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Opsomming 

Gemeentebou funksioneer binne die raamwerk van die koninkryk van God en nie slegs 

binne 'n gemeente nie. Om hierdie rede word die ondersoekvraag gestel naamlik 

wanneer staan gemeentebou in diens van die koninkryk van God. Dit is 'n tersaaklike 

vraag in die lig van die feit dat gemeentebouliteratuur die opbou en by geleentheid ook 

die uitbou van die gemeente beskryf maar opbou met die oog op die samelewing geniet 

nie die nodige aandag nie. 

Die koninkryk van God staan sentraal in die kosmos. Om Sy koningsheerskappy op 

aarde te vestig gebruik God die gemeente. Daarom vind die gemeente sy oorsprong in 

God; dit beskik oor 'n koninkryksbepaalde identiteit; dit bestaan met 'n 

koninkryksdienstige doel; sy funksionering realiseer die gemeente se koninkryksdiens 

en dit bestaan binne 'n bepaalde konteks om tekens van die Koninkryk daar op te rig. 

Die koninkryk van God bepaal alle gemeentehandelinge en dit dien as korrektief 

daarop. Gemeentebou vestig en bevorder hierdie koninkryksperspektief binne elke 

handeling van die gemeente. Binne die raamwerk van die koninkryk word aspekte vir 

die aandag van verruimde gemeentebou in hierdie studie geidentifiseer (antropologie; 

ekonomie; ekologie; strukture). 'n Positiewe verband tussen gemeentebou en volle 

werklikheid van die koninkryk van God bou gemeentesentriese bouwerk uit tot 

effektiewe en omvattende kommunikatiewe handelinge in diens van die Koninkryk 

binne die gemeentekonteks. Hierdie verhouding tussen die koninkryk, die gemeente en 

die samelewing word deur Christus bepaal. 

Om dit op die mees effektiewe wyse te realiseer, is drie dimensies in hierdie studie 

geidentifiseer wat deel van gemeentebou behoort uit te maak (basisteorie). 

Gemeentebou dien die koninkryk wanneer dit lidmate se verstaan van die gemeente 

verruim om dit in toto in koninkryksdiens te stel; wanneer dit die gemeente se vermoe 

om in diens van die koninkryk te staan realiseer, en wanneer die gemeente opgebou 

word om met sy konteks rekening te hou. Gemeentebou staan so in diens van die 

koninkryk van God. 

Die empiriese ondersoek na lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente, 

bevestig die hipotese nl. dat gemeentelede sterk na binne gerig is en nie genoegsaam 

met die samelewing rekening hou nie. 



Summary 

The building up of the congregation functions within the framework of the Kingdom of 

God and not only within the congregation. For this reason the question is raised i.e. 

when does the building up of the congregation serves the Kingdom of God. It is 

relevant in view of the fact that the literature about the building up of the congregation 

covers the building up of the congregation, but the emphasis on the community does 

not enjoy the necessary attention it deserves. 

Centrally within the cosmos the Kingdom of God exists. To establish His Kingdom on 

earth, God uses the congregation. Thus "the origins of the congregation is found in 

God; its identity is determined by the Kingdom; it exists for Kindompurposes; its 

functioning is aimed at serving the Kingdom, and it exists within a certain context 

where it should erect signs of the kingdom of God. 

The kingdom of God determines all congregational activities. The building up of the 

congregation establishes and promotes this kingdomperspective within every aspect of 

its actions. In this study certain aspects have been identified to broaden the scope of 

the building up of the congregation within the framework of the kingdom (i.e. 

anthropology; economy; ecology; structures). When the building up of the 

congregation is understood from a kingdomperspective, congregation-centered 

upbuilding developes into effective and comprehensive communicative actions in the 

service of the kingdom. The relationship between the kingdom, the congregation and 

the community is determined by Christ. 

In this study three dimensions are identified which ought to constitute the building up 

of the congregation for this to be realised most effectively. It serves the kingdom as it 

increases the congregations' understanding of its total service of the kingdom; as it 

realizes the church's service of the.kingdom through continuing change, and as it takes 

the context of the congregation sufficiently into consideration. 

An empirical research into the views of members on the task of the congregation 

confirmed the hypothesis i.e. members are strongly introverted in their view and they 

do not take the community sufficiently enough into consideration. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1-1 AANLEIDING 

Op 10 Mei 1994 is president Nelson Mandela as staatshoof ingehuldig en 'n nuwe 

demokratiese politieke bestel kom in die Republiek van Suid-Afrika tot stand. Regstellende 

aksies volg en die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram word van stapel gestuur. 

Sogenaamde agtergeblewenes word opgehef en bevolkingsgroei, vigs, verstedeliking, 

behuising, armoede, werkskepping, mediese en maatskaplike dienste, primere tot en met 

tersiere opleiding, ekonomiese beleid, eerste tot derde vlak bestuur, die media, die ekologie, 

sport en kultuur en vele antler sake kom daagliks op die ontbyttafel van elke inwoner van 

hierdie land. 

Die Kerk van Jesus Christus bestaan in die nuwe Suid-Afrika. 

Elkeen van die 1,222,000 vierkante kilometer van die oppervlakte van die Republiek van 

Suid-Afrika word deur die grense en bedieninge van die een of antler gemeente of 

gemeentes van verskillende kerke/genootskappe in hierdie land gedek. In die Ned. Geref 

Kerk alleen is daar 1248 gemeentes dwars oor die republiek van Suid-Afrika wat deur 2016 

leraars bedien word (Jaarboek, Ned. Geref Kerk, 1996:336). 

Elkeen van die Christelike gemeentes is op die een of antler wyse besig om die Here van hul 

belydenis te dien. Genoemde gemeentes word deur 'n pastor/s bearbei. Woordverkondiging 

vind tydens eredienste plaas en gebede word gebid. Sakramente word bedien. Herderlike 

sorg word behartig en gemeentes word georganiseer en bestuur. Opsig en tug word oor die 
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gemeentes uitgeoefen. Bydraes/fondse word op die een of ander wyse ingevorder en 

aangewend. Gemeentelede kom bymekaar in kleingroepe soos binne wyksverband, in 

Bybelstudiegroepe, omgeegroepe, gemeenteselle/selgroepe, huisgemeentes ens. Die 

werksaamhede van die gemeentes word dikwels/gewoonlik per kommissie georganiseer en 

behartig. Barmhartigheid word formeel en informeel deur die gemeentes betoon. 

Evangelisasieveldtogte en uitreikingsaskies word geloots. Daar bestaan oorhoofs die een of 

ander kerkraad of beheerliggaam wat die werksaamhede van die gemeente te 

bestuur. Toerusting van die een of ander aard, soos met die oog op evangelisasie, die 

toerusting van die ampte, die ontdek van gawes, dissipelskapkursesse, ens. word in 

gemeentes aangebied. Die onderrig van die jeug van die kerke geniet op die een of ander 

wyse deur Sondagskool/kategese aandagl. 

1 Ek dien tans as leraar in die Ned. Geref Gemeente Bronberg - Sunnyside, 
Pretoria. Die opdrag van 'n leraar van die Ned. Geref Kerk sluit grotendeels aan 

by die sake wat hierbo genoem is. Daar word van 'n leraar in die Ned Geref Kerk 
volgens sy beroepsbrief verwag om "in besonder die Evangelie te verkondig, die 
sakramente te bedien, getrou huis- en siekebesoek te doen en die kategetiese 
onderrig te behartig" (Beroepsbrief, Ned Geref Kerk, vorm 10). Volgens die 
Kerkorde van die Ned GerefKerk {1995b:art. 9), omvat die amp van die bedienaar 
van die Woord in die Ned. Geref Kerk die volgende naamlik "die bediening van 
die Woord, die bediening van die sakramente, die diens van die gebede, die leiding 
van eredienste, die kerklike onderrig, in samewerking met die ander ampte en die 
gelowiges, die behartiging van die herderlike sorg, veral in die vorm van 
huisbesoek, saam met die kerkraadslede; die ywer vir die uitbreiding van die 
koninkryk van God; die regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente, 
saam met die ouderlinge en die diakens; die uitoefening, saam met die ouderlinge 
en diakens, van die opsig . en tug oor die gemeente; die leiding van 
kerkraadvergaderings" (Kerkorde 1995b:l6). Volgens die betrokke Kerkorde val 
die arbeid van die Ned. Geref Kerk in die volgende werksaamhede uiteen: 
Die openbare erediens; die sakramente; die Jeugbediening; die herderlike sorg; 
gemeentebediening; Sending; Diens van Barmhartigheid; die dienswerk van 
gelowiges; Leer en aktuele sake en Rentmeesterskap (Kerkorde l 995b:62-71 ). 
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Die vraag is nou van watter betekenis die kerk van Christus in die nuwe Suid-Afrika is. Ook: 

watter rol behoort die Kerk in Suid-Afrika te speel? Met watter doel het God Sy kerk 

daargestel? Sluit al die werksaamhede van die kerk van Christus aan by die werklikheid van 

die situasie waarbinne die kerk horn bevind? Indien gemeentes koninkryksgemeenskappe is, 

watter rol behoort hulle in hulle mikro- en makrokonteks te speel? Of te wel, het gemeentes 

enigsins iets te make met die samelewing waarbinne hulle hul bevind? Beantwoord al die 

verskillende handelinge van die gemeentes aan die doel wat God met Sy kerk op aarde het? 

Hou gemeentebou huidiglik genoegsaam rekening, enersyds met die volle werklikheid van 

die koninkryk van God, en andersyds, met die roeping/ rol van die kerk in Suid-Afrika? 

Hierdie, en talle soortgelyke aktuele vrae, roep om antwoorde. Daarom word daar 

vervolgens oorgegaan tot die formulering van 'n bepaalde ondersoekvraag wat in hierdie 

proefskrif in behandeling geneem word. 

1-1.1 PRAKTIESE TEOLOGIE -'N PROBLEEM WORD WETENSKAPLIK 

ONDERSOEK 

"'n Probleem wat in die Praktiese Teologie wetenskaplik ondersoek moet word, ontstaan 

gewoonlik in die praktyk van die kerklike lewe - spesifiek, in die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie" (Heyns & Pieterse 1990:77). Hierdie probleem word 

geidentifiseer wanneer daar waargeneem word dat dit nie goed gaan met die praxis nie. 

Die keuse van hierdie navorsingsonderwerp vloei voort uit hierdie ondersoeker se soeke na 

antwoorde op vrae wat uit die kerklike praktyk waarvan hy deel is, na vore kom (Mouton & 

Marais 1984:34.) Dit is die kerklike praktyk soos kortliks hierbo uiteengesit. 
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Deur my blootstelling aan- en waarneming (op 'n onsistematiese en deelnemende wyse) van 

die kerklike lewe in Suid-Afrika en veral binne die middestad van Pretoria waar ek tans in 

die bediening staan, is daar aspekte in die kerklike praxis rakende die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie, wat myns insiens wetenskaplik ondersoek behoort te 

word. Hierdie navorsingswaardige probleme dien vir my as intellektuele stimulus wat 'n 

antwoord in die vorm van wetenskaplike navraag vereis (Nachmias & Nachmias 1987:55). 

Die doel van navorsing is om navorsingswaardige probleme wetenskaplik op te los. Dit wat 

ek in die kerklike praxis waarneem en die samehangende probleme wat geidentifiseer en 

geformuleer word, dien as aanleiding tot hierdie studie (Van der Ven 1993: 121, 122; 

Mouton & Marais 1984:6,79,160,164). 

