Foitzik, 1984:13). 

Verhalende prediking is Skrifprediking. Die "eie-aard" van die Bybelse vertelling 

moet in ag geneem word. In Bybelse verhale word die verteller se teologiese 

interpretasie van die werklikheid as " ... an expression of the way things are". 

oorgedra (Long, 1989:69). Anders gestel: 

"Die Bybelskrywer het oak gestruktureer met die oog op goeie 

kommunikasie van sy boodskap. Elkeen wat gesofistikeerde taal 

gebruik, moet doelbewus struktureer. Dit geld die Bybelskrywer en die 

prediker (Pieterse, 1985:171). 

Wat die Bybelskrywer oordra is uitdrukkinge van geleefde geloof. Verhalende 

prediking sluit aan by die vertellinge van geloofservaringe van manse en deur 

hierdie vertellinge kom geloof, die werking, verwerking en verwerkliking daarvan 

op 'n bevatlike wyse by die hoarder tot stand. Eksistensiele geloofservaringe 

van manse word as sodanig konkreet oorgedra (Barnard, 1987:197). 

Verskillende benaderinge ten opsigte van verhalende preekvorme het die 

opkoms van literere kommunikasie gedurende die laaste helfte van die 

twintigste eeu gekenmerk. Hierdie benaderinge het ontstaan te midde van die 

klemverskuiwing wat daar plaasgevind het vanaf die boodskap na die ontvanger 

(hoarder) in die kommunikasiedrieluik : sender - boodskap - ontvanger. Die 

literatuur en bydraes op die gebied van verhalende prediking sentreer in hierdie 

tydvak hoofsaaklik om die struktuur van die boodskap met 'n toenemende 



245 

belangstelling in die hoorder. Die Afrika-Amerikaanse tradisie het nog altyd 

gekonsentreer op die "primal narratives" van die Bybel (Brueggemann, 1993). 

Die eksodus en lydensverhale word beklemtoon en op verbeeldingryke wyse 

oorvertel in die preek. Hierdie oorvertelling van Bybelse verhale en die 

verbinding daarvan met die verhale van die hoarders kan teruggevoer word na 

die haggadah preekvorm van die ou sinagoge-predikers en word beskou as 'n 

herontdekking van die haggadiese krag in Christelike prediking (Vos, 

1996b:182). 

Teenoor hierdie benadering het ander weer die klem laat val op 'n verhaal as 

preek en eis dat predikers soos literere kunstenaars taal in 'n verhaal omskep 

wat God se teenwoordigheid in die lewe van mense voorstel. In die prediking 

word daar 'n storie uit die lewe vertel wat die waarhede van die evangelie 

beliggaam. Dit hou egter die gevaar in dat die onderskeid tussen die algemene 

en besondere openbaring maklik opgehef kan word (Vos, 1996b: 182), In die 

oorvertel van Bybelse verhale en verhale wat die evangelie moat dien, word 

dikwels skematies te werk gegaan. Hierdie skematiese vorm van prediking het 

meegebring dat die dinamika van verhalende tekse dikwels in stereotipe 

skemas gesetel het. 

Verhalende prediking is nie 'n beskrywing van allerlei verhoudings of die bewys 

van bepaalde standpunte of samehange nie. Dit wil nie argumenteer of 

verklaar nie. Verhalende prediking beeld. Dit wys op so 'n wyse na God, dat 

die hoarders iets van Hom kan wys word. Een prentjie na die ander word aan 

die gemeente voorgehou, sodat hulle ook uiteindelik die voile prentjie kan sien. 

'n Vertelling bring die hoorder op verskeie maniere tot identifikasie met die 

personasies wat in die verhaal figureer. Dit skep " ... a world in story which is 

safe enough to involve the hearer in personal participation in words of judgment 

and grace" (Jensen, 1980:138-139). Omdat daar nie sprake van direkte 

konfrontasie is nie, raak die hoarder betrokke by die spanningsboe van die 

vertelling wat ontvanklikheid bevorder (Zu Uptrup, 1986: 141 ). Deur vertelling 

word mense en gebeure uit die verlede 'n werklikheid in die hede. Die hoorder 

sien in die verhaal sy of haar eie lewe soos in 'n spieel deur in 'n vreemde vel te 

kruip en met 'n vreemde hart te voel (Bieritz, 1982:283). Hy of sy raak 
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betrokke by 'n proses van deelname sowel as afstand deur die beoogde 

kommunikasie wat indirek op horn of haar gerig is in die vorm van 'n verhaal. 

Verhalende prediking is nooit doelloos nie. Dit het 'n bepaalde intensie wat die 

sleutel tot die verhaal in geheel is. Dit is kommunikasiegebeure in die sin van 

interaksie of wisselwerking wat informasie uitruil met die oog op wedersydse 

be"invloeding wat gedragsverandering teweegbring (Van den Heever, 1992: 15) 

In verhalende prediking val die klem op ontdekking. Die preek moet iets 

weergee van die ontdekkingstog wat die prediker tydens sy of haar omgang met 

die teks meegemaak het, sodat die hoarders ook die verrassende wendinge 

van die teks kan naloop en daardeur self tot insig en verwondering kom. Dit 

behels 'n induktiewe proses wat op kreatiewe wyse die ontdekking van die 

nuutheid en andersheid van die evangelie wil bevorder deur 'n vonk van insig te 

bied oor die wyse waarop die dialoog tussen teks en werklikheid nuut 

gestimuleer kan word. Kreatiewe predikers soek per se na teenstellings tussen 

die teks en werklikheid om sodoende deur botsing van belange die werklikheid 

te verander na die wereld van God (Cilliers, 1998:116-119). Kennis van die 

kenmerke van verhale en wat met verhale gedoen kan word, word veronderstel. 

In die literatuurwetenskap word daar onderskeid gemaak tussen die begrippe 

storie en verhaal. Stories bring die elemente van ons tydelike bestaan 

bymekaar binne die ko6rdinate van verlede, hede en toekoms. " ... causing them 

to co-inhere, and thus to rescue us from the isolation of each solitary moment, 

giving us a sense of participation in a cause larger than ourselves" (Haught, 

1985:71 ). 'n Storie is dus die weergawe van 'n reeks gebeurtenisse wat 

chronologies en met inbegrip van kousaliteit georden is as " ... a chain of 

connected events which leads to a conclusion" (Long, 1989b:71). 

Die storie verwys na die inhoud van die verhaal en word opgebou deur 'n 

interaksie (plot) tussen gebeure, karakters, tyd en ruimte. As sodanig is daar 

altyd beweging in 'n storie. Die plot44 van die storie het 'n begin, middel en 

einde. Hierdie drie elemente hou verband met mekaar en is baie nou verweef. 

4 4 Die term "plot" vcnvys r.n die phln w~olgens die storie verloop. Elke storie het 'n "komplot" -'n 
probleem, 'n krisis wat mense se ve~lding aangryp, hulle belangstelling prikkel en hulle betrokke hou 
(Barnard, 1987:205) 
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Beweging word inisieer deur 'n proses van aksie en reaksie wat die plot in die 

rigting van die afsluiting laat ontwikkel. Elke mens skryf die storie van sy of haar 

lewe. Dit is 'n storie met 'n begin, hede en uiteindelik die dood as afsluiting. 

Gedurende die lewensverloop is daar voortdurende inspelinge van mense, 

gebeure, omstandighede en ervaringe wat die skryf van die storie be"invloed 

(Kellerman, 1995:58). Vanuit individuele en gesinservaring, interpretasies van 

geloof en kultuur asook sosiale situasies, selekteer die mens dit wat vir horn of 

haar betekenis hat en vorm daarmee 'n duidelik geartikuleerde mitiese narratief 

oar horn of haarself, asook die leetwereld waarin hy of sy leef. Hierdie 

selfontdekking en selfkennis geskied deur d-ie identifikasie met persone en 

situasies in die vertelling. Volgens Hauerwas word daar oak identifiseer met die 

waardes van die grater gemeenskap as hy beweer: "As a people of the biblical 

story, christians are formed with virtues of truthfulness, hospitality and peace -

virtues distinctive to a community with a distinctive tradition... The narrative of 

scripture not only renders a character, but renders a community capable of 

ordering its existence appropriate to such stories" (Hauerwas, 1981 :12,67). 

So gesien, weerspieel 'n storie nie noodwendig die feitelike van gebeure nie, 

maar eerder die betekenis van hierdie gebeure vir 'n bepaalde individu of 

gemeenskap se lewensverloop (Kellerman, 1996:512). Vertellings is 'n 

uitdrukking van ervaring (Daiber et al 1991 :427). Daar leef dus 'n kernstorie 

binne elke individu, gemeenskap, gemeente, ensovoorts. Hierdie kernstorie 

word saamgestel uit " ... a peculiar mixture of historical facts (events that 

occurred in their actuality) and imaginitive fictions (human attachments of 

meaning to the events)" (Gerkin, 1991 :60). Feitelikhede (factivity) sowel as 

interpretasies (fiction) le dus in die kernstorie opgesluit, gebeure sowel as 

betekenis van gebeure. Wanneer dit gebeur, het ans met 'n verhaal te make. 

Hierdie onderskeid tussen storie en verhaal, het in verhalende prediking 

daartoe gelei dat verskeie benaderinge onderskei tussen die beg rip "narratief' 

en "verhaal". 'n Verhaal word beskou as die vertelling van 'n sprokie a la 

"Eendag, lank gelede ... " 'n Verhaal verwys dus na 'n reeks gebeurtenisse 

\"!aarin gebeure en karakters 'n patroon van begin-middel-einde volg. Narratief, 

daarenteen, funksioneer op 'n diaper vlak en verwys na die logiese struktuur 

waarvolgens die verhaal gevorm word - die planmatige verloop of "plot" 
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onderliggend aan gebeure. Hierdie onderskeid lei ongelukkig dikwels daartoe 

dat alle preke, ongeag of hulle verhalende tekse hanteer aan die hand van 'n 

"meesternarratiewe plot" gevorm kan word. As sodanig het hierdie benadering, 

ten spyte van talle winspunte, tot 'n reduksie in preekvorme gelei (Vos, 

1996b: 182-183). In meer resente tye word daar in verhalende prediking op 

verskeie maniere gepoog om verhale in preke tot hut reg te laat kom. Naas 

preekillustrasies wat aangewend word deur raakvlakke en 

identifikasiemoontlikhede met Bybelverhale te skep vertellings wat die hoarders 

tot identifikasie, reaksie en handeling motiveer of poetiese taal wat aangewend 

word om 'n appel te maak op hoarders word daar ook literere strategiee 

eange'.AJEmd. H!erdie strategiee le ingebed in die verhaaldiskoers.~aalmiddele 

word aangewend om die hoarders tot gewensde reaksie te beweeg. In hierdie 

verband word daar onderskei tussen "instruksie" en "strategie". 

• lnstruksie verwys na aanwysings in die teks wat aan die leser/hoorder, 

gegee word om die teks en kommunikasiesituasie korrek te beoordeel en 

te begryp. Hierdie instruksies kan soms harken word aan die vorm 

waarin die teks gegiet word (byvoorbeeld 'n imperatief). 

• Strategie verwys na 'n bepaalde middel wat van buitetekstuele aard 

{byvoorbeeld gebare, stemtoon) of van tekstuele aard (byvoorbeeld 

teksstyl, stylverskynsels) kan wees en wat gebruik word om die 

instruksies effektief te maak. Die aanwending van byvoorbeeld 

karakterisering, tyd en ruimte word soortgelyk as belangrike strategiee 

beskou. 

Op hierdie wyse kom die verhalende tot sy reg wanneer die hoorder rekenskap 

begin gee van die taalhandeling wat verrig word (Van den Heaver, 1992:22-24). 

Die begrip "verhalend" impliseer dus in wese 'n doelbewuste artistieke 

weergawe van 'n vertelling wat op so 'n wyse konstitueer dat die 

45 Die verhaaldiskoers verwys na 'n taalhandelingvorm waardeur die outeur (prediker) die storie 
manipuleer met die oog op kommunikasie wat by of sy wil bewerkstellig. 
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aanbiedingswyse self ook betekenisvol is (Du Plooy, 1986 soos aangehaal in 

Kellerman, 1995:58). Verhalende prediking is verbeeldingryke prediking. 

Ten diepste gaan dit in verhalende prediking om die verhaal van God se 

handelinge met en aan mense. Dit is die verhaal van sy liefde en genade. Die 

historiese gebeure en outentieke ervaringe wat God se bemoeienis met die 

geloofsvolk deur die eeue verbondsmatig verhaal, moet so oorvertel word dat 

die hoorder deur die Bybelse teks die nuwe wereld van God kan sien (lbid:66). 

Hierdie nuwe wereld {koninkryk) is nie alleen op die geloofsvolk (kerk) in 

geheel gerig nie, maar fokus ook op die gesin en die enkeling. God se verhaal 

moet deur die lewe en bestaan van die prediker die verhaal van die hoorder 

kruis: 

"Preaching as shared story is the event in which our particular stories are 

caught up into The Story to be judged, redeemed, and enlarged in 

purpose" (Rice, 1980:35). 

Die prediker moet die hoorder help om sy of haar lewensverhaal te ontdek in 

die lig van God se verhaal. Hierdie eenheid wat tussen die spreker en hoorder 

ontstaan, bevorder verandering, bevryding en vernuwing. 

"Hearers are moved toward behavioral change when they sense that the 

speaker walks their streets and shares their visions" (Wardlaw, 1983: 18). 

Langs hierdie weg word die mens deur die Heilige Gees tot geloof in Christus 

beweeg en gelei om aan die verhaal van bevryding deel te neem. In die 

prediking word die ou, ou tyding uit 'n nuwe hoek gesien en op so 'n wyse 

oorvertel dat die hoorder dit ook uit hierdie nuwe hoek kan sien. Volgens 

Cilliers is dit die wesentlike van Christelike kuns as hy beweer: 

Christelike kuns - en dus ook die prediking - het te make met die 

uitwysing en uitdrukking van die heerlike werklikheid van God in ons 

alledaagse bestaan, met al die implikasies wat dit inhou" (Cilliers, 

1998:29) 
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4.8.2 DIE FUNOERING VAN VERHALENDE PREDIKING 

Die verhalende vorm van prediking het 'n regmatige plek in die kerk en lei tot 

verarming as dit verwaarloos word. Dit kan, mag en behoort gebruik te word 

(Barnard, 1987:201 ). Dit is egter baie belangrik om te onthou dat dit nie die 

enigste vorm van prediking is nie. Verhalende prediking is om verskeie redes 

regverdigbaar. Benewens die begronding vanuit die wese en aard daarvan, 

word enkele ander gronde aangedui waarop dit prinsipieel gefundeer kan word. 

BYBELSE FUNDERING 

Die heilsgeskiedenis soos dit in die Bybel ontvou, is grotendeels verhalend van 

aard. Louis Bloede vat dit raak saam as hy beweer: 

'The Bible is really a storybook - the story of God's involvement in the 

universe, in human history, in interpersonal relations, and in the inner life 

of individuals. Individual stories unfold in the Bible to reveal such themes 

of the story as creation, estrangement, grace, reconciliation, a new 

creation, a new community, a vision of a new world" (Bloede, 1979:3 

soos aangehaal in Pieterse, 1985:202). 

Verhalende prediking is teksprediking. Die vorm van die preek moet die vorm 

van die teks volg. (Grimes, 1986:4). Tereg se Long: 

"Every literary genre has characteristic literary features through which it 

does its work and achieves its effect in the reader or hearer'' (Long, 

1989b:30). 

Alhoewel dit moontlik is om een literere genre na 'n ander oar te plaas en 

steeds effektief te kommunikeer, sal die bedoeling van die teks die beste 

oorgedra word as die teks na vorm en inhoud gehonoreer word (Pieterse, 

1985: 181 ). In die Bybel word daar vertel van die lewens en gebeurtenisse van 

mense vanuit die perspektief van hul verhouding tot God. Vanuit die 
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mondelinge kultuur van die Ou Testamentiese tyd, is tradisies en 

geloofsoortuiginge lewend gehou en oorgedra in die vorm van verhale. Die 

Bybelskrywers het ender inspirasie van die Heilige Gees oak in verhalende 

vorm vanuit hierdie tradisies en heilsgeskiedenis geskryf (Skinner, 1990: 105, 

Mitchell, 1983:23). In die au Testament kan daar op formele vlak onderskei 

word tussen prosatekste en poetiese tekste (Van Zyl, 1975:54;68). Volgens 

Alter dui die seleksie van woorde en fyn besonderhede, die tempo en 

onderlinge samehang van narratiewe tekste in die Bybel daarop dat die Ou 

Testamentiese skrywes die literere kuns meesterlik aanwend (Alter, 1981 :300). 

Daar is heel boeke in die Ou Testament wat verhalend is (Jona, Job, Nehemia), 

terwyl baie preke in verhalende trant gelewer word (byvoorbeeld die boodskap 

van Natan aan Dawid). Oak die Nuwe Testament handhaaf hierdie vorm. Die 

gelykenisse van Jesus, die verhaal van sy geboorte, lyding, sterwe, opstanding 

en hemelvaart, asook die algemene belydenisskrifte (Apostoliese 

geloofsbelydenis) is 'n vertelling van Jesus se heilsdade (Pieterse, 1985:202). 

Die Bybelstorie is dus 'n reeks verhale wat saam gegroepeer is om een lang 

verhaal te vorm. 46 

Uit hierdie enkele opmerkings is dit reeds duidelik dat 'n verhalende vorm van 

prediking vanuit Bybelse gronde geregverdig is. 

FUNDERING VANUIT DIE OPENBARING VAN GOD DRIE-ENIG 

Na die sondeval het God verbondsmatig deur genade en heilswerking 

voortgegaan om met die mens te kommunikeer. Die verbond is die verhaal van 

God se beslaglegging op die lewens van mense. Dit staan oak vir die verhaal 

van mense se verbintenis aan God en bevestig die voortgaande gesprek met 

God. Die koms van Jesus Christus na die wereld het God se 

verbondsverhouding op 'n eenmalige manier laat realiseer (Vos, 1996a:97). 

4 6 
Lange (l 987)waarsku in hierdie verband teen veralgemening aangesien daar baie nie-narratiewe 

materiaal in die Bybel is. Hy erken egter dat daar "narrative understructure" in die Bybel is. Nie
narratirewe materiaal hou volgens horn verband met die meestemarratiewe van die Bybel. 
(Long, l 989b:67) handhaaf die standpunt dat die hede altyd bou op ons verlede. In soverre dT:ir by die 
verlede aangesluit word en dit ontsluit word vir die hede, " ... we can have a human and intelligible 
present ... the future cannot be simply a repetition ... By human creativity it must be given its own 
newness, or else the pilgrim progress is stagnated (Groome, 1980: 15). Om hierdie rede is die verhalende 
'n belangrike leermetode. Daarom moet die verhale van die verlede vertel word as stimulus vir die pad 
vorentoe. 
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Barnard meen selfs dat die oervorm van alle vertelling die verhaal van Jesus se 

lyding, dood en opstanding is (Barnard, 1987:200). 

Die verhaal van God word na regte gevoer deur die Heilige Gees. Die Gees 

betrek mense by God se verhaal en maak hulle deel daarvan. Die Gees verbind 

die prediker en hoorder aanmekeer (Bohren, 1974:462). Deur God se Woord 

en Gees word die hoorder se lewensverhaal deur die prediking gerig op God se 

doel vir sy of haar lewe. Die wyse waarop God Drie-enig Homself openbaar is 

dus 'n verdere grond waarop verhalende prediking geregverdig kan word. 

PEDAGOGIESE FUNDERING 

Pedagogies is die verhalende modus een van die belangrikste wyses waarop 

bewussynsinhoude oorgedra word: 

"De narratiewe werkvorm heeft een voorbeeld van een complexe 

aanpak, waarin het cognitieve, affectieve en attidunate aspect van het 

geloof in een beweging word oorgedragen" (Dingemans, 1991: 122). 

Volgens Dingemans (1991) leer 'n mens in die eerste instansie deur nabootsing 

(imitatie ), napraat en afkyk. Tipiese voorbeelde van identifikasiefigure in die 

oordrag van Bybelse verhale is byvoorbeeld Abraham, Isak, Jakob, Moses, 

Petrus, Johannes en Jesus self. Om hierdie rede word die verhaal van mense 

saam op die pelgrimstog fundamenteel belangrik vir godsdienstige opvoeding. 

Die verhaalmodus bevry die mens van die verkondiging van abstrakte 

waarhede en betrek horn of haar by die geskiedenisproses, waardeur God met 

ons op pad is. In die proses word daar gefokus op die twee pole47
: die verlede 

en die toekoms. Verhalende prediking is dus naas ander erkende preekvorme, 

'n legitieme vorm van prediking. 

47 Die opkoms van die eksistensialisme word gekenmerk deur die beklemtoning van die nou. 



253 

4.8.3 TIPES VERHALENDE PREDIKING 

Verskillende benaderinge ten opsigte van die verhalende preekvorm kan in 

homiletiese literatuur onderskei word. Pieterse haal Dannaaski aan wat in 1981 

reeds agt tipes verhalende prediking onderskei en meld dat die Amerikaanse 

prediking oor nog meer vorme beskik (Barnard, 1987:201-205; Pieterse, 

1985:212; Vos, 1996b:180-186). Die probleem met baie van hierdie tipes 

verhalende prediking is dat hulle nie altyd reg laat geskied aan die Bybelse 

inhoud nie. Verhale word dikwels substitute vir die preek of word op so 'n 

sensasionele \f!/YSe aangebied, dat dit lei tot manipulasie of massasuggestie. 

In hierdie ondersoek word verhalende prediking beskou as Skrifprediking. Die 

bedoeling van die teks moet binne sy verband in die Skrif vasgestel word. Ook 

die vorm van die teks moet spesifiek vir die prediking ontgin word. Die 

boodskap moet binne die konkrete situasie van die gemeente in 'n 

ooreenstemmende vorm as Godswoord dieselfde effek as die vorm waarin die 

teks gemunt is by die hoarders kan bewerkstelling: "A sermon on a blessing 

should pronounce the blessing" (Craddock, 1985:178-179). Pieterse maak 'n 

keuse vir drie tipes, naamlik. 'n vertelling van die teks, 'n uitbouing van die sin 

van die verhaal in die teks en 'n identifisering met karakter (Pieterse, 1985:212-

232). 

Dit is natuurlik ook moontlik om die Bybelse inhoud in 'n eie of nuwe verhaal oor 

te vertel. Op hierdie manier word bekende stof uit die Bybel deur die verhaal 

wat vertel word "vervreem" om trefkrag daaraan te verleen (Barnard, 1987:203). 

Vir die gemiddelde prediker is dit egter 'n moeilike vorm om te hanteer, 

aangesien dit besondere kreatiwiteit verg om die boodskap wat deur die verhaal 

oorgedra, word op dieselfde \f!/YSe as wat dit in die teks voorkom te konstrueer 

(Pieterse, 1985:212). Die opkoms en ontwikkeling van die sogenaamde 

"season of delight" in die Amerikaanse homiletiek as " ... a rushing river of 

proposals for image rich, fluid, non-didactive sermons" (Long, 1994:94), het 

opnuut gefokus op die verhalende vorm van prediking. Long identifiseer uit die 

vrug van hierdie beweging vyf gebruike van die begrip "narrative preaching", 

naamlik: 
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• Retelling biblical stories 

• Story as sermon 

• The sermonic plot 

• New understanding of sermon illustrations 

• Poetic language (long, 1989b:90-100). 

Gesien teen Long (1989b:93) se verstaan van 'n preekvorm as " ... an 

organizational plan for deciding what kinds of things will be said and done in a 

sermon and in what sequence", bied hierdie vyf gebruike 'n waardevolle 

samevatting van die nuutste tendense in die ontwikkeling van verhalende 

prediking. Long wys verder daarop dat as gevolg van 'n vervlakking in 

teologiese kennis en begrippe by hoarders, daar 'n behoefte ontstaan het 

" ... to recover ways to teach the concepts, stories, and vocabulary of basic 

Christian competence" (Long, 1994: 100). 

