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OPSOMMING 

DIE SELGEMEENTE AS MOONTLIKE MODEL VIR 

'N GESINSBEDIENING 

Die samelewing heleef tans groot veranderinge. Die kerk en gesinslewe word heide 

daardeur geraak. Al meer druk word op gesinslewe geplaas en daardeur verander gesinne 

se hehoeftes. Een van die grootste hehoeftes van gesinne is 'n hehoefte aan diepte

verhoudings, medemenslike erkenning, emosionele sekuriteit en interpersoonlike inti

miteit. Die kerk moet hierdie hehoeftes kan raaksien en aanspreek. 

Vir 'n hediening aan gesinne en deur gesinne, is dit noodsaaklik dat die gemeente 

opnuut weer God se plan met die gesin herontdek; die gemeente moet die gesin as 'n 

ekosistemiese eenheid verstaan en die ontwikkelingsfases en emosionele prosesse hinne 

'n gesinsisteem moet in ag geneem word. 

In hierdie studie word die selgemeente gehruik om moontlike antwoorde te hied vir 

die hehoeftes van gesinne. Die hevinding van hierdie studie is dat die selgemeente oor 

die potensiaal heskik om vir die gesin 'n ware tuiste te hied waar gelowige gesinne 

. toegerus en opgehou kan word vir hulle roeping in die gemeente, die samelewing en 

die wereld. Die selgemeente kan 'n moontlike model vir 'n gesinshediening wees. 
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SUMMARY 

THE CELL CONGREGATION AS POSSIBLE MODEL FOR A 
FAMILY MINISTRY 

The church and family are both affected by the immense changes in society. Family 

needs change under the pressure of these changes. Among the greatest family needs 

are a relationship with depth, acknowledgement from fellow-man, emotional security 

and interpersonal intimacy. The church must recognise these needs and address them. 

A ministry to families must firstly rediscover God's plan for the family; secondly the 

family must be seen as an ecosystemic unity; thirdly development and emotional phases 

in the family must be understood and managed. 

I used the cell church model as a basis to develop a structure for family ministry. I 

found the cell church model to be essentially a relationship model. I came to the 

conclusion that the cell church model has the potential to be a genuine home for family; 

to be a basis from which the family can be built up and from which the family can 

be equipped for their calling. Thus, I found the cell church model to be a possible 

model for family ministry. 

Changes in society; family needs; systems and ecology; family process; developmental 

phases; covenant; the family; cell congregation; family ministry. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERING 

1.1 DIE PROBLEEMFORMULERING 

'Die ganse samelewing staan in die teken van verandering.' So skryf Heyns (1994: 155) 

oor die huidige samelewingsveranderinge en verwys dan na die sosioloog, Alvin Toffier 

se drie boeke: Future Shock (1971), The Third Wave (1981) en Power Shift (1991). 

Hierdie drie boeke het vir die afgelope 20 jaar soos 'n basuin op 'n berg die samelewing 

gewaarsku om homself voor te berei op veranderinge waarmee ons op feitlik elke 

terrein van die samelewing gekonfronteer gaan word. 

Die vloedgolfvan veranderinge het ongetwyfeld 'n invloed op gesinslewe (Louw 1989: 12; 

Cox 1990:4-6; Marais 1984:3; Durka 1988:498; Theron 1994: 14). Daarom skryf Sell 

(1981: 19): 'As a institution the family is truly facing a crisis.' Hierdie veranderinge 

raak die gesin ten diepste en plaas sodoende druk op die gesin as 'n sisteem. 'In a 

time of social stress the family quickly becomes the scapegoat for all social ills' (Hinton 

[s a]:9). Verder is die gesin as instituut ook aan verandering onderworpe. Die kerngesin 

gaan nie meer die oorheersende gesinsprofiel in die samelewing wees nie (Hinton 

[s a]:7,11; Richmond Garland 1990:318). Ander gesinsamestellings gaan die patroon 

van gesinne in die toekoms bepaal. Toffier (in Hinton [s a]: 11) skryf: 'We are already 

in the multistyle family system.' 

Daar bestaan 'n belangrike verband tussen gesinslewe en die samelewing wat ons nie 

mag ignoreer nie. Die gesin is die boustene van die samelewing. Daarom kan die 

belang van die gesin nie genoeg beklemtoon word nie. Peters (1970: 147) skryf: 'The 

family did not just happen. It is God-ordained and instituted. Household is a fundemental 

biblical concept. God willed the family and home. It is the original, divinely-instituted, 

natural, social and specific unit; it is essential to the well-being of the human race.' 

Snyman (1993: 297) benadruk die belang van die gesin wanneer hy skryf: 'Die gesin 
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"· 
1

1 is die prim ere en belangrikste sisteem in die mens se bestaan .... Die gesin bly steeds 
I 

\die primere basis van geloofsformasie .... ' 

'n Mens kan selfs so ver gaan om te se dat 'n samelewing sonder gesinsbande, is 'n 

siek samelewing. Blignaut (1983 :4) beskryf dit so: 'Die gesin is die grondslag en die 

onderbou van die gemeenskap. Om dus 'n beter samelewing te skep, moet daaraan 

gewerk word om die gehalte van gesinne te verbeter' (vgl. ook Balswick & Balswick 

1991:306). 

Die gesin gaan in hierdie oorgangstyd van soeke en aanpassings maak, baie ondersteuning, 

sorg en rigting nodig he om as sisteem te kan oorleef. Hierin kan die kerk 'n betekenisvolle 

rol speel. Die kerk was nog altyd die mees effektiewe ondersteuningsisteem waar gesinne 

versorg en toegerus is vir sy Godgegewe roeping in die samelewing (Richards in Collins 

1976: 11). 

Die kerk en die gesin het mekaar nodig (Richards in Collins 1976: 11; Olson & Leonard 

1990:3). 'Since the church is so uniquely placed ... .it would be a shame indeed if it 

failed to grasp this opportunity' (Hinton ([s a]: 12). Die kerk moet hierdie oorgangstye 

aangryp as 'vernuwingsgeleenthede' (Burger (1995: 13). 

Aangesien die kerk ook nie die veranderinge in die samelewing vrygespring het nie 

(Marais 1984:3; Steinke 1993:iii; Hendriks 1992b:7; Heyns 1986:39-47; 1991:199; 

1994: 155), is dit dringend noodsaaklik om die volgende kritiese vrae aan die huidige 

bedieningspraktyk te stel: 

• Wat is die behoeftes van gesinne? 

• Wat is die samelewingseise? 

• Is die kerk realisties en op hoogte van die behoeftes van gesinne en die same

lewingseise wat aan die gesin van vandag gestel word? 

• Het die huidige bedieningspraktyk van die kerk nie in 'n groot mate daartoe 

bygedra dat gesinseenheid gekompartementeer en versplinter is ten koste van 

sy gesinne nie? 

• Benut die kerk die inherente krag en potensiaal van die gesin as sisteem? 

• Is die gemeente in sy geheel so gestruktureer dat die gesin as 'n eenheid bedien 

word? Dra die eredienste, huisbesoek, die ampte en die aksies van die gemeente 

nie dalk daartoe by dat die klem eerder op die individu geplaas word nie? 

• Is 'n gesinsmodel vir gemeente-wees enigsins 'n oplossing? 

2 



• Hoe moet 'n gesinsbediening gestruktureer word sodat gesinne as 'n gemeente 

in die kleine kan funksioneer? 

• Hou ons genoeg rekening met die dinamiese prosesse wat in gesmne en in 

gemeentes aanwesig is? 

• Word gesinne toegerus om die eise van die samelewing te hanteer en om 

sodoende 'n helende invloed op die wereld uit te oefen? 

• Het die gereformeerde teologie die vermoe om in hierdie oorgangstye voldoende 

te reformeer sodat 'n nuwe praxis tot stand kan kom? 

In die Jig van bogenoemde vrae aan die bedieningspraktyk, kan die probleem 

SAMEVATTEND soos volg gevra word: 

Hoe moet die gemeente lyk wat in 'n snel veranderende samelewing 'n 

geestelike tuiste vir gesinne wil wees? 

Of, anders gestel: watter bydrae kan die gemeente )ewer sodat dit 'n ware 
tuiste kan wees vir die gesin van vandag? En hoe kan die gemeente die gesin 

en gesinslede toerus vir hulle roeping in die gemeente, die samelewing en 

die wereld? 

1.2 DIE VELD EN VERTREKPUNT VAN DIE STUDIE 

Dit gaan in hierdie studie in besonder om die gesmne m gemeentes. Alhoewel die 

beredenering 'n gereformeerde teologiese vertrekpunt bet, is hierdie verhandeling nie 

bedoel vir 'n spesifieke denominasie of 'n spesifieke gemeente nie. Die studie is gemik 

op gemeentes met 'n gereformeerde teologiese basis waarin die verbond 'n bepalende 

rol speel. 

1.3 DIE DOEL MET HIERDIE STUDIE 

Pieterse (1993: 8) skryf: 'Die leefwereld van die gemeente konstitueer 'n sekere konkrete 

werklikheid in elke besondere tyd en situasie .... Een van die take van die praktiese 

teologie as teologiese wetenskap is dus juis om die gemeente te dien met die nodige 

kennis van die werklikheid van die eie tyd.' 

In die Jig van die huidige samelewingsveranderinge, is dit dus belangrik dat die kerk 

aanpassings sal maak in sy huidige sty! en bedieningsmetodes. Hierdie verhandeling is 

3 



'n poging om 'n moontlike nuwe model vir gemeente-wees daar te stel sodat 'n bediening 

aan en deur gesinne oorweeg kan word. Dit wil 'n teorie formuleer vir 'n gesinsbediening. 

1.4 DIE HIPOTESE 

Die hipotese wat hier gestel word, is dat 'n selgemeente, wat primer op verhoudings 

in plaas van programme konsentreer, vir die gesin 'n ware tuiste kan hied waar gelowige 

gesinslede toegerus en opgebou kan word vir hulle roeping in die gemeente, die same

lewing en die wilreld. 

1.5 DIE METODE VAN ONDERSOEK 

Hierdie studie is 'n prakties-teologiese perspektief op die gemeente. Die gekwalifiseerde 

praxisbegrip waarmee gewerk word, is wat Firet (1987:260) noem 'communicatief han

delen in dienst van het evangelie'. Dit is 'n handelingswetenskaplike benadering en 

het dus as uitgangspunt 'n koninkryksperspektief. 'Op hierdie wyse kan die konkrete 

praktyk en die konteks van die samelewing waarin die kommunikatiewe handelinge in 

<liens van die evangelie geskied, in die blikveld kom' (Pieterse 1993: 107). 

1.5.1 '. .. kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie' 

Die 'evangelie' is die blye boodskap dat God die mens in hierdie wereld ontmoet. Die 

'handelinge' in <liens van die evangelie, is handelinge wat die koms van God, in Jesus 

Christus, dien (Heyns & Pieterse 1990:8). God is vandag onder ons lewend en sprekend 

teenwoordig deur sy Woord en Gees. Daartoe neem Hy mense in diens (Pieterse 1991 :44). 

Gelowige mense is besig om die Woord van God optimaal te kommunikeer want 'alle 

mense moet bereik word en alle Jae van die samelewing moet bedien word' (Pieterse 

1981: 154). Daarom gaan dit nie slegs om die formeel kerklike handelinge nie, maar 

alle geloofshandelinge van mense wat in diens van die evangelie staan (Heyns & Pieterse 

1990:2). 

'Die grondliggende handeling wat alle gelowiges ten alle tye uitvoer, is kommunikasie' 

(Heyns & Pieterse 1993:51). Daarom is 'kommunikatiewe' handelinge in <liens van 

die evangelie 'n uitdrukking van die totale omgang, verhoudinge, reaksie en optrede 

in woord en daad tussen gelowiges (Pieterse 1991 :46). 'Dit is geloofshandelinge van 
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mense wat daarop ingestel is om God te ontmoet en met God en hul medemens in 

gemeenskap te !ewe' (Heyns & Pieterse 1990:8). 

1.5.2 'n Handelingswetenskaplike benadering 

'Dit is die taak van die praktiese teologie as teologiese wetenskap om oor hierdie 

kommunikatiewe handelinge van die gemeente in diens van die evangelie wetenskaplik 

te reflekteer en dit so te bevorder' (Pieterse 1991:50). Daarom is praktiese teologie 

'n kommunikatiewe teologiese handelingswetenskap. 

Mouton en Marais (1990: 7) beskryf geesteswetenskaplike navorsing 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.' Die 

verskynsel wat in hierdie studie bestudeer word, is die 'gesinne in gemeentes'. 

As teologiese wetenskap wil die praktiese teologie nuwe teoriee oor kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie formuleer. 'n Handelingswetenskaplike benadering 

vra van ons om hierdie handelinge, wat Christene uitvoer in verband met hul geloof 

in Jesus Christus, te verstaan en te verklaar (Heyns & Pieterse 1990:51). Hierdie studie 

bestudeer die handelingsveld 'gesinne in gemeentes'. Die geloofshandelinge van gesinne 

word bestudeer ten einde dit te verstaan, te verklaar en 'n nuwe prakties-teologiese 

teorie daaroor te formuleer. 

1.6 DIE UITLEG VAN HIERDIE STUDIE 

In hi er die studie word 'n hipotese gestel en vanuit hi er die hipotese word deduktief 

gewerk. 'n Spesifieke model word doelbewus toegepas om die effek daarvan aan die 

bestaande bedieningspraktyk te toets. Die resultate van antler dissiplines word in die 

proses van teorievorming in ag geneem. 

Hoofstuk 2 is 'n teologiese begronding vir die gesin. Hierdie hoofstuk poog om Skrif

beginsels na te speur en uit te lig sodat dit as voorskrif kan dien vir die uitwerk van 

'n teorie vir 'n gesinsbediening. 

In hoofstuk 3 word die grondbeginsels van 'n gesm met die hulp van die sosiale 

wetenskappe verder deskriptief nagegaan. 
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Hoofstuk 4 beskryf die invloede van die samelewing op die gesin en die kerk in die 

negentigerjare. 

In hoofstuk 5 word die selgemeente as 'n verhoudingsmodel beskryf en oorweeg. Die 

vraag wat hierdie hoofstuk wil beantwoord, is of die selgemeente, vir die tyd waarin 

ons !ewe, 'n moontlike model vir 'n gesinsbediening kan wees. 'n Teorie vir 'n ge

sinsbediening word uitgewerk sodat gesinne en gesinslede 'n tuiste kan vind en opgebou 

en toegrus kan word vir hulle roeping in die gemeente, die samelewing en die wereld. 
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HOOFSTUK2 

BYBELSE PERSPEKTIEWE OP DIE GESIN: TERMINOLOGIE EN 
VERBOND 

2.1 BYBELSE TERMINOLOGIE VIR DIE GESIN 

2.1.1 Inleidend 

Wanneer Heyns (1974:69) oor 'n Bybelse mensbeskouing skryf, se hy dat daar nerens 

in die Skrif 'opsetlik, sistematies en georden oor die mens gehandel word nie'. Geen 

definisie word van die mens in die Skrif gegee nie. Daarom se hy verder dat die Skrif 

slegs die rou materiaal hied waaruit die wetenskaplike beeld oor die mens gekonstrueer 

moet word. Die Skrif wil slegs ons aandag vestig op 'n besondere aspek van die mens. 

'In die Skrif gaan dit om die ganse mens in sy verhouding tot God en daarom ontvang 

geen enkele 'deel' 'n selfstandige, en van die geheel gelsoleerde aksent nie' (Heyns 

1974:70). 

Bogenoemde opmerkings van Heyns oor 'n Bybelse mensbeskouing, geld ook vir 'n 

Bybelse perspektief op die gesin (Olson & Leonard 1990: 17; Richmond 1989: 196). 

Nerens wil die Skrif 'n opsetlike, sistematiese en geordende beskouing van die gesin 

hied nie. Hierdie stelling word ook bevestig deur Malherbe (1991:4) wanneer hy se: 

' ... daar is nerens in die Bybel duidelik omskrewe riglyne vir die funksionering van 

die gesin binne 'n bepaalde konteks en veral binne 'n gemeente-opset nie.' 

Daar is nog 'n belangrike aspek wat in ag geneem moet word. Dit gaan in die Bybel 

om 'n tydbepaalde blik op die gesin. Die Bybelskrywers was deur die Heilige Gees 

gelnspireer, maar nie van die wereld waarin hulle geleef het, losgemaak nie. Hulle het 

in 'n Oosterse wereld geleef, in die idioom van daardie wereld gedink, gepraat en 

geskrywe. Daarom waarsku Heyns (1981:71) dat ons voortdurend op ons hoede moet 

wees om nie in die Skrif in te lees wat nie daar staan nie (V gl. ook Olson & Leonard 

1990: 12). 
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Wanneer Bybelse terme vir die kerngesin en antler gesinsvorme nagegaan word, moet 

ook die konteks van die Skrif in ag geneem word. Hier waarsku Louw en Nida 

(1988: 111): 'A translator of the Bible should avoid making isolated decisions with 

regard to individual kinship terms, but should analyze the kinship system as a whole. 

Only in this way can one be relatively certain that the appropriate corresponding term 

have been satisfactorily employed.' 

Wat vir ons egter belangrik is om te onthou, is dat die gesin wat ons in die Bybel 

ontmoet en ontdek, is God se gesin. Dit is die gesin met wie Hy besig was, steeds 

besig is en besig sal wees tot in lengte van dae! Dit is dieselfde God wat ook vandag 

met die veranderende gesin op sy lewensreis saamgaan. ' ... [B]y discovering the trans

forming principles and carrying on where scriptural trajectories lead, we can live with 

a Bible that doesn't have a back cover on it. The story will continue' (Olson & Leo

nardl990: 13). Om dus die gesin in die Bybel te ontdek, moet ons eintlik die God wat 

met die gesin handel, ken en ontdek. 

In die Ou Testament en die Nuwe Testament is daar nie 'n woord wat die ekwivalent 

van die 20ste eeuse kerngesin weergee nie (Douglas 1962:415). Indien ons dus die 

funksiebestemming van God met die 20ste eeuse kerngesin wil verstaan, is dit geweldig 

belangrik dat ons eers weer opnuut moet ontdek hoe 'n gesin gelyk het en wat God 

se doel met die gesin in die Skrif was. 

2.1.2 Ou Testamentiese terminologie vir die gesin 

In 'n verhandeling, waarin baie deeglik navorsing gedoen is oor die gesin in die Ou 

Testament, waarsku Malherbe (1991: 184) aan die einde van sy studie dat dit nie moontlik 

is om 'n ten voile akkurate beeld van die gesin vanuit die Ou Testament aan te toon 

nie. Die inligting daarvoor bestaan eenvoudig net nie. Daarom het hy ook gebruik 

gemaak van ander wetenskappe soos argeologie, sosiologie en antropologie. 

In die lig van bogenoemde, is hierdie nie 'n poging om 'n ten voile akkurate beeld 

van die gesin in die Ou Testament weer te gee nie. Enkele Ou Testamentiese terme 

vir die gesin en samevattende opmerkings rakende die samelewingsverbande waarin die 

gesin gestaan het, word nagegaan. 

Die twee terme wat die meeste in die Ou Testament voorkom, is 'bayit ab' en 'misphaha': 
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'bayit' (Hebreeus); 'oikos' (LXX) = 'bayit' word meesal geskryf as 'bet ab' wat 

letterlik beteken 'huis van die vader'. 

Hierdie term dui 'n bepaalde woonplek aan en verwys meer na 'n huishouding waarbinne 

'n groep mense as gevolg van familieverbindinge op 'n bepaalde plek of onder een 

dak saamwoon (Douglas 1962:415; Louw 1989:33; Malherbe 1991:14). 

'n 'Bayit ab' word beskou as 'n uitgebreide gesin bestaande uit twee of meer kerngesinne. 

Al die biologiese nasate van 'n gemeenskaplike voorvader is daarby ingesluit en kon 

soveel as vyf geslagte wees. 'n Klein 'bayit ab' kon in een huis woon, maar dit was 

algemeen bekend dat die groep in 'n aantal saamgegroepeerde huise gewoon het. 'n 

'Bayit ab' word dan ook vertaal as 'gesin'. 

'misphaha' (Hebreeus) = 'n 'Misphaha' was groter as die 'bayit ab' en is saamgestel 

uit groepe met gemeenskaplike belange eerder as 'n samestelling van gemeenskaplike 

afkoms. Waar verwys word na die 'misphaha', sluit dit die 'bayit ab' in (Malherbe 

1991: 15). 'Misphaha' dui we! 'n familie aan, maar dit het nie dieselfde betekenis as 

die Afrikaanse woord vir gesin of familie nie. 'Misphaha' dui eerder 'n breer familie

verband aan. 

Uit bogenoemde word <lit vir ons duidelik dat die familie in die Ou Testament baie 

sterk verwys na die gemeenskaplike binding van mense wat we! ten diepste deur bloed 

en afkoms bepaal word, maar ook persone kan insluit wat nie genealogies gesproke 

aan die gesin verwant is nie (Louw 1989:33; De Vaux 1961: 19-23; Olson & Leonard 

1990:17). Familie was dus 'n baie meer omvattende term as die woord gesin wat ons 

vandag algemeen ken. Vera! as in ag geneem word dat die patriargale sisteem die 

familiebinding in Israel bepaal het, is dit te verstane dat familiebande veel wyer as 

bloedbande was. Die slawe in die familie, alle inwoners onder dieselfde dak, asook 

weerlose persone soos weduwees, wese en vreemdelinge het sekuriteit en beskerming 

van die hoof van die huis ontvang. 'In 'n sin was die familie dus die barmhartigheidsarm 

van die verbondsvolk .. .' (Louw 1989:35). 

Die rol en funksie wat die losser (go'el) in die Ou Testamentiese tyd gespeel het, 

verskerp verder die gedagte dat die gesin 'n meer uitgebreide sisteem was as die 

kerngesin wat ons vandag ken (Louw 1989:35; de Vaux 1961:21). Die belangrikste 

eenheid in die Ou Testament is dus nie die gesin nie, maar die familie wat uit 'n aantal 
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gesmne bestaan het (Malherbe 1991: 156). Maar, al was die gesm opgeneem m die 

familie, was die gesin steeds die hoeksteen van die Israelitiese samelewing. 

Malherbe (1991: 18) se verder: 'Dit is besonder insiggewend <lat daar nie 'n eksklusiewe 

benaming vir die kerngesin was nie. Dit bring 'n belangrike aspek van die Israelitiese 

gesin na vore, naamlik dat die kerngesin nie as 'n selfstandige entiteit geleef het nie, 

maar net in verband met 'n groter groep.' 

'genea' (Hebreeus); 'dor' (LXX) = Hierdie woorde is 'n genealogiese konsep wat 

verwys na verwantskap en atkoms maar wat ook met afstamming en tradisie in verband 

staan. Die familie en sy voorgeskiedenis is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. In die 

geval van Israel word die begrip 'genea' dikwels gesien as die interaksie van 'n bepaalde 

familie met die geskiedenis van die volk Israel. 'Genea' besit dan 'n godsdientige 

dimensie. 'Die verband tussen familie, Israel en verbond veroorsaak <lat afstamming 

of familie 'n werk is van God deur al die generasies heen met die oog op die vestiging 

van sy heil' (Louw 1989:33). Die sterk verbintenis in die Skrif tussen heil en genealogie 

word gebruik om die geestelike karakter van die familie na vore te bring. 

Die gesin as buis(bouding) van God in die Ou Testament: Soos reeds aangetoon, 

verwys 'oikos' na die groter familiegebeel. 'Oikos' bet in die Ou Testament 'n duidelike 

beskermingsfunksie gehad (Ps.127: 1 en 2 Sam. 7: 11). Die begrip 'oikos' bet ook na 

die Israelitiese volk verwys as die mense van God. Dit bet dus 'n baie subtiele verband 

gele tussen die familie (genealogies) en die gemeente van God (geestelik). 'Die familie 

is dus in 'n sekere sin God se heiligdom in die klein .. .' (Louw 1989:37). 