1-2 PROBLEEMFORMULERJNG 

Om 'n meer presiese aanduiding te kry van die soort domeinverskynsel en oor watter 

aspekte, eienskappe of dimensies van die domeinverskynsel nagevors gaan word, stel ek die 

navorsingsprobleem in vraagvorm aan die orde (Mouton & Marais 1984:37). 

Die identifisering van die navorsingsprobleem geskied by wyse van die stel van diagnostiese 

vrae. Die gedagte hiermee is om van vae probleme/vrae waarvan jy bewus word te kom tot 

'n eksplisiete probleem- of vraagstelling (Dreyer 1992:390). Hierdie diagnostiese vrae moet 

dus aspekte rakende die probleem wat ondersoek word, na vore bring. Hierdie aktiwiteit 

word opgevolg deur die essensie van hierdie probleemstelling by wyse van die diagnostiese 

vrae geidentifiseer, vas te vang en kemagtig in 'n ondersoekvraag te formuleer. 
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1-3 DIAGNOSTIESE VRAE 

1-3.1 Vooraf 

Die omvang van die saak wat in die aanleiding tot hierdie tesis gestel is, is gans te groot om 

binne die bestek van hierdie proefskrif te ondersoek. Daarom word die sake rakende die 

kerklike praxis - soos in die aanleiding gestel. - deur middel van die volgende diagnostiese 

vrae meer bepaald geidentifiseer, aspekte daarvan word nader toegelig en dit lei tot die 

bepaling van die probleem wat ondersoek word. 

Die vrae volg onsistematies op mekaar maar daar word gepoog om die verbandhoudende 

vrae tog in opeenvolging aan te hied. Dit is 'n ongereflekteerde voorwetenskaplike 

handeling (van Oudshoom 1988:2). Eers nadat die essensie van hierdie diagnostiese vrae 

geabstraheer is en dit in 'n ondersoekvraag geformuleer is, is daar klaarheid oor die 

konsepte wat betrekking op die navorsingsprobleem het en kan 'n navorsingsstrategie bepaal 

word om tot duidelikheid oor die ondersoekvraag te kom. 

1-3.2 DIE DIAGNOSTIESE VRAE ASSULKS 

Dat die kerk van Christus horn in Suid-Afrika in 'n nuwe en uitdagende situasie bevind, 

spreek vanself Die vraag is nou: Waarom bestaan die kerk vandag in Suid-Afrika? Watter 

rol behoort die Kerk van Christus vandag in Suid-Afrika te speel? Meer nog, wat is die 

eintlike roeping en taak van die Kerk van Christus in die wereld? 

Word die roeping en taak van die -kerk in Suid-Afrika enigsins bepaal deur die 

Koninkryksperspektief in die Bybel? En as dit wel die geval is, hoe kan die handelinge van 

die gemeente positief afgestem word op die doel wat God met Sy gemeente in Suid-Afrika 

het? Wat is die verband tussen die roeping van die gemeente in die wereld en die Koninkryk 
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van God? Watter implikasies hou die koninkryk van God vir Suid-Afrika in? Wat is Christus 

se rol in die koninkryk, kerk en kosmos? 

Beskik die kerk oor 'n inteme roeping en 'n eksteme roeping gesien in die lig van die 

trefwydte van die heerskappy van God? Ofbehoort die kerk in Suid-Afrika alleen maar met 

homself besig te wees - en indien wel, hoe die kerk dan genoegsaam rekening met die 

trefwydte van die koninkryk van God? En as die doel van God met Sy kerk verder strek as 

die grense van die gemeente, waarom kan die kerk oenskynlik nie loskom van sy na-binne 

gerigtheid en vry word vir di ens na buite nie? W aarom word die brug tussen die inteme 

roeping en die eksteme roeping van die Kerk skynbaar selde/nooit deurlopend effektief 

oorgesteek nie? V ervul die Kerk waarlik sy inteme roeping indien dit nie uitloop op 

daadwerklike eksteme roepingvervulling nie? Is beide die vervulling van die gemeente se 

inteme roeping en eksteme roeping gelykwaardig? Is die gemeentes wat meer op die 

eksteme roeping van die gemeente konsentreer, ook in die proses besig om aan die inteme 

roeping van die gemeente gestalte te gee? 

Sluit al die werksaamhede van die kerk van Christus aan by die werklikheid en uitdagings 

van die situasie waarbinne die kerk horn vandag in Suid-Afrika bevind? Indien gemeentes 

ware koninkryksgemeenskappe is, watter rol behoort hulle dan in hulle mikro- en 

makrokonteks te speel? Of te wel, het gemeentes in Suid-Afrika enigsins iets te make met 

die samelewing waarbinne hulle hul bevind? Beantwoord al die verskillende handelinge van 

die gemeentes aan die doel wat God met Sy kerk op aarde het? 

Elke gemeente bevind homself binne 'n unieke sosiale gegewe. In hoe 'n mate 

beinvloed/bepaal die kennisname van die omgewing waarbinne die gemeente horn bevind, sy 

realisering van God se doel met die gemeente? Hoedanig kan hierdie sosiale, ekonomiese, 

maatskaplike en politieke omstandighede die gemeente juis tot beweging na buite motiveer? 
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En as die samelewing wel binne die roepingsveld van die gemeente val, watter 

gemeentestruktuur sal huidiglik die beste die vervulling van die gemeente se roeping dien? 

Watter rol behoort die pastor, betaalde amptenare, begeleidende bedienings en lidmate in die 

daadwerklike roepingvervulling van die gemeente te speel? Die mondigheid van lidmate het 

bier betrekking. Daarom ts die vraag ook watter moontlike invloed die 

mondigwording/mondigheid van lidmate en hulle positiewe funksionering met gawes in 

bedieninge het op die roepingvervulling van die gemeente? 

lndien dit wel die geval is, hoe kan die gemeente dan begelei word sodat sy handelinge 

optimaal gerig is op die doel van die gemeente en meewerk tot die realisering daarvan? In 

hoe 'n mate bepaal die kerkbegrip van lidmate die realisering van God se doel met die 

gemeente? Is daar 'n gemeentemodeVstruktuur waardeur die gemeente eerder sal kom tot 

die optimale vervulling van God se doel met die gemeente? 

Dit bring ook die saak van gemeentebou na vore. Wat is die verband tussen gemeentebou en 

die doel wat God met die gemeente het? Wanneer word gemeentebou sinvol op God se doel 

vir Sy kerk betrek - wanneer is gemeentebou effektief afgestem op die realisering van God 

se doel met die gemeente? Wat is die verband tussen gemeentebou en die Koninkryk van 

God? Vind gemeentebou slegs binne die raamwerk van die gemeente plaas of bepaal 'n 

koninkryksraamwerk eerder die opdrag van gemeentebou? Hou gemeentebou huidiglik 

genoegsaam rekening, enersyds met die volle werklikheid en trefwydte van die koninkryk 

van God, en andersyds, met die roeping/rol van die kerk in Suid-Afrika? 

Indien daar wel 'n verband tussen gemeentebou en die koninkryk van God gestaan, is daar 

dan aspekte wat deel behoort te wees van gemeentebou maar dit is tans nie die geval nie? 

Met ander woorde, watter aspekte behoort in gemeentebou aandag te kry sodat God se 

doel met Sy kerk bereik word? Behoort gemeentebou lidmate toe te rus om die kleinere 

konteks van die gemeente ( omgewing/samelewing) beter te verstaan met die oog op meer 
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effektiewe getuienis daar? Behoort gemeentebou byvoorbeeld aandag te gee aan ekologiese 

sake, of die antropologie van lidmate, gesien vanuit 'n koninkryksperspektief? Wat is die 

invloed van die huidige tydsgewrig in Suid-Afrika (sosiale, ekonomiese, maatskaplike en 

politieke omstandighede) op die introversie/ekstroversie van die kerk? In watter mate is die 

koninkryksperspektief bepalend vir die gerigtheid van gemeentebou wat in die Kerk 

plaasvind? Sou 'n koninkryksperspektief by lidmate as korreksie kon dien op hierdie 

genoemde moontlike onvermoe? 

Hoe kan 'n verantwoorde gerigtheid op God se doel met Sy Kerk m die gemeente 

gestimuleer, bevorder en gevestig word? 

Hierdie lys van diagnostiese vrae rakende die probleem wat waargeneem is kan sekerlik met 

nog baie meer vrae uitgebrei word. Ek is egter van mening dat bogenoemde vrae wel die 

belangrike aspekte behorende tot hierdie saak, identifiseer en aan die orde stel. 

1-4 DIE ONDERSOEKVRAAG 

1-4.1 Vooraf 

Bogenoemde vrae het oorsigtelik te doen met die doel van God met sy kerk; met die roeping 

en taak van die kerk; die verstaan van die wesenstaak van die gemeente; die verband tussen 

'n koninkryksperspektief en die arbeid in/deur die kerk - die verband tussen die arbeid in die 

gemeente en die doel wat God met Sy kerk het; die na-binne en na-buite gerigtheid van die 

gemeente; die verband tussen gemeentebou en die koninkryk van God; die plek en inhoud 

van gemeentebou vanuit 'n koninkryksperspektief; die omvang van die opdrag van 

gemeentebou; die kerkbegrip van lidmate; die doel-gerigte strukturering van die gemeente; 

die rol van die lidmaat, die pastor en die leidinggewende bedieninge/ampte binne die doel 
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wat God met sy kerk het; die invloed van die huidige tydsgewrig en sosiale omgewing; die 

rol van die gemeente teenoor die ekologie en die ekonomie; ens. 

Hoewel elkeen van hierdie aspekte 'n ondersoek opsigself vereis, glo ek dat met die vra van 

die regte vraag, hierdie aspekte sinvol aan die orde gestel kan word. 

1-4.2 DIE ONDERSOEKVRAAG ASSULKS 

By wyse van diagnostiese vrae is die probleemstelling in sy bree aan die orde gestel. In die 

ondersoekvraag word die essensie van hierdie probleemstelling nou kemagtig geformuleer. 

Die ondersoekvraag wat in hierdie tesis aan die orde gestel word, is die volgende: 

Wanneer staan gemeentebou in diens van die koninkryk van God? 

1-5 NA VORSINGSDOELSTELLING 

Die navorsingsdoelstelling van enige navorsing wat ondemeem word, gee 'n bree aanduiding 

van wat met die navorsing bereik wil word. Dit vloei voort uit die ondersoekvraag. Die 

oogmerk wat met die navorsing bereik wil word, word in die navorsingsdoelstelling 

geekspliseer. Die doel van die ondersoek bepaal die navorsingswaardigheid of -geldigheid 
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daarvan en rig dit die navorsingsprojek assulks. Dit moet daarom duidelik uitgespel word 

omdat dit die navorser van 'n strategie voorsien om te kan bepaal watter antwoorde om te 

soek (Dane 1990:5). 

Die doel met hierdie studie is om te bepaal hoe gemeentebou in die gemeente moet 

plaasvind sodat dit in diens van die Koninkryk van God staan. Die dienstigheid van 

gemeentebou in die realisering van God se doel van die gemeente, word vasgestel. 