Vir die doel van hierdie ondersoek word verhalende prediking beskou as 

Skrifpredlking wat 'n vertellende vorm van 'n deeglik ge-eksegetiseerde teks in 

verhalende vorm aanneem. In plaas van die teks in die preek uit te le en te 

verklaar, word die storielyn van die teks in die preek gevolg en toegelig met 

ander verhale, beskrywings en kommentaar (Bass, 1982: 187). Alhoewel dit 

moontlik is om die hele preek van begin tot einde as 'n verhaal aan te bied,48 

hoef 'n hele preek nie 'n storie te wees om die karakter van verhalende 

prediking te he nie. Die preek moet die karakter van die verhalende teks in die 

Skrif op so 'n wyse reflekteer, dat die hoarders oak die verhaal kan verstaan: 

"We are concerned with recasting a biblical text so that it might become alive for 

our hearers in new ways" (Jensen, 1980: 151 ). Die nuwe vertelling loop dus 

parallel met die Bybelse verhaal waarin dit verander is, terwyl die hoarder self 

die verband moet le tussen die vertelling en die teks sowel as die vertelling in 

hul eie lewens. In die nuutvertelling van die Bybelse verhaal speel die vertelling 

van die prediker 'n belangrike rol. Sy of haar inkleding van die preek moet op 

verantwoordelike wyse bydra om 'n brug tussen die teks en die hoarder tot 

stand te bring. Dit vra van die prediker om in die Bybelse verhaal, God opnuut 

4 8 Vergelyk in hierdie verhaal "Job vandag" in die bundel "Toe nou prediker'' deur IL de 
Villiers,(1982:6). 
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in verwondering aan die wyse waarop die Bybelskrywer Hom in die teks uitwys, 

te ontdek. Bybelse verhale skilder meesal slegs enkele gebeure uit die lewe 

van 'n mens. Die skrywer het met verhelderde geestesoe selektief te werk 

gegaan en vertel nie altyd wat die gebeure voorafgegaan of wat daarop volg 

nie. Dit word aan die leser of hoarder se verbeelding oorgelaat om die 

ontbrekende aan te vul. Die gebeure en figure word eers lewend as hulle in die 

daaglikse lewe herken word. Op hierdie wyse speel die hoarders van die 

verhalende preek 'n prominente rol in die uitwysing van God in die teks en die 

alledaagse lewe. ldentifisering met die karakters in die verhaal is dus belangrik 

in 'n vertelteks. 

Vos (1996b:187) wys daarop dat wanneer die verhalende vorm van prediking 

gebruik word, die gebruike van die begrip "narratiewe prediking" nuttig kan 

wees. Dit is egter nie genoeg nie. Die prediker moet ook vertroud wees met 

die eienskappe van 'n goeie verhaal en hoe om dit aan te wend. Die tema, 

verwikkeling of gebeure, karakterisering en styl van 'n verhaal moet verreken 

word. In hierdie opsig is die letterkunde 'n nuttige bron vir die prediking om 'n 

deur na die konkrete situasie van die hoarder te open. Dit moet egter altyd in 

diens van die Bybelse vertelling staan (Vos, 1996b:189). 

4.9 KONKLUSIE 

In die moderns preekteorie kan duidelike wesenstrekke van 'n verhalende 

preekvorm onderskei word, naamlik die volgende: 

• Verhalende prediking is Skrifprediking wat 'n verhalende vorm van 'n ge

eksegetiseerde narratiewe teks aanneem. Dit impliseer 'n reeds 

bestaande taal-entiteit wat vanuit 'n kommunikatiewe aanname bepaal 

dat die oorspronklike auteur met die bepaalde uiting 'n herkenbare 

intensie gehad het. Dit gaan om kommunikatiewe handelinge. 

• In die verhalende preekvorm word die storielyn van die ge

eksegetiseerde teks gevolg en toegelig met ander verhale, beskrywings 

en kommentaar wat verkry word uit beskikbare materiaal en 
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omstandighede in die empiriese werklikheid. 'n T aalkonstruksie waarin 

vooropgestelde linguistiese trekke stark figureer, word veronderstel. 

Deur bewuste taalhandelinge word daar uit die aspekte van die storie 

sowel as die vertelproses betekeniseenhede opgebou. 'n 

Gerepresenteerde wereld wat tussen 'n duidelike "begin" en "einde" 

afgebaken is, word veronderstel. Dit word tot stand gebring deur die 

klontering van aspekte soos ruimte, tyd, gebeure, menslike karakters, 

ideologiee en verstaanshorisonne. Deur 'n proses van seleksie en 

kombinasie word die materiaal tekstueel so gestruktureer dat die 

samewerking van die hoarders maksimaal betrek word ter bereiking van 

die oorspronklike outeur se intensie van die Skrifteks. 

• Hierdie gerepresenteerde wereld konstitueer as 'n proses van wording 

wat deur die betrokkenheid van die prediker (sender) en die hoarder 

( ontvanger) lei tot 'n bepaalde denkrigting by die hoarders. 

In Hoofstuk 5 word die preek as verhalende kunsvorm uitgewys. 



HOOFSTUK5 

IDENTIFIKASIE VAN DIE VERHALENDE PREEK AS 
KUNSVORM 

Die mens is 'n delikate fabel 

Wat hy vir homself vertel 

Wanneer hy hom onder die 

Afsydige sterre weerfoos 

Opkru/ in die stomme 

Skulpie van sy skedel 
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(CUSSONS, 2000:44) 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die verhalende preek as kunsvorm sui generis 

ge·identifiseer vanuit die teorie wat deur die loop van die studie konseptueel 

ontwikkel is en in Hoofstuk 6 geevalueer word. Daar word aangedui dat die 

wesenstrekke van 'n kunsvorm volgens die moderne kunsteorie wat voorkom by 

die verhalende kunsvorm in die moderne literere teorie, ook voorkom by die 

verhalende preekvorm in die moderne homiletiese teorie. Die opbou van 'n 

Afrikaanse roman as erkende verhalende kunsvorm sui generis word daarna 

vergelyk met die opbou van 'n narratiewe perikoop uit die Evangelia van 

Matteus. Uit hierdie vergelykende ondersoek word daar telkens op 

gemeenskaplike eienskappe gewys wat as bouelemente vir die opbou van 'n 

verhalende preek as kunsvorm kan dien. 'n Vergelykende studie van hierdie 

aard is moontlik, aangesien die moderne kuns- ; literere en preekteorie tans op 

metateoretiese vlak binne 'n teorie van kommunikatiewe handelinge orienteer. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die verhalende preek as kunsvorm sui 

generis, wat konseptueel as teorie in die loop van die studie ontwikkel is, uit te 

wys. 
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5.2 WESENSTREKKE VAN 'N MODERNE KUNSVORM WAT 
VOORKOM BY 'N ERKENDE VERHALENDE KUNSVORM 
EN VERHALENDE PREEKVORM 

'n Moderne kunsvorm kan beskou word as kommunikatiewe handelinge deur 'n 

artefak. Dit behels produksie en ontwerp binne 'n sosiale konteks wat lei tot 'n 

aktiewe proses waarin daar naas analises ook emotiewe identifikasie na 

aanleiding van waarnemerbetrokkenheid betrek word. 

Hierdie wesenstrekke van 'n kunsvorm kom voor by moderne verhalende 

kunsvorme sowel as moderne verhalende preekvorme. 

Dit word soos volg verduidelik: 

In moderne kunsvorme gaan dit om kommunikasie. 'n Kunsvorm kommunikeer 

op 'n unieke en indirekte wyse wat interaksie tussen 'n sender en ontvanger van 

'n boodskap behels. 'n Verhalende kunsvorm word per se beskou as 'n 

gestruktureerde taal-entiteit wat betekenis dra en wat lei tot ge"intensiveerde 

waarneming by 'n leser of hoorder daarvan. Die oordrag van inligting geskied 

implisiet, wat naas strukturele analises ook emotiewe identifikasie na aanleiding 

van waarnemerbetrokkenheid behels. In 'n verhalende preekvorm gaan dit om 

Skrifprediking wat 'n verhalende vorm van deeglik gekontroleerde, ge

eksegetiseerde narratiewe teksmateriaal aanneem. Dit behels produksie en 

ontwerp vanuit 'n reeds bestaande gestruktureerde taal-entiteit wat betekenis 

dra en wat vanuit 'n kommunikatiewe aanname bepaal dat die oorspronklike 

auteur van die teks met die bestaande uiting 'n herkenbare intensie gehad het. 

'n Verhalende preekvorm lei tot gelntensiveerde waarneming by die hoarders 

daarvan wat die implisiete oordrag van inligting stimuleer. As sodanig word 

daar naas strukturele analises ook emotiewe identifikasie na aanleiding van 

waarnemerbetrokkenheid veronderstel. 

Seide 'n verhalende kunsvorm en verhalende preekvorm behels dus die tot 

stand bring van 'n artefak wat per definisie verwys na materiaal wat verwerk 

word deur 'n mens ten einde iets daarmee te se. 
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Die keuse en implementering van 'n kunsvorm is 'n bewuste handeling. Binne 

die handelingsteoretiese konteks beteken handeling 'n doelbewuste ingrype in 

die loop van dinge onder kontrole van die een wat handel met die doel om 

verandering te bewerk wat op 'n ideale situasie gerig is. Enige handeling in die 

praktyk het egter 'n teorie as basis. In die moderne kunsteorie dien die 

institusionele teorie as basis vir ernstige nadenke oor kunsvorme. Die 

verhalende kunsvorm funksioneer vanuit Iiterere kommunikasie as basisteorie. 

Seide hierdie teoriee word betrek om paradigmaverskuiwinge en die grater 

samehange waarbinne die kunste figureer, op 'n holistiese wyse teoreties te 

hanteer. Dit is verder kontekstueel ingestel deurdat dit die gebeurlike en 

sosiale naas die filosofiese inkorporeer. Die moderne kunsteorie bou op die 

realistiese historisme deur historiese vastighede te gebruik wat meebring dat 

kunsvorme aan die neerslag van bestaande opvattinge daaroor in 'n bepaalde 

tyd verbind word. Vernuwing vind plaas vanuit bestaande insigte. 'n Wye 

spektrum van belewingswerklikhede word egter by die interpretasie van die 

kunswerk betrek, wat pragmatiese prosesse veronderstel, wat op hulle beurt 

referensiele sisteme insluit. 

Literere kommunikasie steun op sosiologiese en resepsieperspektiewe wat 

belangrike winspunte van die strukturalisme, formalisme, semiotiek, 

psigologisme en Marxisme onderskryf. Die teks ontstaan uit 'n 

gedetermineerde werklikheid waarin spesifieke wyses van produksie, 

produksieverhoudinge en denkrigtings bestaan wat meebring dat die teks self 

denke kan beinvloed. 'n Literere teks word dus gelees binne die konteks van 

kulturele betekenisse waarbinne dit volgens die intensie van die auteur tot stand 

gekom het. Die interpretasie van die teks geskied vanuit 'n dialoog tussen die 

ver!ede en die hede. Sodra die leser se horison van historiese betekenisse en 

aanwas saamsmelt met die horison waarbinne die werk gesiteer is, kom begrip 

tot stand. Dit bring mee dat lees 'n proses word van lees, interpreteer, 

beredeneer en beoordeel. Pragmatiese sowel as referensiele prosesse word 

betrek, BBr!!JeC3ien ook patrone wat analoog is tot die innerlike emotiewe lewe 

naas die logiese as kwaliteit aangevoel word. 'n Literere werk kry dus eers 

gestalte as kunswerk wanneer dit gelees en ge"interpreteer word. 
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In 'n moderne verhalende preekvorm behels hermeneuse veel meer as bloot 

die uitleg van die teks tydens eksegese. Dit reik veel verder in die toepassing 

daarvan tot by die uitleg en doen van die boodskap deur die gemeente. Dit is 

ten diepste 'n kommunikasieproses met vele kante. As basisteorie word 'n 

dialogies-kommunikatiewe teorie gekies. Hierdie teorie wortel in filosofiese 

insigte van bekende denkers soos Augustinus, Kierkegaard, Buber, Jaspers, 

Gadamer en Habermas. Dit behels interpersoonlike kommunikasie wat in 

vryheid en op gelyke voet geskied deur die uitruil, kommunikasie en 

interpretasie van idees en boodskappe. In wese is dit eksistensiele 

kommunikasie wat evangelies impliseer dat daar verlossing, betekenis en 

menslike eindbestemming deur die interpretasie en aanvaarding van die 

evangelie bestaan. In die oordrag van hierdie evangelie word die ganse 

menslike bestaan as waarborg gebied wat verder impliseer dat daar volgens 

hierdie boodskap geleef word. Soos by verhalende kunsvorme word daar in 

verha!ende prediking vanuit die teks as kommunikatiewe handeling gewerk. 

Die teks is die middel waardeur interaksie plaasvind met die doel om die 

ontvangers se wereldbeskouing of lewensorientasie te verander of te versterk. 

Die wyse waarop die verhaal gestruktureer en as waarheid oorvertel word dra 

by tot rjie effek van die teks. As sodanig is die strategiee wat aangewend word 

om die dieper kwaliteite van die teks na vore te laat kom, afhanklik van die 

genre waarin gewerk word en is die vorm reeds betekenis op sigse!f. Die 

verskuiwing in literere kommunikasie vanaf narratiewe uitsprake na meer 

::itgemene '!er~kyn43e!s in fiksionele kommunikasie, het weer die aandag op die 

funksie van die materiele vorm naas die taalsituasie in kommunikasie gevestig. 

Dit het 'n verskuiwing vanaf die retoriese na die verha!ende te\A.'E\eg~Ahr!ng Dit 

wat verhaal word is egter nie 'n lineere of 'n natuurlike voortsetting van die 

'!verk!!kheid nie. Dit is ook nie 'n afbootsing of nabootsing nie, maar 'n maaksel. 

Dit is vormgewing aan die werklikheid by wyse van kreatiewe ingrype - 'n 

totstandbring van 'n "tussenwereld" wat op geen Y./\f'3e bu!te d!e tek'3 0m v0!!ed!g 

gekontroleer kan word nie en per se aangewese is op die teks en sy prosesse 

self. 

'n Verhalende preekvorm is dus baie meer as die oorvertel van Bybelse feite en 

verhale. Die prediker moet vanuit die Skrifteks op kreatiewe wyse die boodskap 
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volgens die intensie van die teks op so 'n wyse struktureer dat die hoarders die 

werklike konkrete lewe vanuit 'n bepaalde gesigspunt waameem. Dit behels 'n 

induktiewe proses wat op kreatiewe wyse die dialoog tussen teks en werklikheid 

opnuut stimuleer. Ten diepste is dit evangelie-georienteerde kommentaar op 

die alledaagse leetwereld van die mens. In verhalende prediking word daar 

aansluiting gevind by die vertellings van manse se geloofservaringe en deur 

hierdie vertellinge kom die werking, verwerking en verwerkliking van geloof tot 

stand. Kennis van die kenmerke van verhale en wat verhale kan doen word 

veronderstel. Die begrip "verhalende prediking" impliseer juis 'n doelbewuste 

weergawe van 'n intensionele vertelling wat op so 'n wyse konstitueer dat die 

aanbiedingswyse self ook betekenisvol is. Dit behels 'n taalkonstruksie waarin 

vooropgestelde linguistiese trekke sterk figureer en as sodanig lei tot waar

nemerbetrokkenheid. 

In verhalende prediking vind daar 'n verwikkelde kommunikasieproses tydens 

die hermeneutiese fase tussen die teks en preek plaas. Die prediker is 

voortdurend betrokke by 'n kommunikasie-aksie tussen horn of haar en die 

gemeente binne die konteks van die samelewing. Tydens ontmoetinge soos 

huisbesoek, pastorate gesprekke, kategese, ensovoorts word daar persoonlike 

verhoudinge opgebou. Gemeentelede is verder onderling voortdurend betrokke 

by kommunikasie oor geloofsake, die gemeente, die prediker se optrede 

boodskappe, ensovoorts. Dit bring mee dat die prediker by die lees van die 

Bybelteks ter voorbereiding van die preek reeds by 'n netwerk van 

kommunikasie in die gemeente betrokke is. Daar is verder tydens eksegese 

van die Bybelteks ook 'n kommunikasie tussen die prediker en die teks aan die 

gang. Hierdie ontmoetinge is gedeeltelik 'n historiese gebeurtenis. Die 

Bybe!C3krrwr het vanuit 'n eie konteks aan die eerste lesers of hoarders binne 

'n destydse wereldkonteks geskryf. As sender het sy destydse kodeerde 

boodskap in 'n bepaalde vorm neerslag gegiet in 'n teks wet deur die destydse 

hoarders dekodeer moes word. Die huidige eksegeet moet by hierdie destydse 

komm1J~!!<.B~ieproses in'3kakel en die boodskap van destyds volgens die 

intensie van die oorspronklike auteur asook die resepsie daarvan by die 

oorspronklike hoarders probeer vasste!. Hierdie boodsk~r moet vervo!gi:.ns 

deur die prediker in die veranderde sosiale en beleweniswerklikheid van die 
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huidige hoarders herkodeer word op so 'n wyse dat die oorspronklike auteur se 

boodskap en intensie maksimaal oorgedra word. 

Dit bring mee dat daar in verhalende prediking naas 'n eiesoortige teksanalise 

ook pragmatiese prosesse wat referensiele prosesse insluit, soortgelyk aan die 

by verhalende kunsvorme, veronderstel word. In die verhalende preekvorm 

word daar verder deur die dialogiese kommunikasieteorie aansluiting gevind by 

sosiologiese en resepsieperspektiewe wat, soos in die geval van verhalende 

kunsvorme, belangrike winspunte van ondermeer die strukturalisme, 

formalisme, semiotiek en die taalhandelingsteorie insluit. Begrip kom tot stand 

sodra die hoarder se horison van historiese betekenisse en aanwas saamsmelt 

met die horison waarbinne die teks gesitueer is. Die verhalende preek se 

boodskap konstitueer dus eers wanneer die hoarder die inhoud daarvan binne 

'n verhalende vorm interpreteer binne sy of haar eie kultuur. Die "hoar'' van 'n 

verhalende preekvorm word dus soos die leesproses by verhalende kunsvorme, 

'n pf0ses van !u!ster, interpreteer, beredeneer en beoordeel. Naas die logiese, 

word hier ook patrone, wat analoog is tot die innerlike emotiewe lewe, as 

kwaliteit aangevoel. As sodanig kry 'n verhalende preekvorm eers gAstalte. as 

kunsvorm wanneer dit gehoor en ge"interpreteer word, wat betaken dat daar 

naas analises ook emotiewe identifikasie na aanleiding van 

waarnemerbetrokkenheid betrek word. 

Uit die voorafgaande kan die afleiding gemaak word dat die wesenstrekke van 

'n kunsvorm soos dit voorkom in die moderne kunsteorie en figureer by 

moderne verhalende kunsvorme, ook by verhalende preekvorme in die 

moderne homiletiese teorie kan realiseer. Die ooreenkomste kan soos volg 

getabuleer word: 



Tabel 5.1 

Metateorie 

Basisteorie 

Kommunikasie 

: :.;11.:.!alinge 

Artefak 
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WESENSTREKKE VAN 'N MODERNE KUNSVORM WAT 

VOORKOM BY 'N ERKENDE VERHALENDE KUNSVORM EN 

'N VERHALENDE PREEKVORM 

MOD ERNE 
KUNSVORM 

Kommunikatiewe 
handelinae 
lnstitusionele teorie 

lndirekte 
kommunikasie 

~:~ .. ;...;:'-tui~anng ~.;ctn 

materiaal met 'n 
doelbewuste intensie 
wat lei tot 
ge·intensiveerde 

MODERNE 
VERHALENDE 

KUNSVORM 
Kommunikatiewe 
handelinoe 
Lit ere re 
kommunikasie 
lndirekte 
kommunikasie 

Ctn.;kturering van 'n 
taal-entiteit met 'n 
doelbewuste intensie 
wat lei tot 
ge·intensiveerde 

MODERNE 
VERHALENDE 
PREEKVORM 

Kommunikatiewe 
handelinoe 
Dialogiese 
kommunikasie 
lndirekte 
heersersvrye 
kommunikasie 
Herstrukturering van 
'n bestaande 
gestruktureerde taal
entiteit in 'n destyd::;~ 
sosiale konteks met 

waarneming 
~:;:::!de 

konteks 

in 'n waarneming 
:::::!c ~:~::Ide 

konteks 

in 'n die doel om die 
oorspronklike intensie 
in die huidige sosiale 

Artefak 
Seleksie en 
kombinasie van 
materiaal volgens 
bepaalde strategiee 
wat die waamemer 
vanuit 'n aie be
leweniswerklikheid 
betrek as mede-
interpreteerder en 
betekenisgewer lei tot 
verruimde betekenis 
·.vat ·;::-:::::::::-de 
gedrag kan 
bewerkstellig. 

Artefak 
Seleksie en 
kombinasie van 
teksmateriaal volgens 
bepaalde strategiee 
wat die leser vanuit 'n 
aie beleweniswerklik
heid betrek as mede
interpreteerder en 
betekenisgewer lei tot 
'n be pa aide 
denkrigting wat 
·;:;-.::.r:derde gedrag 
kan bewerkstellig. 

konteks op so 'n wyse 
aan te bied dat dit 
gelntensiveerd 
waargeneem word 

Artefak 
Seleksie en kom
binasie van gestruk
tureerde teksma
teriaal in 'n bepaalde 
sosiale konteks 
volgens strategiee 
wat die hoarder van
uit 'n eie belewens-

as mede interpre
teerder en beteke
nisgewer lei tot ideo
logiese neerslag wat 
veranderde gedrag 
kan bewerkstellia. 

Vanuit hierdie ooreenkomste word vervolgens bree riglyne ge·identifiseer 

waarvolgens 'n preek as verhalende kunsvorm opgebou kan word: 



5.2.1 ENKELE BREE RIGL YNE WAARVOLGENS 'N PREEK 

AS VERHALENDE KUNSVORM OPGEBOU KAN WORD 
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Die preek as verhalende kunsvorm moet Skrifprediking wees. Dit behels 

doelbewuste konstruksie vanuit deeglike en verantwoordbare ge

eksegetiseerde narratiewe Skrifmateriaal wat as bestaande taal-entiteit 

betekenis dra en wat vanuit 'n kommunikatiewe aanname bepaal dat die 

oorspronklike auteur 'n bepaalde intensie gehad het. As sodanig is die preek 

as verhalende kunsvorm 'n taalkonstruksie vanuit 'n reeds bestaande 

gestruktureerde taal-entiteit waarin linguistiese trekke sterk figureer. Hierdie 

konstruksie geskied volgens die blikrigting van die preekteks binne 'n eietydse 

konteks en verstaanshorison. Deur 'n proses van seleksie en kombinasie word 

Skrifrnateriaal en omstandighede in die empiriese werklikheid tekstueel so 

gestruktureer dat die medewerking van die hoarders maksimaal ter bereiking 

van die intensie betrek word. Dit maak van die verhalende preek as kunsvorm 

'n lewende dialoog op die kruispunt van Woord en tyd. 

Die preek as verhalende kunsvorm moet duidelik identifiseerbare 

betekeniseenhede bevat wat opgebou word uit aspekte van die storie sowel as 

die vertelproses. Die hoarders wil in die eerste instansie weet wat in die 

verhaal gebeur - wat die onderliggende kousaal-chronologiese verband tussen 

gebeure is. Die storielyn is dus baie belangrik aangesien 'n verhalende vorm 

juis identifiseer word deur 'n volgehoue vertelsituasie. Doelbewuste pogings 

moet aangewend word om die fabelgegewe te orden. Die preek as verhalende 

kunsvorm behels egter meer as net die ordering van fabelgegewe. Dit is 'n 

samehangende boodskap wat bewuste taalhandelinge verg. Die verski!lende 

elemente wat die onderdele van die verhaalstruktuur vorm, word as verwante 

a~pekte tot 'n on'3-ke!bare geheel georganiseer. Dit behels die klontering van 

aspekte soos verteller, gebeure, karakters, tyd en ruimte wat as taalhandeling 'n 

gerepresenteerde wereld tot stand bring. In 'n verha!ende preek as kunsvorm 

rig die prediker (konkrete outeur) 'n gestruktureerde boodskap (preek) aan die 

hoorders (gear:!resseerdes). 'n Literere gesprek wat op verskeie vlakke 

plaasvind, word aangeknoop deur 'n "gemaakte" vertelteks wat afgebaken 

word teenoor die wereld daarbuite. In die verte!proses funksi0neer daar naas 
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logiese analises ook ikoniese tekens wat deel uitmaak van die 

kommunikasieproses. Die bedoelde kommunikasiehandeling word indirek 

bemiddel deur die verhaal waarin dit geenkodeer is en as sodanig uit die 

verhaal self afgelei moet word. Die hoarders identifiseer dus naas logiese 

analises ook op emotiewe wyse na gelang van waarnemerbetrokkenheid. 