Om saam te vat, kan ons se dat die begrip 'oikos' drie betekenisse bevat het: 

• oikos het verwys na 'n familie wat genealogies bepaal was; 

• oikos was ook 'n familie wat breer was as bloedverwantskap. Dit het 'n ver

sorgings- en beskermingsfunksie vervul aan alma! wat onder dieselfde dak gewoon 

het; 

• oikos was ook die beskrywing vir 'n groep mense wat aan God behoort het. 

Die omvang en die ryke betekenis van die terme vir gesin/familie in die Ou Testament, 

beklemtoon die sentrale plek van die gesin in die Ou Testament. Die gesin het in die 

sentrum gestaan van God se verbondshandelinge met die mens. 
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2.1.3 Ander relevante Ou Testamentiese gegewens aangaande die gesin 

In die Ou Testament het die seen van die Here 'n belangrike funksie gehad. Die plek 

waar die seen van die Here konkreet gesien en beleef kon word, was in die Israelitiese 

familie. Deel van hierdie seen, was die besnydenis. Dit was 'n fisiese, sigbare teken 

wat 'n duidelike bewys was van die feit dat die familie God se eiendom was en onder 

sy beskerming gestaan het. Onmiddellik word die hele gesin binne die sfeer van geloof 

en regverdigmaking gestel. Hierdie teken was 'n waarborg vir die teenwoordigheid en 

die trou van God. Die besnydenis was 'n besondere feesgeleentheid waarby die hele 

familie betrokke was. Dit was dus 'n gebruik met 'n sterk inklusiewe karakter (Louw 

1989:40). 

'n Ander baie belangrike feesgeleentheid wat die seen van die Here binne die familie 

bevestig het, was die Paasfees. Die Pasga was by uitstek 'n familiefees. Die Pasga wat 

Israel se suksesvolle uittog uit Egipte simboliseer, was 'n teken van God se verlossing 

vir Israel. Wanneer die bloed van die offerdier gevloei het, was dit soos met die 

besnydenis teken van God se unieke teenwoordigheid. Die hele huisgesin (familie) is 

by die feesgebeure betrek. 

Die praktyk van die Paasfeesviering was tekenend van familiedeelname. Die familie 

wat saam gedeel het in die verbondsbeloftes, was wesenlik 'n geloofsgemeenskap. 

Die rol van die familiehoof in die verbondsfamilie: As draer van die Goddelike seen 

(Gen. 1:28 en hfs. 27), was die vader die hoof van die huis (vgl. ook o.a. Jos. 24: 15). 

Die familiehoof was verantwoordelik om sy huis te voed, te klee en te beskerm. Hy 

moes hulle ook opvoed en leer. Hy was ook die geestelike leier. Vera! ten opsigte van 

die Paasfees moes hy as die priester van die familie optree (Eks. 12:3-4). Hy was ook 

die leraar van die familie (Eks.12:27, 13: 14; Deut. 6:7). 

Om hoof te wees van 'n 'oikos' beteken in die Skrif priesterskap en leraarskap. Hy is 

'n intermedier tussen God en sy 'oikos'. Hy is ook 'n kategeet om sorg te dra dat sy 

'oikos' die heilswaarhede in die geskiedenis van God met sy gemeente begryp. Om so 

hoof te wees van 'n 'oikos', behels dus 'n besondere verantwoordelikheid. Louw (1989:42) 

gebruik 'n aanhaling van Hofius wat die verantwoordelikheid van die familiehoof verder 

onderstreep: 'He is responsible for seeing that the family life is in accordance with 

the covenant and that the children receive religious instructions. Even servants may 
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address a master as 'my father' (2 Kon. 5: 13).' Die vader was ten diepste die draer 

van die verbondsbeloftes. 

2.1.4 Nuwe Testamentiese terminologie vir die gesin 

Die woord 'familie' (patria) word slegs drie keer in die Nuwe Testament genoem. Die 

woord 'familie' word eerder gevind in die verwante uitdrukking 'huis' (oikos) of 'huis

gesin' (oikia) (Douglas 1962:417). 'n Huisgesin het in die Nuwe Testamentiese tydperk 

- ongeveer die eerste eeu n. C. - bestaan uit die hoof van die huis (kyrios), sy vrou, 

hulle kinders en slawe. Verder het die huisgesin, soos in die Ou Testamentiese tyd, 

ook bestaan uit diensknegte, ander werknemers en selfs vriende wat uit vrye wil by 

die huisgesin aangesluit het (Olson & Leonard 1990:17). Die oikos was ook in die 

Nuwe Testamentiese tyd die samekomsplek waar mense se geloof gevoed en gevorm 

kon word. Douglas (1962:417) skryf: 'The household was an important factor in the 

growth and stability of the Church. Already among the Jews the household was the 

context of such religious exercises as the Passover, a weekly sacred meal, prayers, and 

instruction.' Nagmaal en die doop was bedien in 'n huis waar 'n huisgesin bymekaar 

was. Daarom se Douglas (1962:418) ' ... this means that the household was regarded 

as an ekklesia in itself.' 

2.1.5 Christos se koms plaas 'n nuwe fokus op die gesin 

In die vier Evangelies lees ons dat Jesus die huisgesin as 'n belangrike eenheid erken 

en met die nodige eerbied behandel. Maar wanneer 'n lid of lede van die gesin 'n 

struikelblok was vir die uitbreiding van die koninkryk, het die gesinsbelange nooit 

eerste gestaan nie (Olson & Leonard 1990: 19). Om dit duideliker te stel: Jesus het die 

gesinslede gedwing om te kies vir of teen sulke gesinslede! (o. a. Matt. 10:34-36; Luk. 

21: 16; Matt. 12:46-50; Matt. 8: 19-22). 

Hinton interpreteer Jesus se lering aangaande die gesin soos volg: 

His 'community' or 'family' was the gathered circle of those who were 

willing to follow Him and to obey the Father. He did not cut his ties with 

his mother and brothers or fail in his responsibilities towards them, but his 

primary commitment was to those whom he acknowledged as brethren 

because of their relationship to and obedience of the Father. 

(Hinton [s a]:40) 
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Peck (1993:203,204) steun hierdie standpunt wanneer hy skryf oor die verafgoding van 

gesinsbande. Hy stel dit so: 'The idoltry of family occurs whenever family togetherness 

becomes an idol, when it becomes more important to do or say what will keep the 

family matriarch or patriarch happy than it is to do or say what God wants you to do 

or say.' 

In die Nuwe Testament vind ons dus 'n verrassend nuwe fokus op die gesin. In die 

Nuwe Testament tree die verband tussen heil en genealogie sterker na vore (Mt. l: 17; 

Kol. 1: 26; Hd. 15: 21 ). Dit is asof die term familie (biologiese eenheid) geabsorbeer 

word binne die breer verband van die gemeente as die gemeenskap van gelowiges. 

Deur die bloed van Christus word ons vir mekaar broers en susters (Efesiers 4:24; 

6: 1). 'The community of faith is to be a place of familial love, an adoptive family 

into which we are 'reborn', a family where Jesus is our brother and God our Father 

and where we receive parents and brothers and sisters and children' (Richmond Garland 

1990:319). Hierdie waarheid word bevestig deur 'n aanhaling uit 'Apology of Aristides'. 

Hierin skryf Aristides (in Pawson, 1989: 176) oor die geloofsbeskouing wat 'n oikos 

gehad het gedurende die Nuwe Testamentiese tydperk. 'As for their servants or handmaids, 

or their children, if any of them have such, they persuade them to become Christians 

for the love that they have towards them; and when they become Christians they call 

them without distinction 'brothers'.' Met die oog hierop, was alma! binne 'n oikos 

evangeli sasie-objekte. 

In die Nuwe Testament is 'huis' nou die aanduiding van die nuwe geloofsgemeenskap. 

Gelowiges word nie meer gedefinieer in terme van hul genealogie of afkoms nie, maar 

in terme van hul geestelike verbondenheid en gemeenskap met mekaar in Christus 

(Richmond Garland 1989: 196). Ek stem dus met Louw (1989:38) saam wanneer hy se 

dat 'n gesin eers waarlik 'n oikos is wanneer die gesinslede hulle eintlike bestemming 

binne die communio sanctorum gevind het. Met ander woorde, 'die deur sonde uiteen

geskeurde gesin' (Louw 1989:38) word eers 'n huisgesin (oikos) namate die lede deur 

die bloed van Christus as broers en susters in een groot familieverband saamgebind 

is. Dit beteken dus dat die bloedverwantskap van 'n familie nie meer 'n absoluut 

bindende waarde besit nie. Genealogie word vervang deur 'n nuwe bloedverwantskap: 

die bloed van Christus wat verkry word slegs deur geloof in Hom. 

Met Jesus Christus se koms na die wereld, het 'n nuwe bedeling aangebreek vir die 

wereld, die gemeente en sodoende ook vir die huisgesin. Die gemeente het die voertuig 

geword waarmee die Evangelie die hele wereld ingestuur moet word! (Richmond Garland 
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1989: 196). Weer soos in die Ou Testament kies God die huigesin as die bousteen 

waarmee Hy die gemeente wil bou. Terwyl die huisgesin in die Ou Testament 'n meer 

inklusiewe karakter gehad het, vind ons in die Nuwe Testament 'n meer universele 

karakter. Hierdie universele karakter van die Nuwe Testament het die gelowiges ge

konfronteer met 'n nuwe missie, naamlik die wereld. Dit is hoe die kerk tydens die 

apostoliese tydperk sy missie verstaan het: 'The community was called to reach out to 

the environment. The community was to 'go into the world', to 'be in the world but 

not of it . . . Its marching orders were to engage the world, not withdraw from it' 

(Mead 1991: 12). 

2.1. 6 Samevattend 

Met die oog op 'n gesinsbediening 1s die volgende samevattende gedagtes belangrik 

om in ag te neem: 

In beide die Ou en die Nuwe Testament was die bedoeling nooit gewees dat die kerngesin 

as 'n afsonderlike eenheid op sy eie moes leef en oorleef nie. Die kerngesin was altyd 

deel gewees van 'n breer eenheid waarin daar 'n besondere verbintenis, sorg en beskerming 

teenoor mekaar bestaan bet. Die kerngesin bet die sin van sy bestaan gevind in sy 

breer bande met die uitgebreide familie, dus buitekant homself. Die kerngesin was God 

se geskenk aan die uitgebreide familie. Binne hierdie breer eenheid bet God op 'n 

besondere wyse die gesin ontmoet en bier kon die familie as 'n gemeente in die kleine 

op 'n feestelike wyse aanbid en dien. In hierdie ontmoeting en feestelike aanbidding, 

speel die familiehoof 'n besonder belangrike rol. 

In die Nuwe Testament het Jesus Christus hierdie familiebande verder kom verstewig. 

Deur ons geloof in Hom word ons letterlik bloed broers en susters vir mekaar. Hierdie 

geloofsverbondenheid met mekaar bring genesing vir die gebroke gesin; dit help die 

gesin om sy funksiebestemming in hierdie wereld te verstaan en sodoende word die 

gesin die boustene waarmee 'n gesonde samelewing gebou word. 

Die gesin bet dus sy funksiebestemming in die breer huisgesin van God gevind. Aangesien 

die gesin in die sentrum van God se verbondshandelinge staan, is dit belangrik dat ons 

die verbond wat God met die mens in die Ou en Nuwe Testament gesluit het, van 

nader bekyk. 
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2. 2 GESIN EN VERBOND 

Wanneer Louw (1989:38) die opmerking maak dat 'die gesin wesenlik in die Skrif nie 

bloot 'n kerngesin is nie, maar 'n verbondsgesin', is dit van kardinale belang om 

duidelikbeid te he oor wat die verbond in sy wese is en wil wees. Louw (1989:47) 

gaan selfs so ver as om te se 'dat om die wesenlike karakter van die gesin te verstaan, 

ons dit in die verbond moet soek.' Die funksie en doel van ouerskap word in 'n groot 

mate bepaal deur ons verstaan van God se verbondshandelinge met die mens. Ons sou 

dit anders kon stel: ons teologie/teorie bepaal ons metodologie/praktyk. 

Hierdie bespreking is nie bedoel om 'n volledig uitgewerkte teologie van die verbond 

te gee nie. Die teologiese beredenering poog om deurgaans te fokus op enkele aspekte 

van die verbond wat 'n invloed op die praktyk van die verbond kan he. 

2.2.1 God se doel met die verbond 

In die Skrif lees ons telkemale die verbondsformule waar God se: 'Ek wil en sal vir 

jou 'n God wees' (o.a. Gen.12:3,7; 17:7; Jer.31:1). Hieruit word dit duidelik dat God 

'n gemeenskaps-God is. Hy wil die skepping met Homself in 'n gemeenskapsverhouding 

plaas. Met die verbond wil Hy met antler woorde BORG staan vir sy aanbod om vir 

die skepping (natuur, dier en mens) 'n God te wees. Hy staan borg vir die goeie 

uitkoms van hierdie gemeenskapsverhouding. Maar hierin handel Hy nie alleen nie. 

Die mens het ook 'n plek en 'n funksie. Die mens het dus ook 'n verantwoordelikbeid 

(Heyns 1981: 216). Die mens moet reageer op hierdie aanbod. Verbondsouers begelei 

hulle kinders om hierdie aanbod vir hulleself toe te eien. Die verbondsgesin word op 

sy beurt die uitstalvenster om die wereld te herinner aan en uit te nooi na God se 

liefdevolle uitnodiging: 'Ek wil vir jou 'n Vader wees'. 

2.2.2 Die ou en nuwe verbond 

Die plan wat God met die verbond in beide die Testamente gehad het, moet ons baie 

goed verstaan., 

Die eerste onduidelikheid wat uit die weg geruim moet word, is die vraag: Waarna 

word verwys as daar gepraat word van die ou verbond? 
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Vir Konig (1986:92-96) is die ou verbond die verbond wat God met die volk Israel 

by Sinai gesluit het. Hy se: '. .. die ou verbond sluit nie die Abrahamverbond in nie, 

maar is heel spesifiek die verbond of wet van Sinai wat tydens die uittog uit Egipte 

aan Israel gegee is.' Laasgenoemde interpretasie van Konig sou dus beteken dat die 

ou verbond slegs betrekking het op die verbond wat God met die volk Israel by Sinai 

gesluit het. 

Ek wil egter van Konig se interpretasie verskil. Die ou verbond sluit in al die ver

bondshandelinge wat God in die Ou Testament tussen Hom en sy volk, Israel, gesluit 

het. Met die aanbreek van die Nuwe Testamentiese era, het Jesus Christus die ou 

verbond volledig afgesluit met sy bloedoffer aan die kruis. Op pad na die voltooiing 

(Openb. 21:3) van die huidige bedeling, neem Christus die mens op 'n nuwe wyse 

verder, met 'n nuwe verbond ('the everlasting covenant' - Douglas 1962:267). In die 

nuwe verbond handel God nie nou meer met een spesifieke vleeslike volk nie, maar 

met sy liggaam, die kerk (ekklesia). In die nuwe verbond stort Hy ook nie meer sy 

liefde net oor een spesifieke volk uit nie, maar nou openbaar Hy sy liefde teenoor die 

hele wereld (Joh.3: 16). 

Die nuwe verbond het ook 'n nuwe fokus op die Abrahamverbond kom plaas. Christus 

het die (genealogiese) geslagslyn van Abraham afgesluit/vervul (Pawson 1989: 176). 

Voortaan is slegs die beginsel of voorbeeld van Abraham se geloof vir die gelowiges 

van belang. Daarom word daar soveel klem in die Nuwe Testament op die Abrahamverbond 

geplaas. 

Die verskil tussen die ou en die nuwe verbond word in die Nuwe Testament met die 

woordkeuse vir 'verbond' aan ons bevestig. Die Septuaginta, die Griekse vertaling van 

die Ou Testament, het die woord 'diatheke' gebruik in plaas van 'suntheke'. Eersgenoemde 

Griekse woord beteken 'regulasie' of 'verordening'. Die Nuwe Testament het hierdie 

woord net so oorgeneem, maar daaraan 'n totaal nuwe inhoud gegee, naamlik die van 

'n 'testament'. Hiervan se Burden (1988: 15): 'Ons sien dat die gedagte van 'n verbond 

met verloop van tyd veranderinge ondergaan het. Dit alreeds moet ons waarsku teen 

'n verstarde 'verbondsteologie.' 

Die ou verbond omvat dus al die verbondshandelinge van God met die mens in die 

Ou Testament voordat die beloofde Messias gekom het. Die koms van Jesus het egter 

nie die kontinulteitslyn tussen die Ou en Nuwe Testament verbreek nie. Ek stem met 

Heyns (1986:215) saam wanneer hy se: 'In die Nuwe Testament word die geestelike 
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Israel nie los van en buite die natuurlike Israel gebore nie, maar die geestelike Israel 

ontwikkel uit en maak horn los van, en is daarom ook veel groter as die natuurlike 

Israel (Mt.10: 11; 11:20; 19:28).' Die verbond wat God met die mens in die Ou Testament 

aangegaan bet, moet nou deur die bril van die nuwe gebeure in die Nuwe Testament 

gelees en geinterpreteer word. Die nuwe verbond bet mos juis gekom omdat die oue 

nie meer goed was nie. Die mens in die ou verbond bet God telkemale teleurgestel. 

Daarom gee Hy later die wet by. Maar selfs dit slaag nie. 

Uit die Ou Testament word dit duidelik dat geen mens in 'n verbondsverhouding met 

God kan staan nie. Daarom sluit Hy met Homself 'n verbond in Christus Jesus!! Die 

verbond is nou 'n PERSOON. 'God, Immanuel: God met ons, God by ons. Die beloftes 

van die verbond is dat God 'n skenkende God is - en Hy gee nie iets nie, maar 

Iemand!' (Heyns, 1981:218). 

Namens ons onderhou Jesus alles. Heyns (1981:210) se dit treffend: 'Die genadeverbond 

wil juis die drama van hierdie vreemde ruil van Christus met mense, voor ons oe 

uitbeeld.' Hy se op 'n ander plek: 'God bet nou self, in die liggaam van 'n mens, 

namens ons, die regsreelings kom tref. Hy het die regsdokument 'onderteken' (aan die 

kruis) en die eise daaraan verbonde volkome namens ons afgehandel' (Heyns, 1981:218). 

Al wat oorbly is Christus. Wat vir die mens oorbly, is 'n keuse vir geloof in Christus. 

Wanneer ons oor geloof in Jesus Christus praat, moet ons in gedagte hou dat dit steeds 

nie bier gaan om 'my' geloof nie. Baie treffend stel Malan (1988:76) dit wanneer hy 

se: 'Dit is nie my toe-eien wat sekerheid bring nie, maar Christus self. Wie glo in sy 

geloof, flankeer met ongeloof (Luther).' Hy se later: 'Geloof is die reaksie van die 

mens op die evangelie wat horn oorreed en oorompel. 'n Mens ontvang nie die geloof 

as 'n habitus, 'n vermoe, en dan, daarna, glo jy in God en Christus nie. Geloof is 

nie soos 'n tang wat jy ontvang en daarna kyk jy rond wat jy daarmee kan vat nie' 

(Malan 1988:77). Ek stem dus nie met Louw (1989:54) se opmerking saam wanneer 

hy se: 'Die mens word nie gedoop omdat hy glo nie, maar sodat hy kan glo.' Laasgenoemde 

interpretasie sou dan impliseer dat as ons die hele wereld sou kon doop, dan is die 

Kaap Hollands! Dit sou ook beteken dat ouers baie maklik hulle eie verantwoordelikheid 

ten opsigte van hulle kinders se heil kan afskuif op die reddende genade van die 

verbondsteken, naamlik die kinderdoop. Dit is nie die funksie van die Nuwe Testamentiese 

verbondsteken ni e. 

17 



Ons moet dus die teken van die verbond reg verstaan. In die Ou Testamentiese bedeling 

was die besnydenis die teken dat God se beloftes ook die kinders van Israel toekom 

(Heyns 1986:342). Met die koms van die Messias bet ons egter nie meer 'n teken 

nodig om die beloftes van God aan ons te waarborg nie. Sy Seun bet self die waarborg 

vir hierdie beloftes geword. In Hom is die beloftes wat in die Ou Testament gemaak 

is, uitgekeer. Die beloofde Messias bet mos gekom! Die funksie van die verbondsteken 

moet nou korrelleer met die betekenis wat daar in die Nuwe Testament aan die <loop 

geheg word. Naamlik, in die Nuwe Testament lees ons dit baie duidelik: deur die <loop 

word ons met Christus verenig, saam met Christus gekruisig en opgewek, deur die 

<loop in die liggaam van Christus ingelyf, deur die <loop word ons sondes afgewas 

(Konig 1986: 10). Dus: slegs diegene wat die beloftes toe-eien, dra die teken. Net die 

wat reeds glo, dra die teken. 

Die allesomvattende soenverdienste van Christus word baie sterk deur Heyns (1986:218) 

beklemtoon: 'Sonder die werk van Christus verdwyn dus nie alleen die verbond nie, 

maar word ook NIEMAND in die verbond opgeneem nie.' Douglas (1962: 268) stel 

dit net so sterk: 'Christ's blood secured the new covenant's provisions; Christ is its 

mediator and surity. And He is the covenant. Nothing more ultimate is conceivable.' 

Die oorvloedige genade is dat ons NIKS kan verwerf nie. Dit is klaar verwerf1 

2.2.3 Die nuwe verbond bet 'n nuwe fokus 

In die Ou Testament bet God 'n verbond met 'n mens gesluit. In die Nuwe Testament 

sluit Hy 'n verbond met Homself, in sy Seun Jesus Christus. Jesus Christus bet met 

sy kruisdood (bloed) die genealogiese Iyn met Abraham volledig afgesluit. Geen mens 

kan dus voortaan die verbondsteken dra bloot op grond van familie afkoms nie. 

In die Ou Testament bet God sy verbondsbeloftes aan 'n spesifieke volk gemaak. In 

die nuwe Testament het Hy sy verbondsbeloftes in Christus aan die hele wereld (die 

kerk en aan alle nasies) gemaak (2 Kor. 1:20 en Hand. 2:39). Die verbondsbeloftes 

is onvoorwaardelik gemaak aan die hele mensdom, bloot op grond van Christus se 

soenverdienste. Babas van gelowige ouers en die babas van heidense ouers deel dus 

op gelyke grond in die beloftes van God. Die deel-word aan die ryke seeninge van 

die beloftes van die verbond, is egter voorwaardelik. Die beloftes kom dus nie deur 

die <loop of deur ons ouers na ons toe nie (Rom.3:10-12). Dit was een van Karl Barth 

( in Konig 1986:236) se argumente teen die kinderdoop omdat hy se dat die ouers se 
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geloof nie namens die kind kan glo of dat hulle geloof die beloftes aan iemand kan 

waarborg nie. 

Volgens horn bet slegs Jesus Christus plaasvervangende geloof vir ons gehad (Hehr. 

12: 2). Peters (1970: 148) stet dit net so duidelik: ' .. there is nothing automatic about 

salvation. There is no mechanical or biological carry-over of faith, or the benefits of 

faith, from parents to children. Faith and salvation are personal matters.' 

In die Ou Testament het slegs 'n spesifieke volk, die Israeliete, 'n fisiese teken (besnydenis) 

gedra om die verbondsbeloftes wat God aan hulle gemaak het, te verkondig. In die 

Nuwe Testamentiese tydperk en daarna dra slegs gelowiges wat Christus aangeneem 

bet, die simboliese teken (waterdoop) wat hulle nuwe !ewe in Christus verkondig. 

Die nuwe fokus wat die Nuwe Testament op die verbond plaas, het 'n nuwe opdrag 

aan die gelowiges kom stel. 