Om hierdie navorsingsdoelstelling te bereik word 'n navorsingstrategie en metode van 

ondersoek gevolg (van Tonder 1991:4). Die navorsingstrategie en metode van ondersoek, 

verloop in hierdie studie oorsigtelik as volg: 

'n Konseptuele raamwerk word geskep. Dit vind by wyse van 'n literatuurstudie plaas. 

Konsepte wat binne hierdie ondersoekvraag funksioneer is allereers die koninkryk van God 

(sien hoofstuk 2). Daarna kom die volgende konsep nl. die gemeente aan die orde omrede 

dit direk verband hou met die koninkryk van God. Hoedanig hierdie verband is word 

aangedui (sien hoofstuk 3). Vervolgens word die kardinale verhouding tussen die koninkryk 

van God en die gemeente beskryf Die verhouding tussen hierdie twee konsepte en die 

kosmos/samelewing word ook ondersoek omdat dit direk verband hou met beide die 

koninkryk en die gemeente, soos aangetoon word. Die bepalende rol van Christus binne 

hierdie verhouding word vasgestel (sien hoofstuk 4). 

Daama word die verband tussen gemeentebou en die koninkryk van God aangedui (sien 

hoofstuk 5). 'n Basisteorie vir gemeentebou word geformuleer (sien hoofstuk 6) om aan te 

toon wanneer gemeentebou optimaal in <liens sal wees van die Koninkryk van God, en dit 

word gevolg deur 'n empiriese ondersoek (kwantitatiet) wat direk betrekking het (hoofstuk 

7). Laastens word daar tot 'n bevinding met betrekking tot die ondersoekvraag van die tesis 

gekom (sien hoofstuk 8). 
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Binne hierdie raamwerk kan daar nou tot die ondersoek as sodanig oorgegaan word. 

-0000000-



HOOFSTUK2 

DIE KONINKRYK VAN GOD 

Ter orientasie 

Alvorens aandag gegee kan word tot watter mate en onder watter omstandighede 

gemeentebou diensbaar kan wees aan die koninkryk van God, is dit belangrik dat die 

konsep "koninkryk van God" bespreek word. Vrae wat onder andere beantwoord word, 

is: Waar kom die koninkryksgedagte vandaan? Wat behoort ons daaronder te verstaan? 

Watter plek neem die koninkryk van God binne God se openbaring aan die mens in? 

In hierdie hoofstuk word die Bybelse begronding en beskrywing van die koninkryk van 

God bespreek en aandag gegee aan die sentrale plek van die koninkryk van God in God se 

openbaring, asook aan verskillende koninkryksperspektiewe. 

2-1 DIE KONINKRYK VAN GOD STAAN SENTRAAL 

Die koninkryk is die skopus van God se openbaring aan die mens, en ons vind dit so in 

die Skrif vir ons aangeteken - "dit gaan in die Skrif om die koninkryk van God" (Heyns, 

J.A. 1976:92; 1973:89 ev.). In Sy kommunikatiewe handelinge met die mens, praat God 

deur die Skrif met horn. Dit is in die Skrif dat ons God en Sy wil vir alles wat geskape is, 

leer ken. Vriezen (1966:93) beskou die vestiging van God se koningskap op aarde en sy 

ryk onder mense as die doel van God se openbaring in die Ou Testament. Geslagte lank 

het die begrip "verbond" in die Gereformeerde teologie as 'n sentrale begrip gefunksioneer · 
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om die geheelpatroon van die Skrif duidelik te probeer maak. In die laaste dekades het 'n 

koninkryksteologie egter sterk na vore gekom, en die uitsluitlike rede hiervoor is omdat 

die Bybel self die Koninkryk in die middelpunt plaas! (Van der Walt 1985:4; ook Vorster 

1993:524,525). 

Heyns vind in die begrip "Koninkryk van God" die brandpunt, blikrigting en sleutel van 

die Skrif "Die skopus is die brandpunt waar alle strale saamtrek, die blikrigting waarop 

alle aandag gevestig word, die sleutel waarmee die geheim van elke woord, teks en elke 

Bybelboek ontsluit word" (Heyns 1976:89). Op dieselfde spoor skryf J. A. Heyns in die 

engelse weergawe van sy boek "Die kerk as diens aan die Koninkryk" (1967:3): "If we 

seek a concept to embrace all God's acts, which will reveal their deepest meaning, and at 

the same time indicate their ultimate purpose, we find it in the term: Kingdom of God". 

Die koninkryk van God staan in die sentrum van die openbaring en boodskap wat God 

aan die mens bekend maak. Dit is die omvattende gesigspunt wat die ganse geskiedenis en 

kosmos insluit. Bright stel dit sterk wanneer hy se dat "the concept of the Kingdom of 

God involves, in a real sense, the total message of the Bible" (1953:7). Die koninkryk van 

God is in so 'n mate die sleutelbegrip in die Skrif waarmee ons die openbaring van God 

kan ontsluit, dat Richard Lovelace (1982:2) van mening is dat die messiaanse koninkryk 

nie alleen die sentrale tema in Jesus se prediking is nie, maar dat dit in der waarheid dien 

as die sentrale kategorie wat die gehele Bybelse openbaring saamvoeg. E Stanley Jones 

stel dit nog sterker wanneer hy konstateer dat "the kingdom of God is the master

conseption, the master-plan, the master-purpose, the master-will that gathers everything 

up into itself and gives it redemption, coherence, purpose, goal". Die Koninkryk van God 

staan so sentraal in die Skrif dat dit vir ons insig gee in alles wat God aan die mens deur 

die Skrif wou kommunikeer. Die sentraliteit van die Koninkryk van God word prontuit 

deur Snyder betuig, "Once you begin to look in Scripture for the theme of God's reign of 

kingdom, it turns up everywhere!" (1985:12; sien ook du Toit 1978b:103). 
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Dit beteken nie dat die Skrif 'n duidelike, saamgevatte leer oor die koninlcryk van God aan 

ons voorhou nie. Die sentraliteit van die Koninlcryk van God, is ook nie die vrug van die 

mens se denke of besinning, 'n waarde wat die mens aan die begrip Koninlcryk van God 

toeken nie. Die Koninlcryk van God is nie 'n begrip wat logies uitgedink of sistematies 

uitgeredeneer is nie - die Bybel self gee dit vir ons as samevatting van die kem waaroor 

die gaan (Van der Walt, 1985:5). 

Tog is die Ou Testament en die Nuwe Testament helder daaroor dat die koninlcryk van 

God as sentrale konsep funksioneer. Beide die Ou Testament en die Nuwe Testament het 

intensief met die koninlcryk van God te doen en/want in beide die Ou Testament en die 

Nuwe Testament is dieselfde God aan die woord (Bright 1953:11). Dit is die 

koninlcryksgedagte wat die Ou en die Nuwe Testament met mekaar verbind en aan die 

twee Testamente hulle eenheid verleen (du Toit 1969:11). Rottenberg konkludeer ook dat 

dat ons in die konsep van die Koninlcryk van God 'n motief het wat as samebindende tema 

in die Skrif funksioneer (Rottenberg 1980:11). Gelykluidend hiermee is die stelling van 

Greyling dat "die saak of feit van die "Koninlcryk van God" - en daarmee saam die 

koningskap van God - onderliggend aan die hele Bybel is", en verder, "dit gaan in die 

Bybel oor die koningskap van God en om Sy koninlcryk" (Greyling 1992:35). 

Om die begrip "koninlcryk van God", en die besliste sentraliteit daarvan, nader toe te lig, 

gaan ons nou die voorkoms van hierdie begrip in die Ou en die Nuwe Testament 

ondersoek. 

2-2 DIE KONINKRYK VAN GOD IN DIE OU TESTAMENT 

2-2.1 Die koninkryk van God in die Ou Testament begrond 

Wanneer ons die Ou Testament lees, kom 'n mens tot die ontdekking dat die begrip 

"Koninlcryk van God" nerens daarin voorkom nie (Helberg 1976:19~ Ladd 1974:46). 
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"T och liggen de wortels van het spraakgebruik, maar bovenal van de zich daarin 

manifesterende idee, diep in de Outestamentische Godsopenbaring en geloofsverwachting 

verborgen" (Ridderbos, 1950:26). Alhoewel die Ou Testament nie so 'n vaste omlynde en 

duidelike omskryfde term naamlik "Koninkryk van God" ken nie, le die wortels van 

hierdie sentrale begripl diep in die Ou Testament, en met name vind ons dit terug in die 

gedagte van die allesomvattende heerskappy en seggenskap van God oor die hele 

skepping. Hierdie sentrale rol van die Koninkryk van God in die Ou Testament soos dit 

blyk uit die getuienis aangaande God se heerskappy, word ook deur dr. C.H Lindijer 

onderskryf (Lindijer 1962:4; sien ook Ladd 1974:47). 

Tjaart van der Walt bespreek in sy proefskrif (1962) die nabyheid van die Koninkryk van 

God aan die hand van die sinoptiese Evangelies (met Handelinge ingeslote weens Lukas se 

outeurskap ). Hy meld dat dit opvallend is dat die gehoor van Johannes die Doper, van 

Jesus self en later ook van die dissipels, goed verstaan het waarvan Hy en hulle praat, toe 

hulle oor die Koninkryk van God gepraat het. Dit wys op sigself dat Jesus nie met iets 

radikaal nuuts kom nie: die begrip Koninkryk van God moes voor Hom reeds bekend 

gewees het (van der Walt 1962:33). Sy gevolgtrekking is dat die Koninkryksbegrip soos 

by die Sinoptici, wortel in die Ou Testament. 

Reeds in die daad van die skepping van die hemel en die aarde blyk God se soewereiniteit. 

"God is sovereign and therefore He exercises full control over everything He has created" 

(Zorn 1962:1). Hy regeer en stet die totale geskapene (kosmos) daar. Daarom is Hy 

heerser oor dit wat Hy geskep het. Sy reg tot koninklike heerskappy setel in die feit dat 

God skepper van die hemel en die aarde is (Ps. 95 :3-5). God se heerskappy blyk ook uit 

Sy onderhouding van dit wat Hy geskape het. God sit as koning op Sy troon (Ps 103: l 9a; 

1 Rauschenbusch (1966) noem die koninkryk as sentrale tema "the 
beating heart of the Old Testament" 
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Eseg. 1 :26-28) met die hemelse leennag daar rondom versamel (I Kon. 22: 19). V anaf Sy 

troon oorskou God die hele aarde (Ps. 33:13f). In hul lofverheffing besing Israel vir God 

as Koning van die hele aarde (1 Kron. 29:11; Ps 103:19b), asook van die van die hele 

mensdom (2 Kon. 19:15; Ps 47:2,7). Hy is die ewige Koning (Ps. 145:13; Dan. 4:3,4), van 

ewigheid (Ps. 74:12; 93:2) en tot in ewigheid (Eks. 15:18). God openbaar Sy koninklike 

heerskappy deur Sy regpleging oor die nasies van die aarde (Ps 22:28; Jer. 46:18, 48:15, 

51:57), en in die aanstelling van die aardse heersers (Dan. 2:37, 4:17, 5:21 ev.). God 

triomfeer oor die magte van chaos en wanorde soos gesimboliseer word deur die magtige 

vloede en die see (Ps. 29: 10, 93: 1-4). Sy koninklike heerskappy blyk nie alleen uit Sy mag 

en glorie nie ((Ps. 145: 11 ev.), maar dit word ook deur waarheid en geregtigheid 

geopenbaar ((Ps. 96: 13, 99:4). Daarom beskik Hy oor die reg om reg te spreek en te 

oordeel oor die aarde (Ps. 96:10). Hy is waardig om deur almal geprys te word (Ps. 97:1, 

98:6 ev., 103:20-22) en almal moet vir Hom ontsag he (Ps. 99:1-3; Jes. 6:5; Jer. 10:7-10; 

Mal.1:.14). Dit dui op die kosmiese dimensie van die heerskappy van God. 