Resepsie volgens die intensie van die oorspronklike Skrifteks geskied as 

sodanig volgens 'n proses van waarneem, interpreteer, beredeneer en 

beoordeel. Dit impliseer 'n proses van wording wat deur die betrokkenheid van 

beide 'n verteller (fokaliseerder) en 'n hoorder lei tot 'n bepaalde denkrigting by 

die hoarder. 

Daar word vervolgens gefokus op die wyse waarop 'n verhalende preek as 

kunsvorm Skrifgetrou vanuit 'n narratiewe teksgedeelte opgebou kan word 

volgens hierdie bree riglyne. Dit vra nadere ondersoek na die ooreenkomste 

tussen die struktuur van 'n Afrikaanse roman as verhalende kunsvorm en die 

struktuur van 'n narratiewe perikoop in die Bybel. 

5.3 'N VERGEL YKING TUSSFN !'\~~ ST~•-U<TI 11 IP \I AM 'M 

AFRIKAANS ROMAN AS VERH.Ai...i::~uc: i'Ul>t~vvn.1v1 c." 
DIE STRUKTUUR VAN 'N NARRATIEWE PERIKOOP IN 
uiE BYBEL 

In 'n roman kommunikeer 'n skrywer (reele outeur) met ree!e lesers deur die 

oordra van 'n boodskap in die vorm van 'n verhaal. Die vertelteks bevat die 

storie so-.."!el as die proses '-".'8ardeur die vertelteks ontstaan het. Die verhaal 

word as sodanig met 'n vooropgestelde intensie as 'n gekonstueerde vorm 

(sjuzet) deur 'n verteller aangebied. Die lesers of hoorders V?.!1 d!e verhee! is 

egter primer daarop ingestel om die kousaal-chronologiese verband tussen 

gebeure vas te stel. Sodra die storie (fabel) oorvertel kan word, kan die 

vertelproses vanuit die makrostruktuur van die verhaal ondersoek word as die 

besondere vorm waardeur die betekenisg~hee! uit die grondstof van 

handelinge, karakters, tyd en ruimte opgebou is. Vanuit hierdie betekenisgeheel 

kan ook bepaa!de r!gt!n!JlAiys.ers wat die lesers of hoarders op 'n bepaalde 

invalshoek laat fokus, ondersoek word. 
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Om die besondere struktuur wat die Afrikaanse roman as kunsvorm aanneem 

te ondersoek, word die roman Karolina Ferreira deur Lettie Viljoen (Viljoen, 

1993) gekies. Daar word gefokus op die tema transformasie. Die opbou van 

die verhaal word analiseer en daarna vergelyk met die vertelproses in die 

geboorteverhaal van Jesus Christus volgens die Evangelie van Mattheus 2: 1-

12. Vanuit hierdie vergelyking word aangedui dat daar basiese ooreenkomste 

tussen die opbou van die Afrikaanse roman as verhalende kunsvorm en die 

opbou van narratiewe materiaal in die Bybel bestaan. Die Bybelskrywers het in 

narratiewe teksgedeeltes met 'n vooropgestelde intensie hul boodskap in 

verhalende vorm verkondig. Uit die ooreenkomste tussen die Afrikaanse roman 

as verhalende kunsvorm en die narratiewe materiaal in die Bybel kan dus 

verdere riglyne vir die opbou van 'n verhalende preek as kunsvorm blootgele 

word. 

PERSPEKTIEF 

By die roman Karolina Ferreira, skep die outeursteks (wat die titel, motto en 

stofomslag insluit) reeds bepaalde verwagtinge by die lasers. Die roman 

bes!aan 'n afgebakende en eiesoortige ruimte tussen 'n begin en 'n einde. Die 

stofomslag dien reeds as prefigurasie om meer tot die verskeidenheid ander 

tekste in die vertelteks self toe te voeg. Die skets op die voorblad is ontwerp 

deur die skrywer self na 'n studie van Maria Sibylla Merian (1647 - 1717) en 

behe!s die transformasie uit blommevoeding en die wisseling van 'n ruspe na 'n 

mot. Nadere ondersoek lei na die lewe en werk van die skilder-etser Marian 

gedurende haar reise en verblyf in Frankfurt am M8!n en Amsterde.m. Sy W8S 

veral bekend vir haar dierestudies en die metamorfose van insekte en blomme. 

!-!?ar '-"~rk '-"-'Drd l:'esk0u as '-"tetenskap!ike illustrasies van besondere belang vir 

die kuns en wetenskap van haar dag. Die toegewyde laser sal selfs 'n verband 

kan le tussen hierdie inligting en die uitgetireide stud!e ~'?t die Nr:>dt:?r!e~dse 

skrywer Bertus Aafjes in sy werk "Maria Sibylla Merian" (Aafjes, 1946) gemaak 

het van d!e ruste!0se Mer!an '.Nat voortdurend grense oorskry onder aansporing 

van haar rustelose hart. 
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Die leser word dus reeds deur die voorwerk op die stofomslag betrek by 'n 

bepaalde verwagting. Die beweegrede vir die skryf van die verhaal kan reeds 

uit hierdie gegewens gemodelleer word. Hierdie verwagting word bevestig as 

die leser reeds vroeg in die verhaal ontdek dat Karolina die wetenskap wat sy 

van haar pa geleer het ('n tradisionele manlike domein) deur die verborge 

paradys van 'n seldsame motsoort in die Vrystaat ondersoek. So steek sy die 

grens oor na die "manlike domain" om binne die bestek van die roman se 

eiesoortige ruimte 'n bepaalde doelwit te aktiveer wat die leser moet 

interpreteer en betekenis aan moet verleen. Ook die motto voor in die roman 

wat maan tot versigtigheid as 'n snoekerkamer betree word, werk hiertoe mee. 

Teen die einde van die leesproses moet die lesers, soos Karolina, ook kan 

"dink" dat hulle gevind het waarna gesoek is. Die leesproses word dus 'n 

speurtog op voetspoor van die bepaalde verwagting wat konformeer of strydig 

is met bestaande konvensies in die kutuurgemeenskap en dienooreenkomstig 

tot bepaalde gedragsverandering oproep. 

VERTELLER 

Die reele auteur van Karolina Ferreira vertel nie self die verhaal nie. Sy maak 

gebruik van Karolina self wat as personale verteller nie beperk is in haar 

diskoers nie. As verteller vertel sy twee kontrasterende geskiedenisse, naamlik 

die van liefde en geweld. Aan beide het Karolina deel. Deur gereelde 

perspektiefdeling tussen Karolina as verteller en ander karakters word sy 

voortdurend aan haarself verklaar te midde van voortdurende oorskryding van 

grense op soek na betekenis waarmee sy haarself met haar wereld kan 

versoen. Die leidrade in haar soeke is dus slegs deur haar vir die leser 

t0egank!ik. As '!erte!ler reel sy die verloop van die verhaal. Sy neem waar deur 

grense oor te steek, die verhale en interpretasies van ander karakters aan te 

hoor en haar leefruimte wyer te verken. Die geskiedenis van gewe!d word 

meesal binne 'n mannewereld uitgebeeld waar Karolina opgeneem word sodra 

sy die dru~pe! '!an die snoekerkamer oorsteek. Die geskiedenis van liefde sluit 

aspekte soos genesing, verlange, vriendskap en liefde in. Hiervan is sy nie net 

getuie nie, maar ook ervaarder. 
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Die leser "ontdek" dat Karolina (as vrou) triomfeer oor die geskiedenis van die 

liefde deur vaardigheid en begeerlikheid wat sy aanwend in die snoekerkamer 

waar al die strominge van geweld saamkom. Op hierdie wyse hanteer sy as 

vrou die nuut-ontdekte wereld anderkant die "grense". Daar is egter ook 'n 

ander manier waarop 'n vrou haarself met haar wereld kan versoen. Wanneer 

Karolina dans, dans sy soos 'n "uitverkorene". Dan is dit asof sy van gestalte 

verwissel en 'n hoer vlak van ervaring aansny (p.96). Wanneer sy in die hotel 

dans, geskied dit onder die ses beskilderde panele waarvan vier konfrontasie 

en twee die idilliese lewe uitbeeld. Die feit dat sy soms alleen in haar kamer 

dans, bewys dat haar ervaring nie afhanklik van haar dansmaat is nie. Hierdie 

ervaring (vervoering) van Karolina as sy dans word uitgebrei en verklaar in 

hoofstuk 16 van die roman in haar vriendskap met Adelia Faber en haar 

minnaar Fernis, asook Willie September, wat gevier word met hu! "dans van die 

reen". Hier gee Adelia self haar uiteensetting van die mistieke ervaring. 

Die vertetler (irnp!!siete outeur) kommunikeer dus met 'n implisiete leser deur 

die vorm van 'n verhaal. Die lesers word voortdurend gelei om die tema van die 

verhaal as deel van die aanvanklike verwagting wat QAS!<.1?-p is, te ontdek. In 

Karolina Ferreira word die leser gelei om te ontdek dat transformasie deur die 

rri!~tiek {Bs '-'f<:"-~!!~e r:!0!'!"!ein) be'-''.terkste!lig word. Om met haar wereld versoen 

te raak, moet 'n vrou leer om "los te laaf' {p. 44-46) in die taal van mistiek. 

Sodra die leser hierdie tema ontdek, begil"I ander te!<.~te 2~00!<. die te!<.~ ven die 

lewe lewend word wat impliseer dat identifikasie met die eie beleweniswereld 

reeds deur die vorm van die verhaal bewerk word. 

In Karolina Ferreira word die verhaal tot 'n hegte eenheid opgebou uit die 

elemente van gebeure en karakters wat binne die dimensies van tyd en ruimte 

figureer. 'n Se!eksie is dus uit beskikbare materiaal gemaak en deur die 

implisiete outeur volgens 'n bepaalde intensie nuut kombineer sodat die 

implisiete hoorder maksimaal betrek word by die interpret?.~!e c!2e~en. Hier is 

dus sprake van strukturering met die oog op betekenisstigting. 

Die 'Jerhaa!p!an (p!ot) van Karolina Ferreira is betreklik eenvoudig. Die storielyn 

kan soos volg saamgevat word: Karolina Ferreira reis as ongetroude vrou van 
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ongeveer vyf-en-dertig jaar na 'n Vrystaatse dorpie genaamd Voorspoed. Die 

auteur gebruik 'n fiktiewe naam wat met soveel tipografiese gegewens omgewe 

is dat die leser dit iewers op die landkaart kan identifiseer. Sy besoek die 

gebied om navorsing te doen oor 'n seldsame motspesie wat hoofsaaklik in die 

gebied aangetref word. Die verhaal speel af in 'n tyd bekend as die "Nuwe 

Bedeling" wat die gebeure na 1994 as eietyds plaas. Onderweg na Voorspoed 

word Willie September opgelaai. Hy is 'n kenner van natuurlike geneesmiddels 

en die menslike natuur - 'n tipe siener. Verder besoek sy onderweg daarheen 

oak 'n waarsegster wat 'n man sien wat Karolina altyd sal liefhe asook 'n goeie 

vriendin wat haar nooit sal verlaat nie. Beide hierdie voorspellings realiseer 

tydens haar verblyf van agtien weke te Voorspoed. In die tyd word haar 

navorsing voltooi. Aanvanklik woon sy in die dorpshotel waar sy snoeker speel 

en Saterdagaande dans. In die snoekerkamer leer sy die mans van die 

omgewing ken. Hulle is hoofsaaklik polisiemanne en deur hulle ontdek sy die 

~l?\'"B!d in die "t"'"triships" en groter r:imgewing. Sy neem ook intriges waar soos 

ongeiukkige huwelike, heirnlike liefdesverhouding. Sy reis ook na ander dorpe. 

Verder kruis die kunstenares Adelia haar pad, deur wie sy onverkl~arti8;::ir 

aangegryp word. Teen die einde van haar verblyf in Voorspoed rnerk sy op: "E:k 

riirik Pk hP.t ~Pkry '!''8arvoor ek gesoek het. Ek behoort in my navorsing iets 

daarvan te maak" (\/iljoen, 1993:189). Hierdie opmerking is 'n veelbetekende 

samevatting van die insigte wat sy op versk!!!eride v!akke verkry het 

Nedat d!e c.:kry'!.ter h!erdie vertelsituasie en verteller gekies het, val haar verhaal 

by die wyse waarop sy die moontlikhede van die situasie ontgin en verwoord. 

In die verhaalteks van Karolina Ferreira is daar be\A.''-!~te moorit!!khede in 

verband met die leser van die teks vasgele. Die teks aktiveer die leser om as 

dee!nemer ~aam te b0u aan die verhaal volgens die intensie van die teks. Die 

vertelling is performatief. Die verhaal is gerig tot die moderne vrou en moet 

haar be·invloed om deur mistieke erv2r!rig (cis vrou!ike domein) die vere!"'!dt?rde 

"grense" oor te steek ten einde insig vanuit hoer bewussynsvlakke te bekom. In 

die '.u~rh~al '-"J'Jrd ~!!es nie "•1!tgese" nie. Daar is hiate wat die leser self moet 

invul. 
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DIE VERTELPROSES 

In Karolina Ferreira baken die voorwerk en inleidende gedeelte (Hoofstuk 1) 

reeds 'n bepaalde verstaanshorison af. Dit dien terselfdertyd as motoriese 

element om die verhaal in beweging te bring in terme van transformasie as mot 

- metamorfose - mistiek. Binne hierdie raamwerk realiseer die verhaal. Die 

lesers word reeds in die inleiding aan die verhaalplan blootgestel en van 

rigtingwysers voorsien. Die vetgedrukte letters "Lank gelede" (p.9) aan die 

begin van Hoofstuk 1 asook die verwysing na 'n droom wat Karolina gehad het, 

dui reeds op twee vorms van bewuswording - die verlede wat deur die logiese 

interpretasie van feite ontsluit word en die toekoms wat deur die mistieke as 'n 

spel van moontlikhede benader word. Daar was 'n tyd dat Karolina (as 

h00fk?r?~i::>r) ~ef!k~eer het rondom die dood en geweld. Sy word voorgestel as 

iemand wat verstrengel is in ou wonde wat veroorsaak is deur versteurde 

gesinsverhoudinge asook liefde en vriendskap wat nooit beant'A10ord is nie 

(p.21-22). Sy is nog ongevormd (p.24). Haar hare is taken daarvan: Haar 

d0riker !"?re is h~f'~Prio gesny. Sy !yk soos iemand in wording. Onafgewerk 

(p.12). Terselfdertyd ook weerloos en broos soos 'n mot (p.38). Haar reis na 

Voorspoed het 'n bepaalde intensie, naam!!k om die oor!e\11fi.ng~tn::itt?C?iP "?,, 'n 

bepaalde motsoort te ondersoek (p.20). Die laser word eietyds betrek deur die 

rfo:~1nna '!an P0! HBbermaut as hy Karolina die eerste maal ontmoet met die 

woorde: "Het ons mekaar in wat algemeen bekend staan as die Nuwe Bedeling 

ontmoet?" (p.15) Die verwysing na "Nuwe Be.de!ing" pl~~~ die verha:::i1 

terselfdertyd kontekstueel in die tyd na die magsverskuiwing wat in Suid-Afrika 

C3er!ert 1994 ori~~taan het. Hierdie magsversk1J!wing vra ook 'n verskuiwing van 

denke. In terme van die bestaande lesing: 'n metamorfose vanaf mot na die 

mistieke. Hiervoor is Karolina as hoofkerektt?r !n die verh?2' gprped_ Alh0e\11~1 

sy as wetenskaplikke toegerus is in linear logies-analitiese denke, is sy 

0ri~'!?ril<Jlk vir 'n '-":?f?riderde vorm v::m be'.11_11Jswording. Sy verlaat haar op die 

voorspellings (mistieke) van die waarsegster as 'n "vrou wat in die toekoms 

sien" (p.12). Sy vertrou verder instinktief or he2r "gp,,0et" 00r plP!rl(t? en. mt?ri~e

Sy het 'n onverklaarbare verlange om die hotel binne te gaan. Toe sy laas daar 

\M::i~ n0 ~P1 •<Jniae 01.•r!i::irr!om, \A_tas <::.y ring met s!:::iperige onskuld gevul en het sy 

die kiassisfikasie en taksonomie van die nege-en-twintig insekordes geken. 
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Haar onderbewuste (mistieke domain) is egter nag gefokus op die 

onaangename ervarings van die verlede (p.21-22): sy droom van bloed wat uit 

wonde spuit (p.9). In hierdie opsig vra metamorfose 'n verskuiwing van lineere 

na laterale denke; van die partikulere na die holistiese. Die informasie wat sal 

lei tot hierdie insig, word implisiet in die teks oorgedra deur anaforiese

karakters. 

Willie September se kennis van natuurlike geneesmiddels en insig in die mens, 

dien as 'n betroubare rigtingwyser vir Karolina in haar ontrafeling van die 

menslike psige en die intriges van die dorpie. Terwyl hulle in die veld is, wys hy 

na 'n klein geel blommetjie en se: 'En dit ... gee jy vir iemand wat nie met die 

dood versoen kan raak nie. Ashy dit inneem, sal die persoon laat las" (p.9). 

Hierdie vermoe van Willie om "tekens" te lees en te vertolk, dien oak as 'n 

rigtingwyser vir die leser in die interpretasie van die verhaa!. Saam met horn 

tree ook die prokureur Pol Habermaut en Jess Jankowitz, met wie sy 'n 

'e'-'.tP~E''Nende verho1Jding aanknoop, na vore as begeleiers. Die karakter Pol 

(van wie Karolina hou) verklaar en interpreteer aan haar die karakters en 

gebeue in die dorp in terme van die ou bede!ing se na!at!!"!g~*ar Hy dra sy 

informasie eksplisiet oor (p. 16). Die karakter Jess lei haar na die mistieke, 

v:=m1.1it c:y b~l~nastelling in Zen-Boedhisme. Hierdie insigte word meesal 

implisiet aangevoel. In hul ontmoetingsgesprek verduidelik hy aan Karolina die 

waarde van meditasie: "Dit help mens om jOl! van va!~ per&t?p~ie~ te bevry P.f'! 

nou-ja - na helderheid te lei" (p.23). In die inleidende gedeelte word oak die 

ander k:?r?kters '-"'nrceste! as perso!"a wat in '.A!isselende grade vanaf kaptein 

Gert Els, met sy moorddadige strooptogte die proses van transformasie (mot -

metamorfose - mistiek) ondersk!)'f tot by Adelia Fabi?r wat uiteindi?lik: die 

"heelheid" as balans vanuit die mistiek aan Karolina verklaar. 

Die iIT'pl~s!ete !Ji?bru!k van ruimte in die inleiding wat as opposisie aangewend 

word, is verder beduidende begeleiers wat die leser oproep tot die proses van 

transformasie. As Karolina die eerste da{! or V00rsp01?d cte1_1r di'? dorr star. 

merk sy dat daar aan die bopunt van die hoofstraat swaar donderwolke agter 

die kerk ~?aIT'pak. D!e oritdekking dat sy niemand meer in die dorp ken nie; 

haar waarneming van 'n polisieman net daarna en bewuswording van Jess in 
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die Rendezvous-kafee dra by tot die opbou van spanning soos verteenwoordig 

deur die lug wat donkerder, dreigender en blouer word net links van die kerk 

tydens haar terugtog. Haar ontdekking van 'n handgemaakte plakkaat teen 'n 

straatlig wat uitnooi na 'n toneelopvoering en die bereiking van die hotel as 

bekende ruimte word beskryf in terme van die danker opgestapelde 

wolkemassas wat agter die hotel verbytrek en die lug troebel grys laat. Die 

leser word deur haar verlange om die hotel binne te gaan, begelei om die 

verhaal te betree vanuit hierdie ruimte. Dit geskied nadat Karolina die oggend 

in die oop ruimtes van die veld saam met Willie gestap het. In terme van 

transformasie dus: Vanuit die geheel (veld/natuur) met 'n bevange 

onderbe'.NIJ~~yn {as gevolg van die oorbeklemtoning van die partikulere) 

ondergaan die "mot" 'n metamorfose wat oproep tot 'n proses van losmaking 

wat sal lei tot heelwording. Die leser word opgProer om daar!n te dee! de1_1r die 

uitnodiging na die toneelopvoering: Die jaloerse eggenoot4f!. In terme van 

lee~Pf'1~ring '."!Qrd h!er 'n bPf-'88.lde ve~gting opgeroep,naamlik wat nou volg 

moet implisiet verstaan en ervaar word. Fokus op die hotel as speelvlak van 

die toneel. Soos Karolina moet die leser die gn=~n.~ na 'n andi::ir dornein. 

oorsteek om horn of haar met die veranderende wereld te versoen. Soos 

K~rnlin~ rlP11r rlip Knhm-k~rpl ~~n rlie Pinde van Hoofstuk 1 na die dansvloer 
- ---- ~ --- --· -- - _... --- - - -- •J •• • --· -· ---· -· --· • 

gelei word om saam te dans deur haar wil vir die duur van die dans gewillig aan 

syne te onderwerp, word die leser ook gPlt?i om sy of haar \!\_Iii v~r die d1_11_1r van 

die verhaal aan die teks te onderwerp. Anders gestel: Om saam te dans na die 

wysie van die teks. 

4 9 'n Jaloerse eggenoot stel die partikulere voorop. Dit beteken dat die lewensm~t primer eggenoot 
moet wees soos gedefinieer deur 'n besitlike mens. Dit gaan gepaard met obsessiewe gedrag en denke 
wat inhibeer eerder as bevry. 
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SAMEVATTEND: 

Die opbouproses van die verhaal kan dus reeds uit die outeursteks en 

inleidende gedeelte (Hoofstuk 1) afgelei word. Dit kan skematies soos volg 

aangedui word: 

!SENDER I "" BOODSKAP "" I ONTVANGER 

Reale auteur 

Lettie Viljoen 

Performatiewe vertelling: wil die vrou 

oproep om die transformasieproses 

wat die nuwe bedeling in Suid-Afrika 

na 1994 teweeggebring het (konteks) 

holisties te benader, as 

oorlewingstrategie. DUS: om 'n 

denkverskuiwing (metamorfose) DUS: 

om 'n denkverskuiwing (metamorfose) 

deur te maak van af lineere na laterale 

denke deur die mistieke te betrek 

(TEMA). 

Reale lesers 

DIE MENS IN DIE 

PROSES VAN 

TRANSFORMASIE 

• Selekteer materiaal uit die werklikheid wat betrekking het op die 

beleweniswereld van die vrou in Suid-Afrika na 1994. 

• Orden die geselekteerde materiaal kousaal-chronologies volgens gebeure 

met 'n bepaalde intensie (Balans deur mistiek). 

• Skep 'n artefak uit die gegewens. 

Dit behels: 

Die skep van 'n outeursteks wat die lesers se nuuskierigheid prikkel en 

as invalsoomblik met die eerste oogopslag oproep om by die werk 

betrokke te raak (titel; skets wat transformasie uit blommevoeding in 

wisseling van ruspe na mot uitbeeld; motto). 

Die keuse van 'n verteller (Karolina) wat die tema (transformasie) 

volgens 'n verhaalplan gekodeerd as 'n ~kenisgeheel in die vorm van 
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'n verhaal gefokaliseerd aanbied aan implisiete lasers (wat die kodes in 

hul beleweniswereld harken) met die doel om hulle by die opbouende 

verhaal volgens die intensie van die teks te betrek. As verteller 

kommunikeer Karolina nie net deur vertelling nie, maar ook deur 

ervaring wanneer sy self in die teks betrek word. 