2.2.4 Die opdrag van die nuwe verboud 

Die grootsheid van God se genade, wat in die nuwe bedeling deurgebreek het, s1en 

ons verder in Sy plan met die hele wereld. Nie net 'n bepaalde volk se heil word 

begeer nie, maar die hele wereld ! Die gelowige huisgesin leef dus nie net vir homself 

nie. Die gelowige huisgesin eien vir hulleself die opdrag van Jesus in Matteus 28: 19 

en 20 toe: 'Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou 

wat Ek julle beveel het' (1953 Bybelvertaling). 

'n Eksegetiese ontleding van Matteus 28: 19 en 20 kan verrykende implikasies inhou 

vir die verstaan en die praktyk van die nuwe verbond. Hierdie twee verse bepaal in 

'n groot mate die missie van die verbondsgemeente en so ook die opvoedingstaak van 

die verbondsouers. 

'gaan' - 'Go' also implies that the disciples - and this holds for God's children in 

general - must not concentrate all their thought on 'coming' to church' (Hendriksen 

1973: 999). Deelname aan die uitbreiding van God se koninkryk, het 'n uitstuur-karakter. 

Dit is 'n aktiewe uitreik na alma) wat nog nie die beloftes van God gehoor en/of 

toegeeien bet nie. Verbondsouers moet hierdie Bybelse waarheid ten volle verstaan 
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wanneer hulle besig is met die geloofsopvoeding van hulle kinders. Dit impliseer ten 

eerste dat verbondsouers aktief moet uitreik na hulle eie kinders. 

'al die nasies' - Volgens Louw en Nida (1988: 130) is al die nasies 'the largest unit 

into which the people of the world are divided on the basis of their constituting a 

socio-political community.' Pawson (1989:93) se: 'it springs from God's desire to include 

every variety of human being (kindred, tribe, tongue) in his kingdom.' Hendriksen 

(1973:999) se kommentaar is soos volg: 'It is clear that the particularism of the pre

resurrection period has now definitely made place for universalism.' Pawson (1989: 93) 

beaam dit: 'It makes absolutely clear that Jesus himself initiated the outreach of the 

Gentile world, a switch of policy from an exclusive mission to the 'lost sheep of Israel' 

(Matt.15:24).' 

'maak dissipels' - Die Griekse werkwoord is 'n aoritus imperatief. Hierdie is 'n sterk 

opdrag. 'Maak dissipels' het nie dieselfde betekenis as 'maak bekeerlinge' nie (Hen

driksen:999). 'A disciple is a learner, but from a person rather than a book, course 

or system. He is an apprentice rather than a student. Discipleship involves relationship 

- with a discipler, a teacher, a leader' (Pawson, 1989:94). Hierdie konsep van geloofs

opvoeding vind ons ook in die Ou Testament. 'Anders as by die Grieke, konsentreer 

die Ou Testament minder op die kognitiewe komponent van opvoeding. Opvoeding is 

'n verhoudingsaangeleentheid' (Louw 1989: 61 ). Burger (1991: l 03) sluit hierby aan 

wanneer hy se: 'Vir die oordrag van geloof is die primere faktor ... nie intellektuele 

onderrig nie, maar 'n sorgende geloofsgemeenskap waarin die werklikhede van die 

geloof gesien en ervaar kan word.' Die werkwoord 'to disciple' word verder gekwalifiseer 

deur twee 'present continuance participles', naamlik: 'baptising them' en 'teaching them'. 

Hierdie twee woorde het die volgende betekenis: 

The concepts 'baptizing' and 'teaching' are simply two activities, in 

co-ordination with each other, but both subordinate to 'make disciples'. In 

other words, by means of being baptized and being taught a person becomes 

a disciple, with the understanding, of course, that this individual is ready 

for baptism and is willing to appropriate the teaching. The context makes 

very clear that Jesus is here speaking about those who are old enough to be 

considered the objects of preaching. He is not here speaking about in

fants .... To be ready for baptism requires repentance (Acts 2:38,41). 

(Hendriksen, 1973: 1000) 
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Pawson vat bogenoemde goed saam wanneer hy se: 

Baptising is only the first step in discipling. This moment of initiation leads 

to a lengthy period of instruction. The 'catechumenate' begins with baptism 

(where today it often ends there!). Having been buried and raised with 

Christ, the baptised then needs to be taught how to work this out in daily 
life (Col.2:20-3:17) provides an exellent syllabus! 

Pawson (1989:99) 

Bogenoemde eksegese van Jesus se laaste opdrag aan die kerk het nie net heilshistoriese 

betekenis nie. Die eksegese van Matt. 19: 10,20 kan dus nie bloot net op buitekerklike 

mense (heidene) van toepassing gemaak word nie. Hierdie soort teologie dra ongetwyfeld 

daartoe by dat gesinne hierdie opdrag verwaarloos en sodoende geestelik stagneer. 

My pleidooi is dat die verbond 'n beter praktyk/praxis vir ons geloofshandelinge moet 

waarborg. Dit is dus belangrik om kennis te neem van die tekortkominge in die praktyk 

van die Gereformeerde verbondsbeskouing. 

2.2.5 Tekortkominge in die praxis van die Gereformeerde verbondsbeskoning 

• Die inkonsekwente toepassing van die twee sakramente, die doop en die nagmaal, 

is verwarrend. Soos wat die huisgesin in die Ou Testament saam dee! gehad 

het aan beide die besnydenis en die Pasga, so behoort die doop en die nagmaal 

ewe toeganklik te wees vir alma! in die huisgesin. 

• Die kinderdoop, wat die teken is van die insluiting in die genadeverbond, word 

verwarrend deur ouers en !cinders beleef. Vir sommige is dit vreemd om te 

verstaan dat verbondskinders geevangeliseer moet word. Vir die kerk was dit 

nog altyd 'n dispuutpunt, komende uit die komentaar van Nicol (1988: 43) 

tydens 'n konferensie oor 'wedergeboorte en bekering in verbondsperspektief. 

Hy se: 'Een van die brandende vraagstukke wat agter hierdie kursus le, is of 

kerklidmate tot bekering kan of moet kom.' Baie lidmate leef met die idee dat 

die verbondsdoop wat aan suigelinge bedien word, met wedergeboorte saamval. 

Verder word die aflegging van belydenis in baie gevalle ervaar as bloot 'n 

toelatingseksamen om volwaardig aan die gemeente te mag behoort. So noem 

Karl Barth (in Konig 1986:237) dan ook die kinderdoop as 'n doop waarvan 
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die eerste helfte ontbreek, 'n doop wat roep na vervollediging - die sogenaamde 

konfirmasie (of aflegging van belydenis). 

• Die geloofsekerheid van die ouers is volgens die Gereformeerde verbonds

beskouing van primere belang (Handboek vir erediens: 1988:60). Die suige

lingdoop word egter in baie gevalle so as 'n vanselfsprekendheid aanvaar en 

hanteer, dat die ouers se geloofsekerheid ook terloops of as vanselfsprekend 

hanteer word. Die gevolg is dat kinders deur ouers opgevoed word wat self 

nie geestelik opgewasse is om hulle kinders te begelei na 'n persoonlike ver

houding met hul Verlosser, Jesus Christus nie. Die kloue van 'n volkskerkpraktyk 

is op vele terreine van die kerkpraktyk nog so diep ingeslaan, dat ons moeilik 

daarvan ontslae kan raak (Mead 1991:21; Burger 1991:83; Burger 1992:21). 

• Die Gereformeerde verbondspraktyk hou die gevaar in om 'n volkskerkmentaliteit 

te voed waarby 'n gesinsbediening al\ermins kan baat. So word die doop niks 

meer as bloot net 'n institusionele inlywing en 'n valse gerusstelling vir die 

ouers dat alles wel is met hulle kind of kinders se siele. Die dooppraktyk in 

die volkskerkera beskryf Mead (1991: 16) so: 'The ordinary person did not join 

the church as a matter of will, but as a matter of birth; to be born into the 

parish was by definition to become a part of community and church.' 

• "n Volkskerk verloor ongetwyfeld sy werfkrag', skryf Ktinig (1986: 4). Solank 

die gemeente se kinders gedoop word, is die lidmate tevrede. In die tussentyd 

word geen wins op die wereld gemaak nie. Die teendeel is tog volgens die 

Skrif per slot van sake die missie van die kerk! 

• Waar die kinderdoop 'n kultuuraksie word, het dit die neiging om te ontaard 

in blote familiepartytjies. 

• Die 'hoe' betekenis wat die Nuwe Testament aan die doop heg, kom me m 

die praktyk genoeg tot sy reg nie. 'In die doop gebeur iets', skryf Konig 

(1986: 10, 11). Hierdie gebeurtenis behoort 'n feesgeleentheid te wees waar die 

gemeente-familie, die dopeling en sy genealogiese gesin saam hulle verbly oor 

die genade van die Here. Korrelleer ons verstaan van die ryke betekenis van 

die verbondsteken (die doop) en die toepassing daarvan in die praktyk met 

mekaar? 
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2.2.6 Die nuwe verbond en die kinders van gelowige ouers 

Die interpretasie van die verbond het ongetwyfeld 'n effek op die wyse waarop die 

gemeente kinders by geloofshandelinge betrek. Daarom moet die posisie van die kind 

binne die nuwe verbond duidelik uitgespel word. 

Hier wit ek weereens met Barth saamstem wanneer hy na die kinders van gelowige 

ouers vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief kyk. Hy se: 

Inderdaad is hierdie kinders besonder bevoorreg - bo heidenkinders. Maar 

ook hulle erf nie die Christelike Iewe nie. Ook vir hulle is die genade nie 

goedkoop nie. Ook hulle moet deur die nou poor! ingaan en op die smal pad 

voortgaan. Ook hulle Christelike lewe kan slegs begin op grond van Gods 

bevryding wat hulle self ervaar - en dus deur hulle eie beslissing. 

(Barth in Kl!nig 1986:236) 

Kenneth en Elizabeth Gangel (1987: 52) waarsku ook as hulle se: 'Viewing children as 

essentially good leads to a permissive family government.' Die sekuriteit vir ons kinders 

se heil Je nie in die doop nie, maar by God wat in Christus aan ons belowe het: 'Ek 

wil en sal vir julle 'n God wees'. Hier stem ek met Louw (1989:51) saam wanneer 

hy se dat die verbondstabiliteit van die gesin le in die trou van God aan 'n beloftewoord. 

Verbondsouers sat ook weer opnuut moet leer verstaan dat ons 'nie ons kinders besit 

soos ons ons eiendom besit nie. Ons kinders is God se kinders' (Heyns 1986:219). 

Ons het dus 'n geweldige verantwoordelikheid om ons kinders namens Hom te begelei 

om Sy liefde vir hulle raak te sien en Hom as hulle Vader te aanvaar. 

In hierdie sin is dit dan ook belangrik om te verstaan wat ouerskap beteken. Ouerskap 

is 'n Godgegewe taak en aldus 'n heilige roeping (Louw 1989:44). Ouerskap beteken 

letterlik om aangestel te wees in 'n bepaalde amp (Louw 1989:51). Jy is 'n ouer omdat 

jy deur God aangestel is as Sy verteenwoordiger in die gesin met 'n duidelike boodskap: 

God red en Hy verlos (Deut. 6:20). 

2. 2. 7 Samevattend 

Verbondsouers is 'n Pa en 'n Ma wat albei in Christus die beloftes van God VIr 

hulleself toegeeien het. Dit plaas 'n nuwe fokus op ouerskap: 'Buite geloof om is 

ouerskap 'n oorlewingstryd; binne die geloofsdimensie is dit 'n roepingstryd' (Louw 
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1989:52). Daarom is die fondament van 'n huwelik 'n baie belangrike bousteen in die 

daarstelling van 'n gesinsbediening. 'Christian homes are created by Biblical people. 

We can discern a clear pattern - biblical people become biblical partners, who can 

then become biblical parents' (Gangel & Gangel 1987: 16). 

Verbondsopvoeding is wanneer verbondsouers dissipelskap aan hulle kinders en aan die 

wereld modelleer. Sulke ouers herinner in die eerste plek hulle kinders, en so ook die 

wereld, aan die beloftes van God en moedig hulle aan om die beloftes van God vir hulle 

self toe te eien. 'Karl Barth vind die betekenis van ouerskap daarin <lat die ouers, vanuit 

die gesigspunt van die kind, 'n venster oopmaak in die rigting van God se vaderhart en 

dat hulle as ouers ten diepste God verteenwoordig'(Louw 1989:64). Heyns (1986:226) se: 
'Ouers voed hulle kinders meer op deur die voorbeeld wat hulle stet, die atmosfeer wat 

hulle skep, die geestesgesteldheid wat hulle vertoon, as deur bevele en gebooie.' 

Die verbondsteken (die <loop) word ontvang deur iemand wat, deur die genadewerking 

van God (wat die wedergeboorte in ons bewerk), in Christus alleen glo en in alles wat Hy 

vir ons aan die kruis verwerf het. Alleen in die Jig van die voorafgaande kan ek met Louw 

(1989:54) saamstem ashy se: 'Geloof in die inhoud van die doop mond dus uit in 'n !ewe 

van toewyding en heiliging voor God.' Die vernuwing van die gesin vind plaas vanuit 

hierdie heilswerklikheid, want gesinsvernuwing is ten diepste geloofsvernuwing! 

Kategetiese onderrig (sterker fokus op die kognitiewe) begin na regte eers nadat iemand 

met 'n begeerte en in opregtheid die verbondsteken ontvang het. Dit is 'n lewenslange 

onderrig saam met antler gelowiges. 

'n Verbondsgesin is die kleinste kern waar verbondsouers hulle kinders begelei tot 

geloof in Christus. 

Bogenoemde Bybelse fokus op die gesin, gaan ongetwyfeld 'n invloed he op ons verstaan 

van 'n huisgesin binne 'n gemeente. Hinton se tereg: 

If we were to take Jesus' words and example seriously then we realised that 

we had to give primacy importance to building up the 'Christian family', 

and that we fulfilled our responsibilities as nuclear families, .... within this 

primacy setting of the family of God. Most of us were aware that up to that 

point we had lived as though the nuclear family was primacy. 

(Hinton [s a]:40) 
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2.2.8 Implikasies vir die kerk 

Bogenoemde verbondsbeskouing gaan ook 'n invloed uitoefen op ons 'monolitiese spi

ritualiteit' wat binne die kerklike tradisie gehandhaaf word. Die Ned Geref Kerk sal 

ook wat sy verbondsbeskouing betref moet ruimte maak vir 'n nuwe praxis. In hierdie 

verband stem ek met Burger (1992:18) saam wanneer hy se: 'Daar is egter rede om 

te glo dat die NG Kerk vanwee sy meer teologies-vermengde geskiedenis (o.a. die 

invloed van die Murrays) tog die potensiaal het om 'n meer ekumeniese spiritualiteit 

te ontwikkel.' Met groot versigtigheid se hy dan: 'Ons sal egter moet sien in watter 

mate die NG Kerk in hierdie stadium die dogmatiese en geestelike soepelheid en ver

draagsaamheid het om in die praktyk werklik verskillende style van spiritualiteit te 

akkommodeer' (Burger 1992: 18). 

Danie Louw (1980: 1) beskryf die dilemma van die kerk ten opsigte van die stadsmens 

as 'n praxis-probleem. 'Die kerklike instituut is gekonfronteer met 'n praktiese situasie 

wat die gaping tussen die institutere kerk en die moderne mens oopvlek.' Hierdie 

opmerking is 'n baie raak beskrywing wat ek van toepassing wil maak op die praxis

probleem van die Gereformeerde verbondsbeskouing. Ons moet in ag neem dat die 

moderne mens 'n pragmatiese mens is. Vir die moderne mens is wat werk van groter 

belang as beginsels. En op hierdie wyse interpreteer en beoordeel die mens van vandag 

die Bybel (Boshoff 1995: 1). 

Die tye waarin ons leef, gaan die kerk dwing om homself opnuut te verantwoord ten 

opsigte van sy belydenis, sy tradisies en sy praktyk. Loren Mead (1991 :22) maan die 

kerk om ernstig kennis te neem van 'n paradigma-skuif wat besig is om plaas te vind. 

Volgens horn is ons besig om vanuit die 'Christendom Paradigm' te beweeg na 'n totaal 

nuwe paradigma. Aangaande die doop in hierdie nuwe paradigma, skryf hy: 

In the time of Christendom, infants were assumed to be born into and 

nurtured by a parish that was a community of faith. Baptism of infants made 

sense in many different denominations, including my own. In this age, when 

we cannot assume that a child will be nurtured within a faith community, 

we simply have to rethink what the churches mean by baptism and how they 

structure their life to bring the young to faithful maturity. This rethinking 

involves deeply loved practices and long-held theological positions. 

(Mead 1991:53) 
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HOOFSTUK3 

INTERDISSIPLINERE BESKRYWING VAN DIE GESIN 

'n Interdissiplinere beskrywing van die gesm bepaal dat die teologie en die sosiale 

wetenskappe interaksie met mekaar het en nie los van mekaar of na mekaar aan die 

orde kom nie (Pieterse 1993:38). 

Met die oog op 'n gesinsbediening is dit noodsaaklik om die gesin nader te omskryf. 

Kennis van sy begrensing, sy doe! en betekenis, asook die dinamiese emosionele prosesse 

wat binne 'n gesin aanwesig is, vorm saam 'n deegliker basis vir die formulering van 

'n teorie vir 'n gesinsbediening. 

3.1 DEFINISIES VIR DIE GESIN 

'n Definisie vir die gesin wil die grense en funksiebestemming van die gesm help 

bepaal. 

Vanuit die sosiologie definieer Winch (in Cox 1990:17) die 'gesin' as 'n groep mense 

wat verwant is aan mekaar op grond van bloedafkoms, huweliksverbintenis of aanneming. 

Dit is 'n groep mense wat 'n sosiale sisteem vorm. Die samestelling van die groep 

word bepaal deur die posisie wat elke gesinslid beklee ten opsigte van hul status en 

funksie in die sisteem. 

Heyns (1986: 193) definieer vanuit die etiek die gesin as volg: "n Gesin is die intiemste 

lewensgemeenskap van ouers en kinders wat, onder leiding van die liefde, benewens 

'n eie intrinsieke waarde, die volledige bestemmingsrealisering van die kinders as uit

eindelike doelwit het.' Sy definisie sluit aangenome kinders by hierdie 'intieme lewens

gemeenskap' in . 
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Stewart (in Malherbe 1991: 13) beskryf die gesin as die basis vanwaar gesinslede ver

anderinge en aanpassings leer hanteer om sodoende in die samelewing te kan oorleef. 

Die gesin is biologies die mees geskikte omgewing om kinders te verwek, in die wereld 

te bring en fisies te versorg. Psigologies is dit die beste plek waar kinders geleer kan 

word wat dit beteken om mens te wees; om in 'n sosiale eenheid te funksioneer en 

by kulturele waardes aan te pas. Sosiologies is dit die beste plek om te leer wat 

huweliks- en gesinslewe is en jouself voor te berei vir 'n !ewe in die bree gemeenskap. 

Die Gangel-egpaar (1987:21) beskryf die gesin as die primere bron waar ontwikkeling 

en groei plaasvind: 'The home has always been God's primary place of nurture and 

growth. God doesn't give children to school systems or church congregations but to 

families.' 

Vir Durka (1988:501) is die gesin 'n sisteem van interafuanklike verhoudings, onderhewig 

aan verandering en aanpassing, en waar die lede ingestel is op onderlinge ondersteuning 

en groei. Volgens horn is gesinslede se primere funksie om mekaar te ondersteun en 

om groei onderling te bevorder. Hy definieer die gesin verder as ' ... the foundation of 

our experience of God'. 

Louw (1989:21) beskryf die gesin onder andere as 'die kweekplek van menswaardige 

verhoudinge en interpersoonlike intimiteit.' Vir 'n teologiese verstaan van die gesin 

gee hy ook die volgende definisie: 'As gestalte van die hoop is die gesin wesenlik 'n 

liturgiese eenheid; 'n gemeente in die kleine' (Louw 1989:41). 

Paul Czaja (in Durka & Smith 1980:32) beskryf die gesin opsommend soos volg: 

'Family is a fellowship in the deepest sense of the word; not the superficial fellowship 

that happens at any casual get-together, but a fellowship denoted by the ancient Greek 

word 'koinonia', which meant 'having things in common'.' 

Richmond Garland (1990: I 0) wil die gesin in 'n baie breer konteks plaas as bloot net 

die geykte definisie vir die kerngesin. Sy waarsku dat 'n te eng definisie van die gesin 

maklik voorskriftelik kan raak en aan ons 'n sogenaamde ideale familie-beeld voorhou 

wat nie noodwendig korrek is nie. 'n Definisie van die kerngesin as 'Pa, Ma en kinders' 

of "n groep mense wat verwant is aan mekaar op grond van bloedband', is volgens 

haar nie Bybels nie. Haar argument is dat Jesus nie sy familie gedefinieer het bloot 

net op grond van bloedband nie, maar in terme van die gemeenskap van die geloof. 

Daarom pleit sy dat die grense van die kerngesin oopgegooi moet word sodat dit 
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toeganklik kan wees vir ander mense om dee! te kan word van die kerngesin se sisteem. 

Sy kies dan vir 'n ekologiese definisie vir die gesin: 

A family becomes a family when two or more individuals have decided they 

are a family, that in the intimate, here-and-now environment in which they 

gather, there is a sharing of emotional needs for closeness, of Jiving space 

which is deemed 'home', and of those roles and tasks necessary for meeting 

biological, social, and psychological requirements of the individuals invol

ved. 

(Richmond Garland 1990: 10) 

Bogenoemde definisies bevestig net weereens die belangrikheid van die gesinseenheid. 

Die gesin is die voedingsaar vir die samelewing. Die gesin is onvervangbaar noodsaaklik 

vir 'n stabiele en gesonde samelewing. 

Samevattend kan 'n gesin beskryf word as: 

• 'n uni eke groep mense wie se grense baie breer kan wees as bloot net bloed- · 

verwantskap; 

• groeplede met 'n bepaalde verbintenis wat 'n gemeenskaplike doe! nastreef; 

• 'n groep mense by wie behoeftevervulling gevind word; 

• die saamgroepering van mense waarin dinamiese emosionele prosesse aanwesig 

1s; 

• 'n Godgegewe instelling waarin en waardeur God Homself wil openbaar. 

3.2 SISTEME, EKOLOGIE EN EKOSISTEME 

Die sisteemteorie verplaas die fokus weg van die individu na die groter groep waarin 

die individu leef (Balswick & Balswick 1991: 3 5). Die wetmatighede in die dele moet 

die geheel verklaar (Pieterse 1993: 13). Die sisteemteorie is dus 'n wegbeweeg vanaf 

die liniere denke van die moderne tyd. Laasgenoemde was 'n meganistiese benadering 

wat gewerk het met Newton se oorsaak-gevolg denkraamwerk. Dit beteken dat die dele 

ondersoek was los van mekaar en los van die geheel. 

Die sisteemteorie en 'n ekologiese perspektief op die gesin, bied aan ons 'n baie breer 

raamwerk om met die gesin te werk. 
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Die bedoeling van die sisteemteorie is om 'n verduideliking te gee van die komplekse 

netwerk van interaksieprosesse binne die gesin sodat die gesin beter verstaan kan word 

(Louw 1989:200). 

Die sisteemteorie is bloot 'n mamer van dink oor die werklikheid. Sisteemdenke het 

te make met 'n holistiese fokus op die geheel (Pieterse 1993: 13). Stevens en Collins 

(1993:xviii) gebruik die menslike liggaam as voorbeeld om hierdie teorie te verduidelik. 

Die organe en ledemate van 'n liggaam is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Hulle 

staan in 'n interafhanklike verhouding teenoor mekaar. Die gesondheid van 'n orgaan 

en 'n ledemaat word bepaal deur die gesondheid van die antler organe en ledemate. 

'n Siek nier sal die hele liggaam aantas. Die sisteemteorie fokus dus op die geheel in 

plaas van losstaande en geisoleerde dele (Steinke: 1993 :3). 