"Dit (die koninkryk/God se koningskap - GGH) is die grondslag van die verkiesing van 

Israel ... as Godsvolk" (du Toit 1978b:103). Vir Sy volk is hulle bevryding uit Egipte 

tekenend van God se onderhouding en gevolglik ook van Sy Heerskappy. Hy bet hulle 

immers as Sy gemeente versamel (Numeri 16:3; 20:4; 1 Kronieke 28:8), en daarom is Hy 

getrou aan hulle in die uitvoering van Sy Koningsheerskappy. Hy sorg vir hulle. Dit lei 

daartoe dat ons vir die eerste keer in Eksodus 15: 18 lees dat God se koningskap eksplisiet . 

deur die volk Israel erken en bely word. Sy volk ervaar dat God vir hulle uit die plek van 

slawemy (Egipte) bevry - Hy kan dit doen en Hy bevry hulle ook want Hy is koning - en 

Israel verstaan, erken en bely nou God se heerskappy met die woorde: "Die Here regeer 

tot in ewigheid!" 

2-2.2 Die koninkryk van God in die Psalms en die Profete 
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Dit is veral in die Psalms en die profete dat ons die werklikheid van Gods heerskappy - Sy 

Koningskap en Koninryk - in die Ou Testament aantref (Van Ruler 1971 75-83). Dit is 

"die inhoud van die profetiese verkondiging" (du Toit 1978b:103). As voorbeelde van 

verwysings na Jahwe se koningskap in die Skrif, sien Ps. 10: 16; 24:7-10; 44:5; 47:3; 72; 

110; 97; 132; 145; Jes. 6:4; 8;11-12; 33:22; 37:8-38;43: 15; 60; Jer. 10:7; Dan. 2.1-3, 25-

29; 7; Ob. 15-21; Mal. 3:13-4:5. 

Toe die volk van Israel wens om 'n aardse koning te he soos die ander nasies, het hulle in 

'n sekere sin die direkte regering van God Jahweh oor hulle verwerp. Tog beantwoord 

God die versoek van die volk om 'n aardse koning, deur vervolgens konings oor hulle aan 

te stel (Marshall 1975:802). Dawid as koning, voltrek die voorsiening vir 'n aardse 

koning wat daar reeds gemaak is in Deutr. 17:14-21. Hierdie koningskap moet in lyn met 

God se wet plaasvind. Zorn se van Dawid, "He was ever to be in subordination to the law 

of God. And his whole reign would be judged in the light of faithfulness of unfaithfulness 

to that Law. David was a man after God's own heart because he walked in the way of His 

commandments" (Zorn 1962:14). Dawid voldoen aan God se norm vir 'n aardse koning 

wat Sy koningskap onder Sy volk moet verteenwoordig. Met koning Dawid se 

troonbestyging word 'n totaal nuwe konsepsie/ontwerp van Koningskap in Israel ingestel. 

Die God van Israel bly steeds die volk se Koning, maar Sy soewereiniteit word nou deur 

Sy gesalfde dienskneg geopenbaar wie koninklike mag deur Sy genade instand gehou 

word. Alhoewel die koningskap van God dus nou genadiglik in sy gesalfde aardse 

verteenwoordiger manifesteer, in hierdie geval Dawid, hef dit nie God se koningskap op 

nie en bly Sy soewereiniteit vasstaan. Daarom erken en bely koning David God se 

koningskap en heerskappy oor almal en te alle tye prontuit. Dawid stel die 

koningsheerskappy van God duidelik in die Psalms aan die orde. Geen duideliker 

voorbeeld hiervan tref ons aan in Ps. 93:1,2 - "Die Here is Koning ... vas staan U troon van 

ouds af'; En in Ps. 145:13 - "U koningskap is 'n koningskap vir alle tye, u heerskappy 
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2-2.3 Die koninkryk van God: 'n Algemene (universele) en besondere 

(Israel) heerskappy 
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Dawid en die profete het 'n bree visie op die heerskappy van God. Gods heerskappy 

behels enersyds God se daad van heerskappy. Dinamies en aktueel. Andersyds is dit ook 

'n aanduiding van die terrein waaroor Sy heerskappy uitgeoefen word - Sy heerskappy in 

ruimtelike sin. (Heyns 1970:11; van der Walt 1962:99; Ridderbos 1962:26). Die Ou 

Testament tref ook 'n onderskeid tussen die algemene en die besonderse koningskap van 

God. God se algemene koningskap het betrekking op die skepping, op Sy universele mag 

en heerskappy oor die ganse wereld en oor alle volkere (Prinsloo 1991:522-530). God se 

heerskappy omsluit al die ander nasies op aarde. Dit is as sodanig 'n "dinamiese kategorie" 

(Ridderbos 1962:24 e.v.), wat dui op die aktiewe heerskappy van God. Ridderbos 

(1962:4) noem dit "a general kind of kingship of the Lord". Theron praat van die 

objektiewe heerskappy van God (1978:90). Dit is die "universal reign exercizes by God 

as creator of all things" (Vos 1979: 15). Onder die Koninkryk van God moet ons die 

handeling van God verstaan, waardeur Hy sy koninklike heerskappy oor sy ganse 

skepping handhaaf en tot openbaring bring: Gods heerskappy in kosmiese dimensie. 

(Jonker 1965:49): 

God se besondere koningskap het betrekking op die volk Israel (Floor 1981:8). Dit 

(betreffende Israel) noem Ridderbos die "particular kind of kingship of the Lord" 

(1962:4). Theron noem dit die subjektiewe heerskappy van God (1978:90). Alhoewel 

God dus Koning van geheel die wereld is en alles in die kosmos onder Sy heerskappy val, 

is Hy by uitnemendheid ("pre-eminently") die Koning van Israel ( sien Marshall 

1975:802). 
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Dit sluit nie uit dat die voile Israel onder God se algemene regering val nie. Maar dit 

beteken - weens God se openbaring van Sy koningskap, Sy daarstelling van 'n aardse 

koningshuis, en die voile se erkenning van Sy koningskap - dat hulle dit op 'n genadiglike 

besondere wyse bely en beleef Enkele voorbeelde hiervan is die volgende: In Ps. 97, 

voordat God se verhouding met Sy eie voile aan die orde gestel word, word Sy 

heerskappy en soewereiniteit oor die hele wereld bevestig. (Bruce 1978:8). Dieselfde 

gedagte vind ons terug in Jesaja 37. Die Assiriese koning Sanherib stuur 'n dreigbrief aan 

Koning Hiskia van Israel. Jerusalem word bedreig. In sy pleitgebed voor God bely Hiskia: 

"Here ons God, red ons tog uit die mag van die Assiriese Koning. Dan sal al die 

koninkryke van die aarde besef dat net U, Here, God is"(Jes. 3 7 :20). Die (klein-) profeet 

. Amos onderskryf dieselfde gedagte in Amos 9:7 - "Ek (dit is God - GGH) het vir Israel 

uit Egipte laat trek, maar ook die Filistyne uit Kaftor en die Arameers uit Kir''. 

2-2.4 Die koninkryk van God: 'n teenswoordige en toekomstige heerskappy 

'n Ander belangrike onderskeid aangaande die koningskap van God in die Ou Testament, 

het betrekking op die Koning-wees van God2 en die Koning-word van God3. Dit is veral 

sedert die verkondiging van die profete, dat ons vemeem van die komende koningskap 

van die Here. Dit beteken nie dat God eers in die toekoms waarlik koning sal wees nie. 

Die Koning-word van God hef nie die Koning-wees van God op nie. Tot en met die 

profete (met enkele insinuasies in die Psalms van 'n komende Ryk - Ps 72; 110) word die 

2 Die teenswoordige heerskappy: "present" - van God 

3 Die nabye/toekomstige heerskappy: "future/coming" - van God 
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teenswoordige Koning-wees van God in die Ou Testament openbaar, ervaar en bely. Die 

Koning-word van God hou egter in dat God se heerskappy op 'n besondere wyse in die 

toekoms tot openbaring sal kom. Groot verwagting het in hierdie die verband by die 

profete en by die volk van God bestaan (Amos 5:18; 6:11; 9:7,13,14; Obadja 15-21; 

Jesaja 6; 8:11-22; 11:6-9; 37:1-14; 52:13-53:12; 65:17; 60; Jeremia. 31:31-33; Daniel 

2:1-3, 25-49; 7; Maleagi 3:13-4:5). Die komende Godsryk sal op die verwagte dag van 

die Here aanbreek. Hierdie verwagting van die Koning-word van God en die komende 

Godsryk staan in direkte verband met die Messiaanse heilsverwagting. Die ryk van God 

wat gaan kom, is tegelyk die vrederyk van die Messias (vgl Jes. 9:11;32). God stuur die 

Messias as die bewerker en bemiddelaar van heil4. (Beyerhaus 1992:23; ook Floor 

1981:9). 

Dit is veral m die troonbestygingspsalms (Ps. 47; 93; 96; 99) waar die komende 

Godsheerskappy besing word, en dan met besondere toespitsing op die Seun van die mens 

in die profesiee van Daniel (Floor 1981 :9). Schweitzer steun swaar op "Daniel for the 

sole background to Jesus' meaning" (Willis 1987:6). In hierdie profetiese boek word die 

antitese tussen die Ryk van God en die wereldsryk verkondig. Die Seun van die mens sal 

uit die hand van God die wereldheerskappy ontvang (Dan. 7:14). Van Deventer 

ekspliseer hierdie eskatologies-messiaanse perspektief op die koningskap van God 

wanneer hy die volgende daaroor opmerk: "God se koningskap wat oor die ganse geskape 

werklikheid strek, wat die heil in Christus tot gevolg het en wat op die vervulling van die 

volkome heerskappy met die wederkoms van Jesus Christus gerig is" (van Deventer. 

1987:179). Moltman verwys na die verband tussen Christus en die koninkryk as die 

"ultimately liberating, all-redeeming and therefore escathological kingship of God" 

4 Sien 3-3.1 en veral 3-3.4 vir duidelikheid oor wat die begrip "heil" vanuit 
'n koninkryksperspektief alles inhou 
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(Moltman 1977:99-100). Volgens Schweitzer is hierdie verband alleenlik te begryp deur 

hulle aan wie Jesus dit geopenbaar het (-die bekende Messias-geheim konstruksie by 

Schweitzer) (Schweitzer 1914:192-). 

2-3 DIE KONINKRYK VAN GOD IN DIE NUWE TESTAMENT

DIE SINOPTIESE EV ANGELIES 

Hierdie sopas vermelde eskatologies-messiaanse perspektief op die koningskap van God 

vorm die brug van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Ons kan dit beskryf in 

terme van: 

2-3.1 Die Koninkryk van God en die Seun van die Mens 

En so het ons hierdie twee brandpunte nl. die Koninkryk van God en die Seun van die 

mens. Die prediking in die Sinoptiese Evangelies sentreer daarop. "Kingdom of God" 

and "Son of man .. ' are correlates in Jesus' preaching" (Ridderbos 1962:31; ook van der 

Walt 1962:32). 