In die inleidende gedeelte word die tema reeds in 'n verhaalplan ontvou deur 

die grondstof van handelinge, karakters, tyd en ruimte volgens bepaalde 

tegnieke en strategiee te kombineer. Die proses word soos volg skematies 

aangedui: 

Grens 

KAROLINA HOTEL 

Grens 

BEVANGE 
ON DER 
BEWUSTE 

Rigtingwysers 

DELE 
AS 
GEHEEL 

M 
I 

«Willie}.> S 
4'::Jess>- T 

«Adelia> ~ 
__. K 

Geweld (snoekerkamer, LINEER LATERAAL MOT 
GETRANS
FORMEER ~ (Gert Els) 

IN TRANSFORMASlE> 2 Pole ( Gefragmenferd) Pol Habermaut 

(BEGEERTE} --.. t 
LIEFDE 

MOT 

1. 
VELD 

( Begraafplaas} 
(Verliefdes) 
(Toneelstuk) 

TRANSFORMASIE 

. I 
SNOEKERKAMER 

MISTI EK 

I 
PARADYS 

Na die inleidende gedeelte word die verhaal vervolgens aan die hand van 

hierdie skema opgebou. Die lasers word betrek om die transformasie wat 

Karolina deurmaak, mee te maak deur die mistieke inspeling van die 

rigtingwysers op die transformasieproses. Volgens Adelia wat (anders as 'n 

vurige vriendin, Judith Pohl) vir Karolina nooit in die steek sou laat, nie is die 

taal van die mistiek die taal van begeerte (p.138). Voor haar reis na die 

Vrystaat het Karolina vervreemd geraak van enige vorm van begeerte in 'n 

paging om haarself teen die lewe te verweer (p.170). Haar besluit om die 

oorlewingstrategie van die mot na te vars, het egter daartoe gelei dat dat sy 'n 
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verhoogde staat van afwagting bereik(p.65). Sy is nag weerloos en 

onafgewerk, broos soos 'n mot (p.38), verstrengel in versteurde verhoudings, 

onbeantwoorde liefdes en ou wonde - spreekwoordelik soos 'n mot wat 

gereedmaak om uit haar ukokon" te ontsnap. In die verhaal word hierdie 

toestand van Karolina telkens aangedui deur haar nie-verbale handelinge en 

gedagtes. 

Volgens die taal van die mistiek kan Karolina haar slegs met haar wereld 

versoen deur "las te laat" (p.44-46). Hierin speel Willie September as 'n 

uitsonderlike enkeling met oe wat kan lees en ontsyfer (p.11 O) 'n besondere rol. 

Sy benadering is holisties, soos die geneesmiddels wat hy saam met meneer 

lsayago uit verskillende grondstowwe asook die plant-, diere - en mineraleryk 

vervaardig (p.41 ). Oak sy wye waameming en kennis van die veld impliseer 

benoeming as strategie om al meer ruimte te interpreteer in terme van 'n oop 

ruimte wat onbeskermd is soos die mens se lewe teen die aanslae van buite. 

Alles is dus onderhewig aan verganklikheid en deel van 'n onlosmaaklike 

geheel. Dit word ikonies uitgebeeld deur die ge'inspireerde tonele op die panele 

in die hotel se eetkamer waarin die mens, verdwerg deur die oeroue natuur, 

uitgebeeld word (p. 73). 

Deur gebruik te maak van terugverwysing word Willie se "gawe" gekoppel aan 

die "primitiewe sjamaan" as universele verskynsel wat tydens die 

inisiasieproses in madder en blare toegepak word (p.94-95). In die tyd 

hallusineer hy en neem verskillende gestaltes aan: binne en buite raak 

ononderskeibaar en sy sintuie raak grondig aangetas (p.95). Hierdie 

voorkennis is noodsaaklik vir die leser wat gelei word om die 

transformasieproses verder te ondersoek. By Willie leer Karolina hoe groat die 

gebied van die menslike bestaan is. 

Jess Jankowits spoor vanuit sy belangstelling in die Boeddhisme (mistiek) 

Karolina soortgelyk aan om los te laat: "Alles waaraan 'n mens vashou," se hy, 

"is 'n struikelblok." Lyding, vals persepsies word veroorsaak deur 'n gehegtheid 

aan dinge, 'n vaskleef aan dinge" (p.46). Die oplossing le in die mistieke 
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belewenis, waardeur die self en alle ander dinge nie as "onafhanklike entiteite" 

ervaar word nie, maar gesamentlik. 

As wetenskaplike is Karolina onderleg in die analise en interpretasie van 

gegewens op die gebied van entomologie (p.21 ). Sy is egter bereid om hierdie 

logiese denke op te hef en die mistieke te betree deur haar te verlaat op die 

voorspellings van die waarsegster en bepaalde gevoelens oar die 

snoekerkamer (p.18) en later die dorpsdam (p. 70). Sy is gereed om "grense" 

oar te steek. Sy leef passief. Volgens Jesse se interpretasie: "met 'n lee kop en 

aandagtig" (p. 167) wat impliseer dat 'n mens se gees moet oopstaan en slegs 

waarneem (p.82); tegelyk las en betrek by alles (p.44). 

Hierdie geneigdheid tot die mistieke vrywaar haar egter nie van konfrontasie 

met die onderbewuste terrain van drif, vrees, skuldgevoelens en onderdrukte 

aggressie nie (p.68). Dit is die plek waar jy alle hoop en goeie oordeel kan 

verloor (p.18). In die verhaal word hierdie terrain metafories deur die 

snoekerkamer betrek. In die snoekerkamer kan 'n mens aangehits word om die 

verbode terreine roekeloos te betree (p. 109). Die proses word voortdurend vir 

Karolina deur Pol Habermaut -" ... 'n man halfpad getransformeer na iets 

amfibies" (p.59) interpreteer, en lei telkens volgens sy voorspellings na tragiese 

gevolge. Gert Els met sy "kleurlose vel" (p.59) wat 'n koue atmosfeer skep 

(p.34) se moorddadige strooptogte lei uiteindelik na geweld en die afbrand van 

die snoekerkamer. Tonnie de Melck, die geteisterde boer se jaloesie random 

sy vrou (liefde) lei tot sy selfuitwissing. Geweld en liefde word as losstaande 

entiteite paradoksaal in die onderbewuste hanteer en manifesteer telkens as 

sodanig in Karolina se drome. Hierdie paradoksale in die onderbewuste moet 

transendeer word tot 'n geheel. Die moontlikhede tot transformering word in die 

verhaal self telkens paradoksaal voltrek. Die snoekertafel word gekleurd 

aangedui as: '"n bed van groenigheid ... grasgroen of gifgroen; swamgroen of 

blaargroen ... "(p.149). Oak die karakters word hierby betrek. In die mens Jess 

is daar 'n vreemde vermenging van "afsydigheid en beskikbaarheid" (p.168); by 

Karolina 'n vermenging van die rasionele en irrasionele; die droomfiguur van 

haar moeder tegelyk goed en kwaad; versorgend en verwerpend (p.37). Adelia, 

vir wie niks skok nie, en tog deur alles geskok word. Die lewe konstitueer as: 
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"samehang en verdorwenheid" (p.142, 143); oorweldigende teenwoordigheid 

van die dood (Karolina se fiksasie met sterfte) teenoor 'n polsende lewe. 

Karolina moet deur die mistieke hierdie paradoksale transendeer deur te "laat 

los" ten einde nie in uiterstes te verval nie. Soos by die Neo-Realisme in die 

skilderkuns, impliseer die pole nie mekaar as teenstellings nie; maar as 'n 

vervloeiende eenheid. 

Hierdie eenheid ervaar Karolina as sy soos 'n "uitverkorene" dans. Sy verander 

van gedaante. Sy en die Kolyn-kerel word "een vlam"(p.96). In die momenta 

wanneer alles saamval, word sy 'n lat, tou, wilg, slang, vlam, brandende fakkel 

en towenares (p.175). Haar transformasie word metafories deur "dans" voltrek 

en kulmineer tot 'n paradyslike staat wanneer sy saam met Willie, Adelia en 

Fernes piekniek hou in die veld as "geografie van heerlikheid" (p.137) op 'n 

tydstip as alles presies en helder in delikate ewewig gebalanseer is (p.142). In 

die stadige dans wat hulle vier in die droe loop van die spruit uitvoer, suig 

Karolina uit die warm stowwerige grand krag in haar murgsappe op (p.144). Die 

transformasie van die partikulere (lineere) na die holistiese (laterals) open 'n 

nuwe spel van moontlikhede. Hulle dans as die reendruppels begin val. Na die 

reen word Karolina metafories geteken as volledig getransformeer as daar 

gemeld word dat: "onder die lig is haar skouers sag en vroulik gerond, die sweet 

daarop fyn soos die stof op die vlerke van matte; haar hare gloei en brand, dit 

stoat welig uit die wortelsakkies na bowe, dit staan danker en lewendig om haar 

kop (p. 149). 

Die slotgedeelte van die verhaal is oop. Dit dui slegs aan dat Karolina die stad 

met sy warmte (gemaksone) verlaat het. Sy besoek gereeld die dorpie saam 

met Willie en Jess, waar sy die hotel en begraafplaas opsoek ( simbole van die 

twee pole geweld en liefde in die onderbewussyn wat intussen 'n metamorfose 

ondergaan het). Haar waarneming geskied egter nou vanuit 'n vloeiende 

geheel: " ... die veld, wat intussen groener geword het, want dit het gereen. Bo 

haar maak die lug eindeloos en wyd oop soos 'n waaier ... " (p.190). Dit vrywaar 

haar egter nie van konfrontasie met die onderbewuste nie. Die pole van geweld 

(graf) en liefde (minnaar) bly 'n werklikheid in die beleweniswereld. Dit word 

slegs getransendeer deur die mistieke (ervaring). 
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Die lasers van die roman uverstaan" dus die verhaal by die eerste lees daarvan 

intu"itief, soos by die lees van 'n sprokie. Hulle word analogies betrek by die 

transformasieproses en opgeroep om telkens grense oar te steek deur die 

mistieke (as vroulike domain) te betree (Wijbenga, 1995: 102-106), 

Die oorsteek van grense betrek in breer konteks oak 'n transformasie vanuit 'n 

mosa·iek ander bestaande soortgelyke tekste wat in die verhaal neerslag vind. 

Die roman "Missionaris" deur Elsa Joubert (1988) teken byvoorbeeld die 

historiese figuur Catharina Aldegonda van Lier ( 1768-1801) as vrou wat oak te 

midde van haar omstandighede aan die destydse Kaap die Goeie Hoop 

transformeer deur die mistieke te betree. Volgens Conradie (1934: 127-133) 

was sy 'n dagboekhouer en mistieke digteres wat ondermeer "gehoor'' kon word 

in Gesang 41 van die Evangeliese gesange van die NG Kerk. Wanneer sy in 

Elsa Joubert se roman as teringlyer deur die sieketrooster Aart van der Lingen 

in 'n halfskemer kamer met toegetrekte gordyne besoek word, lees sy vir horn 

uit haar dagboek: "Hij kuste met de kussen zijns mond: lk zwoer Hem op nieuw 

hulde, en betuigde hartelijk, al/es wat aan Hem was, gansch begeerlijk te 

vinden" (Joubert, 1988:4041). By hierdie selfafleggende een-met-God

wordende ekstase word Van der Lingen ingetrek. Oak by die roman "Susanna 

die Geliefde" van Margaret Bakkes (1988) skryf Susanna as vrou van die 

geskiedkundige figuur Erasmus Smit in haar dagboeke van kwelling en 

ontsegging en ootmoed en toewyding aan die Here van wie sy 'n geliefde is. 

Die mistieke ervaring van Catharina en Susanna le oak verder terug ingebed in 

die mistieke geskrifte van Hadewijck en Beatrijs van Nazareth wat deel vorm 

van die oudste prosatekste wat in Middelnederlands bewaar gebly het 

(Schenkeveld-Van der Dussen, 1993:19). Selfs in die genre van die Afrikaanse 

poesie figureer die insigte van vrouemistici soos byvoorbeeld in Opperman se 

gedig "Ou non" (Opperman, 1990: 288). 

Die bestaande insig dat die vrou deur die mistieke as oorlewingstrategie 

bepaalde grense in die maatskappy transendeer, bou dus op bestaande kennis 

wat in verskillende tydperke nuut verwoord word. Ander as 'n man, moet 'n 

vrou versigtig wees om grense te oorskry, daarom is die mistieke by uitstek die 

vroulike domain. 
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Die roman is egter oak in 'n bepaalde sosiale situasie gesitueer, naamlik die 

transformasieproses in die Suid-Afrikaanse samelewing wat ontstaan het sedert 

die magsverskuiwing in 1994. In hierdie beleweniswereld kom die verhaal as 

artefak tot stand en dien as sodanig oak as rigtingwyser vir die leser wat te 

midde van die transformasieproses horn of haar met 'n vernuwende 

beleweniswereld en herorientasie van waardes probeer versoen. In die vorm 

wat die vertelteks aanneem, le daar dus moontlikhede tot vernuwing opgesluit 

met 'n tydlose potensiaal tot nuwe beteksenisvernuwing. As sodanig lei die 

teks tot 'n bepaalde denkrigting by die lesers. 

Uit die voorafgaande gegewens kan die afleiding gemaak word dat 'n 

verhalende kunsvorm bepaalde wesenstrekke openbaar wat telkens eiesoortig 

konstitueer tot 'n betekenisgeheel. Daar word vervolgens ondersoek ingestel 

na die voorkoms van hierdie wesenstrekke in 'n narratiewe teksgedeelte in die 

Bybel. Vanuit die ooreenstemende wesenstrekke word daar dan riglyne 

neergele vir die opbou van 'n verhalende preek as kunsvorm in die moderne 

homiletiese teorie. As teks word 'n perikoop narratiewe materiaal uit die 

Matteus-Evangelie gekies, naamlik die besoek uit die Ooste tydens Jesus se 

geboorte in Matteus 2: 1-12. 

5.4 NUWE TEST AMENTIESE TEKSTE AS INST ANSIES VAN 
KOMMUNIKASIE 

Die teks van die Nuwe Testament is in die verlede op verskillende maniere 

benader deur ondermeer historiese en literere benaderings. Vanuit hierdie 

benaderings het waardevolle insigte na vore gekom wat met groat vrug in die 

prediking aangewend kan word. Hierdie benaderinge kan egter nie daarin 

slaag om die perlokutiewe aspek van tekste duidelik na vore te bring nie. 

Literere tekste is bedoel om 'n bepaalde effek te he op die lasers of hoarders 

Om hierdie rede word daar in die nuutste benaderinge vanuit 'n oorkoepelende 
\ 

perspektief na Bybelse tekste gekyk as instansies van kommunikasie. Vanuit 

hierdie perspektief het die auteur van die Evangelia volgens Matteus die teks 

onder inspirasie van die Heilige Gees tot stand gebring met 'n bepaalde 

intensie, naamlik om gedragsverandering by die lesers te bewerkstellig. 
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5.4.1 DIE VORM VAN MATTEUS 2: 1-12 

5.4.1.1 PERSPEKTIEF 

Matteus rig oorspronklik sy evangelie aan 'n gemeenskap wat 'n eie standpunt 

teenoor die hoofstroom Juda·isme moes inneem. Die lasers of hoorders moes 

helderheid kry oor hulle eie posisie ten opsigte van Israel en die Juda"isme. 

Daarom beklemtoon Matteus dat Jesus die Christus is, die Seun van die 

lewende God (Mt. 16: 16). Op gemeentelike vlak moes daar geen onduidelikheid 

bestaan oor die vervulling van die Ou Testament asook die geldigheid van die 

Wet nie. Matteus skryf waarskynlik vir Joodse Christene in die noorde van 

Palestina wat in 'n gespanne verhouding leef met die Skrifgeleerdes en 

priesterhoofe as amptelike bewoorders van die tradisie. Histories

kommunikatief gesproke gaan dit om die saam, naas en uiteindelik teenoor 

mekaar staan van kerk en sinagoge - om die vraag na die selfverstaan van die 

Christelike gemeente in kontinu"iteit en diskontinu"iteit met sy Joodse 

voorgeskiedenis. Indian die gemeente aan wie Matteus skryf hierdie identiteit 

aanvaar, sal hulle soos Jesus werwend inwerk op die wereld waarin hulle hul 

bevind (Combrink, 1991: 28). Dit gaan dus ten diepste in die evangelie volgens 

Matteus om 'n oproep tot dissipelskap as die doen van God se wil in die wereld. 

Soos by die Afrikaanse roman as erkende verhalende kunsvorm, is hier ook 

sprake van 'n reele outeur (Matteus) wat 'n boodskap (die evangelieverhaal) rig 

aan reele lasers of hoarders ( ontvangers: Christene uit die Jode- en 

heidendom) met 'n bepaalde intensie naamlik die doen van God se wil in die 

wereld in navolging van Jesus Christus. 

As reele outeur het Matteus uit beskikbare materiaal - wat aanvanklik 

mondelings oorgedra en later redaksioneel uit verskeie bronne en tradisies 

verwerk is - 'n seleksie van materiaal gemaak, en dit kousaal-chronologies as 

opeenvolgende gebeurtenisse (heilsgeskiedenis) volgens sy vooropgestelde 

intensie georden. Dit gaan dus in die evangelie om Matteus se teologiese 

interpretasie van die heilsgebeure. Uit die storielyn wat as versamelinge 

gebeurtenisse uit die heilsgeskiedenis chronologies en kousaal in verband met 
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mekaar staan (tabula), kan die vertelproses as eiesoortige ordening en 

aanbiedingswyse (sjuzet) ondersoek word. 

Die verhalende teks as betekenisgeheel kan beskou word as 'n artefak. 

Matteus vertel nie self die verhaal nie. Hy maak gebruik van 'n betroubare 

alwetende verteller (implisiete auteur) wat vanuit 'n bepaalde perspektief die 

verhaal oordra aan implisiete lesers (min of meer ideale lesers of hoarders). Op 

denkvlak is die oorheersende perspektief van die verteller daarin gelee dat 

Jesus die Seun van God is wie se boodskap aanvaar en gehoorsaam moet 

word. Die implisiete lesers moet van die begin van die verhaal af presies vertel 

word wie Jesus is en wat sy lewe en werk betaken. Hulle moet in die beste 

posisie geplaas word om te verstaan wie Jesus is; anders as die karakters in 

die verhaal wat Hom telkens misverstaan. Om hierdie rede sentreer die verhaal 

as geheel random Christus. 

Die verteller maak gebruik van allerlei litterere tegnieke en strategies om die 

betekenisgeheel van dit wat hy wil meedeel aan die lesers oar te dra. As 

sodanig openbaar die teks konatiewe, referensiele sowel as kontekstuele 

funksies. Die vertelteks as Matteus se teologiese interpretasie behels nie net 

beskrywings en temas insake Jesus nie. Dit figureer oak by die dinamiek van 

die verhaal; die wyse waarop daar gestruktureer is, asook die effek daarvan op 

die implisiete lesers wat die pragmatiese dimensie van die verhaal aan die lig 

bring. Omdat die implisiete lesers op tekstuele wyse geprogrammeer word om 

op 'n sekere wyse te reageer, kan die reele lasers op hul beurt die hiate in die 

teks op eie wyse aanvul. Dit is veral betekenisvol as in gedagte gehou word dat 

die Evangelia van Matteus meermale na verwys word as 'n "inklusiewe 

verhaal," wat betaken dat deur hierdie narratiewe tegnieke nie alleen die 

karakters in die verhaal deur Jesus aangespreek word nie, maar oak die 

implisiete en reele lesers (Howell, 1990:251 ). Die lesers word dus deur 

verskeie tegnieke wat op verskillende vlakke aangewend word, by die verhaal 

be trek. 

Die verhaal word verder ten nouste gekoppel met die Ou Testamentiese 

agtergrond as vervulling van die profesiee deur die gebruik van analepsis. 
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Koppeling met latere gebeure in die kerk se geskiedenis geskied deur prolepsis. 

Die perspektief van die auteur; die kommentaar van die verteller oar 

byvoorbeeld die teenstanders van Jesus asook die vervullingsitate, is alles 

tegnieke wat die gang van die verhaal en die lesers se reaksie bepaal 

( Combrink, 1991 :3-4). 

Ten einde 'n geheelbeeld te vorm van die breere konteks waarbinne Matteus 

2:1-12 as onderdeel van die verhaal in geheel figureer, word die volgende 

raamwerk gebruik: 

EERSTE HOOFDEEL 1:1-4:17 

In hierdie deel val die klem op die persoon van Jesus. Hy word direk deur die 

verteller aan die lesers bekendgestel deur 'n reeks betroubare getuies as 

Christus, Seun van Dawid, Seun van Abraham en Koning. Die universele 

implikasie van Jesus se koms word verder uitgebeeld deur onder meer die 

benaming Seun van Abraham; die name van heidense vroue in die geslagslys 

en die huldiging deur die sterrekykers uit die Ooste tydens sy geboorte. Dit 

word verder aangevul deur die universalistiese vervullingsitaat in 4:14-16. Die 

klimaks word bereik in 3:17 waar Jesus se Seunskap deur God self betuig 

word. In hierdie gedeelte word die wisselende reaksies op Jesus se koms oak 

reeds uitgebeeld. T eenoor die sterrekykers wat Jesus huldig, staan Herod us 

wat Hom wil doodmaak. Hierdie wisselende reaksies kom later in die verhaal 

sterker na vore. 

lWEEDE HOOFDEEL 4:18 - 25:46 

In hierdie deel word Jesus deur sy openlike uitsprake openbaar (4:17-16:20) 

asook deur sy lyding (16:21-25:46). Die sleutelposisie word deur 16:13-20 

ingeneem wat as wentelpunt vir die opbou van die verhaalplan dien: Petrus bely 

Jesus as die Christus, die Seun van God. Hierop volg 'n sterker klem op die 

lydensweg en verdere ontmaskering van die teenstaanders deur Jesus. 
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DERDE HOOFDEEL 26: 1 - 28: 20 

Hierdie deel vorm die resolusie van die verhaal. Die opposisie teen Jesus 

bereik hier sy klimaks as die feit dat Hy Koning en Seun van God is, met 

dramatiese ironie beklemtoon word. Aan die einde van die evangelie tree 

Jesus duidelik na vore as die Seun van God aan wie alle mag deur die Vader 

gegee is (Combrink, 1991:170:1-10). 

Vanuit hierdie breere konteks, word die opbou van Matteus 2: 1-12 as 

afgebakende perikoop en samehangende onderdeel van die geheel verder 

ondersoek. 

5.4.1.2 DIE STRUKTUUR VAN MATTEUS 2: 1-12 

Vanuit die breere konteks kan reeds afgelei word dat Matteus 2:1-12 se 

bedoeling is om 'n bydrae te lewer tot die vraag: Wie is Christus? Hierdie vraag 

sluit nou aan by die gedagtegang wat reeds in die inleidende gedeelte van die 

evangelie ontplooi word. Christus word gebore uit die volk waarmee God 

bemoeienis maak (1:1-17). Sy geboorte is 'n vervulling van Ou Testamentiese 

profesiee en geskied op 'n wonderbaarlike wyse wat self deur God ge"iniseer is 

( 1 : 1; 18-25). Jesus word selfs deur heidense volkere ( sterrekykers) aanbid, 

maar ironies deur sy eie geloofsvolk (Skrifgeleerdes en priesterhoofde in 

samewerking met Herodes) verwerp. 

Al die wesenlike verkondigingselemente uit die hele evangelie word in Hoofstuk 

2:1-12 saamgebundel: die koms van die lang verwagte nasaat van Dawid, die 

bedevaart van heidene na Sion asook die aanskoue van die Messias se 

heerlikheid. Terselfdertyd gryp die perikoop oak vooruit na die 

lydensgeskiedenis. Die titel: "Koning van die Jade" dui nie net op die doksa 

van die Kind nie; maar word oak later op die naambord bo die kruis (27:37) 

aangebring (Burger, 1990:139). 

Die storie-element (fabel) van Matteus 2:1-12 is betreklik eenvoudig. Jesus 

word in Betlehem in Judea gebore tydens die regeertyd van koning Herodes. 
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Herodes regeer oor die Jade vanuit Jerusalem. Na sy geboorte daag daar 

sterrekykers uit die Ooste in Jerusalem op en doen navraag oor die geboorte 

van die koning van die Jade. Hulle het 'n bepaalde ster waargeneem wat sy 

geboorte aangekondig het en hulle wil hulde aan horn bring. Dit het Herodes 

hewig ontstel, aangesien dit sy magsposisie bedreig het. Saam met horn het 

. die hele Jerusalem ook ontsteld geraak, want hulle ken Herodes en weet 

waartoe hy in staat is. Herodes het die saak agterdogtig en baie versigtig 

hanteer. Hy het die priesterhoofte en skrifgeleerdes wat goed onderleg was in 

voorspellings en uitsprake uit die geskiedenis van die geloofsvolk 

bymekaargeroep en so probeer vasstel waar die kindjie gebore is. Hulle vertel 

toe vir Herodes dat die profeet Miga eeue gelede reeds voorspel het dat 'n 

groat leier in Betlehem in Judea gebore sou word. Herodes het toe die 

sterrekykers in die geheim ontmoet en baie versigtig probeer uitvind wanneer 

die ster verskyn het. Toe hy begin vermoed dat profetiese uitsprake moontlik 

hier betrokke kan wees, het hy die sterrekykers na Betlehem gestuur om te 

probeer uitvind waar die kindjie is. Hy het hulle ook gevra om horn te laat weet 

as hulle Hom kry, sodat hy ook hulde aan Hom kon bewys. Die sterrekykers 

het toe na Betlehem vertrek. Skielik verskyn die ster weer en lei hulle na 'n huis 

waar hulle Jesus by sy moeder Maria aantref. Daar het hulle voor horn gekniel 

en hulde aan Hom bewys. Hulle het ook waardevolle geskenke vir Hom gegee. 