Bogenoemde beginsel bepaal dus dat die mens nie bloot as individu beskou moet word 

nie, maar in die konteks van die groter geheel verstaan moet word (Kotze in Snyman 

1993:39; Durka 1988:508). Vanuit 'n terapeutiese oogpunt is die voorveronderstelling 

van hierdie teorie 'dat mense se probleme nie bloot op individuele vlak le nie, maar 

dat disfunksionele gedrag grootliks 'n produk van interaksiepatrone binne disfunksionele 

verhoudinge is' (Louw 1989:200). 

Friedman (1985: 19-39) gebruik die sisteemteorie in gesinsterapie waarin hy 5 basiese 

konsepte ontwerp het om verandering in 'n sisteem te bewerk. Hy pas die beginsels 

toe op die kerk en maak die volgende gevolgtrekking: ' ... it is also possible to bring 

change to a congregational family problem by focusing on unresolved issues in the 

personal families of the clergy or lay leaders, rather than on issues in the session, the 

vestry, or the board of trustees' (Friedman 1985: 196). 

Die sisteemteorie stel belang in die verhoudings wat tussen mense bestaan. 'A systems 

perspective does not focus on the biological and legal roles which persons have in a 

family. Instead, it focuses on the actual relationships between persons and the way 

these relationships fulfill the functions of family' (Richmond Garland 1989: 196). Die 

hele sisteemteorie wit dus se dat 'n individu nie 'n eiland is nie, maar 'n persoon 

omring deur verhoudinge (Louw 1989:200). 

Balswick en Balswick (1991:37) het die basiese konsep van 'n gesinsisteem m die 

onderstaande skets gelllustreer: 
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GESIN-SISTEEMTEORIE 

• Gesin-sisteem ... .... ..... 
/ ' 

/ ' 
/ / .... - Ouers subsisteem - ... ' 

/ -- -- '\ //; ..... / '\\ 
I I I Eggenoot \ I Eggenote \ \ \ 

I I I I I I 
Vader / Moeder / I \ 

1 \ \ Eenheid / \ Eenheid / I \ 
I ' ' .... ' - - ; I ·Gesin-sisteem lnvloedvan 
1 

-.. _-___________ ..-
omgewingop~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ seinvloed 

gesin-sisteem I > .... ... op omgewing 
,, -- -- ' \ 

I 
I ; ' ; ' \ 

I I Seun \ / Dogter \ \ I 

I I I I I I 
\ Broer / Suster / I / 
\ \ \ ~enheid,. \ ~enheid,. I / ,, _..,,,.. --- ~, 

' ..... · Broer/Suster subsisteem "' / 
\ 

' ' / ..... "' ........... ______ ,.., 

/ 
/ 

Eerstens moet die buitelyn of grenslyn van, emge si steem geldentifiseer word (groot 

ronde sirkel). In 'n tipiese Westerse samelewing sal 'n man, sy vrou en hulle kinders 

die buitelyn van die gesinsisteem vorm. Dit is ook moontlik dat die uitgebreide gesin 

by hierdie grenslyne ingesluit kan wees (Van Staden 1987:2). Die teorie werk met die 

aanname dat 'n sisteem saamgestel word uit kleiner subsisteme (antler sirkels binne die 

groot sirkel). 'Die sisteem is ook weer ingebed in groter suprasisteme. Sisteme, subsisteme 

en suprasisteme word van mekaar geskei deur onsigbare grense waardeur informasie 

vloei' (Snyman 1993:39). Afbangende van die opendheid van die sisteem, is daar voort

durend 'n tweerigting interaksie met die omgewing wat rondom die sisteem funksioneer 

(aangedui met stippellyne). 

'n Gemeente is ook 'n sisteem wat nie geslote is vir die invloede van buite af nie. 

Ander sisteme soos die gesin, die werkplek, die buurt, die gemeenskap, ensovoorts, 

het 'n invloed op mekaar en op die gemeente-sisteem. ' ... [W]hat is happening in the 

church system is profoundly related to what is happening at home, in the workplace, 
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and in society at large. The church is an open system that interacts with other systems 

for good or ill' (Stevens & Collins 1993 :xxiii). Daarom is dit moeilik om individue 

in 'n sisteem te probeer verander sonder om ook die sisteem of subsisteme te verander. 

Die sistemiese denke vorm 'n basis vir 'n ekologiese perspektief. ' ... [E]cological per

spective expands the focus on function beyond the bounderies of the family unit. ... The 

social ecology is the web of relationships in which individuals are embedded and by 

which they are supported' (Richmond Garland 1989: 196). Vanuit hierdie perspektief 

gesien, word 'n gesin dus veel wyer gedefinieer as bloot net die kerngesin. Dit omsluit 

enige groep mense wat in 'n gesins-tipe verhouding met mekaar staan. 

'n Sistemiese definisie van 'n gesin, gegiet binne sy ekologiese konteks, staan bekend 

as 'n ekosistemiese perspektief op die gesin. "n Ekosistemiese perspektief hied die 

wydste moontlike kyk na sisteme, ordes van sisteme, en verhoudings tussen sisteme' 

(Snyman 1993: 40). 'An ecosystemic perspective defines the family as the set of rela

tionships that endures over time and contexts through which persons meet their needs 

for intimacy, sharing, help, commitment, and sharing oflife purposes' (Richmond Garland 

1989: 197). 

Die sisteemteorie en 'n ekosistemiese perspektief maak nuwe moontlikhede oop vir die 

gesin, maar ook '{ir gemeentes wat met gesinne werk. 'n Gemeente is een groot familie 

waarbinne verhoudings 'n geweldige belangrike rol speel. 'n Gemeente wat dus met 

gesinne werk, moet insig he in die prosesse en ontwikkelingsfases wat binne so 'n 

sisteem aanwesig is. 

3.3 FASES IN GESINSONTWIKKELING 

Aile gesinsisteme (kerngesinne; saamgestelde gesinne; ekologiese gesinne; 'n gemeente) 

gaan deur fases van ontwikkeling. Elke fase van gesinslewe het voorspelbare spanningstye 

en sekere fases vereis meer gesinstruktuur as antler. Hierdie dinamika in gesinsisteme 

vereis 'n bepaalde kennis van die ontwikkelingsfases. Elke oorgangsfase in die ontwik

keling vra dat sekere take eers voltooi moet word voordat voortbeweeg kan word na 

die volgende fase (Balswick & Balswick 1991 :41). Die mate waarin die gesin daarin 

slaag om die ontwikkelingstake suksesvol af te handel, bepaal die gereedheid van ge

sinslede om na die volgende fase te beweeg. 
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3.3.1 Die ontwikkelingsfases van Balswick en Balswick 

In die onderstaande tabel het die Balswick-egpaar (1991: 42) 7 ontwikkelingsfases 

geldentifiseer. Die ontwikkelingstaak wat vir elke fase vereis word, word ook aangedui. 

Voorhuweliks 
Differensiering van gesin 

Verlowing 
van oorsprong 

Aanpassing by 
Tweetal huwelik huweliksrolle Huwelik 

(oprigting van huishouding) 

Drietal huwelik Aanpassing by eerste kind 
Geboorte/aanneming van 
eerste kind 

Voltooide gesin 
Aanpassing by nuwe 

Geboorte van I aaste kind 
gesinslede 

Gesin met adolessente 
Toenemende buigbaarheid Kinders se differensiering 
in gesin-sisteem van die gesin 

Huisverlating 
Aanvaarding van die Kinders kies loopbane en 
vertrek van gesinslede huweliksmaats 

Post-huisverlating 
Aanvaarding van Vertrek van laaste kind uit 
alleen-wees en oud word huis 

3.3.2 Die ontwikkelingsfases van Richmond Garland 

Richmond Garland (1990:40-53) fokus in haar beskrywing van ontwikkelingsfases op 

verhoudings binne 'n ekologiese gesinsisteem. Alie verhoudings ontwikkel van die een 

emosionele fase na die volgende fase totdat die siklus voltooi is. Sy bespreek 5 ont

wikkelingsfases wat prosesmatig in verhoudings aanwesig is. 
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D Fase 1: Hofmakery 

Dit is die fase waartydens individue keuses uitoefen om die mense te kies met w1e 

hy/sy 'n gesinseenheid wil vorm. In die Westerse samelewing is dit die periode waartydens 

maats vas uitgaan en verloof raak. Binne die konteks van die kerngesin, is hofmakery 

die periode waartydens 'n gesin sou aansoek doen vir die aanneming van 'n kind; of 

wanneer die vrou swanger is of wanneer 'n hertroue plaasvind en twee verskillende 

gesinne word saamgevoeg. In gemeenteverband sou 'n mens hierdie fase beleef wanneer 

nuwe lidmate in die gemeente intrek of waar nuwe kleingroepe gevorm word. Hofmakery 

is 'n fase wat gekenmerk word deur 'n kontraktuele verhouding ('n kontraktuele ver

houding word op bladsy 38 bespreek). Stevens en Collins (1993:15) beveel sterk aan 

dat die kerk hierdie fase baie meer in ag moet neem, veral ten opsigte van die inskakeling 

nuwe lidmate. 'It occur to us that many churches treat membership as a marriage 

without engagement, ... No wonder there are so many church membership divorces.' 

D Fase 2: Vormingsfase 

Tydens hierdie fase begin die proses te verskuif vanaf 'n kontraktuele verhouding na 

'n verbondsverhouding ('n verbondsverhouding word op bladsy 38 bespreek). Lede 

verbind hulle daartoe om familie te word. Mense begin naby aan mekaar voe! en hulle 

begin om hulle lewens met mekaar te dee!. Mense begin mekaar dien en vir mekaar 

om te gee. 

D Fase 3: Vennootskap 

Die vennootskapsfase is 'n baie sensitiewe fase. Dit is belangrik om te weet dat die 

grense van die nuut gevormde familie nooit geslote is nie. Mense moet vrylik in en 

uit kan beweeg. Tydens hierdie fase moet effektiewe kommunikasie tussen die partye 

ontgin word. Kommunikasie beteken hier: 'to share meaning; it is not only being good 

listeners and talkers, but achieving mutual understanding'(Richmond Garland 1990:43). 

Individue kan dus nie net vir mekaar sorg en na mekaar luister nie. Dit alleen stimuleer 

nie verdere groei in die verhouding nie. Mense moe\ mekaar leer verstaan deur begrip 

vir mekaar se menswees te openbaar. Laasgenoemde vermoe help gesinslede om konflik 

en probleem-situasies suksesvol te kan hanteer. 
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D Fase 4: Konsolidasie 

lngrypende veranderinge is kenmerkend van hierdie fase. Dit is die fase waarin gesinslede 

weggaan (uit vrye wil of as gevolg van omstandighede). Voorbeelde hiervan is wanneer 

kinders die huis verlaat (die vermindering van gesinslede); dood; terminale siekte; 

werkloosheid of aftrede (omgewingsfaktore). Hierdie fase verplaas die gesin terug m 

sy oorspronklike vorm. Fases 1, 2 en 3 help die gesin om weer te herstruktureer. 

D Fase 5: Transformasie 

Tydens hierdie fase word die kern van die gesin se bestaan beeindig. In gesinsverband 

is die dood van een van die ouerpare die beste voorbeeld. Transformasie is egter nie 

die finale fase van gesinsontwikkeling nie. In teendeel, dit is die begin van die volgende 

siklus. Die oorblywende gesinslede word die draers van hulle eie waardes en normes. 

Hierdie gesinslede verplaas hulle waardes en normes oor na die nuwe gesin waarvan 

hulle dee! word. Daarom is deel van die transformasie-proses weereens die hofmakery 

periode. 

3.4 GESINSPROSESSE BEINVLOED GEMEENTEBEDIENING 

'n Gemeente bestaan heel eerstens uit 'n aantal losstaande individue. Elke individu is 

weer dee! van een of ander gesinsisteem. Die individu kan dus dee! van meer as een 

sisteem wees. Die individu is in die eerste plek dee! van sy eie gesin; tweedens vorm 

hy/sy dee! van die gesinne in kleingroep verband en derdens is elke gesin ook nog 

deel van die groter gemeentefamilie. Hiermee moet ons rekening hou, want se Friedman 

(1985: 1): 'Because the emotional process in all of these systems is identical, unresolved 

issues in any one of them can produce symptoms in the others, and increased understanding 

of any one creates more effective functioning in all three.' 

Ontwikkeling is dee! van menswees en sodoende ook van ons gesinslewe. Daarom groei 

en verander mense voortdurend. Maar, groei en verandering bring spanning binne ver

houdings. Selfs gelukkige gebeurtenisse soos 'n huweliksluiting en die geboorte van 'n 

baba word voortdurend aan spanning blootgestel. Richmond Garland (1990:35) moedig 

gemeentes aan om hulle lidmate goed in te lig en toe te rus aangaande hierdie prosesse 

omdat mense eenvoudig net makliker aanpas by veranderinge wanneer hulle nie onseker 

is nie en weet wat om te verwag. 
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In die Bybel word die kerk met metafore beskryf wat warmte, vriendskap, ondersteuning, 

en gemeenskap uitbeeld. Maar in die werklike lewe is die kerk gelaai met bitterheid, 

agterdog en aggressie. Steinke (1993:ix) se gevolgtrekking is: 'It is not that our metaphors 

and ideals are false but that we fail to realize that the church functions as an emotional 

system. As long as people gather and interact, emotional processes occur.' Emosionele 

prosesse het sekere positiewe aspekte, maar inherent is dit angsbelaaide prosesse. Dit 

besit die vermoe om 'n gemeente van sy doe! te vervreem, om verhoudings te vernietig 

en om mure te bou sodat buitestaanders nie kan of wil inkom nie. Daarom se Steinke 

is dit van uiterste belang dat die kerk kennis dra van hierdie prosesse sodat hierdie 

prosesse hulle doe! kan dien waarvoor God dit geskep het, naamlik 'om die liggaam 

van Christus op te bou' (Efes.4: 13) en sodat 'elke tong kan bely dat Jesus Christus 

die Here is' (Fil.4: 13). 

Dit is noodsaaklik dat veral die leiers in gemeentes goed vetroud moet wees met 

verhoudingsdinamika. Die kerk se bediening aan gesinne kan baie meer effektief wees 

wanneer hierdie ontwikkelingsprosesse in gemeenteverband verstaan word. 

In die bespreking van gesinsprosesse word die ekosistemiese perspektief op die gesin 

as uitgangspunt geneem. Dit impliseer dat alle gesinstipe-verhoudings hierby ingesluit 

word. 

3.4.1 Emosionele prosesse in 'n sisteem 

Peter Steinke (1993: 13-66) bespreek vier emosionele prosesse wat normaalweg in alle 

sisteme aanwesig is. Die kerk moet hiervan deeglik kennis neem, want ' ... we (the 

Christian community, invoeging PS) may not 'bear in mind enough' the 'invisible, often 

unconscious' processes that seed disruption in our midst' (Steinke 1993:x). 

o Angstigheid en reaksie 

Die eerste proses waarna Steinke verwys, is angstigheid en dan die reaktiewe gedrag 

van die mense wat angs beleef. Binne die kerk is verhoudings nie gevrywaar van 

angstigheid en van reaktiewe gedrag nie. 'Put people together and inevatible anxiety 

will arise' (Steinke 1993: 13). Dit bring baie spanning en konflik mee wat verstaan en 

bestuur moet word. Hy waarsku ernstig dat hierdie prosesse binne enige sisteem, veral 

binne die kerk, nie gelgnoreer moet word nie. ' ... [I]gnoring is as reactive as placating 

or attacking' (Steinke 1993 :24). 
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D Afgesonder-wees en nabyheid 

Beide afsondering en nabyheid, is basiese behoeftes wat noodsaaklik is vir menswees. 

Die kuns van die I ewe is om die balans tussen die twee te kan bemeester. Afsondering 

is nie isolasie nie. Afgesonder-wees in groepverband beteken 'distinct from others, not 

distant from them' (Steinke 1993:28). Stevens en Collins (1993:27) definieer vanuit die 

sisteem teorie individualiteit as 'the capacity to be an individual while part of a group'. 

Dit is 'n emosionele afstand waarvan hier gepraat word. As daar nie ruimte geskep 

word sodat mense ook 'n gesonde afstand in groepverband kan handhaaf nie, verloor 

mense hulle eiesoortigheid, kreatiwiteit en verlange na die groep. Afsondering is juis 

nodig sodat daar gesonde nabyheid kan wees. Nabyheid is 'n baie spontane aksie. 

Nabyheid kan nie op mense af forseer word nie en dit kan ook nie as 'n verwagting 

aan mense voorgehou word nie. 

D Stabiliteit en verandering 

'n Sisteem benodig 'n omgewing van stabiliteit, kalmte en 'n gevoel van samehorigheid. 

'n Sisteem het ook verandering nodig, maar verandering versteur egter die komponente 

wat nodig is vir stabiliteit binne die sisteem. Enige sisteem reageer instinktief teenoor 

verandering ter wille van oorlewing en selfbehoud. Reaktiewe gedrag is egter nie opbouend 

vir enige verhoudingsisteem nie want, ' ... a system that maintains its stability by reactivity 

alone will not be stable in the long run' (Steinke 1993:43). 

Voortdurende reaktiewe gedrag skep drie prosesse binne 'n sisteem wat die sisteem 

verhoed om vindingryk en aanpasbaar te wees: 

• Ten eerstens verloor mense hulle objektiwiteit en perspektief in tye van angs

tigheid en reaktiewe gedrag; 

• Tweedens veroorsaak angstigheid 'n ongesonde gevoel van verbind-wees met 

die groep. Die individu kan homself baie moeilik losmaak van die groep se 

opinie. Dit is asof die groep 'n keerwal wil vorm teen die aanslag van verandering. 

Steinke (1993:45) beskryf dit so: 'Intoxicated by its own excited togetherness, 

the crowd cannot focus outside itself.' 

• Die derde proses vind ons wanneer mense hulle angstigheid verplaas na 'n 

objek of 'n ander persoon. Sodoende word die spanning, wat deur die aanvanklike 

probleem veroorsaak is, tydelik verlig. 
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Verandering moet effektief bestuur word sodat daar 'n gesonde balans kan bestaan 

tussen stabiliteit en verandering. 

D Denke en emosies 

Die lede van die liggaam van Christus moet vir mekaar sorg dra. Om vir mekaar om 

te gee en vir mekaar onderling te sorg, is 'n baie belangrike proses in 'n sisteem. 

Sorg is egter nie net 'n emosionele handeling nie. Steinke (1993:57) waarsku: 'When 

we do not use our thinking capacities, we turn care into something soft or melodramatic.' 

Steinke noem so 'n eensydige sorghandeling 'n 'sentimentele sorg'. Sorg wat nie ook 

met verantwoordelikheid die ander een kan konfronteer nie, is besig om die sisteem 

in gevangenskap te hou. Solank as wat ons gedurig net die vrede wil bewaar en harmonie 

wil verseker, sal ons nie ons Christelike plig nakom nie. As gelowiges is ons doe) om 

verhoudings te herstel ' ... not to reinforce sulking, irritable, stubborn, even brutish 

behaviours' (Steinke 1993: 59). 

Die vemoe om te kan differensieer bring balans terug in die sorghandeling. 'Differentiation 

is the ability to be aware of one's self and the other's self at the same time. It means 

that we can be compassionate with other people without being engulfed or determined 

by them. It mean we can be clear about our response to others without being reponsible 

for them' (Steinke 1993: 66). 

3.4.2 Verhoudingsprosesse in 'n sisteem 

Verhoudingsprosesse is belangrike voorwaardes Vlf die suksesvolle ontwikkeling van 

enige gesinsisteem. Eerstens bespreek Richmond Garland (1990:38-39) 4 basiese ver

houdingsprosesse wat nodig is in 'n gesinsisteem. Elkeen van hierdie prosesse bou op 

mekaar voort en die een kan nie suksesvol ontwikkel sonder die aanwesigheid van die 

voorafgaande proses nie. 'n Tweede verhoudingsproses wat noodsaaklik is vir gesonde 

gesinsontwikkeling, is behoeftevervulling en 'n derde is toewyding. 

3.4.2.1 Vier basiese verhoudingsprosesse 

• Verbind-wees aan mekaar en wedersydse sorg vir mekaar 

Om aan iemand anders verbind te wees en om sorg te dra vir daardie persoon, 

is die eerste belangrike verhoudingsproses wat moet plaasvind voordat 'n ver-
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houding suksesvol kan ontwikkel. Waar gesinslede nie hierdie affektiewe binding 

ervaar nie, sal hulle moeilik nuwe fases en krisistye in die gesinslewe oorleef. 

• Kommunikasie 

Tweedens is goeie kommunikasie noodsaaklik sodat gesinslede mekaar goed 

kan verstaan. Wanneer gesinslede nie effektief kan kommunikeer nie, het dit 

'n negatiewe invloed op hulle probleem-oplossingsvaardighede. 

• Gesamentlike probleem-oplossingsvaardighede 

Die derde proses is die vermoe om take, belangstellings en ander aktiwiteite 

suksesvol met mekaar te dee!. 

• 'Mutuality' 
Tydens die oorgangsfases in gesinsontwikkeling, is 'mutuality' die proses waar 

verhoudings hernu en verder verdiep word. Hierdie proses van verdieping is 

slegs moontlik indien die vorige drie prosesse in die verhouding aanwesig is. 

3.4.2.2 Behoeftevervulling 

Gesonde gesinsontwikkeling en -groei word verder bepaal in die mate wat gesinslede 

aan mekaar se behoeftes voldoen. 'As family members meet one another's needs, ... 

families develop a sense of cohesion and create in family members a sense of 'resource 

sufficiency" (Richmond Garland 1990: 39). 

3.4.2.3 Toewyding: Van kontraksluiting tot verbondsluiting 

Interpersoonlike verhoudings begin gewoonlik met die sluit van 'n kontrak. Dit impliseer 

dat die verskillende partye in 'n verhouding dit met mekaar waag op grond van sekere 

belonings (soos byvoorbeeld jou vriendskap, jou hulp, ens.). 'n Kontraktuele verhouding 

is dus afhanklik van sekere sigbare bewyse dat die ooreenkoms nagekom sal word. 

Namate die verhouding ontwikkel, is belonings al hoe minder die begronding vir die 

verhoudingsooreenkoms. 

Sodra mense mekaar se behoeftes begin raaksien en vervul, groei lojaliteit en onderlinge 

toewyding. Sodoende ontwikkel die verhouding al meer in 'n verbondsluiting en is dit 

al minder 'n kontrak. 'n Verbondsverhouding is onvoorwaardelik en belonings speel 

feitlik geen rot in die verhouding nie. 
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In hoofstuk 2 is die verbondsgedagte bespreek binne 'n soteriologiese raamwerk. In 

hierdie afdeling is die doe! van die verbond om ons te help om verhoudings binne 'n 

sosiologiese raamwerk beter te verstaan. Enkele skrywers het vanuit die Skrif 'n teologie 

vir verhoudings geformuleer om die diepte dimensie van 'n verhouding te beskryf. 

Jack en Judith Balswick (1990:21-26); Anderson en Guernsey (1985:29-52), asook 

Stevens en Colins (1993: 93-98), het 'n teologie vir gesinsverhoudings uitgewerk waarin 

die verbondsgedagte 'n betekenisvolle rol speel. Hulle teorie word gebou op die Bybelse 

model waar God met Israel in 'n verbondsverhouding leef. God het sy liefde onvoor

waardelik vir Israel aangebied. Aanvanklik is dit 'n eenrigting Iiefdesverhouding. Na 

mate die verhouding groei, reageer die mens op hierdie verbintenis. Sodoende ontwikkel 

die verhouding in 'n wedersydse Iiefdesverbintenis. 

Die verhouding tussen God en sy volk dien as model vir die verhouding tussen 'n 

ouer en sy kind. Aanvanklik is die verhouding 'n onvoorwaardelike eenrigting liefdes

ooreenkoms van die ouers se kant af. Soos wat die verhouding groei, reageer die kind 

teenoor die ouer met liefde. In die begin is hierdie liefde van die kind voorwaardelik. 