Die begrip "Seun van die mens" kom 81 keer in die Evangelies voor en 'n verdere 4 keer 

in die res van die Nuwe Testament (Hand. 7:56; Hehr. 2:6; Openb. 1:13, 14:14). Die 

begrip "Seun van die mens" word uitsluitlik deur Jesus self gebruik as 'n begrip van 

selfaanduiding (bv. Matt. 8:20; Mark. 2:10,28). Hierdie selfaanduiding kwalifiseer die 

messiasskap van Christus. As "Seun van die mens" is Christus die gesalfde van God wat 

die werklikheid van die koninkryk en heerskappy van God op 'n radikaal nuwe wyse op 

aarde laat deurbreek. As die Seun van die mens gekom het, het die koninkryk ook gekom; 

En wanneer Hy (die seun van die mens) duiwels uitdryf, dan rig Hy tekens van die 

koninkryk op. Hierdie tekens is nie die koninkryk in sy volheid nie, maar dit is tekens wat 

op Jesus dui as die Een deur wie die koninkryk kom. Daarom is Christus die mees 
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belangrike en sentrale element in die koninkryk. Allerbelangrik en sentraal staan Jesus 

hier. Hoe dan anders: "De zalving die in het Oude Testament vooral de koningen betreft, 

word in Christus voile werklikheid. Hij is de Messiaanse koning, die door God zelf wordt 

gezaift" (Berkhouwer 1953:76). Treffend word hierdie waarheid in die adventteks, Lukas 

1 :23, aangeteken: "Die Here God sal Hom die troon van Sy voorvader Dawid gee, en Hy 

sal as koning oor die nageslag van Jakob beers tot in ewigheid. Aan Sy koningskap sal 

daar geen einde wees nie." (sien ook Beyerhaus 1992:24). 

Die "koninkryk van God" en die "Seun van die mens" is dus alles behalwe twee losstaande 

begrippe: hulle veronderstel mekaar en gryp telkens in op mekaar. Dit wil egter nie se dat 

hierdie twee begrippe identies is nie. Die Koninkryk is 'n veel omvattender begrip as die 

van die Seun van die mens: Die Seun van die mens is die middelpunt van die sirkel wat die 

Koninkryk van God beskryf. (van der Walt 1962:85). 

2-3.2 Die koninkryk van God en Johannes die Doper 

Johannes die Doper se groot taak was om die volk voor te berei vir die koms van hierdie 

Messias. "Ek is die een wat roep: Maak die pad vir die Here reguit (Joh.1:23) ..... " - "so 

het die profeet Jesaja immers eeue vantevore die taak van Johannes die Doper gesien, en 

so was hy in alle opsigte: wegbereider vir die Messias, die herout wat voor die koning 

moes gaan om sy volk te waarsku: die koning kom" (van der Walt 1973:23). Die lyn wat 

deur die Ou Testament loop bereik sy beslissende hoogtepunt want die Messias staan op 

die drumpel. 

Wanneer Johannes die Doper later deur Herodus gevang en in die tronk opgesluit word 

omdat hy die koning openlik vermaan oor sy sonde deur met sy broer se vrou, Herodias, 

saam te leef (Matt. 14:1-12~ Markus 6:17-39~ Lukas 9:7-9), begin Johannes te twyfel of 

Jesus werklik die Messias sou wees. Hy stuur sy dissipels na Christus toe om horn te vra 
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of Hy die Messias is, met die woorde: "Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander 

een verwag?" (Matt. 11:2-19; Lukas 7: 18-35). Christus antwoord dan, "Gaan vertel vir 

Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lammes loop, melaatse word gereinig, 

dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig" (Matt. 

11:4; Lukas 7:22). Jesus impliseer hiermee dat die koninkryk as teenwoordige, reeds 

aanwesige werklikheid, geensins 'n geheimsinnig-verborge saak sonder meer is nie. Dit 

laat duidelike spore, werk onteenseglik na buite, manifesteer sig op allerlei wyse in die 

deurvoering van die wil van God. Met die koms van die Here Jesus het die koninkryk van 

God in persoonlike gestalte weer 'n werklikheid in ons midde geword (van der Walt 

1962:43; Kotze 1957:vii). In beide die Ou en Nuwe Testament kry ons 'n voorstelling van 

die koning van die Koninkryk, en in Christus tref ons hierdie koning in voile werklikheid 

aan. Daarom, Hy is die gesalfde, die Messias. Wie ore het om te boor, kan dit boor; wie 

oe bet om te sien, kan dit sien. "Om Wonderen (dade - GGH) en prediking (woorde -

GGH) gaat het, als Jezus tot zijn discipelen zegt: Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien 

en uw oren omdat zij horen (Matt 13:16; Lukas 10:23 v.)" (Lindijer 1962:21). 

Messiaanse woord en messiaanse daad. En gelykluidend daarmee, kan Sy persoon en Sy 

optrede ook nie losgemaak word van die koninkyk nie. Jesus is nie alleen die verkondiger 

van die Koninkryk nie: ook Sy daad is Koninkryksdaad (Matt. 12:28; Lukas 11 :20). (sien 

van der Walt 1962:40). Schillebeeckx se in die verband: "Jesus' whole life was a 

celebration, a doxological celebration, of the rule of God and at the same time an 

ortopraxis, action in keeping with this kingdom of God ... "; en verder:" The link between 

the two - the kingdom of God and the life-style of Jesus - is, as Jesus understood it, so 

inward that precisely in his actions and way of life Jesus shows something of the Kingd<;>m 

of God" (Schillebeeckx 1985 :24). In Sy persoon en bediening manifesteer die koninkryk 

op 'n nuwe openbarende wyse. Christus self is die inhoud van Sy eie boodskap - Hy is die 

Koning van die koninkryk! 
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In verband met die Koninkryk en die lewe van Christus kan ons dus se dat die tekens van 

die koninkryk die woorde en werke van Jesus is, en daarom, om Jesus te aanvaar of te 

verwerp is om die koninkryk te aanvaar ofte verwerp. Eers wanneer die Meester tot Heer 

en Koning gekroon is, ontsluit begrip en ywer vir die koninkryk van God (Armstrong 

1987:63; Kotze 1957:13; ookRottenberg 1980:26). 

2-3.3 Die koninkryk van God en die laat-jodedom 

Johannes die Doper se boodskap aan die volk klink duidelik: "Bekeer julle, want die 

Koninkryk van die hemele het naby gekom" (Matt. 3 :2). En merkwaardig genoeg begryp 

sy hoorders duidelike waarvan hy praat. Dit is opvallend dat Johannes die Doper, en so

ook Jesus en op Sy bevel sy dissipels, direk begin met die aankondiging van die nabyheid 

van die Koninkryk van God. Dit wys op sigself reeds onmiskenbaar daarop dat dit nie 'n 

radikaal nuwe boodskap is nie (Ridderbos 1950:24). Weiss meen dat Jesus "adopted this 

concept primarily and predominantly in the sense in which it was understood by his 

contemporaries ... " (Weiss 1971:102)5. Johannes die Doper en ook later die Here Jesus en 

Sy dissipels het immers nie met 'n gans nuwe of vreemde idee gekom toe hulle oor die 

koninkryk van God gepraat het nie. Trouens, tesame met Jesus het hulle verwys na die 

mees belangrike konsep in Israel se geloofstruktuur asook na die belangrikstse bron an 

hoop vir hulle (sien Beyerhaus 1992:22). Hierdie boodskap was daarom nie alleen bekend 

aan die gehoor nie, maar dit was "calculated to find an immediate response with them" 

(Ridderbos 1962:3). Die begrip "Koninkryk van God" moes dus toe reeds aan die Jode 

bekend gewees het, en 'n ontwikkelingsgang deurloop het. "The term "kingdom of God" 

was recognized at that time by all Jews" (Schillebeeckx 1985:19). Die koninkryksbegrip 

soos by die Sinoptici wortel dan ook in die Ou Testament, terwyl trekke hiervan deur die 

5 Sien 1-2.1 



25 

latere Jodedom tot verdere ontplooiing gebring is (van der Walt 1962:33). 

Betreffende die ontwikkeling van die begrip "Koninkryk van God" by die laat-Jodedom 

(rondom 165v.C.), is dit nodig om daarop te let dat die sg. Spatjudentum die heerskappy 

van God - die Koninkryk van God - aandui met die uitdrukking malkoeth sjamaim 

waarvan basilea loon ouranoon (Koninkryk van die hemele) in die Nuwe Testament die 

letterlike weergawe is. In die Joodse geskrifte is die malkoeth sjamaim duidend op die 

komende universele openbaring van die Koninkryk van God waarmee dan die optrede en 

die heerskappy van die komende Messias ten nouste verbonde is (Floor 1981: 13 ). 

2-3.4 Die koninkryk van God en Christus 

In die Nuwe Testament tref ons vir Jesus aan wat vanaf Sy eerste optrede "begin preek en 

(ge-)se: "Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom" (Matteus 4: 17). 

Jesus verwys tagtig keer na die koninkryk van God en wel in die volgende ekwivalente 

terme: "die koninkryk van God'', "die koninkryk van die hemel", "my koninkryk", "die 

koninkryk", "die koninkryk van my Vader". 

Die koninkryksgedagte staan voorop in die boodskap wat Christus in woord en deur daad 

verkondig het. Die hart van die verkondinging van Christus is die koninkryk van God - dit 

is die sentrum waarom alles wat Hy gedoen het asook die onderrig wat Hy gegee het, 

wentel. Volgens Rauschenbusch (1966:265) is die koninkryk van God "indispesable for 

any true comprehension of the mind of Christ" want dit is "the marrow of the Gospel" en 

dit "occupied the chief place in the mind of Jesus" (Rauschenbusch 1919:131,133). Die 

Koninkryk van God was die sentrale tema van Sy onderrig, dit was Sy sentrale boodskap 

(du Preez 1985:347; Jones 1940:53).). Floor (1981:61) meen die sentrale tema van Jesus 

se prediking volgens die Sinoptici, is die prediking van die koninkryk van God, die ryk 

wat in Jesus Christus naby gekom het. Volgens Beyerhaus: "The proclamation of the 
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Kingdom of God (the Kingdom of Heaven) forms the heart of the evangelistic ministry of 

Jesus (Matt 4:17) and his apostles"(Beyerhaus 1992:22). Schillebeeckx stel dit dat "when 

after his baptism ... Jesus himself began to preach, in contrast to John the Baptist as a 

traveling preacher, it very soon became clear that this proclamation was essentially a 

message of the kingdom of God" (Schillebeeckx 1985:19). Du Toit (1978b:103) noem 

die koninkryk die doel van die verkondiging in die Nuwe Testament ... die sentrum van 

Christus se prediking, en Marshall ( 197 5: 804) wys op Markus 1: 15 (Matt. 4: 17) en kom 

tot die gevolgtrekking dat die Evangelis Markus se inleidende opsomming van die 

boodskap wat Jesus verkondig het, onomwonde aantoon dat die koninkryk van God die 

sentale tema van Christus se prediking was, en hy vervolg verder dat daar dus geen twyfel 

daaroor kan bestaan nie dat die begrip "koninkryk van God" uitdrukking gee aan die 

hooftema van Christus se prediking nie. Jeremias (1971:96) meld dat ook dat die 

sentrale tema van Christus se openbare bediening gesentreer het rondom die 

koningsheerskappy van God - die koninkryk. Ons kan dus konkludeer dat die gehele 

prediking van Jesus Christus en Sy apostels verband hou met die koninkryk van God en 

dat ons in hierdie verkondiging van die koninkryk gekonfronteer word met 'n partikuliere 

openbaring van God (Ridderbos 1962:xi). 