God waarsku hulle daarna in 'n droom om nie na Herodes terug te gaan nie. 

Hulle gehoorsaam God en gaan met 'n ander pad terug na hulle land. 

'n Struktuuranalise van die perikoop in die Griekse teks, bied waardevolle 

insigte ten opsigte van die vorm wat die verhaal aanneem. Dit word soos volg 

deur Van der Merwe (1980: 10-13) aangedui: 
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Uit hierdie uiteensetting kan sekere afleidings ten opsigte van die vorm van die 

perikoop gemaak word: 

A Daar is 'n inleidende gedeelte (Kalan 51) wat 'n protagonis (Jesus) 

teenoor 'n antagonis (Herodes) in 'n bepaalde tyd (Herodes se regeertyd) 

lokaliseer (Betlehem en Jerusalem). Daar word dus 'n situasie geskep 

deur ironie en kontras wat as gevolg van die konflikpotensiaal wat dit 

inhou, 'n bepaalde verwagting by die lesers skep. Die oorspronklike 

lesers weet reeds uit die geslagsregister in Hoofstuk 1 van die evangelie 

dat Jesus as nasaat van Abraham en Dawid (1: 1) die ware koning van 

die Jade is. Die pleknaam "Betlehem" (huis van brood) en die nadere 

spesifikasie "in Judea" versterk verder die vermoede dat die Ou 

Testament hier in vervulling gaan (vergelyk die latere aanhaling uit Miga 

5:1 in Kalan 54). Hierdie lesing skakel oak in by die doel van die Matteus 

Evangelia, naamlik om die Joodse Christene en heiden-Christene te 

oortuig dat Jesus die Seun van die lewende God is wat die profesiee van 

die Ou Testament in vervulling laat gaan. 

B. Die oorspronklike lesers was oak goed bekend met Herodes wat in c. 37 

v.C.-4 v.C. regeer het. Sy "koningskap" oar die Jade was polities van 

aard. Hy is deur die Romeinse senaat genomineer as regeerder oar die 

provinsie Judea en van 'n leermag voorsien om sy pad met mag oop te 

kerf. Sy regeergebied is teen 37 v.C. deur kaiser Augustus uitgebrei om 

oak Palestina in te sluit. Dit het horn amptelik "koning van die Jade" 

gemaak - 'n posisie waana hy baie lank gestreef het. Van geboorte was 

Herodes 'n Edomiet en as sodanig nie deur die Jade as deel van die 

geloofsvolk erken nie. Edom se oorname deur Johannes Hyrcanus ( c. 

135 v. C.) het meegebring dat die Joodse godsdiens (toe reeds 

Hellenisties gekleur) op hulle afgedwing is. Die eeu-oue stryd tussen 

Israel en Edom as nageslag van Esau, bied verdere koppeling met die 

Ou Testament (vergelyk Jesaja 21 :11-12 asook Obadja). Herodes se 

motiewe, magsug, agterdog en wreedheid was wyd bekend. Hy het selfs 

sy eie seuns se lewens nie gespaar nie. 
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Reeds in die inleidende gedeelte van die perikoop dien die botsende belange 

rondom die "koningskap van die Jode" in gekodeerde vorm (Jesuskind in 

Betlehem Judea teenoor Herodes in Jerusalem ) as motoriese moment vir die 

gebeure se ontwikkeling volgens die verhaalplan. Die lasers is bekend met die 

kodes, byvoorbeeld: Betlehem was die vaderstad van koning Dawid ( 1 Samuel 

20:6), terwyl Jerusalem die politiese en kultiese sentrum was. Die konflik word 

nie direk aangedui nie; maar soos gebruiklik in die evangelies, aan die lasers se 

vermoede oorgelaat. Op hierdie wyse word hulle by die verhaal betrek. Die 

lesers se vermoede word verder versterk deur die verskyning van sterrekykers 

uit die Coste wat in Jerusalem aankom. Hulle dra iets van die "mistieke" in 

hulle om en dien as rigtingwysers wat die lesers "wys" hoe die protagonis "lyk" 

teenoor die antagonis. Die vraag wat hulle vra is: "Waar is Hy wat as koning 

van die Jode gebore is?" (Kolon 51.1) word gemotiveer deur die verskyning 

van 'n ster wat hulle gesien het (Kalan 51 :2) en 'n begeerte om hulde aan Hom 

te bewys (Kalan 51.3) (proskunein as aanbiddngselement). Hierdie vraag met 

sy twee motiverings dien as skakel om 'n opeenvolging van episodes wat na 

mekaar volg, te verbind. Die lasers moet hierdie skakeling self identifiseer uit 

die episodes wat volg (Kola 52-62). Die konfliksituasie wat in die inleidende 

gedeelte aangekondig is, lei volgens die verhaalplan uiteindelik tot 'n resolusie. 

Hierdie resolusie (Kalan 63) sluit weer aan by Matteus se intensie, naamlik om 

die lasers op te roep om God se wil in die wereld te doen in navolging van 

Jesus Christus. 

Soos by die roman Karolina Ferreira, wat as verhalende kunsvorm 'n 

eiesoortige vertelproses vertoon wat reeds in die inleidende gedeelte duidelik 

na vore kom, kan die vertelproses in Matteus 2: 1-12 soortgelyk reeds uit die 

inleidende gedeelte afgelei word: 
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VERTELPROSES ONDERLIGGEND AAN DIE OPBOU VAN MATTEUS 2:12 

1 Daar is 'n verteller aan die woord. 

2 Daar is 'n inleidende gedeelte wat die tema op 'n implisiete wyse 

aankondig. Al die bou-elemente {handelinge, karakters, tyd en ruimte) 

figureer reeds in die inleiding. Die inligting is chronologies-kousaal 

georden in 'n gekodeerde vorm Hierdie kodes is eietyds en bekend aan 

die lasers. Deur ironie en kontras te gebruik, word twee teenstrydige 

denkwyses onderskeidelik beliggaam in 'n protagonis en antagonis (of 

groepe) wat as motoriese moment dien vir die gebeure se ontwikkeling 

volgens die verhaalplan. Daar word rigtingwysers voorsien wat deur hul 

woorde en optrede die protagonis en antagonis verklaar. 

3 Die inleidende gedeelte skakel met verdere opeenvolgende gedeeltes wat 

die konfliksituasie verklaar en tot 'n resotusie lei. 

4 Die resolusie roep die tesers op om in navolging van die protagonis 

soortgelyk op te tree. 

Die opbou van die perikoop word vervolgens bespreek aan die hand van die 

opeenvotgende gedeeltes wat skaket met die inteidende gedeelte asook die 

resotusie. 

C. Die vraag van die sterrekykers, naamlik: "Waar is Hy wat as koning van 

die Jade gebore is?" in die inleidende gedeette (Katon 51.1) asook die 

motivering vir die vraag: "Ons het sy ster sien opkom" (Kolon 51.2) en 

"ns het gekom om aan Hom hutde te bewys" (Katon 51.3) word nou 

verder chronologies-kousaal soos votg uitgebrei: 

A. Verdere uitbreiding random die Koning van die Jode (Kola 52-56) 

B. Verdere inligting insake die ster (Kola 57-59) 

C. Die moment van aanbidding - proskunein (Kola 60-62). 
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A. Die vraag van die sterrekykers na waar die Koning van die Jade is (Kolon 

51.1) word op drieerlei wyse beantwoord. Die lesers word telkens betrek 

by die interpretasie van die teks. Die antwoord word opgebou deur 'n 

reaksie van Herodes (Kola 52-53) gevolg deur 'n antwoord uit die Skrif 

(Miga 5.1; kolon 54) gevolg deur 'n verdere reaksie van Herodes op 

hierdie antwoord (Kola 55-56). 

Die reaksie van Herodes op die vraag dui op 'n bedreiging van sy 

koningskap. Die lesers lei dit af uit 'n woord soos "etarachthe" wat 'n 

sterk gevoel (hewig ontsteld) uitdruk. Bloat die wete dat Herodes 

ontsteld is, lok dieselfde reaksie by die inwoners van Jerusalem uit. Op 

'n implisiete wyse word die lesers dus gelei om self verder 'n afleiding te 

maak uit beskikbare bronne en bestaande kennis oor die vreemde 

reaksie van Herodes en die inwoners van Jerusalem. Die afleiding dat 

die aangekondigde geboorte Herodes se koningskap bedreig, word vir 

die lesers verder duidelik as hy die skrifgeleerdes en priesterhoofde 

inroep om verlore inligting oor die geboorte in te win. Beide die 

sterrekykers en Herodes maak gebruik van die woordjie "pou" (Waar 

is ... ) wat die vraag van die sterrekykers (Kolon 51.1), aan die uitbreiding 

(Kola 52-56) koppel. Die sterrekykers verwys egter na Hom wat as 

"Koning van die Jade" gebore is (Kolon 51.1) terwyl Herodes verwys na 

"die Christus' (Kalan 53) se geboorte. Hierdie begrip: "die Christus" 

verwys na Jesus as die Messias-koning. Deur hierdie strategie word die 

"Koning van die Jade" na wie die sterrekykers soek, aan die 

eskatologiese Joodse verwagting van die Messias gekoppel. Hierdie 

reaksie van Herodes dien dus as rigtingwyser om die koningskap van 

Jesus te beklemtoon. 

Die reaksie van Herodes word beantwoord vanuit die Skrif. Die 

skrifgeleerdes en priesterhoofde koppel die geboorte van die Koning van 

die Jade aan 'n Ou Testamentiese sitaat, by name Miga 5:1. Hierdeur 

word die plek van Jesus se geboorte deur die Woo~d van God 

gei"dentifiseer. Enersyds dui dit daarop dat Jesus se koningskap reeds in 

die Ou Testament aangekondig is, maar andersyds bevestig dit dat 
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hierdie koningskap nie 'n sekulere saak is nie. Dit is 'n Skrifgefundeerde 

koningskap. Die aanhaling uit Miga 5: 1 is Messiaans-gedui. Volgens 

Miga 5: 1 is Betlehem klein, terwyl Matteus 2:6 dit aandui as beslis nie die 

kleinste nie. Die rede le in die koms van 'n leier. Die sitaat word 

aangevul uit 2 Samuel 5:2 en het betrekking op Dawid as leier en herder 

vir Israel. Volgens Matteus is Betlehem nie die kleinste nie, want uit horn 

kom die Dawidseun wat 'n leier en herder vir Israel sal wees. Hierdie 

lesing word verder bevestig as in gedagte gehou word dat Betlehem 

tradisioneel beskou word as die stad van Dawid. Die verwysing van 

Herodes na die Koning van die Jode (Kolon 51.1); as die Christus (kolon 

53) en die gebruik van hegoumenos as titel (herder) in Kolon 54.2.2 is 

verdere aanwysers van Jesus se koningskap. In Kolon 54 word daar dus 

uit die Skrif bevestig dat Jesus die ware Koning van die Jode is. 

Hierop reageer Herodes deur die sterrekykers in die geheim te ontbied 

(Lathra kalesas: Kolon 55). Hy doen versigtig navraag (Ekribosen: Kolon 

55) oor die tyd van die ster se verskyning. Sy eintlike belangstelling in 

die ouderdom van die kind, le dus verskuil agter hierdie vraag. Deur die 

gebruik van hierdie tegniek, word die lesers gelei om die "sluheid" van 

Herodes ( wat reeds gewek is deur die geheimsinnige ontmoeting en 

versigtige navraag) verder te ondersoek. Hulle vermoede word bevestig 

as Herodes die sterrekykers na Betlehem stuur om noukeurig ondersoek 

in te stel na die kindjie en as hulle horn kry ook vir horn (Herodes) te laat 

weet: " ... sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys" (Kolon 56.2). 

Jesus se ware koningskap word hierdeur op ironiese wyse bevestig deur 

die antagonis. 

8. Die verskyning van "die ster" is volgens die getuienis van die 

sterrekykers (Kolon 51.2) die motivering vir hul soektog na die "Koning 

van die Jode" wat gebore is. Hierdie motief word nou verder uitgebrei in 

Kola 57-59 waar "die ster" weer verskyn. Deur hierdie koppeling 

bevestig die implisiete auteur dat die makrokosmos sowel as die Skrif 

Jesus se geboorte as Koning van die Jode onderskryf. Die herkoms en 

voorkoms van die ster is van mindere belang vir die opbou van die 



291 

verhaal. Die oorspronklike lesers kon moontlik "die ster" in verband bring 

met die "ster van Jakob" in Numeri 24: 17 en iets van die Messiaanse 

ligsimboliek wat die koms van die Verlosser met 'n ster vereenselwig, 

daarin lees. Die "ster'' verrig in hierdie gedeelte egter bloot 'n 

kerugmatiese funksie. Dit "belig" as't ware net die gebore Christuskind 

as die Koning van die Jode wat deur al die eeue heen verwag is . Die 

reele outeur Matteus maak graag van kontras gebruik in sy evangelie. 

Hy laat doelbewus gegewens in die "duister'' sodat dit wat hy wil 

beklemtoon teen die donker agtergrond helder belig kan word. Hierdie 

tegniek stem min of meer ooreen met die "chiaroscuro" effek wat die 

bekende skilder Rembrandt in sy "Nagwag" gebruik. In terme van hierdie 

lesing word "die ster" se funksie as begeleier hier tot 'n hoogtepunt 

gedryf as dit die sterrekykers lei tot by die plek waar die kindjie was. Die 

herkenning van die ster as simbool (nou gelade met Skrifbewyse) van 'n 

besondere verwagting, verhoog die spanningslyn van die verhaal 

(vergelyk "Kai idou - en kyk" in Kolon 58). Dit dien verder ook as 

rigtingwyser dat 'n bepaalde tyd intussen verloop het. Jesus en sy ouers 

het intussen "die stat" by die herberg verlaat en woon nou in 'n huis 

(vergelyk "dikian" in Kolon 60). 

C. As verdere motief vir die sterrekykers se vraag na die geboorte van die 

Jode word die doel van hulle soektog, naamlik om hulde aan Hom te 

bewys (Kolen 51 :3) in Kolen 60-62 verder uitgebrei. Die koppeling 

geskied deur die woord "proskunesai" wat vanuit die konteks van die 

perikoop vertaal kan word as: "om hulde te bring"; aangesien dit hier 

spesifiek om Jesus se koningskap gaan. Die implisiete outeur 

beklemtoon hierdie koningskap deur die optrede van die sterrekykers. 

Hulle kniel en bring geskenke. Dit is die tipiese wyse waarop 'n koning 

destyds in die Ooste genader is. Ook die tipe geskenke (goud, wierook 

en mirre) beklemtoon dat hier sprake van 'n koning teenwoordig is. 

Daar word dus nou aangesluit by die sosiale gebruike wat bekend is aan 

die implisiete lasers. 
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Die sterrekykers en die verskyning van die ster vervul dus bloot 'n 

kerugmatiese funksie. Daarom word daar so min as moontlik inligting in 

hierdie verband gegee. Daar word byvoorbeeld nie gese hoeveel 

sterrekykers daar is, wat hul geloof is of waar hulle presies vandaan kom 

nie. Die Ooste dui bloot op die heidendom. Ook inligting random die ster 

word beperk. Sodra hulle hul kerugmatiese funksie vervul het, verdwyn 

hulle van die toneel. Die lasers word dus gelaat met die verhaal van 

heidense sterrekykers uit die Ooste wat erkenning verleen aan die 

Kindjie as die "Koning van die Jode". Anders as Israel wat al die 

profetiese voorspellings van sy koms besit en ken, het hulle bloat 'n ster 

in die hemel gesien, en tog het hulle die Messias in sy nederige 

omgewing harken - non fuisse naturalem, sed extraordinarium (Calvyn). 

Die resolusie van die verhaal (Kolon 63) roep die lesers op om God se 

wil in die wereld te doen in navolging van Jesus Christus. Die 

sterrekykers gehoorsaam God se waarskuwing wat hulle in 'n droom 

ontvang het. 

Die kind Jesus bly dus te alle tye die middelpunt van die verhaal. Al die 

gebeure, verskynsels en karakters dien slegs om Hom in 'n duidelike lig 

te stel. Koning Herodes, die priesterhoofde en skrifgeleerdes stel die 

ware "Koning van die Jade" op die voorgrond. Die sterrekykers en die 

ster dien die Kind se heerlikheid. Random Hom ontstaan daar verering, 

verwerping en allerlei kontraste. Sy verskyning en teenwoordigheid roep 

altyd op tot 'n keuse. Die verhaal wortel in die realisme. Dit is 

geskiedenis wat met 'n bepaalde intensie geTnterpreteer word, naamlik 

om Jesus Christus se koningsheerskappy aan te kondig as genade in die 

geskiedenis en natuur. 

Soos by die roman, Karolina Ferreira, verstaan die lesers by die eerste 

lees of hoar daarvan die verhaal in die perikoop intunief. Dit besit al die 

elemente van 'n sprokie. Daar is 'n base koning, 'n onskuldige prinsie, 

sterre en drome. Hulle word egter op hierdie wyse analogies betrek om 

die grens oor te steek tussen die aardse realisme en gelowige 
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aanvaarding van Jesus Christus se koningsheerskappy. Die oorsteek 

van hierdie grens is 'n proses wat vanuit die breer konteks waarin die 

verhaal gesitueer is, oak ander bestaande soortgelyke tekste wat in die 

verhaal neerslag vind, by die lesers oproep. Hier word veral gedink aan 

parallelle verhale in die Ou Testamentiese heilsgeskiedenis. Jesus 

herinner byvoorbeeld aan Moses wat te staan gekom het voor Farao en 

sy adviseurs (vergelyk Herodus en sy adviseurs). Volgens Hebreers 3 is 

Jesus die Moses van die nuwe verbond tot heil van Israel en al die 

nasies. Die aanhaling uit die Ou T estamentiese sitaat herinner verder 

aan die profesie van Miga en die geskiedenis wat verhaal word in 2 

Samuel 5. Motiewe uit Numeri 22-24, Jesaja 2 en 60 asook Psalm 68:32 

word verder in Matteus 2 teruggevind. Op hierdie wyse bou Matteus 2: 1-

12 voort op bestaande kennis en bekende simbole waarmee die lesers 

vertroud is in hulle op-weg-wees na die eskaton. 

Vanuit hierdie vergelykende ondersoek kan afgelei word dat daar duidelike 

ooreenkomste bestaan tussen die vertelproses waardeur 'n moderne 

Afrikaanse roman as eiesoortige en verhalende kunsvorm opgebou word, en 

die vertelproses waardeur 'n perikoop in verhalende vorm uit die Skrif tot stand 

gekom het. Erkende bouelemente vir die opbou van 'n verhalende kunsvorm le 

dus reeds in die bestaande Skrifteks opgeluit. Deur deeglike en 

verantwoordbare hermeneuties-eksegetiese beginsels kan die bouelemente en 

vertelproses waarvolgens die bepaalde gedeelte binne 'n breere konteks as 

verhalende kunsvorm opgebou is, identifiseer word. Dit skep die moontlikheid 

om 'n verhalende preekvorm volgens die intensie van die oorspronklike auteur 

te konstrueer wat dan as 'n verhalende kunsvorm geidentifiseer kan word. 

'n Preekskets waarvolgens 'n preek oar Matteus 2: 1-12 as 'n verhalende 

kunsvorm uitgewys sou kon word, word vervolgens aangebied; 
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A. Die versierings en liggies wat Kersfees nader wink, is besonder helder 

vanjaar. Dit herhinner my aan 'n Kersfees lank gelede toe ek langs die 

hospitaalbed van 'n dogtertjie gesit het wat besig was om aan kanker te 

sterf, en begin twyfel het of God regtig beheer oor ons lewe het. Die 

wetenskap van ons dag kon die tekens raaksien en dit aan ons oordra, 

maar kon haar nie red nie. Ek het skielik bewus geword van pyn en 

ellende wat agter al die kersversierings en boodskappe van heil, vrede 

en welbehae verskuil le. Dit het my verskriklik ontstel. Dit was asof ons 

menslike gebrokenheid wou toedraai in mooi kersversierde papier sodat 

ons net weer kan glo dat God nog in beheer is. Kersfees moet ons net 

weer gerusstel. En dit het my laat twyfel. Jy kan vanuit die Skrif en die 

mooi van die lewe op 'n valse manier gerusgestel word. Jy kan Kersfees 

sander Jesus Christus vier en jou stukkende wereld met kerspapier en 

versiersels probeer toedraai. Kersfees kan alleen vir jou vrede bring as 

God deur Jesus Chrisus jou hand met woorde kom vashou en jou 

verseker dat Hy in beheer is van jou stukkende wereld. 

Deur gebruik te maak van so 'n inleiding, kan die prediker as reele auteur 

die boodskap van Matteus 2: 1-12 volgens die intensie van die teks in 

eietydse kodes aan die orde stel. Die implisiete lesers is bekend met 

kodes soos hospitale, kankersale, pyn en ellende. Dit staan in skerp 

kontras met die liggies, versierings en atmosfeer van Kersfees wat 'n 

boodskap van goeie tyding, blydskap, vrede en welbehae adem. In die 

inleidende gedeelte word die hoarders dus eietyds betrek by 'n bekende 

konfliksituasie wat vra om 'n resolusie. Die konfliksituasie wat deur ironie 

en kontras bewerkstellig is, word deur die hoarders eksistensieel beleef 

en ontlok die vraag wie in beheer van die lewe is. As sodanig word 'n 

invalspoort gebied wat die koningskap van Jesus Christus as skopus van 

die preek aan die orde stel. Terselfdertyd bied dit ook die motoriese 

moment wat die verhaalplan laat ontvou. Die hoarders word implisiet 

opgeroep om Christus weer die sentrum van Kersfees te maak. Met 

Kersfees bestaan daar altyd die gevaar dat 'n mens jou hart aan valse 
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gerusstellinge kan vasknoop. Kersfees wil juis vir ons bevestig dat God 

in beheer is. In Jesus Christus regeer Hy oor die gebroke wereld. 

8. Met Kersfees het die Jesuskind in ons benoude vlees kom val as die 

hemelprinsie wat in opdrag van sy Vader die koninkryk van God hier op 

aarde kom proklameer het. Hy is die ware Koning oor wie se koms daar 

eeue lank geprofeteer en bespiegel is. Hy is die middelpunt waarom 

Kersfees draai. Kersfees verseker ons dat God in beheer is. 'n Mens kan 

nooit neutraal teenoor Christus se koningskap staan nie. Hy roep 'n 

mens altyd op om vir of teen Hom te kies. Sy hele lewensgeskiedenis op 

aarde word hierdeur gekenmerk. Selfs ten tye van sy kruisdood het 

sommige ironies spottend 'n titel bo die kuis aangebring: "Dit is Jesus, 

die Koning van die Jode" (Matteus 27:37), terwyl ander gese het: 

"Hierdie man was werklik die Seun van God" (Matteus 27:54). So breek 

Jesus se advent 'n pad oop deur ons kontrei vol kontras. Ons geloof 

wankel voortdurend tussen die kersversierings en die kanker in ons lewe. 

Ons wil iewers tussen Herodes en die sterrekykers teregkom. Ons 

modernistiese geloof aanvaar nie maklik Christus se koningsheerskappy 

oor ons lewe nie. Ons is nie ongelowig nie, maar ons geloof le nie voor 

anker in die wete dat God in beheer is nie. Daarom vul die goeie nuus 

van Jesus se koms ons enersyds met verwondering en aanbindding, 

maar andersyds met agterdog en ontsteltenis. Dit bring mee dat ons die 

lewe probeer oorwinter vanuit ons eie (on-) vermoe en telkens slegs 

momente beleef waarin ons bewus raak van 'n swaeltjie wat in ons hart 

verlang. En dit kan nie. Kersfees stel ons telkens voor 'n keuse en 

herhinner ons daaraan dat solank ons nog iets is, is Christus nog nie 

alles nie. 

Langs hierdie weg verseker die prediker dat die hoarders die tema van 

die perikoop reg verstaan. Dit gaan om die koningskap van Jesus 

Christus en die effek wat dit het op die lewe van 'n gelowige in ons dag. 