In die mate wat sy behoeftes bevredig word, ontwikkel die verhouding in 'n onvoor

waardelike tweerigting liefdesverhouding. Laasgenoemde fase in die verhouding tussen 

partye, noem die Balswick's (1990:25) 'n 'mature covenant'. Anderson en Guernsey 

(1985: 40) beg soveel waarde aan die kwaliteit van onvoorwaardelike verbondsliefde, 

dat hulle dit as die basis van 'n gesinsverhouding beskou. Hulle se: 'It is covenant 

love that provides the basis for family; For this reason, family means much more than 

consanguinity, where blood ties provide the only basis for belonging. Family is where 

you are loved unconditionally, and where you can count on that love even when you 

least deserve it.' Hierdie verhoudingsmodel kan net so toegepas word op gemeentelede 

wat onderling leef as die huisgesin van God. 

Hierdie konsep van verbond bet verrykende implikasies vtr die gemeentebediening. 

Waar dit ontbreek, of selfs net verhinder word, kan groei nie spontaan en normaal 

plaasvind nie. Alie gesinsvorme (die kerngesin; 'n kleingroep; 'n gemeente) is afuanklik 

van hierdie Godgegewe bestanddeel om te kan groei tot volwassenheid in Christus! 

In samehang met die verbondsgedagte, bespreek die Balswick-egpaar (1990:21-33) 'n 

verdere drie fases wat spontaan hieruit voortvloei. Die fases word bier slegs genoem 

en nie volledig bespreek nie: 
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'n Verbondsooreenkoms is die beginpunt van enige gesinsverhouding. Vanuit die veilige 

ruimte van verbondsliefde, ontwikkel GEN ADE. Genade is 'to forgive and be forgiven'. 

Hier is nie ruimte vir wetlikheid nie. Genade maak mense verantwoordelik vir mekaar, 

en uit liefde respekteer mense mekaar. 

Binne die atmosfeer van genade vind gesinslede die vryheid en vrymoedigheid om 

mekaar volmag te gee (EMPOWERING). 'Empowering' is 'to serve and be served'. 

'Empowering' beteken nie om beheer uit te oefen nie. 'Empowering can be defined as 

the attempt to establish power in another person. Empowering is the process of helping 

another recognize strengths and potentials within, as well as encouraging and guiding 

the develepment of these qualities' (Balswick & Balswick 1990:28). 'Empowering' ts 

dus niks anders as liefde in aksie nie. 

'Empowering' lei weer tot die moontlikheid van INTIMITEIT tussen gesinslede. Intimiteit 

is 'to know and be known'. Die vrees om intiem geken te word, maak dat gesinslede 

met maskers voor mekaar lewe en in so 'n verhouding kan daar nie sprake wees van 

vertroue en eerlikheid nie. 

Hierdie vierde en laaste fase voltooi die sirkel en begin dan weer om 'n veel dieper 

vlak van verbondsverbintenis te skep. 'n Gesin wat hierdie vier eienskappe in hulle 

verhouding ingebou het en dit tot volwassenheid laat groei bet, is gereed 'to reach out 

to persons beyond the boundaries of the family'. 

3.4.3 Gesinsprosesse moet verstaan en begelei word 

Friedman (1985:40-64) bespreek in sy boek: 'Generation to generation' 'n aantal so

genaamde 'wette' waarmee gesinsprosesse verstaan kan word. Sy bedoeling met hierdie 

'wette' is 'to accustom the reader to think in terms of family process' (Friedman 

1985:40). Hierdie denke help die gesinsleier/ pastor om die prosesse in gesinsontwikkeling 

prosesmatig te diagnoseer in plaas van simptomaties. Sodoende kan groei in verhoudings 

doelmatig bestuur word. Vertroudheid met hierdie 'wette' kan die vaardighede van die 

gesinsleier/pastor verbeter. ' ... [T]hese rules are equally applicable to emotional processes 

in personal families and congregational families' (Friedman 1985:41). 
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D Emosionele afstand 

Fisiese afstand is me altyd 'n oplossing vir die emosionele probleme wat gesinslede 

onderling ervaar nie. Dit bring slegs tydelike verligting en die probleem word maar 

net verplaas na antler verhoudingsisteme. Gesinslede het emosionele afstand nodig om 

in 'n verhouding met antler te kan saamleef. Emosionele afstand bepaal dat 'n individu 

nie die antler party(e) se lewensruimte met sy teenwoordigheid sal smoor nie. Emosionele 

afstand vra 'n tipe elastisiteit. Te veel afstand verhinder die moontlikhede van 'n ver

houding en te min afstand vernietig weer die verhouding. 

D Verlies en vervanging 

Enige sisteem is genetg om die verlies van 'n lid uit 'n gesin so vinnig as moontlik 

te herstel. Te vinnige plaasvervanging hou bepaalde gevare in vir die gesonde groei 

van i:nige sisteem. Sodra 'n persoon of persone oorhaastig vervang word, word die 

onverwerkte probleme van die vorige verhouding onwetend verplaas na die volgende 

verhouding. Verlies moet as 'n natuurlike proses hanteer word. Daar moet genoeg 

tydsverloop wees tussen verlies en vervanging om seker te maak dat alle ou wonde 

goed genees is. Hierdie wet kan baie maklik op kleingroepe in 'n gemeente toegepas 

word. 

D Kroniese toestande 

Herhaaldelike manifestasie van een of antler probleem in 'n gesm of groep, beteken 

nie noodwendig dat 'n individu vir die probleem verantwoordelik is nie. Die sisteem 

bepaal telkens die simptoomdraer se optrede. Om die prognose van die probleem te 

verbeter, moet gefokus word op die 'gesonde' lede in die sisteem. Laasgenoemde persone 

se reaksie teenoor die probleem besit die potensiaal om die probleem binne die sisteem 

te verander. 

D Pyn en verantwoordelikheid 

'n Gesin of 'n groep wil baie keer namens 'n individu sy fisiese of emosionele pyn 

dra. Al bedoel die lede dit ook hoe goed, help hulle nie die persoon om van sy pyn 

onslae te raak nie. In sulke sitsuasies, se Friedman (1985:48), het omgee ook sy grense. 

'Those who focus only on comfort, on relieving pain, or filling another's need, tend 

to forget that another's need may be not to have their needs fulfilled.' Die antler 
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persoon moet self ook verantwoordelikheid dra vir sy of haar pyn. Uit navorsing oor 

pyndrempels is die volgende gevolgtrekking insiggewend: 'Thresholds for both physical 

and emotional pain are lower when we are functioning dependently, and are higher 

when we are motivated to accomplish something' (Friedman 1985:48). Gesinslede moenie 

te vinnig reageer om vir 'n gesinslid pyn te probeer spaar nie. 

Waarteen egter gewaak moet word, is om jouself in 'n dodelike driehoek situasie te 

bevind, naamlik, jyself; die ander persoon; en sy of haar onvermoe om verantwoor

delikheid te aanvaar. 'n Meganisme om hierdie probleem te oorkom, is om die persoon 

voor 'n uitdaging te stel waarmee hyself gekonfronteer word. 

D Die paradoks: ernstigheid en in Jigter lnim 

Die ems waarmee 'n probleem hanteer word, kan partykeer die probleem vergroot in 

plaas van oplos. Met ems word hier dan bedoel 'n angstigheid en 'n onvermoe om 

buigbaar te wees tydens die hantering van die probleem. Wanneer die oplossing van 

'n probleem nie vorder nie (as gevolg van 'n te emstige gefikseerdheid), het die teen

oorgestelde optrede baie keer die gewensde resultate. Om 'n probleem-situasie in 'n 

ligter luim te hanteer, beteken nie grappe maak of om lighartig met die saak om te 

gaan nie. 'In 'n ligte luim' is 'n gesindheid wat sterk fokus op die verhouding en op 

wat die ander persoon kan help om anders te dink oor die probleem. 

D Geheime en sisteme 

In 'n groot mate word kommunikasie in 'n gesinsisteem gekenmerk deur onderwerpe 

wat geheimhouding vra. Sulke gesprekke behels onderwerpe soos: 'Het jy gehoor ... '; 

'moenie vir ander vertel nie 

gesinsisteem is die volgende: 

' Die negatiewe effek van sulke gesprekke op 'n 

• Dit verb reek kommunikasie binne 'n sisteem, want net die sogenaamde binnegroep 

kan met mekaar oor sekere sake in gesprek tree. 

• Verhoudings tussen partye vervreem en verswak as gevolg van die oppervlakkige 

gemeenskap wat onderling bestaan. 

• Persepsies word vertroebel aangesien net die helfte van die waarheid bekend 

is tydens sulke geheimsinnige gesprekke. 

• Geheime verhoog patologiese prosesse, aangesien geheimhouding altyd angs

vlakke verhoog. Eers sodra die geheim bekend gemaak is, ontlaai die spanning. 
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D Posisie in die gesin 

'n Teorie wat ontwikkel is deur Walter Toman (in Friedman 1985), het aangetoon dat 

die geboorte-posisie van 'n individu in die gesin van oorsprong 'n invloed het op ons 

voorkeure in sosialisering. Die Pa sal byvoorbeeld 'n beter verhouding he met die kind 

wat dieselfde geboorte-posisie beklee as wat hyself gehad het. Hierdie teorie kan toegepas 

word op 'n gemeente-situasie om sodoende destruktiewe konflik in groepverband te 

verminder. 

D Diagnose 

Om 'n individu in 'n gesinsisteem te diagnoseer, is om daardie persoon te etiketteer. 

Die gediagnoseerde word in die proses vernietig. Die persoon verloor sy identiteit, 

raak afhanklik van die ander in die groep en groei in die sisteem word beperk. Diegene 

wat dit waag om ander te diagnoseer, het moontlik self iets om weg te steek. Diagnosering 

word baie keer beskryf as 'n handeling wat objektiwiteit vra, maar dit is niks anders 

as veroordeling nie. 

3.5 SAMEVATTEND 

Die gesin 1s 'n Godgegewe instelling wat 'n groot invloed op die samelewing kan 

uitoefen. Die kerk moet die dinamiese moontlikhede van gesinne kan ontdek, sodat 

God deur die gesin die wereld kan vernuwe. 

Die sisteemteorie het die kerk opnuut bewus gemaak van die feit dat die gemeentelike 

bediening se natuurlike kontak met gesinne 'n goudmyn is wat verder ontgin behoort 

te word (Louw 1989:212). Die gemeentepraktyk bet in die verlede te veel gekonsentreer 

om die individu te probeer verander in plaas daarvan om die gesin in sy totaliteit 

pastoraal te bedien. Die sisteemdenke kan 'n aanwins wees in die toerusting van leierskap 

in die gemeente, asook vir die organisering en die opbou van gesinne in kleingroepe. 

As 'n gemeente soos 'n familie wil leef, kan die ontwikkelingsfases, asook die emosionele

en verhoudingsprosesse wat normaalweg binne 'n gesinsisteem aanwesig is, nie geignoreer 

word nie. Hierdie fases en prosesse in sisteme moet herken, begelei en bestuur word, 

sodat die gemeente tot volwassenheid kan groei. 
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Alhoewel die genoemde fases en prosesse belangrik is, moet ons steeds rekening hou 

met die waarskuwing van Richmond Garland en Pancoast wanneer hulle se: 

Simply encouraging the formation and development of ecological family 

relationships does not ensure that they will be nurturing, supportive, and 

challenging environments for family members ... Ecological members need 

to know how to create positive relationships and to value these relationships 

as means of living out their covenants with God. They also need to have the 

relational skills to put these values and knowledge into practice. 

(Richmond Garland & Pancoast 1990:238) 

'n Geloofsverhouding met Jesus Christus is die basiese fondament waarop diepte-ver

houdings tussen gesinslede gebou word. Vanuit 'n verhouding met Christus leer lidmate 

verhoudingsvaardighede aan waarsonder 'n gemeente nie suksesvol kan voortbestaan 

me. 

'n Gemeentebediening wat daarop ingestel is om gesinsinteraksie te verstaan en om 

gesinne toe te rus om die dinamiese prosesse wat daarin opgesluit is te hanteer en te 

bestuur, is besig met 'n belangrike komponent van gesinsbou. En gemeentebou sonder 

gesinsbou is om een van die mees voor die hand liggende strukture vir verdieping en 

groei oor die hoof te sien. Daarom behoort die kerk in sy bediening by gesinsbou te 

begin (Louw 1989: 194). 

Voordat 'n moontlike model vir 'n gesinsbediening oorweeg kan word, moet ons eers 

meer duidelikheid he oor die invloed van die samelewing op die gesin en die kerk. 
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HOOFSTUK 4 

DIE KERK EN GESIN IN 'N VERANDERENDE SAMELEWING 

4.1 INLEIDEND 

"n Praktiese teologie wat digby die werklikheid teoretiseer, kan die evangelie veel 

relevanter daarin vertolk met die oog op die hoor van God se Woord in ons eie sitsuasie' 

(Pieterse 1993: 19). Hiermee herinner Pieterse die kerk om kennis te neem van die 

verandering van mense en hul leefwereld. Daarom is hierdie hoofstuk belangrik, want 

'n kyk op die werklikheid lei ons tot verwerkliking van die waarheid van die evangelie 

wat daar in Jesus Christus vir ons opgesluit is. 

Aangesien hierdie verhandeling 'n teorie vir 'n gesinsbediening wil uitwerk, is dit van 

groot belang om vas te stel wat die invloed van die samelewingsveranderinge op beide 

die gesin en die kerk is. 

In hoofstuk 1 het ons reeds kennis geneem dat die samelewingsveranderinge 'n groot 

invloed op gesinslewe uitoefen. Die invloed van die veranderende samelewing op die 

gesin word eerstens in hierdie hoofstuk bespreek. 

4.2 WAT BET GEWORD VAN DIE KERNGESIN IN DIE LOOP VAN DIE 

20 STE EEU? 

4.2.1 Die invloed van modernisme op gesinslewe 

Samelewingsveranderinge word aangeblaas deur 'n verskynsel wat genoem word, MO

DERNISME. 'Modernization is to be understood .... as a process of institutional change 

proceeding from and related to a technologically engendered economic growth' (James 

Hunter in Balswick & Balswick, 1991:278). Die duidelikste teken van hierdie invloed, 

is dat tradisionele vorme disintegreer (Nel 1982: 169). 'n Verdere negatiewe uitvloeisel 
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van hierdie era, se Pieterse (1993: 15), is die uitstoting van godsdiens uit die openbare 

na die private !ewe. Dit het 'n armoede aan waardes, norme en welwillendheid in die 

openbare lewe gebring. Gesinslede dra die littekens van die moderne era waarin ons 

leef. 

Die ekonomiese en tegnologiese ontwikkeling van die wereld het 'n onberekenbare 

invloed op die denke en gedrag van die mens. Jack en Judith Balswick (1991 :277-284) 

het 4 terreine geldentifiseer waarmee ons rekening moet hou wanneer ons die invloed 

van modernisme op die gesinslewe wil verstaan: 

D Die bewussyn van die mens 

Die mens se subjektiewe belewenis, sy denke, sy geloofsoortuigings, sy beeldvorming 

en sy emosies word deur modernisme beinvloed. Die gevolge hiervan is die fragmentering 

van die mens se bewussyn. Die mens worstel nou onder andere met keuses wat gemaak 

moet word - aan die een kant die kompeterende ekonomiese mark en aan die ander 

kant sy intieme nabye verhoudings met vriende en familie. Hierdie fragmentering van 
die denke skep 'n kloof tussen wat die mens glo en dit wat hy leef. Michael Billings 

(in Balswick & Balswick 1991:280) noem hierdie tendens 'cognitive dissonance'. Daar 

ontstaan'n groot gaping tussen die waardesisteem van die mens en hoe die mens op 

die ou end optree. So byvoorbeeld sal mense 'n hoe waarde heg aan intieme verhoudings 

en geloofwaardige verbintenisse, maar in die praktyk is die verhoudings van hierdie 

mense onstabiel en sal hierdie waardes soms totaal ontbreek. 

'n Ander belangrike uitvloeisel van die invloed van modernisme, is wat Hunter noem 

'subjectivization'. Hy se: 

If institutions no longer provide consistent and reliable answers to such 

questions as 'What do I do with my life?', 'How do I raise my children?', 

'Is it acceptable to live with a member of the opposite gender outside of 

marriage?', etc., the individual must necessarily turn inward to the subjec

tive to reflect, ponder and probe for answers. The process of turning 

'inward' is the process of subjectivization. 

(Hunter in Balswick & Balswick 1991:281) 

'Subjectivization' is ook 'n teelaarde vir individualisme. Dit veroorsaak dat die 20 ste 

eeuse mens met 'n gesindheid leef van: 'myne versus joune'. Die 'ek-beginsel' is nou 
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dominant, elkeen vir homself (Louw 1989: 16). Die uitwerking hiervan op die huwelik 

en die gesin, is dat die ONS-komponente en die onderling saambindende belang gemaklik 

op die agtergrond geskuif word. 

Die kerk sal baie duidelike en effektiewe begeleiding vir gesinne moet gee sodat gesinslede 

hierdie kloof tussen geloofswaardes en hulle lewenswyse kan oorbrug. Ouers kan nie 

die evangelie aan hulle kinders modelleer alvorens hulle lewenswyse van 'n nuwe !ewe 

in Christus getuig nie. Die kerk se lede sal in die alledaagse !ewe moet leef volgens 

hulle geloofsoortuigings voordat hulle enige invloed op die samelewing en die wereld 

kan uitoefen. 

'n Bediening aan gesinne sal ook die ons-komponent vir gesinne moet modelleer. Die 

gemeente sal nie baie effek op gesinlewe he as familie-waardes net kognitief aan gesinne 

geleer word nie. 'n Gemeente moet eers as 'n familie leer saamleef. So 'n geloofs-huisgesin 

sal aan gesinne leer om hulle lewens met mekaar te dee!, mekaar te dien en 'n na 

buite gerigte lewenshouding aan te kWeek. 

D Kommunikasie 

In 'n modernistiese samelewing word kommunikasie 'n tegniek wat al moeiliker bemeester 

word. Mense gebruik simboliek en terme om te kommunikeer, maar in die alledaagse 

!ewe het simbole en terme verskillende betekenisse vir verskillende mense. In 'n di

versiviserende samelewing, bygevoeg die invloed van die gefragmenteerde en 'subjec

tivization' bewussyn, word betekenis al meer 'n diverse entiteit. Die gevolg hiervan is 

dat mense moeiliker konsensus het oor die betekenis van terme soos byvoorbeeld "n 

gesin', 'kerk' en 'lief de'. 

Hierdie invloed van modernisme spoor mense aan om op 'n nie-verbale wyse uitdrukking 

te gee aan betekenis. Die tragedie hiervan is egter dat daaglikse kommunikasie verder 

verarm en na binne keer. 

Die hart van die evangelie is kommunikasie. In 'n huweliksverhouding en binne 'n 

gesinsisteem is kommunikasie die asemhalingskomponent. Daarsonder smoor die ver

houding. 'n Gemeente moet gesinne kan help om die evangelie aan mekaar te kom

munikeer. Alie stuikelblokke wat maak dat egpare, gesinslede en gemeentelede nie met 

mekaar kan kommunikeer nie, moet uit die weg geruim word. 
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D Die gemeenskapslewe 

Tradisionele gemeenskappe (homogeen en geografies bepaal) word opgebreek in die 

modernistiese era. Hierdie tendens sien ons ook nou hier in Suid-Mrika. ' ... [D]ie 

natuurlike lewensverbande waarin mense leef en wat 'n groot deel van hulle gedrag en 

optrede reguleer, begin hulle beteulende houvas op mense verloor', se Burger (1992: 14). 

Hand aan hand met die nuwe staatsbestel, sien ons ook die tradisionele volks- en 

kulturele gemeenskapsbande disintegreer. 

Die gemeenskap word een groot massa (de Klerk 1979:167; Louw 1980:61). Die ge

meenskapsmens in hierdie oorgangstyd word 'the homeless mind' genoem (Berger in 

Balswick & Balswick 1991:282). Die mens is op soek na 'n nuwe huis of gemeenskap 

waarin hy sin en betekenis kan vind. Sosiale netwerke dien in sulke tye as 'n plaas

vervanging vir die verlore gaande tradisionele gemeenskapslewe. Individue en gesinne 

vind behoeftevervulling by vriende, die werksomgewing en ander kulturele, opvoed

kundige en godsdienstige belangegroepe (Louw 1980:61). 

Mense se reaksie op die verbrokkeling van die gemeenskapslewe is gewoonlik een van 
;. 

twee: aan die een kant neig mense om selfonderhoudend te word en ontken enige vorm 

van afhanklikheid (Burger 1992: 14). Sulke mense wil ook nie maklik vaste verbintenisse 

met mense of groepe aangaan nie. Aan die ander kant raak mense eksperimenteel 

betrokke by groepe waar gemeenskaplike waardes gedeel word. Tussen hierdie twee 

pole is daar ook nog die groep wat binne 'n institusionele konteks, soos byvoorbeeld 

die kerk, soek na sin in gemeenskapslewe. 

'n Gesinsbediening moet vir gelowiges weer 'n tuiste kan hied. Binne die geloofs

gemeenskap leer mense om vir mekaar en sy medemens om te gee. 'n Gesinsbediening 

kan 'n tuiste skep wat 'n aantrekkingskrag word vir vervreemde mense en eensame 

mense. 

D Die ekonomie 

'n Snel groeiende ekonomiese en tegnologiese wereld domineer die waardesi steme in 

'n moderne sosiale samelewing. Effektiwiteit is die wagwoord. Met hierdie beginsel as 

kriterium vir die samelewing, verloor die mens sy Godgegewe menswaardigheid en 

word arbeid net 'n doe) om geld te maak (Heyns 1986:260-272; Ne\ 82: 174; de Klerk 

1979:166; Louw 1980:56, 106). Alles wat nie meer nuttig ofbruikbaar in die gemeenskap 
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is me, word weggegooi. Menswaardigheid word gemeet op grond van produktiwiteit 

en nuttigheid en geld is die maatstaf vir sukses. 'Money has become a spiritual force 

in society as well as a moral criterion for judging people and their activities' (Balswick 

& Balswick 1991:284). Die belangrike vraag is nou nie meer wie die gesin is nie, 

maar wat die gesin of elke gesinslid bereik het. Daarom se Louw (1989: 19) bet die 

kl em verskuif weg van die 'being' -funksie van die gesin na die 'doing' -funksie van die 

gesin. 

Die industrie bet die 20 ste eeuse mens gevoed met wat Louw (1989: 16) noem, 'n 

suksesmoraal. Ek moet 'n wenner wees. Ek moet bo uitkom. En om bo uit te kom, 

beteken dat iemand anders moet padgee. Selfsug vier hoogty en die diensmoraal skuif 

op die agtergrond. 

Die industriele revolusie bet verder meegebring dat daar 'n klemverskuiwing gekom 

bet vanaf 'vervaardiging' na 'verbruiking'. Dit het tot gevolg dat die gesin se arbeidwereld 

(werkplek) en sy leefwereld (woonplek) van mekaar geskei geraak het (Marais 1984:3,5; 

Louw 1980:60; 1989: 15; Durka & Smith 1980: 100). Die huis het sy betekenis begin 

verloor. Dit het 'n plek geword waar die arbeider hoofsaaklik oornag met die oog op 

sy arbeid van die volgende dag. Vroeer het gesinne saamgewerk omdat hulle 'n ekonomiese 

eenheid was. Hulle het saam iets vervaardig. Hulle saamwees word nou bepaal waar 

hulle saam verbruikers is, soos saam uiteet, saam goedere aankoop, saam vermaak 

word (Louw 1980:54,57). Dit gaan nou minder om die saak van die gesin naamlik, 

die gesin as instelling van God. Dit gaan nou meer om die behoeftes van die gesin -

'die gesin as 'n losse samestelling van individue met die oog op individuele behoefte

satisfaksie' (Louw 1989: 17). Hierdie tendense veroorsaak dat die kerngesin al hoe 

minder kommunikeer en oppervlakkige intimiteit beleef. 