2-3.5 Die koninkryk van God en Jesus se lering daaromtrent 

Die koninkryk van God ~as die sentrale tema van Christus se onderrig, soos hierbo 

aangedui. Vervolgens 'n oorsig van die inhoud wat Jesus aan Sy lering in verband met die 

koninkryk gegee het: 

Die koninkryk behoort aan almal wat arm van gees is (Matt. 5:3); dit is vir hulle wat soos 

kinders is (Matt. 18:3-4; 19:14); vir sondaars wat hulle bekeer (Matt. 21:31); vir hulle wat 

andere vergewe (Matt. 18:23-25); vir hulle wat koninkryksvrug dra (Matt. 21:43). Die 
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koninkryk is vir hulle wat in Jesus glo en Hom gehoorsaam (Matt. 8: 11 ). Dit is moeilik vir 

rykes om die koninkryk binne te gaan (Matt.19:23-24). 

Die koninkryk is verbind aan geloof en gehoorsaamheid aan Jesus Christus; dis ook 

verbind aan Sy onderrig en die uitvoering van Sy opdragte (Matt. 5:19; 7:21). Dit vra dat 

Sy voorbeeld van diens nagevolg moet word (Matt. 20:20-28). 

Die koninkryk is 'n geheimenis (Matt. 13:11) en dit is die teenoorgestelde van wat mense 

mag verwag (Matt. 20:1-16). 

Die koninkryk is die gedemonstreerde mag en gesag van God oor siekte (Matt. 4 :23; 

9:35; 10:6), en hose magte (Matt. 4:24; 10:6; 12;28). 

Die koninkryk word geopenbaar waar geregtigheid geskied (Matt.18:23-35; 5:10; 6:33; 

21:31,32). Koninkryksburgers is· hulle wat geregtigheid laat geskied in hulle lewe (Matt. 

5:20; 25:31-46). 

Die koninkryk is 'n teenswoordige werklikheid maar dit het nog nie ten volle ontplooi nie. 

Dit is naby (Matt.3:2; 4:17; 10:7), en dit word geopenbaar deur die kragtige werking van 

die Heilige Gees (Matt. 12:28). 

Dit brei kragtig uit (Matt. 11; 12) en toon groei te midde van die onkruid van boosheid en 

sonde, en daarom is dit nie altyd duidelik te onderskei ofwaar te neem nie (Matt. 13:24-

30; 13:30-33; 13:47-50). Dit is soos suurdeeg wat die gemeenskap sal deursuur (Matt. 

31:33). Dit is beide op die aarde en in die hemel (Matt. 16: 19), en dit sluit ou en nuwe 

dinge in (Matt. 13 :52). 

Die koninkryk moet gesoek word, daar moet daarom gebid word, dit moet verkondig 

word en die gemeente moet dit in die huidige tyd verwag (Matt. 3:2; 4:17; 6:10; 6:33; 

9:35; 10:7). 
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Die koninkryk sal in die hele wereld verkondig word (Matt. 24:14). 

Die koninkryk is seker van 'n volsterkte oorwinning oar die base (Matt. 13:30; 13:41; 

13:47-50). Dit bereik sy hoogtepunt in die finale oorwinning oor die base en die triomf 

van die ewige lewe vir die regverdiges (Matt 13:43 13:47-50; 8:12; 18:23-34; 25:46). 

Dit hou (ver-) oordeel (-ing) in vir hulle wat nie gereed is vir die koms van die koninkryk 

nie (Matt. 25: 1-13) (Snyder 1983 :26,27). 

2-4. Die koninkryk van God: "reeds" en "nog nie": 'n refleksie 

Die werklikheid van die koninkryk het reeds in die persoon van Christus aangebreek. Tog 

meld die Skrif telkens dat die Koninkryk van God naby gekom het. Hoe moet hierdie sg. 

"reeds", en die naby, oftewel die "nog-nie" van die Koninkryk van God, verstaan word? 

Weiss le soos Schweitzer groat klem op die eskatologiese perspektief van Jesus se 

siening van die koninkryk van God en meen dat die historiese Jesus verkondig en verwag 

het dat die aarde radikaal gaan transformeer by die aanbreek van die koninkryk -

moontlik nag in Jesus se leeftyd (Hiers 1987:15,16). Dodd, 'n student van Weiss, gaan 

nag verder en praat pertinent van 'n "realized escathology" (Dodd 1961:82): die 

koninkryk van God, die Seun van die mens, die oordeel, en die uiteindelike seen van 'n 

lewe saam met God was alreeds geheel teenwoordig in die tyd van Jesus. Dodd word 

gereken as die geleerde ("scalar") met moontlik die grootste invloed in die destydse 

Anglo-saksiese wereld. Dog huidiglik onderskryf weinig geleerdes vandag Dodd se 

standpunt dat Jesus die koninkryk as geheel en al teenwoordig beskou het (Hiers 

1987:24). 

Bultmann aanvaar Jesus se toekomsblik, maar hy meen dit moet gedemitologiseer word 

sodat daar gekom kan word tot die eintlike verstaan van die werklikheid ("existence") vir 
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Christus. Sy gevolgtrekking: "Just this is what we found to be the final significance of the 

eschatological message, that man now stands under the necessity of decision, that his 

"Now" is always for him the last hour, in which his decision against the world and for God 

is demanded, in which every claim of his own is to be silenced" (Bultmann 1958:131). 

Bultmann huldig 'n tydlose eskatologie waar die toekoms deur 'n kritieke beslissing in die 

"nou" /reeds opgeneem word. Hoewel hy gereken het dat Jesus se futuristiese uitsprake by 

die Sinoptici basies akkuraat was, het hy dus die betekenis daarvan deur middel van 'n 

program van demitologisering herinterpreteer (Hiers 1987:31). 

Ons vind by Kummel en Ladd 'n kompromisbenadering betreffende die "reeds" en die 

"nog nie" van die koninkryk van God. Volgens Kummel kan die volle betekenis van die 

eskatologiese boodskap van Jesus alleen maar begryp word deur Sy verkondiging van 'n 

immanente toekoms asook van die teenwoordigheid van die koninkryk van God emstig op 

te neem (Kiimmel 1957:124). Die dag van die Here het inderdaad aangebreek; en tog, die 

aanbreek van die dag van die Here bly ook 'n eskatologiese gebeure wat nog in die 

toekoms le (Ladd 1974:75). 

In plaas daarvan dat die "reeds" en die "nog nie" van die koninkryk van God in opposisie 

teenoor mekaar geplaas word, moet die een eerder gesien word as 'n versterking 

("reinforcement") van die ander - aldus as versterkings ("reinforcements") van mekaar. 

"Through the manifestation of the power of the new age in our midst we experience the 

future" (Rottenberg 1980:44). 

Die "reeds" in ons midde van die koninkryk blyk uit die pleroma, die volledige realiteit 

van die heerskappy, die oorwinning en verlossing van Christus in die hede. Die "nog-nie" 

aspek van die koninkryk blyk egter uit die algehele vestiging van die Heerskappy van 

Christus wat nog moet voltrek in alles en in almal (Vos 1979:51), en by name in die 

toekomstige erkenning van Sy heerskappy deur almal wanneer elke knie buig en elke mens 
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erken: Christus is die Kurios. Intussen dien die Koninkryk se "reeds" in ons midde, as 

tekens wat heenwys na Christus se finale en totale triomf. 

Op die vraag: "Hoe naby het die Koninkryk van God gekom?", is die antwoord dus so 

naby dat jy jou nou (!) moet bekeer, so naby dat jy nou die evangelie moet glo! (van der 

Walt 1962:198). Die eskatologiese dimensie van die Koninkryk van God moet dus nie in 

'n linieer-temporele sin verstaan word nie, maar dit moet gesien word as 'n uitdrukking 

van die feit dat die hier-en-nou bestaan van die mens nie los gemaak kan word van die 

werklikheid van God van oomblik tot oomblik nie (Ridderbos 1962:43). Die Koninkryk is 

in ons midde omdat die uitwerking van die Koninkryk reeds sigbaar word en in die 

toekoms sal sigbaar word (siekes genees, duiwels word uitgedryf, sondes word vergewe), 

maar terselfdertyd is dit ook naby/ver in die sin dat nie almal wat oe het, sien nie en nie 

almal wat ore het, hoor nie. Dit sal eers met die finale triomf van Christus en die 

gevolglike volle openbaring van die Koninkryk van God, plaasvind. 

2-5 DIE KONINKRYK VAN GOD IN DIE RES VAN DIE NUWE 

TESTAMENT 

In die res van die Nuwe Testament word daar in die volgende tekste direk na die 

Koninkryk verwys nl. Hand. 1:3, 1:6, 8:12, 14:23, 19:8, 20:25, 28:23,31; Rom. 11:25, 

14:17; 1 Kor. 4:20, 6:9, 6:10, 15:50; Gal. 5:21; Ef 5:5; Kol. 4:11; 1 Tess. 2:12; 2 

Tess. 1:5; 2 Tim. 4:18; Hehr. 12:28; Jak. 2:5, 2:8; 2 Petr. 1:11; Openb. 1:6, 1:9, 5:10. 

Die werklikheid en die sentraliteit van die koninkryk van God moet egter nie alleen 

gesoek word in sulke eksplisiete verwysings daarna nie. Die feit van die heerskappy van 

God in Christus word binne die vroee gemeentes bely en hulle funksionering word 
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daardeur gekleur6. 

Vervolgens 'n vlugtige oorsig van die konsep van die koninkryk van God in Handelinge, 

by Paulus, Jakobus en Petrus, en die Openbaring van Johannes. 

2-5.1 Die koninkryk van God in Handelinge 

Die evangelis Lukas is die auteur van die 11Handelinge van die apostels11
• In die veertig dae 

tussen die Paasfees en die hemelvaart verskyn die verrese Heer aan die dissipels en praat 

met hulle "oor die dinge van die koninkryk" (Hand. 1:3). In die boek Handelinge 

verkondig die gemeente die boodskap van die Ryk. Dit word gese van die verkondigers 

van die Evangelie, met name van Phillipus en Paulus (Hand. 8:12, 19:8, 20:25, 28:23, 

28:31). Verder leer ons uit die boek Handelinge dat die gemeente oppad is na die Ryk van 

God en dat dit 'n moeilike weg is om te bewandel. Paulus en Barnabas het die gelowiges 

geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof "Ons sal eers deur 

baie verdrukking moet gaan voordat ons in die Koninkryk van God kom", het hulle gese 

(Hand. 14:22). 