As gelowiges vorm ons te midde van ons beste prestasies, slegs die 

agtergrond wat die koningskap van Christus aksentueer. Ons verrig 

dieselfde funksie as Herodes en die sterrekykers in Matteus se verhaal. 
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Die spanningslyn word dus behou deur die hoarder emotief te betrek by 

die konfliksituasie wat as gevolg van Jesus se koms ook in sy of haar 

lewe Jesus Christus se koningskap moet aksentueer. So kom die 

intensie van die oorspronklike teks duidelik na vore. Sodra die hoarder 

die tema begryp, kan die verhaalplan verder ontvou word. 

C. Wat die aanvaarding van Christus se koningskap so moeilik vir ons 

maak, is die feit dat hierdie koningskap gekenmerk word deur 'n 

weerlose oormag (Berkhof, 1973). Sy koningskap word gekenmerk deur 

heerlikheid en nederigheid. Om dit te kan raaksien vra 'n kinderlike 

geloof en insig. Dit is verstommend tot watter uiterstes ons sal gaan om 

in beheer te bly van ons eie ydele koninkrykies. Ten spyte van 

gevestigede Skrifwaarhede; die roeringe in die makrokosmos en die 

getuienis van mense by wie ons dit nooit sou verwag nie, wil ons steeds 

in beheer wees. Die plek wat Herodes en die sterrekykers in die opbou 

van Matteus se verhaal inneem, kan op hierdie stadium in die prediking 

ingeweef word. Om die kinderlike geloof en insig wat die aanvaarding 

van Christus se koningskap van ons vra, te illustreer, sou 'n insident uit 

die lewe van 'n predikant wat enkele jare gelede in 'n vroeer uitgawe van 

die dagstukreeks "Neukirchener Ka/ender' verskyn het, met groat vrug 

gebruik kon word: 

Op 'n dag vertel hierdie predikant, het hy vanuit sy studeerkamervenster 

gesien hoe sy blou-oog dogtertjie 'n klip in die tuin ontdek wat spoedig 

haar troetelklip geword het. Die troetelklip het haar oral vergesel. Dit het 

saam met haar gebad, geeet, gespeel. Een aand aan tafel het die 

spanning breekpunt bereik en het hy haar met vaderlike gesag beveel 

om van die klip ontslae te raak. Sy is in trane na haar kamer en hy na 

die studeerkamer. Hy was oortuig dat dit die einde van die saak is, want 

het hy gedink: "My stem is in elk geval harder as hare." Na 'n uur was 

daar 'n klop aan sy deur. Dit was sy blou-oog. "Pa," het sy gese: "Pa 

weet hoe belangrik hierdie klip vir my is. Dit is my kosbaarste besitting. 

Ek kan dit nie weggooi nie. Maar Pa weet ook hoe lief ek Pa het en 

daarom het ek besluit om eerder hierdie klip vir Pa te gee." Lank nadat 
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sy weg was het die woorde van Johannes 3: 16 by horn opgekom: "God 

het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die 

wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal he" 

(NAV:1986) 

Op dieselfde 'W'fSe oorrompel die advent van die Christuskind, as ware 

Koning wat oor ons lewe regeer, jou l'W'ffel. Dit laat jou weerloos staan 

voor sy weerlose oormag en bring jou tot aanbidding. 

D. In die slotgedeelte kan die storielyn (wat hierdie storielyn van die teks 

gevolg het) die resolusie van die verhaal bevestig. Dit kan byvoorbeeld 

soos volg aangebied word: Ek kan daardie Kersfees lank gelede net nie 

vergeet nie. Daar langs die hospitaalbed het God my hand met woorde 

kom vashou en al my l'W'ffel laat verd'W'fn. Daar het ek gesien hoe selfs 

geharde wetenskaplikes voor sy heerskappy oor die lewe tot aanbidding 

kom. Is die versierings en liggies wat Kersfees nader wink nie ook vir jou 

besonder helder vanjaar nie? 

5.5 KONKLUSIE 

Vanuit die insigte wat hierdie hoofstuk bied is dit dus moontlik om die preek as 

verhalende kunsvorm, wat konseptueel as teorie onwikkel is, te identifiseer aan 

die hand van bepaalde kriteria. In Hoofstuk 6 word aangedui dat die preek as 

verhalende kunsvorm as komponent van die verhalende preekteorie by die 

moderne preekteorie aangepas behoort te word. 



HOOFSTUK6 

EVALUASIE VAN DIE VERHALENDE PREEK AS 

KUNSVORM 

'n Boom swe/ koel en sag van mis; 

skimstil sy makkers en hy, verdigting 

van tekstuur van lug en die weer se /is 

om vorms /os te maak van hul vorm, ... 
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Wilma Stockenstrom (1994:19) 

6.1. INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die verhalende preek as kunsvorm sui generis wat in 

die voorafgaande hoofstukke as teorie konseptueel ontwikkel en identifiseer is, 

as aanvullende komponent by die teorie vir verhalende prediking in die 

moderne homiletiese teorie geplaas en geevalueer. Ten slotte word die 

konklusies waartoe daar gekom is ten opsigte van die doel, probleem, metode, 

teoretiese stelling en argument van hierdie studie, aangedui. 

6.2 DIE WINSPUNTE VAN DIE MODERNE PREEKTEORIE EN 
DIE WAARDE DAARVAN VIR DIE VERHALENDE PREEK 
ASKUNSVORM 

Die plasing van die verhalende preek as kunsvorm as aanvullende komponent 

by die teorie vir verhalende prediking in die moderne homiletiese teorie word 

moontlik gemaak deur belangrike winspunte wat hierdie moderne homiletiese 

teorie meegebring het. Dit word soos volg verduidelik: 

6.2.1 WETENSKAPSTEORETIESE INSIGTE 

Prediking figureer binne die raamwerk van praktiese teologie. In die verlede is 

praktiese teologie beskou as 'n sintese van 'n aantal vakke wat vanuit 'n logiese 

positivistiese wetenskapsorientasie as ondergeskikte ''heologia applicata" en 

gedienstige "ancilla ecclesiae" die nodige kunsgrepe vir die praktyk aan die 
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ampte moes voorsien. Die reikwydte van so 'n benadering het die 

betrokkenheid van die vakgebied by wetenskapteoretiese diskussies ingeperk 

en daartoe gelei dat kritiese ondersoeke en evaluasies van die praktyk nie tot 

hul reg kon kom nie. Uiteraard sou 'n wetenskaplik verantwoordbare 

ondersoek na die verhalende preek as kunsvorm vanuit so 'n benadering nie 

moontlik wees nie. lntussen het die ontwikkeling wat die vakgebied sedert die 

sestigerjare van die twintigste eeu deurgemaak het, so 'n ondersoek moontlik 

gemaak. Praktiese teologie word nou beskou as 'n volwaardige teologiese 

wetenskap wat sy eie veld van ondersoek het en wat sy eie teoriee ontwikkel en 

ontwerp. Dit is 'n deeldissipline van die teologie wat 'n studie maak van 

menslike handelinge wat in diens van die kommunikering van geloof staan. 

Hierdie handelinge wil die saak van Jesus Christus bevorder. As Christelik

kommunikatiewe handelinge stel dit die mens in staat om geloof deur te gee in 

spraak, simbool en gedrag. Dit werk interdissipliner met twee kennisbronne 

wanneer daar tot teorievorming oorgegaan word naamlik Skrif en praktyk wat 

impliseer dat die kritiese teorie in die teologie en empirie gevind word. 'n 

Belangrike element wat ter sprake kom en wat vir hierdie studie van groot 

waarde is, is die begrip kommunikasie. Begrippe wat nou hierby aansluit is 

byvoorbeeld dialogies, die hoarders en die preek. Die belangrikheid van hierdie 

begrippe kom na vore wanneer dit in verband gebring word met prediking in die 

moderne samelewing. In hierdie ondersoek gaan dit juis om die vormgewing 

van 'n preek in 'n moderne samelewing. 

Uiteraard is praktiese teologie as studieveld 'n bepaalde perspektief op die 

teologie as geheel. 'n Bepaalde verstaan van die begrip teologie word 

veronderstel om die plek van die praktiese teologie daarin te verseker. 

Die beskrywing van teologie in die moderne preekteorie as die wetenskaplike 

bestudering van mense se geloof in God en mense se geloofsuitsprake oor 

God, bied genoeg ruimte om die moderne beskouing van praktiese teologie te 

huisves. Teologie wil nadink oor geloofsuitsprake en teoriee, dit bespreek en 

kontroleer volgens wetenskaplike metodes. 

Die ontwikkeling wat die praktiese teologie deurgemaak het, het 'n verbreding 

in die objek wat die vakgebied bestudeer, meegebring. Waar die aksent in die 
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verlede op die formeel kerklike geloofshandeling geplaas is, word alle 

geloofshandelinge van mense nou ingesluit. In die praktiese teologie gaan dit 

nou oor die gebeure tussen God en mens. Hierdie geloofshandelinge van 

mense is gegrond in God se handelinge met die mens in die verlede, hede en 

die toekoms. Praktiese teologie kan dus nou naas tekste ook mense en hulle 

vvyses van handeling ondersoek. In so 'n ondersoek word die teologiese 

gehalte van die vak nie verskraal nie, maar word 'n empiriese metode binne 'n 

hermeneutiese raamwerk gebied. Dit dra daartoe by dat teologiese teoriee 

ontwerp kan word waarin die normatiewe aansprake van die Skrif funksioneer, 

maar wat terselfdertyd praktyk- georienteerd en konkreet is. 

So 'n benadering maak dit moontlik om 'n teorie vir prediking in 'n spesifieke 

situasie soos die moderne samelewing in 'n proses van transformasie te 

formuleer. Deur hierdie metodologiese benadering word die hoorders van die 

preek op die voorgrond geplaas. Nie net "wat" die hoorders hoar nie, maar ook 

"hoe" hulle dit hoar kom aan die bod, wat 'n ondersoek na die vorm van 

prediking regverdig. Die teoretiese stalling wat in hierdie studie ondersoek 

word, is juis dat die moderne homiletiese teorie 'n preekvorm wat die kerk, die 

enkeling en moderne samelewing in 'n tyd van transformasie ten beste kan 

dien, as teorie konseptueel kan ontwikkel. Deur die vorm van prediking te 

ondersoek word die praxis van kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie bestudeer. In hierdie studie geskied dit in die kerk. Die gerigtheid 

van die moderne homiletiese teorie maak genoegsaam hiervoor voorsiening en 

bied selfs die reikvvydte om soortgelyke kommunikatiewe handelinge in die 

samelewing met al sy terreine te betrek. In 'n gemeentesituasie, vind hierdie 

kommunikatiewe handelinge plaas in geloofsgebeure wat woordgebeure tot 

stand bring. Deur hierdie woordgebeure spreek en handel God in die hier en 

nou. Hierdie handelinge is bedoel om transformasie te bewerkstellig wat 

gefundeer is in God se ingrype in die loop van die wereld deur Jesus Christus, 

met die doel om dit te verander na sy op weg wees daarmee. 

Die kommunikasie waarom dit in die moderne homiletiese teorie gaan, is 

dialogies van aard. Dit moet in die bree sin verstaan word as gelyktydige 

gebeure waarin al die deelnemers wat besig is om betekenis aan mekaar oor te 
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dra, betrek word. Die Skrif het ontstaan uit 'n dialoogsituasie tussen God en 

mens. Op soorteglyke wyse word die handelinge van God in die hier en nou 

deur die Woord en Gees op 'n dialogiese wyse beleef. Die teologiese kriteria 

waaraan dialogiese kommunikasie in die moderns homiletiese teorie voldoen, 

bied genoegsame ruimte vir 'n verhalende preek as kunsvorm. Die ruimte wat 

dit as nie-outoritere kommunikasie skep, bevorder die narratiewe. Die dialoog; 

verskillende rolle van karakters, hiate in die verhalende teks; die intensie en die 

outeur wat implisiet verskuil word, ensovoorts bied aan die hoarders in elke fase 

van die kommunikasieproses 'n geleentheid om handelend op te tree. 

Verhalende kunsvorme is nie voorskrywend nie. Die lasers of hoorders het as 

mede-intepreteerders 'n vrye keuse om self oor die saak te besluit en op eie 

verantwoordelikheid dit te aanvaar of te verwerp. Die vereiste van 'n 

onvoorwaardelike aanvaarding van die ander in dialogiese kommunikasie kom 

verder tot sy reg in 'n verhalende preek as kunsvorm, wat 'n holistiese blik op 

menswees wil bevorder. Die totaliteit van menswees word in 'n verhalende 

preek as kunsvorm betrek. 

Een van die belangrikste winspunte van die moderne homiletiese teorie is om 

te wys op die belangrikheid van die hoorders. Hierdie insig is van kardinale 

belang vir 'n preek as verhalende kunsvorm, aangesien 'n verhalende kunsvorm 

eers konstitueer nadat die leser of hoorder die proses van hoor, interpreteer, 

beredeneer en beoordeel deurgemaak het. 'n Preek moet die hoorders in hul 

eie leetwereld aanspreek. Dit moet betekenisvol wees vir die hoorders wat leef 

en werk in 'n moderne samelewing en hulle help om hul beleweniswereld te 

interpreteer. Die hoorders se begrip van die preek geskied binne 'n bepaalde 

teologiese tradisie wat ingebed le binne al die aktiwiteite en verhoudinge in die 

gemeente wat tydens die erediens op Sondag saambundel tot 'n hoogtepunt. 

Dit word verder selektief verstaan binne die grense van die hoorders se vorige 

ervaringe en opvattinge. 'n Ondersoek na die manier waarop 'n preek in 'n 

bepaalde tyd en gemeenskap ten beste oorgedra word (die vorm wat dit 

aanneem), pas dus goed in by die moderne homiletiese teorie se uitgangspunt 

wat bepaal dat hoarders in berekening gebring moet word vir die sinvolle 

oordrag van 'n preek. 
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Die besondere waarde wat die moderne homiletiese teorie aan die rol van die 

hoarder toeken, staan egter nie teenoor die belangrikehid van die teks nie. Dit 

wil eerder die balans herstel wat teweeggebring is in die verlede deur 'n 

oorbeklemtoning van die teks ten koste van die hoarders. Die Skrifteks bly 

normatief en is deurslaggewend by die maak van 'n preek. Bybelse prediking is 

onlosmaaklik verbind aan die Skrifteks. Hierdie teks het die krag om die 

horison van die interpreteerders te transformeer en daardeur nuwe betekenis 

en ervaringsmoontlikhede te skep. Dit gaan ten diepste om ervaring as 

herinneringsvolle verbeelding, waardeur daar nuwe moontlikhede in God se 

koninkryk sigbaar word wat die verbondsmens se lewe met hoop vul te midde 

van die gebroke werklikheid. 

Die moderne homiletiese teorie open dus moontlikhede om in die prediking, 

naas die sentrale posisie wat die Skrif inneem, ook ander bronne te benut. 

Hieronder kan naas die Christelike tradisie waarin die prediking wortel, ook die 

letterkunde figureer. Die verhaal as letterkundige kunsvorm weerspieel en 

interpreteer die leetwereld van die hoarders en kan as sodanig die preek 

eietyds bevorder, konkretiseer en kommunikeer. Dit kan nuwe perspektief op 

die verkondiging van die evangelie bied en bevestig of bepaalde waardes nog 

bestaan of verskuif het. Soos alles wat in die homiletiek ter sprake kom, het 

die moderne homiletiese teorie ten doel om die prediking meer geslaagd en 

sinvol aan te bied. Die verhalende preek as kunsvorm kan dus in die ontwerp 

en uitbreiding van die teorie soos al die ander ontwikkelinge van die moderne 

samelewing opgeneem word. 

6.2.2 PREDIKING IN 'N KONTEKS VAN TRANSFORMASIE 

Daar word vervolgens teoretiese riglyne getrek vir sinvolle prediking binne 'n 

konteks van transformasie. Spesifieke aandag word aan die preekvorm en by 

name die verhalende preek as kunsvorm wat konseptueel in die voorafgaande 

teorie ontwikkel en gei"dentifiseer is, gebied. 
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6.2.2.1 DIE MODERNE HOORDERS VAN DIE PREEK 

Die evangelie word as inhoud van die preek altyd in 'n bepaalde vorm aan die 

hoarders oorgedra. Dit impliseer dat die inhoud en vorm van 'n preek 

komplementerende elemente is wat saam funksioneer as 'n eenheid. Volgens 

die moderne homiletiese teorie, word die wyse waarop die hoarder luister deur 

sy of haar situasie bepaal. Hierdie uitgangspunt is van kardinale belang vir die 

ontwerp van die preek. Die proses van transformasie in die Suid-Afrikaanse 

samelewing ten tye van die aanbreek van die een-en-twintigste eeu, word 

gekenmerk deur 'n verskuiwing in spiritualiteit wat 'n radikale deurdenking van 

preekvorme noodsaak. 

Die hoarders van 'n preek moet hulle vandag binne die wereldbeskouing van 

modernisering orienteer. Hierdie wereldbeskouing bepleit die oplossing van 

probleme vanuit 'n rasionele perspektief as deel van sosiale ontwikkeling. 

Teenoor onaantasbare waarheidsaansprake, oorskatte vertroue in die 

wetenskap en 'n metafisiese styl van beredenering, word daar terselfdertyd 'n 

interrelasie van waarheid, die etiese, relativisme en kulturele pluralisme 

gehuisves. Dit bevorder segmentasie en differensiasie in die samelewing en lei 

tot verskillende sfere wat afsonderlik deur hul eie prinsipes beheers word. In 

die algemeen word daar in hierdie verband onderskei tussen ekonomiese , 

politieke, sosiale en kulturele dimensies. In die huidige bestel, blyk die 

ekonomiese dimensie 'n dominante kragveld te wees. Die politieke, sosiale en 

kulturele lewe neig om al hoe meer kolonies van die ekonomie te word. Die 

verskynsel manifesteer in die hedendaagse familielewe; die rasionele vorms 

van boekhouding, beleggings gegrond op markwelslae, die opkoms van vrye 

arbeidsmagte en die effektiewe toepassing van wetenskpalike en tegnologiese 

kennis. Hierdie verskuiwing lei tot veranderde kontekste waarbinne die mens 

horn of haar bevind. Die politiese oplossing van sosiale probleme fokus nou op 

aspekte soos vrede en geregtigheid wat bewaar moet word, sodat die 

ruilverkeer tussen individue en groepe ongehinderd verloop en 

werksgeleenthede geskep kan word. Aspekte soos armoede, fisiese en 

geestelike lyding en werkloosheid be"invloed die mens se Godservaring. Sodra 

mense ten opsigte van die mees basiese behoeftes soos voedsel, skuiling en 
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prokreasie (seksualiteit) 'n bedreiging ervaar, word daar na alternatiewe 

gesoek. Die beheersing waartoe die wetenskap die mens in staat gestet het 

( scientisme) word deur kontraservaringe soos hongerte, armoede, siekte, 

sterftes en sosiaat-ekonomiese uitbuiting ontluister. Dit lei tot verdere kulturele 

pluratiteit waarin die pragmatiese sterk na vore tree om die botsings en 

spanninge in menslike verhoudinge uit die weg te ruim namate die refleksie oor 

God, verlossing en voleinding in 'n bepaalde kultuur al hoe meer 'n abstrakte 

beeld begin vertoon. Ook die morale en religieuse word al hoe meer 

onafhanklik van mekaar. 

Ook die proses van sekularisasie word gehuisves wat as uitvloeisel van die 

modernisme in die twintigste eeu uiters sensitief is vir die veranderde kragte in 

die samelewing. Die veranderinge in spriritualiteit en afname in tradisionele 

godsdienstige handelinge; 'n gevoel dat God afwesig is; die inperking van 

godsdienstige aktiwiteite tot die pivate lewe en die aanpassing van godsdiens 

by die snelle veranderinge in die samelewing en moderne bewussyn, is 

duidelike bewyse hiervan. Te midde van hierdie verskuiwinge en beweging 

van kragte, beleef die mens vandag 'n waardevermindering en 

waardeverskuiwing wat lei tot 'n soeke na vastigheid in 'n veranderde 

spiritualiteit (Van derVen, 1993a:17-19; Vos, 1996b:193-202). 

Die verhalende preek as kunsvorm karteer die hoarders (reele en imptisiete) 

vanuit hierdie modernistiese lewensbeskouing. Hierdie vorm van prediking 

omseit die fundamentalisme wat met onbetwisbare antwoorde en maklike 

aansprake oor God en sy wit, hut direkte insigte fanaties en outoriter wil 

verkondig. Die fundamentalisme kom vandag in 'n veelheid van spirituatiteite 

na vore. Veral die charismatiese spiritualiteit wat teen die einde van die 

twintigste eeu groat veld begin wen het, kan nie sander 'n fundamentalistiese 

basis funkioneer nie. Hierdie beweging doen afbreek aan die intellektuele 

integriteit deur hulle simplistiese pre-moderne lewensbeskouing waar die 

werklikheid gereduseer word tot geestetike oorlogvoering tussen God en die 

duiwel. Die oordrewe beheptheid met subjektiewe ervaring as 'n bewys van 

ware geloof maak dit feitlik onmoontlik om met hierdie vorm van spirituatiteit in 
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gesprek te tree. In baie gevalle lei die charismatiese spiritualiteit tot fanatisme 

en magspel (Du Tait, 2000:177-184). 

Die verhalende preek as kunsvorm wil die integriteit en geloofwaardigheid van 

teologiese en godsdienstige uitsprake ernstig opneem. Dit toon 'n 

bereidwilligheid om die epistemologiese veronderstellinge daaraan verbonde, 

op 'n eerlike wyse bloat te le. Hierdie preekvorm adem vervolgens ook 'n 

evangeliese spiritualiteit. In die sentrum daarvan staan die Bybel as onfeilbare 

Woord van God. Vanuit hierdie Woord word 'n appal gerig deur die bepaalde 

preekvorm (wat as inhoud die boodskap van Jesus Christus as Verlosser van 

die wereld het) aan enigeen as 'n uitnodiging tot geloof. Die preek as 

verhalende kunsvorm is by uitstek geskik om die ervaring van geborgendheid 

in God se genade as kreatiewe moment te midde van diep onsekerheid en 

angs aan te bied as God se geruislose aanraking wat troos (lbid:180). Dit vind 

ook baie nou aansluiting by die sakramentele spiritualiteit waar stilte en die 

sakramentele handelinge 'n prominente rol speel. Langs hierdie weg word 

ruimte geskep vir God se kreatiewe oomblik in die mens se beleweniswereld. 

Die. bevraagtekening van die rasionele en "nie presies weet" wat lei tot 

onsekerheid, skep 'n gunstige klimaat vir geloof. lndien hierdie vakuum wat vra 

na geloof reg benader word, kan die grootsheid en andersheid van God 

beklemtoon en na waarde geskat word. Die preek as verhalende kunsvorm 

kan hier 'n sinvolle bydrae lewer as 'n implisiete teenpool van die oppervlakkige 

moralistiese en dikwels allegoriese prediking wat vanuit die fundamentalisme 

met allerlei "kunsgrepe" die verbeelding van die hoarders aangryp. 

Die vertrekpunt en benadering vanuit die hoarders, wat deur die moderne 

homiletiese teorie onderskryf word, vorm per se 'n belangrike toeretiese 

fondament vir 'n preek as verhalende kunsvorm. 

6.2.2.2 'N TEORIE VIR DIE VERHALENDE PREEK AS KUNSVORM 

'n Verhalende preek as kunsvorm kan aangewend word wanneer daar met 'n 

verhalende teksgedeelte uit die Skrif gewerk word. Dit is Skrifprediking wat as 

vertelling van 'n deeglik ge-eksegetiseerde teks 'n verhalende vorm aanneem. 
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Hierdie verhalende vorm word opgebou deur bou-elemente wat eiesoortig by 

erkende verhalende kunsvorme voorkom, met die doel om die intensie van die 

oorspronklike teks se effek so doeltreffend moontlik in 'n veranderde konteks 

aan die hoarders oor te dra. Dit vra van 'n prediker om op kreatiewe wyse God 

opnuut te ontdek in verwondering aan die manier waarop die Bybelskrywer 

Hom in die oorspronklike teks uitwys. In hierdie opsig is 'n verhalende preek as 

kunsvorm 'n taalkonstruksie vanuit die Skrif in 'n eietydse konteks of 

verstaanshorison. Hierdie taalkonstruksie behels 'n seleksie vanuit 

Skrifmateriaal asook die empiriese werklikheid wat tekstueel met behulp van 

literere strategiee en tegnieke op so 'n wyse nuut gestruktureer word dat die 

medewerking van die hoarders maksimaal ter bereiking van die intensionele 

effek van die oorspronklike teks betrek word. Dit maak van die verhalende 

preek as kunsvorm 'n lewende dialoog op die kruispunt van Woord en tyd. Ook 

die Bybelse vertellers het soortgelyk te werk gegaan in hulle uitwys van God se 

ontmoeting en handelinge met mense. 