'n Gesinsbediening moet 'n tuiste vir gesinslede kan skep waarbinne hulle weer hulle 

menswaardigheid kan ontdek. Die gemeente moet vir gesinne die waarde en vreugde 

van 'n gesinslewe demonstreer en leer sodat gesinne 'n behoefte sal ontwikkel om 

gesinslewe 'n prioriteit te maak. 'n Gesinsbediening moenie met die samelewing probeer 

kompeteer in terme van behoeftesatisfaksie nie. In teenstelling daarmee moet gesinslede 

binne 'n gemeente leer om mekaar te dien. Die evangeliese beginsel 'om te gee is 

beter as om te ontvang', kan mense help om los te breek uit die greep van modernisme 

se selfsug en beheptheid met materiele dinge. 
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Ander faktore wat 'n invloed op gesinslewe uitoefen word hier slegs genoem, naamlik: die 

sekularisasieproses (Nel 1982:169-170; Louw 1980:25-28); sekularisme (Malan 1982:171-

172) en post-modernisme (Boshoff 1095:20; Pieterse 1993:16). Sekularisasie het egter in 

'n sekere sin misluk en is oorgeneem deur 'n post-moderne gees (Pieterse 1991: 16). Vir 

die doe! van hierdie verhandeling word nie op hierdie faktore verder uitgebrei nie. 

4.2.2 Sigbare veranderinge in gesinslewe 

• Gesinne word al hoe k:leiner (Louw 1989:15; Olson & Leonard 1990:8). 

• Gesinne woon al hoe meer in stede (Louw 1980:53-74; 1989:17-18; Olson & 

Leonard 1990:4; Burger 1992: 14). 

• Die kerngesin woon al hoe minder saam met die uitgebreide familie (Olson & 

Leonard 1990:9; Balswick & Balswick 1991:286; Hinton [s a]:4). 

• Egskeiding word al makliker in die samelewing aanvaar as 'n oplossing vir 

die huwelikspanning van die 20 ste eeu (Cox 1990:4; Nel 1982:177; Olson & 

Leonard 1990:9; Balswick & Balswick 1991:260). 'Instability in the family is 

evident, first of all, in the fact that there are more people terminating their 

marriages through divorce than ever before' (Sell 1981 :20). 

Die verbrokkeling van huwelike bedreig die samehorigheidsbeginsel van die 

gesinslewe. Louw (1889: 17) is reg wanneer hy se: 'Wat 'n mens werklik ontstel, 

is nie die aantal werklike swak huwelike wat ontbind nie, maar die hoe aantal 

relatief 'goeie huwelike' wat op die rotse beland.' 

Die nadelige gevolge van egskeiding tas al die terreine van die normale ge

sinsfunksionering aan. Dit. het 'n effek op egpare, die kinders, die uitgebreide 

familie en vriendekringe. Die invloed van egskeiding op die gesinslewe besef 

'n mens eers werklik wanneer kundiges hierdie feite op papier aan ons openbaar. 

So byvoorbeeld het Nel (1982: 177) aangetoon in 'n ondersoek na die effek van 

egskeiding op die jeug, dat egskeiding die jongmens godsdienstig die ergste 

tref. Sussa van Staden (1987) het in haar boek met die titel: 'My huwelik het 

misluk', baie duidelik die nadelige effek van egskeiding vir die gesin en die 

samelewing aangetoon. Talle beraders en akademici het ook die problematiek 

van die enkelouer duidelik uitgespel (Balswick & Balswick 1991:264-266; van 

Staden 1987:167-183; Durka & Smith 1980:142-167). 

Die invloed van die elektroniese media op gesinslewe het ook onuitwisbare veranderinge 

gebring wat ons nie kan ignoreer nie. Informasie bereik die individu op enige denkbare 

manier. 'Die televisie het die 20 ste eeuse mentaliteit van pragmatisme, operasionalisme 
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en funksionalisme tot binne in die sitkamer en slaapkamer gebring' (Louw 1989: 17). 

Buiten die positiewe wat die massamedia ons hied, is daar ook die negatiewe waarmee 

ons rekening sal moet hou. 'Character is no longer shaped by only two earnest, fumbling 

experts. Now all the world's a sage' (Olson & Leonard 1990:9). 

In 'n samelewing waar die kerngesin al hoe kleiner word; verstedeliking al hoe meer 

toeneem en die uitgebreide gesin nie meer so 'n belangrike rol speel nie, moet die 

kerk die ekologiese definisie wat Richmond Garland (1990: 10) vir die gesin gee, in 

ag neem. Die gemeente moet vir mekaar soos familie word. 

Gemeentes sal baie meer moet doen om vir die enkel-ouer-gesinne 'n bron van onder

steuning te wees. Hersaamgestelde gesinne moet ook begelei word sodat hulle hierdie 

nuutgevormde gesinsisteem kan herstruktureer en opbou tot 'n sterk en gelukkige gesin. 

Hierdie veranderinge kan vrees by ons inboesem en ons met 'n pessimistiese lewensuitkyk 

die toekoms instuur. Of ons kan die veranderinge omskep in geleenthede, aldus Coenie 

Burger (1992:22). Die kerk is in 'n unieke posisie om hierdie veranderinge te omskep 

in wonderlike geleenthede vir die gesin. In hierdie verband se die Balswick-egpaar 

(1991: 279): 'With the brakedown of traditional forms comes the responsibility to create 

new institutional structures.' Om hierdie nuwe institusionele strukture te skep, vra 'n 

oop gemoed en kreatiewe denke sodat ons die veranderinge van ons tyd nie sal ignoreer 

en probeer om die horlosie terug te draai na sogenaamde beter tye nie. 

4.2.3 Die kerngesin bet nie verdwyn nie 

Die prentjie van gesinslewe in 'n modernistiese samelewing bring ons maklik in die 

versoeking om die verlede te wil idealiseer. 'Change in the family due to modernization 

have led other critics of marriage to long for 'the good old days'. This suggests that 

there was some lost golden age of the family' (Cox 1990: 5). Skrywers waarsku egter 

teen so 'n romantisering van die verlede (Balswick & Balswick 1991 :277; Louw 1989: 13). 

Die huisgesin is 'n gesin van sy tyd. Om dus die gesin van hierdie era te verstaan, moet 

ons met die volgende twee abstrakte beginsels van gesinslewe rekening hou (Cox 1990:7): 
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D Die eerste beginsel: Verandering vind plaas binne 'n raamwerk van 

kontinu'iteit. 

Gesinslewe verander, 'yet the central core of family life continues very much the same 

as it has existed for many generations' (Cox 1990: 7). 

Cox (1990:7-9) gebruik 'n voorbeeld om hierdie beginsel te verduidelik. Hy verwys 

na die drastiese afname in geboortes in Amerikaanse gesinne sedert 1957. Die afname 

in die geboortesyfer is aanvanklik toegeskryf aan die feit dat al meer jong getroude 

vroue besluit het om nie kinders te he nie. Statistiek het egter getoon dat die hoeveelheid 

egpare wat kinderloos wit bly, nie veel toegeneem het nie. Wat wet toegeneem het, is 

die aantal ouerpare wat minder kinders per gesin het. Sy konklusie is: 'Thus, the 

decreasing birth rate may not mean that families are abandoning having children at all. 

Rather, it seems to mean that families are having fewer children.' Alhoewel gesinslewe 

uiterlik veranderinge ondergaan, sat sy kern min of meer dieselfde bly. 

D Die tweede beginsel: elke gesin is uniek en tog deel gesinne 

gemeenskaplike eienskappe. 

Die voorbeeld wat Cox in die eerste beginsel gebruik het, illustreer ook die tweede beginsel. 

Die gemeenskaplike eienskap wat gesinne in die negentiger jare met mekaar dee!, is pare 

wat steeds verkies om 'n huwelikverbintenis met mekaar aan te gaan. Die uniekheid van 

elke gesin vind ons in die keuse van elke egpaar ten opsigte van die samestelling van hulle 

gesin. Party verkies om geen kinders te he nie, ander verkies om twee kinders te he terwyl 

ander besluit op vier. Cox (1990:9) se gevolgtrekking is: 'Thus, it seems natural that in 

such a society numerous family forms might be found.' 

Wanneer ons hierdie twee beginsels in gedagte hou, oordeel ons anders oor die ver

anderende gesin in die 20 ste eeu. Hierdie beginsels help ons om die mites wat oor 

die hedendaagse gesin bestaan, raak te sien. So het Louw (1989: 13-15) en Durka 

(1988:501-503) enkele van hierdie mites oor die hedendaagse gesin ontbloot. 

Louw noem die volgende: 

• Gesinne beleef 'n gesinskrisis omdat huisvroue die arbeidsmark betree het. Dit 

is egter nie 'n nuwe probleem nie, se Louw. In die vorige eeu het baie meer 

vroue 'n beroep beoefen as vandag. 
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• Die verskillende gesinsvorme van die 20 ste eeu is nie 'n nuwe verskynsel nie. 

In die Middeleeue was daar ook 'n verskeidenheid gesinsvorme. Die mees 

algemene vorm was die kleingesin. 

• Gesinsintimiteit is in hierdie eeu een van die groot leemtes. Louw wys egter 

daarop dat gesinne gedurende die 17 de eeu baie min privaatheid gehad het. 

Die slaapkamer was byvoorbeeld 'n publieke ruimte. Besoekers was baie keer 

daar ontvang. Die arm klasse moes gebruik maak van 'n woning met dikwels 

net een vertrek. 

• Tydens die 17 de eeu was affektiwiteit tussen ouers en kinders dikwels baie 

oppervlakkig. Kontak tussen ouer en kind was in 'n groot mate bepaal deur 

'n meer 'diensgeorienteerde lewensbestel'. 

Cox (1990:28-31) gee verder 'n breedvoerige uiteensetting van prof. Mary Jo Bane se 

bevindinge aangaande gesinslewe in die 20 ste eeu. Die boek van Bane, 'Here to stay: 

American Families in the Twentieth Century' is 'n produk van haar navorsing wat sy 

gedoen het om die gesinsomstandighede van vandag te vergelyk met die gesinsomstan

dighede van die vorige eras. Hierin werk sy met die beginsel 'you really have to look 

at the family in a large context'. 

Wanneer ons dus oor die 20 ste eeuse gesin debateer, moet hierdie gesprek binne 'n 

baie breer konteks plaasvind. Ons moet waak teen 'n eensydige beoordeling van die 

20 ste eeuse gesin. Bane se feite en argumente sluit baie nou aan by Louw se ontbloting 

van sekere mites rondom die gesin van vandag. 

Cox (1990:29,30) som Bane se gevolgtrekking aangaande die gesin so op: 'Bane finds 

yesterday's family was much like today's ..... Families have changed, but the evidence 

of caring is too great to allow the conclusion that the American family is in peril.' 

In die lig van wat hierbo gese is, is my gevolgtrekking oor die gesin van die 20 ste 

eeu die volgende: 

Ten eerste wil ek met Durka (1988:500) saamstem wanneer hy se: ' ... we need to 

recognize and understand these changes if we are to understand where the crux of the 

problem and its possible remedies lie.' Ons moet rekening hou met die veranderinge 

wat in die samelewing plaasvind en die gesin dan in die lig daarvan beoordeel. 
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Tweedens wil ek met Louw (1989: 15) saamstem dat die verlede nie noodwendig slegter 

of beter is nie. Wat ons egter in gedagte moet hou, is dat die hede vir baie gesinne 

intens problematies is en dat gesinsverhoudinge uiters delikaat en konflikbelaai geraak 

het. 

In die derde plek glo ek dat die gesin as instelling nie besig is om te verdwyn nie, 

maar dit het 'n gespesialiseerde terrein van bediening geword. Die Balswick-egpaar 

skryf: 

We think the trend of the evidence points to the beginning of the relative 

stabilization of a new type of family structure, in a new relation to a general 

social structure, one in which the family is more specialired than before, 

but not in any general sense less important, because the society is dependent 

more exlusively on it for the performance of its vital functions. 

Balswick & Balswick (1991:288) 

In ag genome die realiteit van 'n gebroke samelewing (Durka 1988:499), wil ek met 

die optimistiese opskrif van Cox (1990:28) afsluit wat lees: 'The family is alive and 

well: The family is not dying ! ' 

4.2.4 Die gesin se behoeftes moet raakgesien word 

Die behoeftes van die gesin in 'n veranderende samelewing moet deur die kerk raakgesien 

en op 'n konkrete wyse aangespreek word. Dit gaan egter nie hier bloat net om 

behoeftevervulling ter wille van die gesin nie. Behoeftevervulling moet die nood van 

gesinne so kan verlig dat gesinslede in staat sal wees om die gemeente, die samelewing 

en die wereld met nuwe energie te dien en bedien. 

Volgens Louw (1989: 13) is die hedendaagse kerngesin gerig op emosionele oorlewing. 

Hieruit maak hy die volgende belangrike stelling: 'Die basiese behoefte van die heden

daagse gesin is 'n behoefte aan diepteverhoudinge, medemenslike erkenning, emo

sionele sekuriteit en interpersoonlike intimiteit.' 

Laasgenoemde behoefte van gesinslede moet aangespreek word. Hierop reageer Cox 

(1990: 9) deur te se: ' ... people needed people in order to survive'. Die krisis is egter 

dat die samelewing die mens al hoe meer dwing om 'n mens-vervreemde mens te raak 
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(Louw 1980:72, 73). Die blote teenwoordigheid van mense en die feit dat ons amper 

daagliks omring word deur mense, vervul nie die behoeftes van mense nie. 

Dit is nie net individuele gesinslede wat mense nodig het nie. Ook die gesinsisteem 

het ander ondersteuningsbronne nodig om te kan oorleef. Die gesin kan nie op homself 

staat maak om sy sosiale funksies te kan vervul nie. 'The nuclear family could not 

carry all the expectations our society had placed upon it - it simply did not have the 

resources' (Hinton ([s a]:3). Die gesin het 'n behoefte aan ondersteuning van buite af. 

Daarom se Hinton ([s a]:48) verder: 'The nuclear family with support from other 

families, or with particular sorts of skills and knowledge had a chance, but it needed 

to exist alongside other sorts of community.' Die kerk moet hierdie geleentheid raaksien 

en aangryp. 

Vera! gesinslede wat nie dee! is van 'n stabiele en gesonde gesinsisteem me, het 'n 

behoefte aan aanvaarding, erkenning en onderlinge ondersteuning deur mense wat vir 

hulle omgee. Hulle wil ervaar dat hulle aan 'n betekenisvolle groep behoort. Die kerk 

kan op 'n unieke wyse 'n tuiste hied aan mense met sulke behoeftes. 

Cox {1990: 9-17) vestig ons aandag op twee van die mees basiese behoeftes vir mens-wees. 

Eerstens het die mens 'n behoefte aan emosionele sorg en tweedens 'n behoefte aan 

intimiteit. 

D Behoefte aan emosionele sorg 

Warmte, versorgmg en liefde is die bestandele van emosionele sorg. 

D Behoefte aan intimiteit 

Die invloed van die industriele revolusie bet die fokus van menswaardigheid verskuif: 

die mens staan nie meer in die sentrum nie, maar dinge. Die industriele sisteem is 

ongevoelig vir mense se gevoelens, maar uiters sensitief vir mertse se vermoens. Gevolglik 

verloor mense hulle sensitiwiteit vir mekaar. Hierdie ervaring van apatie, se Louw 

{1989: 19), veroorsaak dat mense (veral binne die gesin) soek na persoonlike erkenning, 

warmte, nabyheid, medemenslikheid en deernis. Kortom: mense soek na intimiteit binne 

die gesin. 
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Cox (1990: 12) sluit by Louw aan en beskryf die behoeftes van die hedendaagse gesin 

as: 'To feel close to another, to love and feel loved, to experience comradeship, to 

care and be cared about. ... ' Hierdie behoeftes kan veral binne die ruimte van die gesin 

bevredig word. Dit is die ruimte waarbinne mense naby aan mekaar !ewe en waar 'n 

veelheid van verhoudingsnetwerke aanwesig is. 

Volgens Biddle (in Cox 1990: 12, 13) is daar 3 dimensies van intimiteit waarsonder 'n 

intieme verhouding nie kan bestaan nie: 

• Eerstens is saamwees 'n vereiste: Mense moet 'n aantal aktiwiteite en tyd met 

mekaar deel om intimiteit te kan ervaar. 

• Die tweede dimensie noem Biddle die 'openheid' vir mekaar: Mense moet 

veilig en naby aan mekaar voe! vir selfblootstelling. Dit vra vir 'n verhouding 

van vertroue waar mense met mekaar eerlik kan wees. Alleen binne so 'n 

verhouding is intellektuele en emosionele blootstelling aan die antler moontlik. 

Louw (1989:77) noem hierdie blootstelling 'spontane persoonsontsluiting'. Ver

houdings wat nie hierdie openheid vir mekaar bet nie, laat mense (gesinslede) 

met maskers teenoor mekaar leef en gee aanleiding tot die 'let sleeping dogs 

lie' -sindroom. Sodoende handhaaf mense 'n veilige afstand teenoor mekaar en 

vermy die wesenlike aspekte rakende hul dieperliggende emosionele behoeftes 

(Balswick & Balswick 1991:286). 

• Die derde is 'n diepte-dimensie: Die individu moet vrymoedigheid, vertroue 

en sekuriteit ervaar om op 'n dieper vlak sy intellektuele en emosionele behoeftes, 

asook sy vrese met antler te dee!. 

Louw (1989:78-90) bespreek 5 dualiteitskomponente wat noodsaaklike bestandele is 

vir die bevordering van intimiteit in die gesinsisteem. Sodra die balans tussen hierdie 

komponente versteur word, verbrokkel die gesin op emosionele- en gevoelsvlak. 

Die skep van intimiteit en die ontwikkeling van interaksiepatrone is geen maklike taak 

nie. Intimiteit moet ontsluit word (Louw 1989:75). Intimiteit is nooit 'n gegewene nie. 

Dit is altyd 'n proses (Cox 1990: 14). As verhoudings intimiteit kan beleef, skep dit 

sekuriteit, 'n gevoel van eie waarde en openhartigheid. Dit skep ook 'n behoefte om 

te dee! en sodoende word kommunikasie verbeter (Cox 1990: 15). Enige verhoudingsisteem 

is arm sonder 'n daadwerklike poging om die behoefte van intimiteit aan te spreek. 
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Die kerk moet die behoefte aan intimiteit aanspreek. Mense soek nie verb ale godsdienstige 

antwoorde op hulle vrae nie. Antwoorde moet deur mense , mense wat vir hulle omgee, 

gegee word. In ander woorde: die evangelie moet in die liggame van gelowiges verwoord 

word (Hinton [s a]: 11). 

4.3 DIE INVLOED VAN DIE SAMELEWINGSVERANDERINGE OP DIE KERK 

Die kerk het nie die veranderinge in die samelewing vrygespring nie (Marais 1984:3; 

Steinke 1993:iii). Die kerk is dee! van die samelewing en word daardeur beinvloed, 

veral wat sy strukturering aanbetref (Heyns 1986:39-47; 1991: 199; 1994: 155). Hendriks 

(1992b:7) beskryfdie invloed van die samelewingsveranderinge op die kerk nog duideliker 

wanneer hy se: 'Die kerk staan in Suid-Afrika op die drumpel van 'n nuwe era.' 

In 'n studiestuk wat handel oor die transformasieproses in Suid-Afrika, wys Boshoff 

(1995) baie duidelik wat die kerklike implikasies vir hierdie tye is. Enkele van die 

huidige tendense is die volgende: 

• Sinodale besluite oor veral Kerklike praktyke sal al meer die plaaslike gemeente 

in ag moet neem. Die klem word verplaas na die gesag van die gemeente en 

al hoe minder die voorskrifte wat van 'bo' af moet kom (25); 

• Die kerk sal groter klem op verhoudinge, die bou van 'n geloofsgemeenskap 

en koinonia moet plaas (27); 

• Gemeente-aksies se fokus is grootliks na-binne gerig en sal moet ruimte maak vir sy 

lidmate met 'n behoefte om by die praktyk van Christenwees betrokke te raak (28). 

Burger (1992) wys ook op enkele implikasies vir die kerk: 

• Vir die gemiddelde gemeente van vandag sal dit net moeiliker wees om sy 

boeke te laat klop as tien of twintig jaar gelede (17); 

• Die kerk sal minder 'n burgerlike volkskerk en meer 'n belydende kerk moet 

word (21); 

• Die kerk was in die verlede te veel kerk-vir-onsself en te min kerk-vir-ander. Daarom 

sal die kerk sy diepste identiteit in sy diensaard en dienswerk moet vind (21 ); 

• Mense gaan al minder bereid wees om ampsgesag ex officio te aanvaar. Ons 

sal moet ruimte skep vir gewone gelowiges om 'n meer betekenisvolle en be

slissende rol in die !ewe van die kerk te speel (21); 
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• Die kerk sal meer as in die verlede 'n alternatiewe gemeenskap moet wees 

wat met waardes leef wat sigbaar anders is as die van die omringende omge

wing (22). 

Die kerk is dus in sy eie worstelstryd om sy plek as die liggaam van Christus in 'n 

veranderende samelewing te vind. Hiervan getuig die stortvloed van boeke wat onlangs 

die Jig gesien het om vir die kerk 'n kompas te probeer wees op pad na die toekoms 

(o.a. George, 1992; 1994; Arbuckle, 1993; Potgieter, 1995). Loren Mead (1991:2) 

skryf: 'the congregation is at a critical point of change.' Later se hy: 'We are not 

looking for cosmetic changes or the kind of 'fixes' that come in annual program cycle; 

we are looking for several generations of struggle with our identity as people of God, 

with how we live together, with what our environment really is' (Mead 1991:70). Die 

kerk word oral gewaarsku om die samelewingsveranderinge met 'n profetiese oog te 

lees om sodoende te verhoed dat die kerk irrelevant sal word vir die mense wat as 

God se volk in die samelewing en in die wereld moet leef (Neighbour 1990:6). 

Die kerk is tans in 'n oorgangstydperk wat lei na 'n nuwe era, 'n nuwe geestesstroming 

in die wereldgeskiedenis (Pieterse 1993: 15). Oorgangstye word gewoonlik gekenmerk 

deur 'n gees van angstigheid (Steinke: 1993:iii). Die kerk moet egter versigtig wees 

om nie in hierdie tye sy visie te verloor nie. Die kerk moet altyd 'n ligtoring vir 

soekende mense wees. Dit is die taak van die kerk om in veranderende tye nuwe 

strukture te skep om die mense van sy tyd te bereik en te akkommodeer. Die kerk 

moet 'n tuiste kan wees om die behoeftes te kan ondervang van gesinne wat in die 

negentiger jare van hierdie eeu leef. 

4.4 DIE NOODSAAKLIKHEID VIR 'N GESINSBEDIENING 

Hendriks se antwoord aan die kerk in tye van samelewingsveranderinge is die volgende: 

Min van ons gemeentes bet in hulle bedieningstruktuur en -praktyk met 

hierdie verandering rekening gehou. Die kerk staan dus voor die wonderlike 

uitdaging om in 'n tyd waar daar 'n besoudere behoefte aan sosiale 

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

veel groter as sosiale vriendskap is ... koinonia!' 

(Hendriks 1992b:92) 
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Louw sluit hierby aan en se: 

Des te meer die kerk se irrvloedsfeer in die samelewing krimp en rnense nie 

meer aktief by die instituut inskakel nie, des te belangriker word die gesin. 

In die gesekulariseerde samelewing word die gesin die konkrete kontakpunt 

waannee die kerk op die plaaslike vlak sy invloedsfeer binne mense se 

daaglikse leefmilieu kan laat geld. 

(Louw 1989:57) 

Die inhoud van hierdie hoofstuk vra vir 'n andersoortige bediening waarin die behoeftes 

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

bediening aan die gesin en 'n bediening deur die gesin wees (Richmond Garland 

1990:319). Die gemeente moet gesinne leer en aan hulle demonstreer wat God se doe! 

met die gesin is. So 'n bediening aan en deur die gesin 'is not a mere encyclopedia 

of church programs, for it deals with the church's task of christian education of the 

home, or 'family-life education' as it is often spoken of, and it looks into the matter 

of 'family nurture,' or Christian education in the home as well' (Sell 1981: 13). 