In 'n verdere instansie dui Handelinge aan dat die gemeente wel deel het aan die 

Koninkryk van God. In die toespraak van Petrus tydens die pinksterfees word die profesie 

van Joel oor die uitstorting van die Gees aangehaal, maar die woorde "in die laaste dae" 

word toegevoeg, "S6 sal dit in die laaste dae wees, se God" (Hand. 2: 17). Die gemeente 

behoort tot die laaste tyd, die eind- en heilstyd. Dit is die dae wanneer die Koninkryk van 

God openbaar word. Dit is ook nie ongeoorloof om die gemeentelewe ( eensgesindheid, 

deel alles met mekaar, gemeenskaplike maaltye van huis tot huis, blydskap en eenvoud, 

6 In hoofstuk 3 word dit breedvoerig behandel 



32 

lofprysing aan God, eendragtige gebed, almal vervul met die Heilige Gees) soos in 

Handelinge 2 en 4 aangeteken, as voorafskaduwing van die Ryk van God te beskou nie. 

2-5.2 Die koninkryk van God volgens Paulus 

Soos in die geval van die Ou Testament, is dit inderdaad so dat die begrip "Koninkryk van 

God" in die res van die Nuwe Testament nie so eksplisiet as in die sinoptiese Evangelies 

aan die orde gestel word nie. Tog is die gedagte aan die heerskappy van God geensins 

vreemd by Paulus en die ander Nuwe Testamentiese outeurs nie. Hoewel bv. 1 Kor. 4:20, 

15:24-28; Kol. 1:13; Rom. 14:17 en 15:2 "does not use kingdom language, it is clearly 

kingdom material" (Snyder 1985:123). Enkele kemverse verdien ons aandag. Die 

gemeente is die gemeenskap wat ly ter wille van die Koninkryk van God (2 Tess. 1 :5). In 

kol. 4: 11 noem Paulus lidmate van die gemeente, mense "wat saam met my werk vir die 

Koninkryk van God". Daar is dus 'n bepaalde gemeentelike aktiwiteit ter wille van die 

Koninkryk, in die gemeente(s). Volgens Kol. 1:13 stel Paulus dit in verband met God: 

"Hy bet ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel 

van sy Seun wat Hy liefhet". Derglike verse (Gal. 1:4; Rom. 12:1,2) dui op die bevryding 

van die gelowiges uit die mag/ryk van die duisternis, en op hulle gerigtheid op Christus en 

Sy heerskappy. Vir Paulus is die Koninkryk van God deels gerealiseer in die gemeente. 

Volgens Rom. 14: 17 is die Koninkryk van God "nie 'n saak van eet en drink nie, maar van 

gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee". Hierdie 

kenmerke van die Ryk van God is sake wat in die gemeentelewe tot uiting kom, en tot 

uiting moet kom. As die gemeente werklik gemeente waarlik gemeente 7 is, neem die 

Koninkryk gestalte aan in horn, al is dit dan in 'n voorlopige en onvolledige mate. Die 

7 resp. kerk.. Sien 3-1.1, 3-4.1 en 4-1.1 en toepaslike voetnotas in verband 
met die verhouding tussen die gemeente en die kerk 
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begrip "in Christus" by Paulus, is bier van belang. Daardie lidmate wat "in Christus" is, is 

nuwe mense, nuwe skepsels, "die oue is verby en die nuwe het gekom" (2 Kor. 5: 17). Die 

Koninkryk het reeds in hulle 'n realiteit geword. 

2-5.3 Die koninkryk van God in Hebreers 

In die Hebreerbriefword die gemeente geteken as die volk van God (soos Israel van ouds 

en eindelik soos Abraham (Hebr.3-11) wat op weg is na hul vaderland, na die hemelse 

stad, na die ewige rus. Hierdie motief van die pelgrimerende volk tref ans dus dwarsdeur 

die brief aan. In hoofstuk 12 lees ans dat die volk wel aankom by die Sionsberg en die 

stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem (Hehr. 12:22). Dit is die setel van God 

die Koning vanwaar Hy ewig regeer. Die gemeente is dus op aarde onderweg na hierdie 

bestemming en dit is '"n onwankelbare koninkryk" wat hulle "ontvang het" en waarvoor 

hulle'" nou dankbaar" moet wees (Hehr. 12:28). 

2-5.4 Die koninkryk van God volgens Jakobus en Petrus 

Jakobus skryf sy brief aan Christen-jade wat uit Jerusalem moes vlug, oral verspreid 

geraak het en buite Palestina gemeentes gestig het. Hulle was meestal arm en hulle was 

buitelanders in vreemde dorpe en stede met min invloed in die samelewing. Ryk en 

invloedryke mense begin eredienste bywoon en daar word 'n groat ophef van hierdie 

mense gemaak (van Rensburg 1993:1933). Jakobus doen 'n beroep op die gelowiges om 

mense nie op hulle uiterlike te beoordeel nie, want dit hou nie ten volle rekening met al die 

feite van die situasie nie (Tasker 1983:58). Die feit van die saak is dat die arm gelowiges 

ryk is in dit wat eintlik voor God en mense moet saakmaak nl. "om ryk te wees in die 

geloof, en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan die wat Hom liefhet" 

(Jak. 2:5). Hulle rykdom le in God. Hy sien die arm manse liefde vir Hom raak, en neem 

beheer oar van sy lewe. So word hy erfgenaam van God se koninklike sorg. Daarop kan 
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die man horn verlaat. En dit is sy geloof: Hy vertrou God om sy lewe te regeer en in alles 

vir horn te ondemeem, want so het Hy belowe (du Plessis P.J. 1989b:3318). 

Die koninkryk hou reeds in die teenswoordige tyd vir die gelowige seen in, maar die voile 

erfporsie - wat 'n rykdom! - wag op die gelowige in die toekomstige voile burgerskap van 

die ryk van God. 

Minagting vir die armes vergryp horn aan die "wet van die koninkryk van God" (Jak. 2:8). 

As die gelowiges waarlik burgers van die koninkryk is, sal hulle ook volgens die gebod 

van liefde ("Jy moet jou naaste liefhe soos jouself' - Jak. 2:8) as wet van die koninkryk, 

lewe. 

In 2 Petrus 1 herinner die skrywer sy lesers "dat die gelowiges die ewige lewe en 'n 

gesonde godsdiens te danke het aan die mag van God. Die gelowiges het dit ontvang as 'n 

vrye genadegawe toe God hulle geroep het sodat hulle Hom kan ken" (du Plessis I.J. 

1989a:345). God neem die inisiatief in hulle redding. Dit beteken nie dat hulle maar moet 

volstaan met die gawes wat hulle van God ontvang het nie. Hulle moet met hulle lewens 

toon dat hulle inderdaad burgers van die koninkryk is, "dan sal daar vir julle vrye en 

feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus 

Christus" (2 Petr. 1: 11 ). 

Die christen is 'n reisiger - 'n burger van die koninkryk wat oppad is na sy 

eindbestemming: die koninkryk van God. Intussen gedra hy horn waardig aan die 

koninkryk want dit is Christus se ryk en die ryk word betree deur 'n verhouding met 

Christus. Hierdie verhouding met "die Here en Verlosser" bepaal in die huidige bestel die 

8 Die "b" voor die aanduiding van die pagina, beteken dat dit in die Nuwe 
Testament voorkom waar die numerering van die bladsye by Matteus by 
een begin het. "a" sou dui op die numerering van die Ou Testament 
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koninkryksburgers se gedrag; 'n verhouding wat eendag "vry en feestelik" betree word in 

die koninkryk - vir "ewig"! Petrus handhaaf hier "in his own charactaristic way the New 

Testament tension between what we have and what we still lack, between realized and 

future eschatology'' (Green 1983:76; sien ook van Rensburg 1993:1961). 

2-5.5 Die koninkryk van God in Openbaring 

In die laaste boek van die Bybel, Openbaring, word die gemeente aangemoedig om 

staande te bly en te volhard om die Koninkryk te ontvang. Johannes skryf as een wat 

"saam met julle (die gelowiges - GGH) deel aan die verdrukking en aan die Koninkryk ... " 

(Openb. 1:9). Die gemeente word beskerm en na sy bestemming, die Ryk van God gevoer 

(hoofstuk 7). God het hulle immers "verlos en Sy Koninkryk gemaak" (Openb. 1:6, 5:10). 

God het hulle Sy Ryk gemaak, die kragte van die Koninkryk is werksaam in hulle en in 

hulle is die Ryk teenwoordig. Openbaring le nadruk daarop dat alhoewel hulle 'n sterk 

verwagting moet he om die Koninkryk van God, dat die Ryk reeds aanwesig is in die 

wagtende gemeente. Die voile ontplooiing daarvan le voor die deur: "Die eindtyd is naby'' 

(Openb. 1:3). Christus beaam dit: "Ja, Ek kom gou'', en die gemeente pleit "Amen! Korn 

Here Jesus!" (Openb. 22:20). 

2-6 KONINKRYKSPERSPEKTIEWE 

Jerald C. Brauer is reg wanneer hy skryf: "The kingdom of God is one of the most fiuitful 

yet controversial concepts in Christian theology. It has been employed to uphold the 

status quo, and it has been a revolutionary ideal used to break social forms and customs" 

(Brauer 1958:197). Daar bestaan vele perspektiewe op die koninkryk van God en die 

implikasies wat dit vir die kerk en samelewing inhou. 
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Om hierdie verskillende perspektiewe op die koninkryk te orden, gaan Snyder uit van die 

"six fundamental tension points or polarities that are central to the mystery of God's 

reign'', te wete: 

1) "Present versus future" 

2) "individual versus social" 

3) "Spirit versus matter" 

4) "Gradual versus climactic" 

5) "Divine action versus human action" 

6) "The church's relation to the Kingdom" (1991:16). 

Hierdie polariteite moet volgens horn gehandhaaf word binne 'n Bybelse getroue en 

Bybelse bruikbare teologie (1991: 17). J.A. Heyns pleit ook vir 'n "ewewigtige 

uitbalansering" van polariteite "om die diepste bedoelings van die Skrif op te vang" 

(Heyns 1975a:7). Ongeballanseerde perspektiewe op die koninkryk van God ontwikkel, 

volgens hulle, wanneer die een pool ten koste van 'n ander een oorbeklemtoon word. 

Wanneer dit gebeur, verander die bepaalde perspektief op die koninkryk in 'n ideologie 

(Floor 1974:74). Snyder beskryf in die lig van hierdie polariteite, die koninkryk van God 

in terme van 8 modelle ("models of the Kingdom"): 

1) The Kingdom as future hope: the future kingdom 

2) The Kingdom as inner spiritual experience: the interior kingdom 
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3) The Kingdom as mystical communion: the heavenly kingdom 

4) The Kingdom as institutional church: the ecclesiastical kingdom 

5) The Kingdom as countersystem: the subversive kingdom 

6) The Kingdom as political state: the theocratic kingdom 

7) The Kingdom as Christianized culture: the transforming kingdom 

8) The kingdom as earthly utopia: the utopian kingdom ( 1992: 18). 

Hierdie invalshoek van Snyder op so 'n omvattende en komplekse saak, is nuttig omdat dit 

geheel vanuit die perspektief van die koninkryk self (polariteite) geformuleer word. Dit is 

wyd genoeg om die meeste van die verskillende beklemtonings en eietydse strominge te 

akkomodeer. So byvoorbeeld die Voorspoedsteologie, New Age en bevrydingsteologie 

onder "the kingdom as earthly utopia"; Pasifisme onder "the kingdom as political state"; 

"social Gospel" onder "the kingdom as christianized culture"; Charismatiese beweging 

onder "the kingdom as future hope". 