In die praktyk word 'n Skrifteks vanuit 'n eie voorverstaan in 'n eietydse konteks 

benader. 'n Verhalende preek as kunsvorm vereis dat die prediker die eie 

konteks van die gemeente deurleefd ken. Daar moet wetenskaplik vasgestel 

word hoe mense dink en voel binne bepaalde beroepsgroepe, ouderdomme, 

geslag en onderwyspeil. Hierdie differensiasies kan bekom word uit empiriese 

ondersoeke deur vakspesialiste wat holisties oor 'n wye terrein mense se 

behoeftes, denke en situasies bestudeer. Verdere kennis kan opgebou word 

deur persoonlike verhoudinge en omgang met gemeentelede asook deur die 

media, insigte vanuit veral die bestuurswetenskappe, die gedagtes van 

denkers, politiese debatte en meer spesifiek van belang vir hierdie studie; die 

letterkunde en kunslewe van die land. Die prediker kan deur sosiale analises 

van hierdie aard deurleefde en parate kennis van die eie konteks en situasie 

bekom. Hierdie insig in die eietydse konteks behoort dwarsdeur die proses 

waarin 'n verhalende preek as kunsvorm gekonstrueer word, bewustelik mee te 

speel in die ontmoeting en vertaansworsteling met die teks en die verwoording 

daarvan in die gemeentelike konteks daarna. 
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Sodra die prediker die eietydse konteks van die hoarders deurdink en begryp 

het, kan die spesifieke verhalende teksgedeelte met sy eie wordingsgestalte 

eksegeties benader word. Hiervoor kan die historiese en die teksimmanente 

(linguistiese en literere) benaderinge vrugbaar aangewend word. Dit is 

belangrik om 'n multi-metode benadering te volg, aangesien die boodskap van 

die teks die duidelikste na vore kom as dit onder verskeie hermeneutiese lense 

deurgaan (Pieterse, 1985:136-142). Die stappe wat gevolg word tydens die 

eksegese en preekvoorbereiding in die moderne homiletiese teorie, word in 

hierdie ondersoek veronderstel. Dit word deeglik uiteengesit deur ondermeer 

Pieterse (1985:142-149) en Vos (1996b:239-268} en kan met groat vrug 

aangewend word tydens preekvoorbereiding. Wat die verhalende preek as 

kunsvorm betref, is dit egter noodsaaklik dat die prediker vasstel wat die skopus 

van die preekteks is. Die intensie van die teks moet duidelik wees vir die 

prediker. Wat wil die teks? In watter rigting wil hy beweeg met die eksegeet? 

Hiermee saam kan ook die preekdoel geformuleer word. Dit beteken dat die 

prediker met inagneming van die skopus en verkondigings-inhoud wat die teks 

wil kommunikeer, moet vasstel wat hy of sy met die preek in die gemeente wil 

bereik. Hierna word die preektema geformuleer. Dit is die hoofgedagte van die 

preek en word verkry deur die boodskap van die teks en die situasie van die 

hoarders oor mekaar te laat skuif. Die intensie van die teks en die hoarders se 

verwagtingshorison moet vertolk in 'n enkele sin neergeskryf kan word. By die 
\ 

konstruksie van 'n verhalende preekvorm kan dit nuttig wees as die eksegeet 

die preektema vergelyk met die ikoniese ontwerp op 'n stofomslag by 'n roman. 

As wesentlike deel van die outeursteks moet die stofomslag die kerngedagtes 

van die verhaal in geheel simbolies saamvat. 

Sodra die eksegetiese arbeid afgehandel is, kan 'n preekskema wat die 

preekstof struktureer en orden begin ontvou wat uiteindelik kan lei tot die opbou 

van 'n verhalende preek as kunsvorm. Daar word vervolgens enkele riglyne 

gebied waarvolgens hierdie proses van opbou kan plaasvind. 

In 'n verhalende preek as kunsvorm moet daar 'n storie wees. Die hoarders 

moet 'n kousaal-chronologiese verband tussen gebeure kan le om 'n volgehoue 

vertelsituasie te verseker. In 'n storie is beweging baie belangrik om die aandag 
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van die hoarders te behou. Daar gebeur dinge met iemand in 'n bepaalde plek 

op 'n sekere tyd. Daar moet dus 'n storielyn wees met 'n duidelike begin en 

einde. Verder moet daar in die inleidende deel 'n tema ontvou wat die doel van 

die storie implisiet verwoord om die rigting waarin die preek beweeg, aan te dui. 

In hierdie verband skryf Katherine Porter: 

"First have faith in your theme, then get so well acquainted with your 

characters that they live and grow in your imagination exactly as if you 

saw them in the flesh; and finally, tell their story with all the truth and 

tenderness and severity you are capable of... "(Porter, soos aangehaal 

in; Vos, 1996b:187). 

'n Storie is baie soos 'n afloswedloop waarin een gebeurtenis deur die 

doeltreffende afgee van die boodskap in 'n volgende gebeurtenis vloei in 

spanningsvolle afwagting op die voleinding. In 'n storie is daar altyd gebeure en 

karakters teenwoordig wat in 'n bepaalde ruimte en tyd in taal handel. Hierdie 

taalhandeling behels baie meer as net die ordening van die storiegegewe. Die 

ordening van die storiegegewe vorm deel van 'n vertelproses wat 

identifiseerbare betekeniseenhede tot stand bring. Hierdie betekeniseenhede 

vorm gesamentlik as onskeibare geheel, 'n Verhaal wat 'n samehangende 

boodskap kommunikeer. Die prediker vertel nie self die verhaal nie. Hy of sy 

maak gebruik van 'n verteller wat die verhaal orden en as't ware reguteer in 'n 

gemaakte vertelteks wat afgebaken word teenoor die buitewereld. Die prediker 

verkondig dus 'n boodskap soos gesien deur die oe van 'n verteller. 

Hierdie gemaakte vertetteks (verhaal) is in wese 'n deeglik gestruktureerde 

boodskap wat deur erkende literere tegnieke en strategies so geslyp is dat dit 'n 

literere gesprek wat op verskeie vlakke funksioneer met "ideale" hoarders kan 

aanknoop. Die "ideate" hoarders verwys na hoarders wat betrokke wit raak by 

die gesprek. Nie alle informasie word in die gestruktureerde boodskap 

deurgegee nie. Daar word ook ruimte (hiate) gelaat vir die hoarders om self 'n 

bydrae te lewer deur afleidings te maak en betekenis uit hul eie 

beleweniswereld toe te voeg. Die verhalende preek as kunsvorm is immers 'n 
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dialogiese gesprek waarby beide prediker en hoarders op gelyke voet betrokke 

is. 

Die verteller is goed bekend met die hoarders en hul situasie en kan as 

sodanig met hierdie agtergrond die verhaal volgens die bepaalde intensie van 

die preekteks enkodeer in begrippe waarmee die hoarders in hul begripswereld 

bekend is en mee kan identifiseer. 'n Afgebakende gerepresenteerde wereld 

word dus tot stand gebring deur 'n bewuste klontering van gebeure, karakters, 

ruimte en tyd wat as taaleenheid die intensionele effek van die ge

eksegetiseerde Bybelteks in die besonder wil kommunikeer. 

In 'n verhalende preek as kunsvorm gaan dit ten diepste om kommunikasie. In 

hierdie vorm kommunikeer die prediker indirek met die hoarders deur 'n verhaal 

waarin die kommunikasiehandeling ge-enkodeer is. Dit stel die hoarders in 

straat om naas logiese analises ook op 'n emotiewe wyse betrokke te raak by 

die intensie van die oorspronklike Skrifteks deur 'n proses van waarneem, 

interpreteer, beredeneer en beoordeel. In hierdie proses word oak 'n mosaiek 

van ander soortgelyke tekste en gebeure uit die prediker en hoarder se eietydse 

beleweniswereld en historiese aanwas betrek. Die verhalende preek as 

kunvorm konstitueer per se binne 'n dialogiese gesprek wat as wordingsproses 

beide prediker en hoarders betrek en wat lei tot 'n bepaalde denkrigting wat 

transformasie kan bewerkstellig. Die opmerking van Vos (1996b:191) oor 

verhalende preke in die algemeen is eweneens van toepassing op die 

verhalende preek as kunsvorm: 

"Mense word gebore en sterf, hulle leef tussen herinneringen hoop. Dit 

alles vind plaas te midde van ontvouende menslike gebeure. Die 

menslike lewe is gerig op 'n teks. Daarom word betekenis gewoonlik in 

narratiewe strukture gevind. Die verhaal wat sin aan mense se lewens 

gee, moet die verhaal van God en alle mense wees, 'n grater verhaal as 

ons persoonlike verhale of selfs die van 'n Christelike 

geloofsgemeenskap (Buttrick, 1994a: 16-17)." 
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Voordat daar met die ontwerp van 'n verhalende preek as kunsvorm begin 

word, is dit noodsaaklik dat die prediker horn of haar ten opsigte van die 

volgende opdragte kan verantwoord: 

• Is die preektema en preekdoel wat uit die ge-eksegetiseerde 

materiaal ontvou lank genoeg oordink en toepaslik eietyds 

gekodeer? 

• Kan die tema met 'n raamwerk beklee word in die vorm van 'n 

storielyn? 

• Is die karakters so goed bekend dat hulle gevisualiseer kan word en 

is daar redelike sekerheid oor die redes waarom hulle in die 

betrokke skryfsituasie so reageer? 

• Is die voorgestelde raamwerk ondersoek in terme van: 

Die ruimte waarin die verhaal afspeel. Dit is belangrik om die 

destydse situasie van die oorspronlike hoarders van die Skrifteks goed 

te ken, voordat die eietydse situasie in die preek kodeer kan word. 

Atmosfeer en interessante besonderhede wek die belangstelling van die 

hoarders. 

Die hoofkarakter se karaktertrekke. Deur bepaalde eienskappe van en 

gebeure random die figuur van die hoofkarakter, ontstaan daar meestal 

konflik of ironie. Deur die reaksie van die hoofkarakter bly die verhaal 

aan die beweeg. Soms word ander probleme en intriges ingebou om die 

hoofprobleem of konfliksituasie te belig of op te klaar. 

Die konflik wat rondom die hoofkarakter ontstaan. In 'n verhalede 

preek as kunsvorm dra die konfliksituasie by tot die spanningslyn in die 

verhaal. Hierdie spanningslyn is uiters belangrik vir die opbou van die 
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verhalende preek as kunsvorm. Dit moet die hoarders se nuuskierigheid 

reg van die begin af op so 'n manier prikkel dat hulle betrokke bly by die 

verhaal. Dit bring ook mee dat die karakters soms heel verrassend 

anders moet optree as wat verwag word. Verder hou die spanning ook 

verband met die tempo waarteen die verhaal beweeg, wat meebring dat 

daar nie 'n oormaat van inligtring deurgegee moet word wat die tempo 

vertraag, of te min, wat die tempo versnel nie. 

Die funksie van ander karakters. Hierdie karakters moet volledige 

figure wees en dien meesal as rigtingswysers om die hoofkarakter aan 

homself of haarself te verklaar in terme van die intensie van die teks. 

Dialoog. Die dialoog moet natuurlik wees en nie herhalend nie -dit word 

soms nuttig gebruik vir selfbeskrywing, veral wanneer daar emosies ter 

sprake is. 'n Karakter betree, soos 'n mens, nooit 'n bepaalde faset van 

die werklikheid met net een enkele emosie nie. 

• Hoe moet taal in die preek hanteer word? 

Woordharmonie is uiters belangrik. Om iets ten voile te beskryf is 

oormatig. Veral byvoeglike naamwoorde kan soms uiters nadelig wees. 

Die taal van die preek moet die gesprekskarakter daarvan eietyds 

bevorder en helder beskrywend wees. Die hoarders moet kan ruik, proe, 

sien, voel en ervaar wat beskryf of gebeeld word. Dit moet die inhoud 

kan bedien as 'n ingelegde geel perske in goue stroop. 

• In watter styl gaan die preek aangebied word? 

Gaan die verhaal 'n eiesoortige stempel dra wat dit onderskei van ander 

preekstyle? Edel wyn word nie bedien uit 'n blikbeker nie. 'n Verhalende 

preek as kunsvorm bied nie ruimte vir 'n platvloerse en oppervlakkige styl 

nie. Dit moet skone harmonie in ewewig bevorder: "Goue appels wat in 

silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd" (Spreuke 

25:11 ). 
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• Nadat hierdie opdragte deurdink is (meditasiefase), kan daar oorgegaan 

word tot die ontwerp van die verhalende preek as kunsvorm. Die proses 

verloop soos volg: 

A. In 'n verhalende preek as kunsvorm moet daar eers 'n keuse 

gemaak word vir 'n verteller. 

Die gestruktureerde boodskap kom tot stand vanuit die visie (fokalisasie) 

van die verteller ( abstrakte of ge"impliseerde auteur). Die wyse waarop 

die verhaal gestruktureer en deur die prediker as rasionele verteller vir 

waarheid oorvertel word, dra by tot die effek van die teks. Belangrike 

riglyne by die keuse van 'n verteller is die volgende: 

• Stel vas hoe die verteller in die oorspronklike Skrifteks die hoarders 

benader. In Bybelse tekste gaan die verteller altyd van die standpunt uit 

dat die konkrete handeling en visie die standpunt van God is. Die 

verteller kan ook ingestel wees om die verkeerde handeling of visie wat 

God se standpunt opponeer, teen te staan. 

• Stel vas wie die verteller in die oorspronklike Skrifteks is. 'n Verteller kan 

in die eerstepersoon die verhaal oordra (interne verteller). 'n Voorbeeld 

hiervan word in Lukas 1 :3-4 aangetref: "Daarom het ek dit goedgedink 

om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal nou

keurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat 

die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is." 'n 

Eerstepersoon verteller gee duidelik te kenne dat hy of sy seker is van sy 

of haar saak. Die vertellers in Bybelse verhale werk egter meesal in die 

derdepersoon (eksterne verteller) byvoorbeeld Markus 1 :4: "So het 

Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die 

mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe, en dat 

hulle hulle moet laat doop. "Daar kan ook van 'n alwetende verteller 

gebruik gemaak word. So 'n verteller beskik oor kennis van die gedagtes 
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en gevoelens van die verskillende karakters in die verhaal. Dit moet 

egter in gedagte gehou word dat Bybelse vertellers in die Nuwe 

Testament dikwels aardsgebonde is. Anders as in die Ou Testament, 

spreek hulle nie altyd direk God se gevoel ten opsigte van 'n bepaalde 

saak uit nie. Etiese riglyne word eerder implisiet aangebied. 

Stel die verteller se visie (fokalisasie) vas. Deur sy of haar betrokkenheid 

by die karakters gee die verteller sy of haar visie weer op 'n bepaalde 

wyse: 

• Dit kan direk wees deur hulle aan die woord te stel (ongedeelde visie). 

• Dit kan geskied deur die visie van die verteller aangaande 'n karakter 

weer te gee. Die verteller praat dan en die karakter sien. 

• Die visie van een karakter aangaande 'n ander karakter kan deur die 

verteller onder woorde gebring word (gedeelde visie). Die hoeveelheid 

kanse wat 'n karakter kry om te sien in 'n verhaal, het te make met die 

magsverhouding tussen karakters. Hoe meer neutraal die verteller se 

visie van 'n karakter uitgebeeld word, hoe meer simpatie het die hoarders 

met die karakter. 

• Die funksie van 'n verteller word duidelik as dit in die metafoor van 'n 

rolprentkamera se werking verduidelik word. Hartin stel dit soos volg: 

"The narrator operates very much like a movie camera which focuses 

attention on different aspects of the story. But, more than any movie 

camera can do, the narrator guides the reader in so many ways to 

absorb the point of view that he wishes the reader to absorb" 

(Swanepoel, 1992:7). 
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B. In 'n verhalende preek as kunsvorm is die inleidende gedeelte baie 

belangrik. 

Die openingsin dien reeds as invalsoomblik. Dit moet kart en bondig in 

eietydse taal en begrip die hoarder intellektueel en emosioneel aan die 

preekteks en die prediker bind. 

Die inleidende gedeelte moet oak reeds die tema van die preek op 

implisiete wyse aankondig. Dit geskied deur gebruik te maak van ironie 

en/of kontras wat as teenstrydige denkwyses; onderskeidelik beliggaam 

in 'n protagonis en antagonis, groepe of gebeure, dien as motoriese 

moment vir die ontwikkeling van 'n verhaalplan. Al die bou-elemente 

(handelinge, karaktrers, tyd en ruimte) figureer reeds in die inleiding. Die 

inleidende gedeelte skakel met opeenvolgende gedeeltes wat die 

konfliksituasie verklaar en uiteindelik tot 'n resolusie lei. Hierdie resolusie 

moet uiteindelik die hoarders oproep om in navolging van die intensie 

van die teks, soortgelyk op te tree. Die tema moet 'n loergaatjie op die 

landskap van die preekteks bied (Vos, 1996b:190). 

Die inligting wat in die inleiding vervat is, moet chronologies-kousaal in 'n 

gekodeerde vorm georden wees. Hierdie kodes moet eietyds en bekend 

aan die hoarders wees. Dit moet hulle situasie en belewenis van die 

werklikheid betrek en die relevansie van die vertelling se boodskap 

duidelik oordra. Dit moet nooit buite rekening gelaat word dat die 

inleiding by 'n verhalende kunsvorm 'n inleiding tot 'n vertelling is nie. In 

'n verhalende preek as kunsvorm word 'n storie verhaal. 

C. In 'n verhalende preek as kunsvorm ontvou die verhaalplan vanuit 

die inleidende gedeelte. 

Dit konstitueer as 'n ideeweb wat met 'n bepaalde intensie saamgestel 

is uit 'n interaksie tussen gebeure, karakters, tyd en ruimte. Hierdie 

elemente beskik oor eiesoortige strategiese waardes waarmee die 
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verhaal volgens die oorspronklike teks se intensie opgebou kan word. 

Die prediker as rasionele verteller moet kennis neem van hierdie 

strategiese waardes tydens die opbou van 'n verhalende preek as 

kunsvorm. 

Die volgende bou-elemente en strategiese waardes daaraan verbonde is 

belangrik: 

GEBEURE 

In 'n verhalende preek as kunsvorm impliseer gebeure handelinge. Handelinge 

het 'n samebindende funksie wat elke vertelde en onvertelde onderdeel 

saambind tot 'n geheel. Daar moet doelgerig met gebeure in 'n verhalende 

preek as kunsvorm gewerk word. Die gebeure beskryf nie net 'n literere reis 

nie, dit maak ook van die hoarders medereisigers. In verhalende kunsvorme 

moet daar beweging wees. 'n Verhaal is 'n reeks gebeurtenisse (dinge wat 

gebeur of deur akteurs verrig word) wat deur 'n verteller geselekteerd en 

gekombineerd aangebied word. Hierdie konstruksie van gebeure laat 'n 

verhouding ontstaan tussen dit wat die hoarder in die vertelteks hoor en die 

storie wat hy of sy uiteindelik daaruit konstrueer. Die storielyn wat die leser 

konstrueer word voortdurend aangevul met sy of haar ervaring van die wereld 

buite die vertelteks. Daarom figureer handelinge ook in die oop hiate wat vir die 

hoarders in die vertelteks gelaat word om medeskeppend die geheelbeeld te 

konstrueer. In die konstruksie van 'n verhalende preek as kunsvorm is dit 

belangrik om te onthou dat 'n handeling nooit apart figureer nie. Betekenis kom 

tot stand wanneer handelinge reeksgewys en groepsgewys binne konteks 

geaktiveer word. In die uitbou van die verhaalplan kan gebeure soos volg 

aangewend word: 

• Beheer beweging in die preek deur gebeure te versnel, te vertraag of te 

verander. Hierdeur word die hoorders meegevoer onderweg na die 

eindbestemming van die preek. Herhalings versnel en weglatings 

vertraag beweging. 
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Ora bepaalde waardes oor deur die handelinge van karakters. Die 

handelinge van 'n priester dra byvoorbeeld sosiale en godsdienstige 

waardes oor, terwyl 'n koning iets van God se regeermag uitbeeld. 

Maak gebruik van nie-verbale handelinge deur 'n verandering van 

toestand op te neem in die beskrywing van 'n karakter se handelinge. Dit 

kan aktief of passief wees soos byvoorbeeld 'n beskrywing van iemand 

wat ontwaak of aan die slaap raak. Hiermee kan breuke in die vertelteks 

bewerkstellig word. 

Maak gebruik van verbale handelinge. Die dialoog van karakters kan 

beweging aandui. Beweging weg van of na die loop van die verhaal kan 

byvoorbeeld bewerkstellig word deur 'n stalling wat 'n karakter maak en 

op te volg met vrae. Sodoende word daar nader beweeg aan die 

spesifisering wat eers net 'n bewuswording was. Karakters hoef nie alles 

te verwoord wat hulle dink nie. Hulle kan selfs die teenoorgestelde 

impliseer met wat hulle se. Ontlok handeling deur gemoedsbeweginge. 

Saamgeperste lippe, oe wat rek, 'n frons,ensovoorts ontlok bepaalde 

reaksies en gedrag by hoarders. 

Gebeure dra by tot die voortstuwing van 'n verhaal onderweg na die resolusie. 

In die handelingsverloop is die opbou van spanning belangrik. Die prediker 

moet die fyn spel wat die hoarders kodes laat verwissel op 'n subliminale vlak 

tussen die vertelde teks en die werklikheid ten volle benut. 

KARAKTERS 

Sander karakters is 'n verhaal nie moontlik nie. In 'n verhalende preek as 

kunsvorm moet die prediker as rasionele verteller daarmee rekening hou dat 

God en die mens in Bybelse verhale optree. In Bybelse verhale ontdek ons wie 

God is en hoe Hy handel. Hy handel en die mens reageer. Die mens kan 

daarop reken dat daar vir horn of haar 'n plek in God se verhaal is en as 

sodanig kan die Bydelse verhale as patrone vir die lewe aanvaar word. 
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Menslike karakters moet in 'n verhalende preek as kunsvorm altyd eg-menslik in 

hulle sosiale en religieuse konteks uitgebeeld word. 'n Hoarder moet horn of 

haar met die karakters kan identifiseer wat vra na 'n positiewe en direkte 

identifikasieaanbod wat gewillig en spontaan aanvaar kan word. Dit is 

kenmerkend van die laat twintigste eeu om al hoe meer weg te beweeg van 

eksplisiete na implisiete karakterisering as handeling binne konteks. Die 

hoarders bou dus 'n karakter op deur middel van karkatereienskappe en 

gegewens wat deur die karakter self of deur 'n eksterne verteller meegedeel 

word. Namate die hoarders begin saamleef met die ervaring van die karakters 

en hulle optredes begin ooreenstem met hul eie bestaanswerklikheid, word die 

proses van karakterisering voltrek. lmplisiete karakterisering bevorder die 

moderne preekteorie se beskouing oar verhalende preekvorme, aangesien die 

hoarders by die totale teksproses betrek word en as sodanig die 

karakteriseringsproses kan volg deur nuanses, kontoere en definisies aan die 

oop gapings te verskaf. In die vertelteks self le daar informasiebronne opgesluit 

wat implisiete sowel as eksplisiete informasie aan die hoarders kan oordra. 

Hierdie informasiebronne kan soos volg by 'n verhalende preek as kunsvorm 

ingebou word: 

.;:::;E=k=s"""p=li=s=ie=te.;:;...;.:in=f:..;;;o;..;..r=m=a=s;..;..ie;:;...._ ________ lmplisiete informasie 

• Gee direkte inligting aangaande 'n 

karakter. Vertellers word op hul 

woord geneem. 

• Gebruik opmerkings van mede

karakters te midde van verewik

kelde verhoudings. 

• Laat 'n karakter homself verklaar. 

Beskryf die optrede van 

karakters sodat die hoarders 

afleidings kan maak. 

Hits die hoarders aan om die 

karakters in die hede te lees. 