Olson en Leonard (1990: 3) is dit eens dat die kerk by uitstek in die posisie is om die 

wye verskeidenheid van gesinstipes in die samelewing te kan bedien. Volgens hulle kan 

die kerk ook gesinne help om aanpassings te maak in 'n veranderende samelewing. 'n 

Gesinsbediening kan 'n uitstekende nuwe fokus word vir die missie van die kerk (Dorka 

1988:509). 'In turn, changing families will enrich the life of the church immeasurable' 

(Olson & Leonard 1990: 19). 

Gemeentes wat met hierdie veranderinge m hulle bedieningstruktuur en -praktyk wil 

rekening hou, sal 'n moontlike nuwe model vir gemeente-wees moet oorweeg. 
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HOOFSTUK5 

DIE SELGEMEENTE: 'N MOONLIKE TUISTE W AAR GESINNE 

TOEGERUS KAN WORD 

5.1 INLEIDEND 

In die vorige hoofstuk het ons gesien dat die veranderende samelewing gesinslewe 

onder groot druk plaas. Die samelewing verander en so verander ook die behoeftes 

van gesinne. Van die dringendste behoeftes van gesinne is 'n behoefte aan diepte

verhoudinge, medemenslike erkenning;, emosionele sekuriteit en interpersoonlike inti

miteit. 'n Gesinsbediening wat hierdie behoeftes van gesinne wil aanspreek, sal moet 

wegbeweeg van 'n programgedrewe bedieningstyl na 'n bedieningstyl waar verhoudings 

primer die fokus is. 

Marius Potgieter (1995: 1) skryf: 'die gemeente moet weer klein wees sodat lief de 

onderling prakties beleef kan word.' Die gemeente moet klein genoeg wees sodat individue 

'n tuiste daar kan vind; mense moet kan ervaar dat hulle aanvaar word vir wie hulle 

is en nie vir wat hulle kan doen nie. Die gemeente moet weer klein genoeg wees sodat 

mense kan ervaar hulle behoort aan mekaar. Die klein gemeente moet mense kan leer 

om geloof te modelleer en te kommunikeer. Binne die klein gemeente moet mense 

mekaar kan bedien en saam moet hulle die samelewing en die wereld kan <lien. 

Die selgemeente is klein genoeg sodat liefde daar prakties beleef kan word. Die sel

gemeente is klein genoeg om 'n antwoord te bied vir die behoeftes van gesinne wat 

in die negentiger jare van hierdie eeu leef. Die selgemeente is 'n verhoudingsmodel. 

Hierdie hoofstuk stel die vraag of die selgemeente 'n moontlike tuiste vir gesinne kan 

bied waarbinne hulle toegerus kan word vir hulle roeping in die gemeente, die samelewing 

en die wereld. 
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5.2 WAT IS 'N SELGEMEENTE? 

Die selgemeente-model sluit baie nou aan by die liggaamsmodel (Hendriks 1992b:24-29; 

Heyns 1991:216-222}. Die gemeenskapsmodel en die diakonale model, is ook duidelik 

sigbaar in die selgemeente-model (Dulles in Heyns:301; 317). 

5. 2.1 Die selgemeente is volledig kerk 

Die term 'kerk' word in die Ou Testament met twee belangrike woorde omskrywe, 

naamlik 'eda' en 'kahal' (Heyns 1978:357). In die Septuagint (die Griekse vertaling 

van die Ou Testament) word 'kahal' met 'ekklesia' weergegee. 

In die Nuwe Testament word 'kerk' ook met die woord 'ekklesia' vertaal. In die enkelvoud 

dui 'ekklesia' op 'n bepaalde lokale gemeente (byvoorbeeld Rom. 16: l; Hand. 8: l; 

Gal. l: 13). Die meervoudsvorm verwys na 'n verskeidenheid van gemeentes (byvoorbeeld 

2 Kor.11:8, 12:13; Hand.15:41). 

'Ekklesia' kan goedskiks met die woord 'gemeente' weergegee word. Ne! (1982:8) 

onderskei die terme 'gemeente' en 'kerk' soos volg: 'Gemeente dui op die gemeenskap 

wat op 'n bepaalde plek, bepaalde tyd vir 'n bepaalde handeling byeen is'. Die woord 

'gemeente' het dan die betekenis van 'n godsdienstige gemeenskap wat die teken van 

die verbond ontvang het en vir die Here afgesonder of geheilig is (Potgieter 1961:271). 

'Kerk aan die ander kant dui daarop dat die ekklesia nooit los naas mekaar staan nie, 

maar die gemeente is onderling in wedersydse <liens verenig.' 'Kerk' is dus 'n kollektiewe 

beskrywing van alle gemeentes dwars oor die ganse wereld en verwys nie na 'n bepaalde 

denominasie nie. Die Bybel ken nie so iets as die kerklike denominasie nie (Potgieter 

1995:7). 

Potgieter (1995:8) gebruik die woord 'gemeente' in 'n ietwat ander raamwerk as bo

genoemde omskrywing. Hy gebruik die wocird 'gemeente' saam met die woordjie 'sel'. 

Hy beskryf 'n selgemeente as 'die basiese geloofsgemeenskap bestaande uit 'n aantal 

gelowige gesinne en enkelinge'. Die gemeente word in nog kleiner vorme opgedeel wat 

uit klein groepies van ongeveer 15 mense bestaan. Sy motivering vir die gebruik van 

die woord 'selgemeente' is die volgende: ' ... die gemeente moet weer klein wees sodat 

liefde onderling prakties geleef kan word' (Potgieter 1995:1). Hy verdedig sy keuse 

deur te verwys na die Skrif wat nerens voorskrifte gee vir die aantal gelowiges wat in 

61 



'n gemeente moet wees nie. Alleen in die kleingroep kan intieme lewensgemeenskap 

beoefen word (vgl. ook Snyman 1993:212). 

'n Selgemeente moet egter nie verwar word met gewone kleingroepe binne gemeente

verband nie. 'n Selgemeente is nie 'n meta-kerk nie. Die selgemeente is ook nie 'n 

wyksbyeenkoms nie. Die selgemeente onderskei homself dan ook van die 'huisgemeente'. 

Laasgenoemde vorm van kerk-wees het ontwikkel vanuit die House Church Movement. 

Die huisgemeentes funksioneer elkeen onafhanklik van mekaar (Heyns 1993: 177; Burger 

1991:115). 'Usually each House Church stands alone. While they may be in touch 

with nearby House Churches, they usually do not recognize any futher structure beyond 

themselves' (Neighbour 1990:203). 

Die term 'selgemeente' wil twee dinge se: aan die een kant is die groepie van ongeveer 

15 mense 'n volwaardige gemeente (selfstandig) en aan die ander kant is dit deel van 

'n grater geheel waarsonder dit nie sinvol kan bestaan nie (afhanklik). Die selgemeente 

is volledig kerk 'waar 'n verskeidenheid handelinge voltrek word - alma! handelinge 

wat verband hou met die funksies van die kerk soos prediking, viering, sorg, diens ) 

en onderrig' (Heyns 1993: 179). Neighbour (1990: 112) bevestig hierdie belangrike be

ginsel: 'The cell group is not just a portion of church live, to be clustered with a 

dozen other organizations. It is church live; and when it properly exists, all other 

competing structures are neither needed nor valid.' 

Die selgemeente is klein genoeg sodat elke lid die nodige sorg, aandag en individuele 

toerusting kan ontvang vir sy taak as gelowige. 'n Groep van hoogstens 15 kan soos 

'n familie leef. Al die dinamiese emosionele- en vehoudingsprosesse wat in 'n groep 

van hierdie grootte na vore kom, kan begelei en bestuur word sodat die gesinsbande 

verder kan verstewig. 

5.2.2 Die selgemeente maak erns met lidmaatskap 

In sy boek 'The once and future church' skets Mead aan ons 'n prentjie van die kerk 

se ontwikkeling deur die geskiedenis. Die eerste vier eeue n. C. noem hy die 'Apostoliese 

tydperk'. Dit was die era waartydens die kerk tot stand gekom bet. Die kerk bet toe 

sy identiteit gevind in die uitvoering van Jesus se opdrag om disipels te maak van al 

die nasies (Matt. 28: 19,20). Met die aanbreek van die vierde eeu bet 'n nuwe paradigma 

verskyn. Mead (1991:13) noem hierdie nuwe paradigma die 'Christendom paradigma'. 

Tydens hierdie era bet die 'ekklesia' sy roeping teenoor die wereld begin verloor, want 
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'citizenship has become identical with one's religious responsibility' (Mead 1991:14). 

Hierdie tydperk in die geskiedenis van die kerk staan ook bekend as die volkskerk-era. 

In 'n volkskerk, se Ne! (1982: 182), 'is daar baie lidmate wat nie belydende lidmate is 

nie. Vir sulke lidmate is die kerk nie kerk van Christus nie. Die kerk is vir hulle 

bloot dee! van hulle kultuur'. 'By die volkskerk hoort 'n groot massa mense aan die 

kerk, maar slegs die kern, die minderheid is werklik geestelik lewend en moet die 

groot lyk van kultuur-Christendom meesleep' (Barnard in Smit 1986: 103). Tydens hierdie 

era is lidmaatskap toeganklik vir enigeen. 'Everyone within the geographic bounds of 

the parish became ipso facto members of parish and church'(Mead 1991: 16). In baie 

opsigte is die tradisionele kerk nog 'n volkskerk. 

Die selgemeente wil die kerk weer die 'uitgeroeptes' van Christus laat wees. 

Ne! (1982: 7) beskryf die gemeente as die 'byeengeroepte, uit-die-wereld-uit-geroepte, 

versamelde gelowiges' (vgl. ook Neighbour 1990: 102). 'The central reality of the church 

was a local community, a congregation 'called out, (ekklesia) of the world' (Mead 

1991: 10). Die kerk is dus nie 'n skepping van die mens nie, maar wortel in die ewige 

verkiesende liefde van God'(Potgieter 1961:271). Christus roep sy gemeente byeen en 

bepaal die toegangsreg tot hierdie vergadering (Nel 1982:8). 'Exclusivity states that 

there must be a place where a decision, a believe, or an action marks the difference 

between who is 'in' and who is 'out.' Exclusivity demands that one who identifies 

with the Christian community stands for something, not for everything' (Mead 1993: 48). 

As sinonieme uitdrukking vir hierdie vergadering van mense wat Christus byeengeroep 

het, gebruik Paulus die term 'heiliges'. Heiliges beteken: 'Dit is mense wat in Christus 

ingelyf is, deur die Heilige Gees verseel is om net God s'n te wees' (Ne! 1982:8). 

Dit beteken egter nie <lat die 'uitgeroeptes' en die 'heiliges' van die wereld vervreem 

is nie. Inteendeel, hulle word juis die wereld ingestuur. Vir die selgemeente is hierdie 

beginsel van groot belang. Potgieter verduidelik hierdie dualisme soos volg: 

Slegs wedergebore mense kan deel wees van hierdie nuwe gesin WllllJV3I1 

God die Vader is .... Hierdie gesin is dns 'n geslote groep want nie enigeen 

kan dee! daarvan wees nie. Die selgemeente Ieef egter nie soos 'n geslote 

groep nie maar leef na buite toe om ander mense te help om die liefdevolle 

\Mer te leer ken soda! hulle ook deel van 'n geestelike gesin kan word. 

(Potgieter 1995:72; vgl. ook: 107; 188) 
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Die selgemeente is 'n opregte soeke om weer kerk te wees soos Christus dit aan die 

apostels oorgedra het. Met die oog op 'n gesinsbediening is die volgende stelling van 

Burger (1991: 115) waardevol om in ag te neem: 'Dit is eers as die geloofsverbintenis 

ernstig geneem word en mense weet dat dit hulle afsonder van en anders maak as die 

res van die samelewing, dat mense energie sal he vir die soort gesinslewe wat die 

verbond van ons vra. ' 

Die selgemeente is klein en persoonlik genoeg om toe te sien dat elke lid van die 

geestelike huisgesin sy persoonlike belydenis in woord en daad uitlewe (Potgieter 

1995:57). Die selgemeente kan gesinne help om hulle geloofswaardes en lewenswyse 

bymekaar uit te bring. 

5.2.3 Die selgemeente se missie is gerig op die koninkryk 

Die selgemeente se missie is gerig op die koninkryk en daarom is die samelewing en 

die wereld vir die gemeente belangrik. Enkele van hierdie begrippe moet eers nader 

omskryf word. 

Die gemeente is die uitgeroepenes deur Christus. 

Die koninkryk omvat al God se handelinge. Heyns (1981:352) onderskei egter tussen 

die koningskap van God en die koninkryk. God se koninkryk is enger as sy koningskap. 

God regeer oor alles, selfs oor hulle wat sy koningskap nie erken nie. Sy koninkryk 

daarenteen, is daar waar gehoorsame aanvaarding en onderworpenheid aan sy koningskap 

is. Daarom is die koninkryk die triomf van God se wil. Die kerk is op hierdie triomf 

van God ingestel. En al is die gemeente nog onvolmaak, is dit 'n teken van die 

koninkryk. Daarom is die di ens van die kerk gelyktydig koninkryksdiens (N el 1982: 15). 

Die wereld dui die totale skepping aan, maar dit kan ook 'n verwysing wees na die 

wereld wat van God vervreemd is en in die mag van die bose verkeer (Heyns 1981:370). 

Die ekklesia en die wereld kan nooit van mekaar losgemaak word nie. Inteeneel, die 

kerk is voortdurend besig om die wereld vir God op te eis, want die uitgeroepenes 

leef in die wereld. Die kerk bestaan dus ter wille van die koninkryk en ook ter wille 

van die wereld. 

Die samelewing is die gestalte van die wereld. Die samelewing is die woon-, werk

en speelplek van mense. Die gemeente is gerig op die samelewing en het 'n funksie 
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om te vervul in die samelewing. Marturia, diakonia en koinonia is van die belangrikste 

funksies vir die gemeente se verhouding met die samelewing (Heyns 1992b:371). 

Alhoewel die vroee kerk die wereld as vyandig beleef het, was sy missie voortdurend 

op die koninkryk gerig. Die gelowiges was uit die wereld geroep 'surrounded by an 

hostile environment to which each member was called to witness to the God's love in 

Christ'(Mead 1991: 10, 11). Ten spyte van hierdie vyandigheid teenoor mekaar, was die 

kerk geroep om die wereld te infiltreer en te konfronteer met die evangelie. 

Die kerk het dus altyd 'n interne en 'n eksterne roeping. Sy interne roeping is om 

die liggaam van Christus te versamel en ruimte te hied vir die gemeenskap met Christus 

en met mekaar. Dit is waar die Woord gehoor word en die heil gevier word en waar 

gelowiges mekaar onderling kan onderrig, vermaan, vertroos, bemoedig en opbou (Smit 

1986:87). 

Die eksterne roeping van die ekklesia word verwoord in Matteus 5: 13 en 14, naamlik 

'die sout van die aarde' en 'die Jig vir die wereld'. Die ekklesia het dus 'n taak om 

die samelewing en die wereld te vernuwe. Alhoewel God nie van die wereld is nie, 

is Hy in die wereld teenwoordig. Dit is God se wereld en daarom kan die gelowige 

dit nooit as vreemd beskou nie (Heyns 1981 :43). 

Om waarlik kerk te wees, is om missioner te wees. Daarom se Heyns (1981:374): 

'Die missio Dei is die diepste grond vir die missio ecclesiae' ! Kirkpatrick (93: 127) 

stet dit nog meer direk: 'The church is mission.' 

Die kerk het egter vir 'n tydperk (vanaf ongeveer die 4de eeu n. C.) hierdie missie 

teenoor die wereld begin verloor. Met die opkoms van die Christendom era het die 

grense tussen die kerk en die wereld ineen gesmelt. Sending is toe gesien as iets baie 

ver - anderkant die landsgrense (Mead 1993: 15). Die gevolg hiervan is dat slegs enkele 

sendelinge as 'gestuurdes' gereken is. Kerk en staat het uit een mond gepraat en die 

kerk bet in homself gekeerd geraak. So "n introverte kerklikheid', se Kritzinger 

(1979: 1890), word sigbaar wanneer 'n gemeente se kriteria vir sukses in sy organisa

sievermoe en getalle gelee is. Die prestige van die kerk le dan soos Louw (1980: 78) 

dit stel, 'in sy administratiewe stelsel, sy geboue, die styging van sy inkomste per 

maand en die aantal lidmate wat by sy eredienste betrek kan word.' 
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Die missie van die kerk is na buite gerig. Daarom is 'n gemeente se grense nooit 

geslote nie. 'It has boundaries, but they are permeable' (Kirkpatrick 1993: 144). 

Neighbour se verstaan van die verhouding tussen die ekklesia en die wereld maak nuwe 

perspektiewe oop vir die kerk wat worstel om los te kom van sy na-binne-gerigte 

bediening. Neighbour (1990: 122, 123) se uitgangspunt is dat daar verskillende koninkryke 

in die wereld bestaan waarvan die koninkryk van God een is. Hy baseer sy teorie op 

Matt.4:8-9 waar Jesus in die woestyn deur Satan versoek was. Daar staan:'Toe neem 

die duiwel Hom na 'n baie hoe berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wereld 

met hulle prag en se vir Hom: Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.' 

Neighbour se verklaring is dat Satan met opset 'n hele aantal koninkryke vir die mens 

kom oprig bet. Hy neem die mens gevange in hierdie koninkryke. Maar, daar is 'n 

ooglopende verskil tussen hierdie koninkryke wat Satan opgerig bet en die wat Jesus 

tussen mense kom oprig bet. Jesus bet gekom om hierdie koninkryke van Satan te 

infiltreer en te vernietig. 

Sodra die kerk homself isoleer van die ander koninkryke, vorm die kerk sy eie koninkryk. 

So 'n kerk funksioneer dan in 'n groot mate soos enige ander sosiale sisteem in die 

samelewing. 'n Gemeente wat hoofsaaklik net met homself besig bly 'have become just 

one more of the kingdoms of this world ... Satan gleefully imprisons them in their own 
kingdom structure' (Neighbour 1990: 130). As die kerk enigsins 'n inpak op die wereld 

wil maak, sal die kerk sy lede moet leer om die ander koninkryke effektief te bereik. 

Neighbour (1990: 135) illustreer die kerk se taak om ander koninkryke te infiltreer soos 

volg (kyk volgende bladsy): 
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Die betrokkenheid van lidmate by die missie van 'n selgemeente, kan met die skets 

van Neighbour (1990:213) geillustreer word: 

THE SHEPHERD GROUP 
AND ITS OUTREACH MINISTRIES 

t t 
SERVANT SERVANT INTERN 

SHARE 
GROUP 

ffi 
\t!J 

The Share group team 
reaches out to the 

"Hard Core" unbelievers 
networking into the 

"oikos" to meet 
still others who 

need Christ. 

VISITATION 
TEAM 

@ 

t fit\ t 
.~. 

NEW BELIEVERS 
PROBLEM ED 

PERSONS 

t t t 

••• 

Both seekers and new 
converts are invited to 
attend the Shepherd 
group. All who are 
willing may come! 

The Visitation team 
reaches out to the 

"Soft Core" unbelievers 
through relational 

visitation. 
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Die skets, soos hierbo aangetoon, is 'n voorstelling van 'n selgemeente. Die skets word 

nie hier in detail beskryf nie. Slegs die hoofmomente van die uitreikbediening van 'n 

selgemeente word verduidelik: 

In elke selgemeente word voortdurend nuwe mense deel van die gemeente en daarom 

is daar in elke selgemeente mense met spesifieke geestelike en fisiese behoeftes en 

probleme. Elkeen van hierdie nuwelinge word aan iemand in die groep toevertrou. 

In elke sel is mense ook op verskillende vlakke van geloofsvolwassenheid (aangedui 

met 3 reghoeke). Ongeag die vlak van geloofsvolwassenheid, is elke lid in die sel 'n 

gestuurde. Dit is die beginsel vir geloofsgroei: ' ... each one equip one .... ' ... Those who 

have first learned something, and then have had to teach it, know that this double 

process solidifies the grasp of the information as nothing else can' (Neighbour 1990:214). 

Na 'n tydperk van ongeveer 11 weke van toerusting, word die jong gelowiges saam 

met 'n besoekspan uitgestuur om 'soft core' ongelowiges (mense wat ontvanklik is vir 

die evangelie) te besoek. Die meer volwasse gelowiges in die groep vorm 'n 'share 

group' wat weekliks uitreik na 'hard core' ongelowiges (mense wat geensins geinteriseerd 

is in die evangelie nie). 

Die voortdurende invloei van nuwe mense dwing 'n selgemeente om na ongeveer 18 

maande te verdeel sodat 'n nuwe groep gevorm kan word. So 'n verdeling kan baie 

pynlik vir die groeplede wees, maar daardeur groei die gelowiges net sterker in hulle 

ywer om die samelewing en die wereld te bereik. 'n Groep wat nie na 'n tyd verdeel 

nie, is geneig om selfsugtig te word en verloor sodoende hulle aanvanklike missie 

(Potgi eter 199 5 : 97). 

Die selgemeente wil die evangelie prakties maak. Die sorghandeling kom tot sy reg 

en die selgemeente is ook klein genoeg om modellering in die groep moontlik en 

effektief te maak. Die meer volwasse gelowiges kan deur hulle lewenswyse as gestuurdes 

'n belangrike rol speel in die begeleiding van kinders en jong gelowiges tot geloofs

volwassenheid. 

5.2.5 Die selgemeente het 'n dienskneg-gestalte 

'If there is one image in the Bible that expresses the mission of the church, it is that 

of a servant' (Armstrong 1979:38). Die hele bediening van die kerk bestaan daaruit 
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om die !ewe en diens van Christus hier op aarde voort te sit. Christus maak dit vir 

die gelowiges moonlik om te kan di en, want se Burger (1991: 123), ' ... Christus, die 

Heer van die kerk, sorg vir sy kerk - juis sodat die kerk se hande by wyse van spreke 

los kan wees om antler te dien en te help.' En in sy diensbaarheid voer die kerk sy 

getuienistaak uit. Hoe die kerk in navolging van sy Hoof leef het dus missionere 

betekenis! Armstrong (1979:40) stel dit baie treffend wanneer hy se: 'We are not going 

to win many disciples for Christ if our actions deny the faith we profess with our 

lips.' Die mens van vandag soek nie 'n 'instituut' nie, maar 'n 'lewende liggaam'. 

Daarom sal die kerk sy lidmate moet leer om somaties te dien (Louw 1980: 142). 

Diens begin daar waar 'n gemeente mekaar begin bedien. 'Turning our lives over to 

Christ also means turning our lives over to each other' (Getz 1983:70). Dit beteken 

nie dat die gemeente deur sy ampte bedien moet word nie. Elke lidmaat in die gemeente 

is 'n dienaar vir die antler. 'Die hele !ewe verander vir 'n mens as jy werklik begin 

glo dat dit saliger is om te gee as om te ontvang ... ' (Burger 1991: 130). 'n Gemeente 

wat sulke geloofsvolwassenheid openbaar, is gereed om na buite 'n 'omgee-gesindheid' 

te leef en in die lewensbehoeftes van mense in nood te voorsien. Die groot taak van 

die geloofsgemeenskap is nie om die samelewing te verkerklik nie, maar om God vir 

die wereld te wys (Potgieter 1995: 151 ). 

Die samelewing met sy klem op ekonomiese prestasie, sy suksesmoraal en verbruikers

mentaliteit, laat mense selfsugtig !ewe. Die selgemeente kan 'n antwoord bied vir hierdie 

probleem van die samelewing. Eers as 'n klein groepie gesinslede geleer het om mekaar 

te <lien met hulle gawes, sal hulle ook die groter groep in die familie kan bedien en 

verder ook die samelewing en die wereld. 

5.2.6 Die selgemeente is 'n liefdesgemeenskap 

Die gemeenskap van die gelowiges is 'n wesenlike kenmerk van die kerk (Joh. 13:35). 

'The primary locus of koinonia is in the church. In form the church should resemble 

a family; its members afterall are described as the children of God and brothers and 

sisters in Christ' (Balswick & Balswick 1991:304). En tog is die een groot leemte in 

baie gemeentes, 'n gebrek aan egte koinonia. Peck (in Kirkpatrick 1995:7) gee uitdrukking 

aan sy belewenis van hierdie leemte: 'This lack and thirst is particularly heartbreaking 

in those places where one might expect to find real community: in churches ... ' 
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In hoofstuk 4 het ons ges1en hoe modernisme en samelewingsveranderinge daartoe 

bygedra het dat die mens van die 20ste eeu verder vereensaam en nie diepte verhoudings 

wil aangaan nie. Ten spyte van hierdie afstand wat die moderne mens wil handhaaf, 

het mense 'n intense behoefte om koinonia te beleef (Kirkpatrick 1995: 11). Maar dan 

moet ons onthou, hierdie mense 'het egter nie net behoefte aan mense rondom hulle 

nie ... Die behoefte aan gemeenskap le dieper... Dit is die 'behoort tot' waaraan mense 

behoefte het' (Ne! 1982:254). 

Die selgemeente is ontwerp om koinonia te bevorder. Soos die liggaamsmodel (Hendriks 

1992b: 29) is die groot winspunt van die selgemeente sy kl em op koinonia, op die 

ideaal van betrokkenheid en gesonde verhoudings. Neighbour (1990: 112) is oortuig 

daarvan dat die selgemeente-konsep die enigste manier is waardeur gelowiges egte 

gemeenskap kan beleef. 

5. 2. 7 Die selgemeente fokus op verhoudings 

Neighbour (1990:38) beskryf die tradisionele kerke as 'Program Base Design'. Volgens 

horn le die probleem van 'n 'Program Base Design' -gemeente by die volgende: ' ... [it] 

doesn't build people on the foundation of Christ; it only builds programs'. Die veron

derstelling is dat die programme nodig is om die mense op te bou, maar hierdie doe! 

word nie regtig verwesenlik nie. 

Verhoudings is een van die primere groeistimulante in die proses van geestelike vol

wassenheid. 'Soos wat 'n plant alleenlik maar kan groei as dit in 'n verhouding leef 

met die grond, die water, die lug en die lig, so groei die mens ook in en vanuit 

verhoudings' (Snyman 1993:235). Verhoudings moet egter voortvloei vanuit 'n verhouding 

met Christus. Die dinamika van verhoudings is te riskant om op sy eie te kan oorleef. 

Die selgemeente is ingestel op verhoudingsbou wat gegrond is in 'n verhouding met 

Christus. 

'n Gemeente wat primer op verhoudings konsentreer, sal 'n tuiste kan skep vir mense 

wat in hierdie samelewing as een groot massa leef. In die massa gee mense hulleself 

nie maklik aan antler nie en wil ook nie graag verbintenisse aangaan nie. Tog is dit 

die een groot behoefte van alle mense. 
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5.2.8 Kinders in die selgemeente 

In die Ou Testament was die huisgesin die primere ruimte waarbinne die kind geestelik 

versorg was. Die ouers, en by name die vader, het die verantwoordelikheid geneem 

vir die geestelike toerusting van hulle kinders. 

In die Nuwe Testament is dit ook duidelik dat kinders hulle geloofsopvoeding van hul 

ouers ontvang het. Die gesin was so sinoniem met die kerklike \ewe, dat ons met reg 

kan se 'the relationships in the church are based on the family model' (Neighbour 

1990: 191). 

Meeste tradisionele kerke het ontwikkel tot organisasies vir volwassenes. Die kinders 

word dan beskou as tweedeklas lidmate wat nog nie volwaardige lidmate is nie (Potgieter 

1995:61). In die selgemeente skakel kinders ten voile saam met hulle ouers by die 

selgemeente-Iewe in. Die gesin se aanbidding en bediening in die gemeente moet so 

ver moontlik as 'n eenheid gestruktureer word. Jenkins (1995: 11) se: 'It was never 

His [God's, invoeging PS] plan for the family to be fragmented within the life of the 

church. The church should be a supportive spiritual family to surround the natural 

family, but it should not replace the family as the spiritual guide for the children.' 

Die gesinsbyeenkomste in 'n selgemeente is 'n Ieerskool vir jonk en oud. Maar, Jenkins 

(1990:290) stel dit baie duidelik: ' .. the atmosphere ... will be based on the family model, 

not the school model.' Potgieter (1995:80) noem hierdie leerproses 'in-diens-opleiding'. 

Dit is die wesenlike eienskap van die gesin. Die huisgesin is die vormingsgroep vir 

die kind - hy word groot tussen mense wat vir horn belangrik is, naamlik sy ouers en 

antler familielede. Van kleins af sien hy hoe hulle !ewe. In die selgemeente vind lewens

verandering plaas en waardestelsels kan hier aangeleer word. 

Hierdie verandering kom nie deur 'n boek wat jy lees of deur 'n gesprek wat jy volg 

of 'n preek wat jy hoor nie. Uiteindelik word 'n mens se lewenswaardes, sy norme 

en lewensiening ten diepste verander deur 'n primere groep, waar mense naby mekaar 

lewe; mense met wie hy in vertroue Ieef, mense na wie hy opsien. Die selgemeente 

word deur die Here gebruik om mense se lewens op hierdie manier te verander. 

(Potgieter 1995:81; vgl. ook Neighbour 1990:43) 

Aangesien die selgemeente primer op verhoudings fokus, verskuif die modellering van 

die ouers ook weg vanaf die doen -funksies na die wees-funksies (Burger 1991 :48). 
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'Die ouers se totale handel en wandel moet 'n model word waann hulle liefde en 

aanbidding van God hoorbaar en sigbaar en beleefbaar word vir hulle kinders' (Snyman 

1993:253). Om te modelleer, is dus om deur jou voorbeeld vormend in te werk op 'n 

persoon. Snyman gebruik die beeld van 'n bouterrein om die belang van modellering 

te onderstreep. 

Die kind is soos 'n rou bouterrein waar al die boumateriaal reeds afgelewer 

is. Daar is die sand, die klip, die semen!, die stene en die ander boumateriaal 

reeds beskikbaar op die terrein. Wat egter nog kort, is 'n geskikte bouplan 

waarvolgens die huis gebou kan word. Die kinders, wat reeds die meeste 

mtuurlike boumateriaal vir hulle lewens tot hulle beskikking bet, benodig 

nou nog die voorbeeld van die volwassenes as bouplanne, ten einde gestalte 

te gee aan hulle lewens. 

(Snyman 1993: 244) 

Volwassenes word egter gerus gestel met Jenkins (1995:27) se woorde: 'We don't have 

to be perfect to be good models for children.' Snyman (1993:266) sluit hierby aan 

deur ons aandag weereens op koinonia te plaas: 'Egte koinonia bied 'n veilige ver

trouensruimte vir waag, misluk en slaag.' 

Die selgemeente is 'n uitstekende model waarbinne die verbond weer tot sy reg sal 

kan kom. Verbondsouers modelleer geloof aan hulle kinders totdat hulle ook die begeerte 

het om die liefde van hulle Hemelse Vader vir hulleself toe te eien. 

5.3 DIE SELGEMEENTE EN KOINONIA 

Koinonia is die hart van 'n selgemeente se bestaan. Daarom is dit belangrik om sekerheid 

te he oor wat met koinonia bedoel word. 

5.3.1 Wat is koinonia? 

Louw en Nida (1988:446) definieer 'koinonia': 'an association involving close mutual 

relations and involvement - close association, fellowship.' In sy ander vorm, naamlik 

'koinoneo', beteken koinonia 'to share one's possessions, with the implication of some 

kind of joint participation and mutual interest' (Louw & Nida1988:569) In Afrikaans 

73 



sal ons die woord 'koinonia' kan beskryf as: 'dee! he aan'; 'deelgenoot wees aan of 

van' (Ne\ 1982:11). 

Koinonia is eers moontlik wanneer mense se verhouding met God herstel is. 'Ons 

ontdek mekaar in Hom, en in Hom ontdek ons mekaar' (Nel 1982: 12; vgl. ook Potgieter 

1995: 138). Vanuit hierdie nuwe verhouding, beskryf Kirkpatrick koinonia soos volg: 

... members experience an openness to talk about the more important things 

iu their lives. Sufficient freedom to be themselves, without judgment from 

others, is present because they share their hopes and dreams, failures and 

feelings, ideas and suggestions. And from such openness and acceptance, 

including prayer for one another, they experience a powerful kind of warmth 

that brings growth and change - a feeling of being rejuvenated, as if they 

receive new strength and life! 

(Kirkpatrick 1995: 5) 

Potgieter (1995: 146) definieer koinonia in terme van ware liefde. Koinonia is daar waar 

God se liefde in die liggame van verloste mense sigbaar word. 'Ware liefde is 'n 

verhouding waarin jy iemand sonder enige voorwaardes aanvaar deurdat jy jouself on

voorwaardelik aan horn of haar gee.' 

Burger (1991:105) se definisie klink so: 'Koinonia is die wete of versekering dat jou 

!ewe geag en beskerm word, dat rondom jou mense is vir wie jy saak maak, dat jy 

omring word deur harte en hande wat in die Naam en krag van Christus omgee en 

wat vir jou sat sorg. Die ervaring van aanvaarding en behoort is die wesenlike van 

koinonia.' 

Neighbour beweeg terug na die gebeure in die Paradys om God se bedoeling met 

koinonia duidelik te maak. Hy begin deur te se dat die Drie-eenheid die simbool en 

teken van God se bedoeling met egte gemeenskap was: 'Each person in the Trinity 

loves, honors and glorifies the other and receives love and honor back from the others, 

because He is worthy. There is never any lack' (Neighbour 1990:97). Die enigste keer 

wat hierdie gemeenskap verbreek was, was toe Jesus aan die kruis uitgeroep het: 'My 

God, My God, Waarom het U My verlaat?' (Mark 15:34b). Dit het gebeur as gevolg 

van die sonde van die mensdom. Daarom kom Neighbour tot die gevolgtrekking dat 

sonde die enigste vernietigende faktor van gemeenskap was en tot vandag toe nog so 

IS. 
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Volgens Genisis 1:26 is die mens geskape vir koinonia (Kirkpatrick 1995:5). 'Eden 

was not paradise because of its beauty but because it was the place of unbroken rela

tionships' (Neighbour 1090:97). Adam en Eva was egter vry gewees om te kies vir 

gemeenskap. Gemeenskap kan nie op mense af forseer word nie. Mense moet dit eers 

begeer. Hierdie spontane hunkering na gemeenskap met ander het met die sondeval 

verlore geraak. Gemeenskap tussen God en mens, en tussen mens en mens, was voortaan 

nie meer 'n vanselfsprekendheid nie. Genesis 4: 16-24 vertel vir ons die verhaal van 

mense wat selfvervulling begin vind het in hulle eie prestasies. 

Die Vader het sy Seun, Jesus Christus, aarde toe gestuur om gemeenskap te kom 

herstel. Hy begin om vir Hom 'n groep van 12 mense met uiteenlopende persoonlikhede 

bymekaar te maak (Burger 1991: 101). Vir 3 jaar het Jesus aan hierdie groep 'n lewenstyl 

van liefde en aanvaarding gedemonsteer. Hy sterf aan die kruis vir hierdie mense se 

sondes sodat elkeen wat Hom aanneem, in die regte verhouding met God, die Vader 

kan staan en ook met sy medemens. Na Jesus se hemelvaart 'they discover the essence 

of community is a sense of belonging: their true worth is not their reputation, but 

their readiness to give themselves unsparingly to the rest' (Neighbour 1990: 101). 

Jesus het vir sy dissipels twee baie belangrike beginsels geleer aangaande koinonia. 

Die eerste was dat gemeenskap slegs groei-potensiaal kan he as gelowiges hulle !ewe 

met mekaar begin deel. Dit neem tyd om jou !ewe met ander te deel. Jesus het nie 

net een keer 'n week met sy dissipels byeengekom nie. Hy het saam met die dissipels 

geleef (Burger 1991:100). Om jou lewe met iemand te deel, beteken ook om te kan 

ontvang. 'Daar is 'n diep genesing en herstel wat plaasvind in ons lewens as ons die 

liefde en sorg waarna ons smag, ontvang van antler hande as ons eie' (Burger 1991: 105). 

Die tweede beginsel vind ons in die gemeenskaplike doe! wat die dissipels nagestreef 

het (Matt. 28: 19,20). Neighbour (1990: 101) stel dit so: 'I am convinced community 

can flourish only if it exists for an aim outside itself.' 

5.3.2 Koinonia en kleingroep-dinamika 

Groot byeenkomste van gelowiges (meer as 15 mense) maak dit baie moeilik om egte 

koinonia te beleef en te ervaar (Neighbour 1990:95). Kirkpatrick (1995: 17) is ook 'n 

voorstaander vir kleiner groepe. Groepe van 6 tot 12 mense is die ideale grootte waar 

maksimum koinonia beleef kan word. 'So it is through our small groups, then, that 

primary, face-to-face, supportive and caring relationships best occur' (Kirkpatrick 

1995:23). Hendriks (1986:75) sluit hierby aan wanneer by se: 'As limate nie in die 

75 



huisgesin ofBybelstudiegroep leer wat aanbidding, lofprysing, danksegging, voorbidding, 

diens, getuienis en sang is nie, sal hulle dit nooit in die onpersoonlike massa in 'n 

groot kerkgebou leer nie.' 

Simpson & Hendriks definieer 'n groep as volg: 

Mense vorm 'n groep as die kommunikasie tussen hulle met verloop van tyd 

nie tweedehands nie, maar van aangesig tot aangesig is. 'n Kleingroep is 'n 

groep van tussen 3 en 12 lede met intieme en persoonlike interaksie tussen lede. 

So 'n groep bet 'n verbintenis met mekaar en streef 'n gemeenskaplike doel na. 

(Simpson & Hendriks 1993: 184) 

Simpson en Hendriks (1993: 184-191) orden kleingroepe onder 5 pole, naamlik 'n open

baringspool, ervaringspool, sorgpool, taakpool en liturgiese pool. Die skrywers waarsku 

egter dat 'n ongebalanseerde en eensydige ontwikkeling van een of meer van die pole, 

die dinamika van die kleingroep kan ondergrawe. 

Snyman ontwikkel 'n groeimodel vir jeugbediening en maak dan primer gebruik van 

die kleingroep. Hy se: 'Die kleingroep vorm een van die mees dinamiese groeistimulante 

in die proses van geestelike volwassenheid in die gemeente' (Snyman 1993:207). 

Die selgemeente is 'n kleingroep, maar terselfdertyd ook meer as 'n kleingroep. Die 

selgemeente is 'n volwaardige gemeente waarbinne al die handelinge van 'n geloofs

gemeenskap voltrek word. Dit is 'n dinamiese groeistimulant vir die proses van geestelike 

volwassewording! 

5.3.3 Hendriks se aanvullende Koinonia-verbande 

Volgens Hendriks (1992b:93) is koinonia die diepste wese van verhoudings in die kerk. 

Sonder die gemeenskap van gelowiges is daar nie meer sprake van kerk-wees nie. Hy 

beeld die hart van kerk-wees uit met 'n 'koinonia-wiel' en dit staan bekend as aanvullende 

koinonia-verbande. 'Daarmee word bedoel dat die koinonia-verhoudings binne verskil

lende groepe gelowiges mekaar aanvul. Dit staan in verband met mekaar en laat koinonia 

in die praktyk tot sy reg kom' (Hendriks 1992b: 93). 

Hendriks (1992b:94) gebruik die volgende skets om aanvullende koinonia-verbande te 

verduidelik: 
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... 
r 

'N GEMEENTE GETUIGEND 
IN BEWEGING 

AANVULLENDE KOINONIA
VERBANDE 

.... 
~ Bedienings 
~ volgens 
~ gawes 
i5 

-
-

Die praktykteorie van aanvullende koinonia-verbande kan met groot vrug toegepas word 

op die selgemeente. 

Vir die selgemeente is die binneste sirkel (gemerk 1) uiters belangrik. As 'n lewende 

verhouding met Christus ontbreek, kai::t koinonia op geen manier beleef word nie. 

Die tweede sirkel is 'n voorstelling van die huwelik en die gesin. 'Koinonia op die 

horisontale vlak word by uitstek in die gesin geleer, dit is die mees intieme groep vir 
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die demonstrasie en aanleer van koinonia ... Die belangrikste plek en verhouding waar 

'n mens as gelowige geloof leer uitleef, is in jou huisgesin ... ' (Hendriks 1992b:95, 96). 

Die derde sirkel is die kleingroep. Dit is hier waar die selgemeente funksioneer. Die 

doe) en strategie van kleingroepe is net so van toepassing vir die selgemeente. 

In 'n kleingroep gebeur waarvan Ef 4: 11-16 praat. Gelowiges se identiteit in Christus 

en in sy liggaam word beleef in die Warmte en liefde van verhoudings: Dit is intiem 

en persoonlik, is geweldig aanpasbaar ... ; dit bou verhoudings en begelei die verloop 

van die gelowige se voortdurende geestelike groei. Dit is hier waar lidmate spontaan 

in bedienings teenoor mekaar betrokke raak en hulle gawes deur die groep laat 'ontdek' 

of waar dit eintlik bevestig word. As sodanig kan verreweg die meeste pastorale sorg 

hier doeltreffend gehanteer word. Die tug en onderlinge dissipline kan alleen vanuit 

hierdie tipe koinonia sinvol tot sy reg kom ... Leierskapontwikkeling kan op geen manier 

sonder die kleingroep geskied nie. 

Hendriks (1992b:98) 

Koinonia in die selgemeente is gerig op en mond uit in die erediens (buitenste sirkel). 

Al die antler bedienings in die speke van die wiel word deur die selgemeente beoefen. 

Die selgemeente is die groeipunt en die doenpunt van al die bedienings. 

5.4 DIE SELGEMEENTE: 'N MOONTLIKE OPLOSSING? 

Die selgemeente wil 'n Bybelse korreksie wees op die tradisionele kerk se dilemma. 

Die tradisionele kerk het verstrengel geraak in sy oor geprogrammeerdheid; sy na 

binne gerigte bediening en 'n ongesonde klem op die organisatoriese en institusionele 

karakter van die gemeente. Crabtree (1989:ix) verwoord dit goed wanneer sy se: 'The 

church's organizational systems and structures, however, encouraged members only to 

serve the institutional church. All that we are doing in our local congregation ... focused 

on 'holding-them-here' rather than 'sending-them-out.' 

Kerk-wees gaan oor mense en nie dinge nie. Die selgemeente se fokus is primer op 

VERHOUDINGS en nie strukture nie. Die belang van verhoudings kan nie genoeg 

beklemtoon word nie. Daarom waarsku Richmond Garland (1990:236): 'The way to 

know God's love is through relationships with others, so family ministry must be central 
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to the mission of church. If we cannot get that right, we will not be able to perform 

any of the other missions expected of us.' 

Binne gemeenteverband moet gesinsverhoudings so geleef word dat dit 'verbondsmatig 

van aard sat wees en dus God-gesentreerd en koninkryksgerig sal wees' (Louw 1989:48). 

Die selgemeente se sterk klem op modellering en sy missionere karakter van gemeen

te-wees, sat gesinne praktiese toerusting hied waardeur geloofsgroei en 'n uitreik-na

buite-bediening aangeleer kan word. 

Die selgemeente is 'n familiemodel. Friedman (in Steinke 1993 :vi) beskryf 'n familie

model soos volg: 'The family model is not simply a new technique, but a fundamentally 

new way of thinking about relationships.' 

Na my mening beskik die selgemeente oor die potensiaal om vir die gesin 'n ware 

tuiste te hied waar gelowige gesinne toegerus en opgebou kan word vir hulle roeping 

in die gemeente, die samelewing en die wereld. 

5.5 DIE SELGEMEENTE AS MOONLIKE MODEL VIR 'N GESINSBEDIENING 

'n Model vir 'n gesinsbediening sat aan sekere vereistes moet voldoen. Die selgemeente 

word getoets aan die kriterium wat enkele skrywers stet vir so 'n bediening. 

Potgi eter skryf: 

Daar word die afgelope paar jaar gesoek na die ideale gesinsbediening; in 

die Ned. Geref. Kerk word daar besef dat die huisgesin vir te lank in die 

kerklike lewe uitmekaar getrek is. Daar is geen beter gesinsbediening as dat 

gelowiges as 'n gesin die Here dien nie - ten eerste as die natuurlike gesin 

en ook as deel van die geestelike gesin, die selgemeente. 

(Potgieter 1995:62; Vgl. ook Harris in Nel 1982:244) 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat 'n model vir 'n gesinsbediening, vir die tyd waarin 

ons leef, uiters noodsaaklik geword het. Vir Pogieter moet 'n gesinsbediening gesinne 

eerder bymekaar uitbring as verwyder. Louw (1989:213) stet dieselfde behoefte en 

kriterium vir 'n gesinsbediening:Die kerk kan nie toelaat dat die onderlinge vervreem

dingsproses tussen gesinne in die gemeente voortgaan nie. Daar skuil 'n ontsaglike 

79 



terapeutiese potensiaal in die ontmoeting van verbondsgesinne met mekaar en die open

hartige gesprek oor eiesoortige probleme en moontlike oplossings. 

Reeds in 1970 het Peters 'n Bybelse model vir evangelisasie ontwerp wat hy noem: 

'household evangelism'. Hierin skryf hy oor die ideale gemeente waarin evangelisasie 

kan plaasvind. Volgens horn moet 'n gesinsbediening 'n sterk evangelisasie gerigte 

bediening wees. Evangelisasie kan alleen binne 'n gesinsatmosfeer plaasvind: 'Only a 

church with a household atmosphere, sympathy and understanding will attract households 

into its fold' (Peters 1970: 161). Hy moedig gemeentes aan om in die Jig hiervan, nuut 

te dink oor kerklike strukture. 

Vir Peters is 'n gesinsbediening gemeentebou: ' ... winning families as devinely-ordained 

units to God and building churches out of family units' (Peters 1970: 167). Hendriks 

sluit by Peters aan wanneer hy die behoefte aan 'n praktykteorie vir 'n gesinsbediening 

uitspel: 

'n Bedieningspraktyk wat God vereer, kan alleen gebou word op 'n prak

tykteorie waar doelgerigte aandag aan gesinsbou gegee word. Die kerk bet 

in die verband 'n Bybelse visie dringend nodig. Hierdie visie moet onder

steun en gedra word denr 'n gesinsbediening waar ouers weer die basiese 

kennis, vaardighede en die regte gesindheid kan bekom. 

(Hendriks 1992b:96) 

Sell (1981:75) is van oortuiging dat die tradisionele strukture van die kerk nie voorsiening 

maak vir 'n gesinsbediening nie. 'The present institutional form of the church is at 

fault. Complaints about this form of the church center around its nature.' Vir Sell 

(1981: 15) is die beste omgewing vir 'n gesinsbediening 'a church that is attempting 

to build family kinds of relationships in the spirit of community.' 

Die selgemeente voldoen volledig aan die bogenoemde kriterium. Die selgemeente is 

die geskikte model vir gesinsevangelisasie en 'n model vir gemeentebou. Die selgemeente 

is 'n verhoudingsmodel en terselfdertyd 'n volwaardige gemeente. Die selgemeente se 

primere doe) is om skakeling tussen gesinne te bring sodat gesinne weer as verbonds

gesinne by mekaar betrokke kan raak. 
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Hierdie verhandeling wou 'n teorie vir 'n gesinsbediening formuleer sodat 'n gesms

bediening hieruit ontwikkel kan word. Ek is van oortuiging dat die selgemeente 'n 

moontlike model vir 'n gesinsbediening kan wees. 
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