Beskryf 'n karakter se voor

koms, omgewing en evalueer 

gesprekke. 
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Uit hierdie informasiebronne kan die hoarders ondermeer met referensiele 

karakters wat hul historiese, politiese, sosiale of mitiese wereld verteenwoordig, 

identifiseer. Die identifikasie is egter afhanklik van die hoarders se betrokke 

kultuur. Hulle kan ook identifiseer met koppelaarkarakters wat 'n spreekbuis 

word van die verteller, die hoarders self of hul verteenwoordigers in die teks. 

So ook met anaforiese karakters wat hul ontstaan en bestaan vanuit die 

verhaalgeheel ontleen en voortdurend verwys na gebeure wat vroeer in die 

storie gebeur het. Om 'n gelonte lading aan karakterisering te verleen ten einde 

die hoarders te betrek binne hul konteks, kan tegnieke soos die volgende 

oorweeg word: 

• Maak gebruik van benaming om karakters in 'n spesifieke situasie se 

funksie te belig in terme van die verhaal in geheel. Die naam van 'n 

karakter karakteriseer nie net nie, maar dra oak 'n besondere 

hoeveelheid informasie aan die leser oor. Bybelse naamgewing het 

besondere eienskappe oorgedra van die spesifieke karakter. Hierdie 

benaming het ook kontekstuele betekenis, byvoorbeeld: Die arm man 

Lasarus (God is my hulp - afhanklik van God) wat voor die huis van die 

ryk man (selfgenoegsaam) op oorskiet kos gewag het (Lukas 16:19-21). 

In 'n verhalende preek as kunsvorm moet predikers rekening hou met 

naamgewingspatrone binne die tyd en maatskappy waarin daar gepreek 

word. 

• Gebruik subjektiewe analises deur rigtingswysers aan die hoarders te 

betrek by die verskillende verhaalvlakke en die oordrag van informasie. 

Karakters kan op so 'n wyse aangebied word dat hulle tot selfbeskouing 

oorgaan deur introspeksie. Hierdie selfanalises lei tot die identifisering 

van verborge lae van die gees wat verskillende fasette van die karakter 

se persoonlikheid kan belig. Ander karakters kan oak gebruik word om 

positiewe, negatiewe of neutrale kommentaar oar 'n karakter te lewer. 
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Beskryf 'n karakter se handelinge. Die beskrywing van 'n karakter se 

handelinge is sterk karakteriserend en dra informasie aangaande die 

karakter implisiet oor, sander om horn of haar te etiketteer. 

Wees versigtig wat 'n karakter se en die wyse waarop dit gese word. 'n 

Mondelinge uiting is nooit neutraal nie en dra altyd karakteriseerde 

informasie oor. Moses se afskeidsgesprek in Deuteronomium 32 wil 

byvoorbeeld bepaalde herinneringe oproep. Daardeur rapporteer hy sy 

waarnemings en geloofservaring vir die hoarder. 

• Maak gebruik van innerlike monoloog by 'n karakter. Moenie 

kommentaar lewer of probeer verklaar as 'n karakter byvoorbeeld yl of 

droom nie. Laat dit aan die hoarder self oor. 

• Koppel hierdie illogiese gedagtepatrone aan ander patrone wat 

voorheen duidelik uitgespreek is. Gebruik ook direkte en indirekte redes 

van karakters om innerlike monoloog weer te gee. 

Een van die belangrikste vereistes vir persoonsbeelding is konsekwentheid. 

Elke karakter moet in 'n verhalende preek as kunsvorm 'n funksie vervul. Hy of 

sy moet 'n bydrae lewer tot die tekening van die hoofkarakter; doel van sy of 

haar ruimte vorm en deur parallelle en kontraste iets van horn of haar meedeel. 

RUIMTE 

Menslike ervaring word altyd ruimtelik-temporeel bepaal. Hierdie dimensie van 

ervaring is omvattend en omsluit aspekte soos die visuele, ouditiewe, taktiele 

waarneming, reuk en smaakgewaarwordinge in. 

Ruimte is dus voortdurend aanwesig in 'n verhalende preek as kunsvorm. Dit kan 

durend of duratief van aard wees, wat meebring dat al word ruimte deur 'n enkele 

beskrywing daargestel, sal die karakters aaneenlopend binne daardie ruimte 
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beweeg en optree. In 'n verhalende preek as kunsvorm word ruimte genuanseerd 

benut. Die vertelteks word ruimtelik opgebou uit kodes (informasiebronne) waarin 

die verteller en karakters herken word deur die hoorders. Dit impliseer dat ruimte 

deur 'n dubbele duidingsproses figureer naamlik deur die verteller en personeteks 

sowel as in die leser se konstruksie vanuit die kodes daarin vervat. By die 

konstruksie van 'n verhalende preek as kunsvorm kan die volgende stategiee 

nuttig aangewend word: 

• Bepaal die funksies wat ruimte in die oorspronklike teksgedeelte vervul. 

Bou dit aan 'n karakter? Skep dit atmosfeer of spanning? Is dit 

simbolies van aard wat bepaalde waardes verdiep? Hierdie identifikasie 

is 'n waardevolle leidraad oor hoe die oorspronklike outeur te werk 

gegaan het om die intensie van die teks te belig. 

• Bepaal hoe ruimte aangebied gaan word. Dit kan eksplisiet deur direkte 

beskrywing geskied of implisiet. In 'n verhalende preek as kunsvorm 

moet implisiete aanbiedinge bevorder word, aangesien dit bydra tot die 

rykheid van die verhaal se tekstuur en bepaalde patrone skep tussen 

byvoorbeeld lig en donker asook vertikale en horisontale verhoudings. 

• Maak gebruik van herhaling. Ruimtegegewens word betekenisvol en 

aktief as dit telkens in die vertelteks terugkeer. 'n Pleknaam wat 

herhaaldelik voorkom veroorsaak later dat 'n handeling nie kan realiseer 

as dit nie daar plaasvind nie. 'n Piek wat egter by 'n eerste benoeming in 

besonderhede voorgestel is, hoef later net na verwys te word. 

• Gebruik akkumulasie. Deur meer informasie aan 'n gegewe ruimte 

beskikbaar te stel, word 'n lee kode met moontlikhede gevul. Die invul 

en aanvul word dus konstituerende attribute. 

• Benoem eers 'n ruimte en beskryf dit daama stelselmatig. Die hoorder 

word sodoende al meer ge"inspireer om die ruimte te interpreteer in terme 

van 'n oop ruimte. 
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Koppel die ruimte aan 'n karakter. 'n Tronk ontneem byvoorbeeld 'n 

karakter sy bewegingsvryheid en open moontlikhede vir reaksies in 

gedagtevlugte. 

In die een-en-twintigste eeu word ruimte en tyd al hoe minder as 'n 

skeibare entiteit beskou. 'n Vorm van tydruimte is aan die ontwikkel. Tyd 

en ruimte word in hierdie uiteensetting afsonderlik aangedui ter wille van 

identifisering. 

In 'n verhalende preek as kunsvorm is gebeure aangewese op beweging en die 

handelinge van karakters. Tyd word bewerkstellig deur insidente op 'n tydskaal 

te rangskik in 'n bepaalde volgorde. Namate gebeure al hoe meer gelyktydig 

plaasvind, moet hulle multilineer langs mekaar geplaas word, wat 'n keuse ten 

opsigte van volgorde noodsaak. In 'n verhalende preek as kunsvorm moet die 

verteller dus doelbewus tydsafwykings in die chronologiese patroon 

bewerkstellig sodat die hoarders oor die funksie en doel daarvan kan besluit. 

Dit geskied deur gebruik te maak van terugverwysings en voortuitverwysings. 

Terugverwysings word geaktiveer deur byvoorbeeld vergelykings, parallelle en 

teenstellings tussen die hede en die verlede of dit kan ingebed word as 'n 

herhinnering van 'n karakter. Vooruitwysings veronderstel egter 'n bepaalde 

voorkennis. Die verteller moet met 'n agternaperspektief die hoarders 

aanspoor, lei of mislei op soek na dit wat nog ontdek moet word as gevolg van 

'n gebrek aan die oorkennis. 

Hierdie vooruitverwysings word gewek deur gebruik te maak van verwagtings, 

verlangens en begeertes. Die volgende strategiee kan nuttig aangewend word 

by die opbou van 'n verhalende preek as kunsvorm: 
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Benut die vertelritme van die preek deur die verhouding tussen verteltyd 

en vertelde tyd te wissel met behulp van 'n ellips. Deur slegs kriptiese 

gegewens te verskaf, kan 'n vermoede by die hoarders gewek word 

waarmee die gaping gevul kan word. 'n Hierargie van gegewens kan so 

geskep word waarmee die hoarders kan besluit wat belangrik is en wat 

nie. Daar kan ook van 'n opsomming gebruik gemaak word om 'n 

aansienlike verloop van tyd te dek. Kort frases suggereer gewoonlik 'n 

verloop van tyd. 

Maak gebruik van dramatisering. Tyd realiseer ook in dialoog . 

Aangesien die hoarder direkte toegang het tot die woorde, denke en 

dade van die karakters is hulle nie so afhanklik van die verteller nie. Die 

tydsduur korreleer dan hoofsaaklik met die van die storie. 

• Gebruik uitvoerige beskrywings van 'n insident om die tydsduur in die 

vertelteks te vertraag of te relativeer. Deur die dialoog te onderbreek of 

karakters en die verteller te laat bespiegel, kan die storie tot stilstand 

gebring word, terwyl die vertelteks aangaan. 

• Beheer die spanning in die verhaalgang deur die tempo te wissel. Die 

tempo is op sy vinnigste as daar opgesom word; dit vertraag tydens 

vertelling en beweeg nog stadiger tydens toneelmatige aanbiedinge. Dit 

kom tot stilstand met pouserings. 

• Verskaf informasie of beklemtoon spesifieke gebeure deur van 

frekwensie gebruik te maak. Frekwensie behels herhaling. Herhaal 

eenmalig wat eenkeer gebeur het of vertel meer kere van iets wat gebeur 

het. lets wat herhaaldelik gebeur het kan ook een keer vertel word. Die 

hoarder akkumuleer voortdurend informasie, wat die volgende herhaling 

'n punt van ooreenkoms met die vorige maak. 
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In die voorafgaande uiteensetting is enkele literere strategiee en tegnieke 

uitgewys. Die opbou van 'n verhalende preek as kunsvorm is 'n moeilike 

opgaaf wat nie alleen kreatiwiteit verg nie, maar ook die aanleer van sodanige 

strategiee en tegnieke. Die strategiee en tegnieke wat hier uitgewys word, is 

eerstens bedoel om die prediker bewus te maak van die "werking" van 'n 

verhaal en tweedens om 'n basis te bied vir die opbou van "literere gereedskap" 

waarmee gewerk kan word en wat voortdurend aangevul moet word. 

Die verhaal as kunsvorm konstitueer uiteindelik as 'n geheel vanuit 'n fyn 

aanvoeling vir en kombinasie van die bou-elemente. 'n Koppeling van tyd met 

die aspek van gebeure sal byvoorbeeld fokus op 'n proses van verandering, 

terwyl 'n koppeling van tyd en karakters toegang verleen tot 'n karakter se 

opbou van 'n eie ruimte. Tyd en ruimte weer, skep moontlikhede vir 'n 

dinamiese wisselwerking met karakters en gebeure. 

0. Die slotgedeelte van 'n verhalende kunsvorm moet die resolusie 

bevat van die konfliksituasie wat reeds in die inleiding ter sprake 

kom. 

Die slotsin kan beskou word as die oomblik van "uitfasering" in die verhaal. Dit 

moet verkieslik 'n "oop" einde wees wat impliseer dat die slotreel 'n sleutel op 

sigself moet wees. Volgens Vos (1996a:199) is die begin en die einde van 'n 

verhaal soos inaseming en uitaseming waarvan die liggaam vir sy lewe 

afhanklik is. 'n Verhalende preek as kunsvorm leef van die begin- en slotsinne. 

Daar moet nie nuwe inligting in die slotgedeelte bygevoeg word nie (Ricoeur, 

1985:20-28). 

Langs hierdie weg het die verhalende preek as kunsvorm te make met die 

uitwysing en uitdrukking van die werklikheid van God in ons alledaagse bestaan 
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met al die implikasies wat dit inhou (Cilliers, 1998:31-50). Dit konstitueer as 

kunsvorm wanneer dit op grand van waarnemerbetrokkenheid as 'n proses van 

hoar, interpreteer, beredeneer en beoordeel realiseer. 'n Wye spektrum van 

belewingswerklikhede word sodoende by die interpretasie van die teks betrek. 

6.3 KONKLUSIE 

In die eerste hoofstuk van hierdie ondersoek was die volgende formulerings 

belangrik: die doel, probleem, metode, teoretiese stelling en die argument. 

Daar word nou aan hierdie formulerings aandag gegee. 

6.3.1 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die doel van hierdie ondersoek was om die preek as kunsvorm te evalueer 

random sy plek in die moderns homiletiese teorie. 'n Belangrike aspek van 

hierdie studie is die beleweniswereld en eietydse behoeftes van moderns 

hoarders wat in 'n tyd van transformasie vra na verhalende prediking as 'n 

gepaste preekvorm. Hierdie doel is bereik deur die ontwikkeling van 

preekvorme in relasie tot tyd na te gaan. 

Daarna is die verhalende preek as kunsvorm sui generis konseptueel as teorie 

ontwikkel vanuit ooreenstemmende kenmerkende eienskappe van 'n kunsvorm, 

soos dit eiesoortig by 'n moderne Afrikaanse roman as erkende verhalende 

kunsvorm voorkom. Ten slotte is die preek as verhalende kunsvorm sui 

generis identifiseer, geevalueer en as 'n aanvullende en passende komponent 

binne die moderne homiletiese teorie geplaas. 
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6.3.2 DIE PROBLEEM 

Die vraag wat in Hoofstuk 1 gevra is, naamlik: "Kan die preek as kunsvorm 

geevalueer word rondom die plek wat dit inneem in die modeme homiletiese 

teorie?" kan nou beantwoord word. 

Hierdie ondersoek bevestig dat die modeme homiletiese teorie in staat is om 'n 

verhalende preek as kunsvorm konseptueel as teorie te ontwikkel, en as 

aanvullende komponent by die teorie van verhalende prediking in die modeme 

homiletiese teorie te plaas. Die antwoord op die die vraag is dus "ja". Hierdie 

opgaaf is moontlik omdat die moderne homiletiese teorie beklemtoon dat daar 

by die situasie van die hoorder begin word; dat die teks belangrik is en nie 

afgeskeep mag word nie; dat die hermeneutiese eise tydens die voorbereiding 

van die preek nagekom moet word en dat dialogiese kommunikasie tydens die 

preeklewering tussen prediker en hoorders 'n werklikheid word. 

6.3.3 DIE METODE EN VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 

Die metode wat in hierdie studie gevolg is, was die van 'n teoretiese ondersoek. 

In Hoofstuk 1 is die doel, probleem, metode en teoretiese stalling van die 

ondersoek aangedui. Enkele resente opmerkinge oor preekvorme is daarna as 

inleidende gedagtes voorgehou. In Hoofstuk 2 is die ontwikkeling van 

preekvorme histories nagegaan en die verhalende vorm van prediking as die 

mees gepaste preekvorm vir die huidige konteks ge"identifiseer vanuit die 

problematiek van gepaste preekvorme wat in die twintigste eeu ontstaan het. 

Die aard en funksie van vormgewing in die moderne kunsteorie is in Hoofstuk 3 

vanuit 'n kommunikatiewe aanname ondersoek en as literere kommunikasie 

teoreties verantwoord binne die modeme Afrikaanse roman as erkende 

verhalende kunsvorm sui generis. In Hoofstuk 4 is belangrike insigte in die 

modeme preekteorie, wat krities opgebou is uit die bydraes van onder meer 

Pieterse, Long, Dingemans en Vos en betrekking het op hierdie ondersoek, 
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uiteengesit. Daar is gefokus op die verhalende preek as 'n gepaste vorm in 

moderne prediking. In Hoofstuk 5 is die verhalende preek as kunsvorm sui 

generis vanuit die teorie wat deur die loop van die ondersoek konseptueel 

opgebou is, uitgewys. Dit geskied na 'n vergelykende ondersoek van die 

wesenstrekke van 'n kunsvorm wat gemeenskaplik by 'n moderne Afrikaanse 

roman as eiesoortige, erkende verhalende kunsvorm en die vorm van 'n 

narratiewe teksgedeelte uit die evangelie volgens Matteus voorkom. Uit hierdie 

gegewens word opbou-elemente waarmee 'n verhalende preek as kunsvorm 

kan konstitueer, uitgewys. In Hoofstuk 6 word die ge"identifiseerde verhalende 

preek as kunsvorm sui generis teoreties geplaas as aanvullende komponent 

van verhalende prediking in die moderne homiletiese teorie. 

6.3.4 DIE TEORETIESE STELLING 

Die teoretiese stelling wat in hierdie studie ondersoek is, is die volgende: Die 

moderne homiletiese teorie kan 'n geskikte preekvorm aan die hand van 

literere kriteria wat die Afrikaanse roman as erkende verhalende kunsvorm 

onderskei, as teorie konseptueel ontwikkel, evalueer en binne die moderne 

homiletiese teorie as aanvullende komponent wat daarby pas, plaas. Hierdie 

verhalende kunsvorm kan die kerk, die enkeling en die moderne samelewing in 

'n tyd van transformasie ten beste dien. Die teoretiese stalling is deur hierdie 

ondersoek bevestig. Die moderne homiletiese teorie is ontwikkel vir hoarders in 

'n moderne samelewing (Pieterse, 1991 :45). Die moderne hoarders van 

prediking bevind hulle tans op die kruispunt tussen die Christelike tradisie en 'n 

moderne sosiale en kulturele konteks. Die prediking moet vanuit die Skrif die 

hoarders aktiveer om antwoorde te help vind op die eietydse vrae en probleme 

van groepe en enkelinge in die samelewing. Die onderlinge sorg in 'n 

gemeente het immers te make met mense se probleme in en buite die 

gemeente. In 'n preek is nie net die inhoud belangrik nie, maar ook die vorm 

waarin die inhoud oorgedra word. In die moderne homiletiese teorie word 

inhoud en vorm as een beskou. Die mees resente hermeneutiese benaderings 

benadruk die effek wat tekste soos Bybeltekste, preektekste of suiwer literere 
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werke soos fiksie of gedigte op 'n hoorder het. Hierdie eienskap van tekste om 

'n bepaalde effek op hoarders of lesers te he, het daartoe gelei dat tekste binne 

'n oorkoepelende perspektief as instansies van kommunikasie beskou word. 

Dit het die vorm van oordrag be"invloed. Daar het 'n transformasie (verskuiwing) 

plaasgevind vanaf normatiewe uitsprake na meer algemene verskynsels in 

fiksionele kommunikasie wat die verhalende vorm as die mees geskikte van die 

oordrag beklemtoon. Formele artistieke middele wat meerduidigheid in die 

hand werk, geniet tans voorkeur bo die inhoudelike. Kunsvorme beskik by 

uitstek oor sodanige middele wat naas die analitiese ook die emotiewe betrek. 

Die hoarders van 'n preek word dus deur bepaalde kwaliteite van die inhoud en 

vorm daarvan gestimuleer tot 'n volledige proses van hoor, interpreteer, 

beredeneer en beoordeel, wat impliseer dat 'n wye spektrum van 

belewingswerklikhede ( ook die sosiale en kulturele) by die interpretasie van die 

teks betrek word. 'n Proses waarin die teks telkens toegelaat word om oor 

grense te breek en waar die hoarder wat daarby betrek word in daad en spel sy 

eie grense transendeer, word veronderstel. 

Die proses van transformasie wat die moderne hermeneutiese benadering 

kenmerk; die veranderde beleweniswereld en verstaanshorison van die huidige 

hoarders, asook die eiesoortige aard van Bybelse literatuur is vanuit 'n 

kommunikatiewe aanname in 'n kunsvorm binne die moderne homiletiese teorie 

haalbaar. Die teorie orienteer binne die kommunikatiewe handelingsteorie as 

metateorie wat ingestel is op dialogiese kommunikasie wat betekenisgewing 

deur waarnemerbetrokkenheid bevorder en 'n bepaalde denkrigting by die 

hoarders tot gevolg het. As sodanig kan dit verandering bewerkstellig. Die 

teoretiese stelling kan dus as waar aanvaar word omdat die verhalende preek 

as kunsvorm sui generis die kerk, enkeling en moderne samelewing in die 

huidige tyd van transformasie ten beste kan dien en as aanvullende en 

passende komponent in die moderne homiletiese teorie pas. 
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6.3.5 DIE ARGUMENT VAN DIE ONDERSOEK 

Die argument van hierdie studie is dat die moderne homiletiese teorie ontwikkel 

is in interaksie met die moderne hoarders se belewenis van die werklikheid. 

Anders as in die verlede waar daar in die verwoording van die preek vanaf die 

teks na die preek toe beweeg is, word daar nou vanuit die situasie van die 

hoarders na die teks en dan vanaf die teks in eietydse kleed terug na die preek 

beweeg. Hierdie verskuiwing het implikasies vir die vorm waarin die preek die 

boodskap kommunikeer: Die sprekende mens is 'n lewende en dinamiese 

wese wat as mens oop is na die toekoms, wat impliseer dat geen vorm van 

spraak ooit finaal of die regte vorm van spraak is nie. Dit bly altyd oop. Uit die 

geskiedenis van die prediking deur die eeue het die vorm van prediking 

voortdurend verander na gelang van die eise wat elke afsonderlike tydvak 

gestel het. Die verkondiging van die evangelie dra altyd 'n eietydse karakter 

(Jonker, 1976: 110). Lineere vorme van prediking staag nie daarin om die 

ervaringswerklikheid van die menslike bestaan in die huidige milieu te verwoord 

nie (Louw, 1980:31). 'n Preekvorm wat formate analoe skep om uitdrukking aan 

die huidige ervaringswerklikheid van die mens te gee, is nodig. 'n Verhalende 

kunsvorm is so 'n modus. Die vorm wat verhalende kunswerke aanneem, stel 

die waarnemers daarvan in staat om hul eie ruimte en tyd te organiseer 

aangesien kunspatrone analoog is tot die patrone van die mens se innerlike 

emotiewe lewe (Kilsby, 1978:36). Die moderne homiletiese teorie wat vanaf 

die situasie van die hoarders uitgaan na die teks en dan vanaf die teks en 

eietydse kontekstuele taal en begrippe terug na die preek, maak dit moontlik om 

'n verhalende preek as kunsvorm sui generis te identifiseer en as aanvullende 

komponent by die teorie van verhalende prediking in die moderne homiletiese 

teorie te plaas. Die argument is dus waar. 
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6.4. ENKELE SLOTGEDAGTES 

Prediking as kommunikasievorm geskied binne die gebroke werklikheid as 

wingerd van God. In die prediking gaan dit om Jesus Christus (Johannes 15). 

Wie Hy vir ans is en wat sy heil vir ans betaken moet konkrete gestalte kry 

binne die raamwerk van ans eietydse werklikheidsbelewing. Dit vra van 'n 

prediker om alternatiewe wyses van taalgebruik en vormgewing wat die impak 

van die boodskap verhoog, in te oefen. 'n Keuse moet gemaak word uit 

alternatiewe wyses waardeur woorde gekies en gedagtes uitgespreek word. 

Hierin le iets van die oneindige worsteling van 'n kunstenaar se soeke na 

waarheid as daar nuwe wyn binne 'n moderne tydsgewing in nuwe sakke moet 

kom. Dit is 'n kreatiewe drang in 'n gelowige mens se hart wat horn of haar 

noop om die opdrag om te preek so uit te voer dat dit 'n werk van dankbaarheid 

is as vrug van 'n positiewe lewenshouding teenoor God, medemens en wereld. 

In hierdie studie is 'n paging aangewend om die bring van die Christelike 

boodskap deur oortuiging, sander dwang, lewensbeskoulik te verander. Om so 

te preek dat die winter weer pure oar word en die swaeltjie in jou hart weer huis 

toe verlang as die onsekerheid sy blare afgee aan rukwinde en reen. Om as 

hoarder te kan se: UEk het na die preek geluister : 

Toe het k/ippers mond oopgemaak en gepraat 

En die see het gesis en see gese 

En 'n taa/ het ge/ag met 'n opwaartse lag, 

Geskik vir straat en strand en stoep en solder, 

En vir besimpeldes, en vir heiliges' 

Wilma Stockenstrom ( 1994:12) 

Dit het my geraak en ek gaan iets daaromtrent doen." 
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