Ons sou die Messiaanse - en Christomarxisme onder "the Kingdom as counter system" 

kon byvoeg; of die Teologie van die Rewolusie - Herbert Marcuse en Ernst Bloch (sien 

Heyns 1975a), en moontlik selfs die Kairos Dokument as Kontekstuele Teologie, onder 

"The kingdom as countersystem". 

Beyerhaus (1992:121) praat van 'n "theology of the People" (fokus op die armes en 

verdruktes) en dit pas, soos in swart Teologie, by "the kingdom as earthly utopia". Die 
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moontlikhede is legio ..... elkeen met 'n bepaalde perspek:tief op Gods' koninkryk9. 

Hierdie invalshoek hou ook genoegsaam rekening met die historiese ontwikkelings wat 

plaasgevind het. Snyder erken dat daar nog antler moontlike indelings mag bestaanlO. 

Hoe dit ook al sy, die verskillende polarisasies binne die koninkrykskonteks, moet 

geballanseerd in 'n koninkryks-teologie hanteer word - asof in 'n bipolere spannings

verhouding. Sou die een pool die selfstandigheid van sy teenpool in gedrang bring, 

bedreig dit die inset van die antler pool/perspek:tief en kan daar in 'n teologiese 

eenogigheid en ongeballanseerdheid verval word. 

2-7 GEVOLGTREKKING 

Ons kan uit openbaring van God soos dit uit die gegewens van die Skrif blyk, en soos dit 

in hierdie hoofstuk aangebied is, 'n duidelike beeld kry van wat ons onder die begrip 

"koninkryk van God" verstaan. 

Die koninkryk van God staan in die sentrum van God se openbaring aan die mens. Die 

koninkryk van God is van sentrale betekenis in die Skrif, in die lewe van die gemeente, en 

in die kosmos. Die Skrif leer dat God koning is. Die heerskappy van God blyk uit Sy 

skepping en onderhouding van die kosmos. Dit is 'n algemene en besondere heerskappy. 

Uit genade (inisiatiet) versamel God (die Koning) vir Hom onderdane (volk) en hulle 

9 Sien 3-3.6 vir die Koninkryk by J. Firet en J. A. van der Ven 

I 0 Sien byvoorbeeld Krybill (1990) se "The upside down Kingdom" waarin hy 
die volgende polarisasies uitwys: Wilderness bread; free slaves; luxurious 
poverty; right-side-up detours; impious Piety; lovable enemies; inside outsiders; 
low is high; successful failures. Hy erken dat sommige van hierdie modelle naby 
aan mekaar staan of mekaar soms selfs oorvleuel 
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onderwerp hulleselfbewustelik in gehoorsaamheid aan Sy heerskappy. Deur hierdie volk 

wil Hy Sy koningskap aan die wereld bekend maak. Die koninkryk van God is 'n 

universele werklikheid. Dit is 'n dinamiese werklikheid en dit voltrek horn in die hede 

maar dit sal ook as toekomstige werklikheid totaal voltrek - 'n teenswoordige en 

toekomstige heerskappy. 

Jesus kom as die messias-koning en maak die koninkryk •n teenswoordige 

werklikheid. Deur Sy dade, wonders en woorde rig Hy tekens van die koninkryk as 

teenswoordige en eskatologiese werklikheid op. Jesus pas die koningstitel op Homself 

toe. Jesus se dat alle mag in hemel en op aarde aan Hom gegee is. Aan Sy heerskappy is 

daar geen einde nie. Jesus beers deur Sy Woord en Gees oor almal wat in geloof Sy 

heerskappy erken. Aan Sy gemeente leer Hy: "Hier is Christus alles en in almal" 

(Kolossense 3: 11 ). 

God versorg sy volk (die kerk). Gehoorsaamheid aan sy wil, hou vir Sy onderdane heil en 

seen in - nie as beloning nie, maar weens Sy guns en liefde oor hulle. In Christus ontvang 

die gelowige 'n lewe in oorvloed en die ewige lewe - hulle is burgers van God se 

koninkryk. Intussen is al die Skepper-Koning se maaksels voorwerpe van sy 

onderhouding en heil. 

Die koninkryk van God is 'n werklikheid wat 'n teen-werklikheid ken. Sonde as 

ongehoorsaamheid en die verwerping van Sy heerskappy, is 'n anti-ryk wat die mens en 

kosmos verskeur 11. Dit hef egter nie God se heerskappy op nie. God operasionaliseer 

genadiglik Sy skeppingsplan van herstel van die hele kosmos. 

Die koninkryk van God is •n werklikheid wat die mens by Sy heilsplan, asook die 

11 Sien ook J. A. Heyns 1977:6-8 
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ontplooiing daarvan, inskakel. Die realisering van die koninkryk van God vind in en deur 

die kerk plaas. Die kerk per se, staan uitsluitlik in diens van die koninkryk van God. As 

burgers van God se koninkryk werk die Kuriosbelydendes mee aan die verbreiding van 

God se heerskappy in die wereld - hierdie koninkryksdienstigheid van die kerk omvat 

kosmiese dimensies. Die grense van God se koninkryk is immers mimer as die van die 

kerk. Dit sluit geheel die kosmos en daarom ook die kerk en die samelewing in. 

Hierdie diens van die kerk aan die koninkryk moet, in die lig van die werklikheid van die 

koninkryk en God se koningskap, geoptimaliseer word. Die koninkryk van God is van 

bepalende belang vir die handelinge van die gemeente. Die opbouwerk wat in die 

gemeente12 plaasvind, is daarom op die koninkryk van God gemik - die ondersoekvraag 

het betrekking. Vervolgens word die gemeente aan die orde gestel. 

-0000000-

12 Sien 3-4.1 en die toepaslike voetnota, asook 4-1.1 en voetnota, in verband 
met die verhouding tussen Kerk en die plaaslike gemeente 



HOOFSTUK3 

DIE GEMEENTE 

Ter orientasie 

Ons ondersoekvraag vra na die diens wat gemeentebou lewer met betrekking tot die 

koninkryk van God. Hierdie diens van gemeentebou voltrek in en deur die gemeente van 
~ 

Christus. Daarom word die gemeente in hierdie hoofstuk aan die orde gestel. 

3-1 BEGRIPSVERHELDERING: GEMEENTE EN KERK, IN HIERDIE 

STUD IE 

Die woord "gemeente" word gebruik om die plaaslike kerk aan te dui, in gevalle waar die 

terme "plaaslike gemeente/ plaaslike kerk" nie gebruik word nie. Die plaaslike gemeente is 

die objek van studie in die Praktiese Teologie. Waar die woord "kerk" alleen gebruik word, 

dui dit op die kerk in die algemeen, die kerk in sy universele gestaltel. 

Daar word na die gemeente en die kerk verwys as "sy'', en nie na "haar" rue. 

Laasgenoemde geslagtelike bepaling van die begrip kerk of gemeente, is 1n toespeling op 

die gemeente of die kerk as die bruid van Christus. Om te verhoed dat daar nie deurlopend 

op hierdie beeld van die kerk gesinspeel word nie, word die woord "sy" en nie "haar" nie, 

1 Sien ook 3-4 .1 en 4-1.1 (let op die voetnotas) in verband met die verhouding 
tussen die Kerk en die gemeente 
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gebruik. In die geval van die besitlike voomaamwoord nl. "sy/Sy" dui dit op eienaarskap 

van die kerk, en word die hoofletter vir die "s", d.i. "S", verkies om God as die eienaar aan 

te dui. 

3-2 (I) DIE OORSPRONG VAN DIE GEMEENTE - V ANW AAR 

KOM DIE GEMEENTE 

In ons besinning oor die gemeente as een van die sleutel konsepte in die proses van 

konseptualisering ter wille van hierdie navorsing, is dit nodig dat die oorsprong van die 

gemeente vasgestel word. Die gemeente ontstaan immers nie uit die niet nie, en die 

bepaling van die oorsprong van di!.! gemeente gee ons insig in die aard en die bestaansdoel 

van die gemeente. Die "vanwaar-vraag" is hier aan die orde, en die antwoord hierop 

ontsluit die "waarom-vraag", met ander woorde, wat is die motief agter die 

totstandkoming van die gemeente. Die antwoorde op hierdie vrae is van belang omrede dit 

die konseptualisering met betrekking tot die gemeente, binne die kader van hierdie 

navorsing hou. 

3-2.1 Die Gemeente vind sy Oorsprong in God 

Die gemeente vind sy oorsprong in God, oftewel, in die woorde van van der Ven 

(1993b: 108), "God staat aan de oorsprong van de kerk". Die kerk is 'n skepping van God. 

Le Roux stel dit as volg: "die oorsprong van die kerk is in God self gelee ... " (1991: 197). 

Nel noem ook die kerk 'n skepping van God (1994:15; Hendriks & van der Merwe 

1995:36). J. A. Heyns (1992:54,55) verklaar onomwonde dat die kerk soos trouens alles 

wat bestaan, sy diepste, v66rtydelike oorsprong bet in die ewige raad van God ( vergelyk 

Jes. 46:10, 14:24 e.v.; Matt. 10:29; Openb. 4:11), en verder dat die kerk deur God die 

Vader gewil, verkies, geroep en versamel is. Die ewige kerk vind sy ontstaan by God - Hy 

wou die kerk he! Daarom skep Hy vir Hom 'n volk en versamel hulle as Sy kerk. Ook 
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Griffiths: "Eine Gemeinde bildet sich nicht zufallig. Gott is ihr Grunder", en verder, "es ist 

also Gottes eindeutiger Wille, ein eigenes Volle (das Volle des Eigentums) zu habben" 

(Griffiths 1975:8,19; Homrighausen 1959:9,11). 'n Implikasie van die feit dat die gemeente 

die voile van God is wat Hy saamgeroep het, is dat die gemeente nie 'n vrywillige assosiasie 

van gelowiges is wat spontaan bymekaar gekom het en besluit het om 'n gemeente te stig 

nie. Dit was God wat die gemeente daargestel het en wat mense deelmaak daarvan. Die 

gemeente is dus nie soos 'n klub ofbroederskap of selfs 'n groep van enersdenkende mense 

wat mekaar se teenwoordigheid geniet, en daarom 'n organisasie vorm vir eie gewil en 

plesier - een wat volgens 'n gerieflike en voordelige grondwet bestuur word nie. Dit is nie 

ons gemeente nie, maar die Gemeente begin by God en dit behoort aan God. Daar bestaan 

by L. M. Heyns (1993:150) geen onduidelikheid oor die oorsprong van die gemeente nie: 

"Uit die sistematies-teologiese ekklesiologie ( ekklesiologie is die leer oor die gemeente) 

weet ons dat die gemeente sy oorsprong in God het" (Guthrie 1968:355). 

3-2.2 Die Gemeente in die Ou Testament 

Die gemeente het reeds in die Ou Testament bestaan (Floor 1981:60). Wanneer ons die 

vraag vra of daar dan geen gemeente voor die geboorte van Christus of voor die 

uitstorting van die Heilige Gees was nie, is die antwoord onomwonde as volg: Ongetwyfeld 

het die gemeente reeds voor hierdie belangrike gebeure bestaan. Israel - God se voile 

bestaan immers reeds voor hierdie belangrike gebeure! Die konsepsie van die gemeente 

( deur God), vind plaas deurdat God die voile Israel uitverkies en uitroep as sy besondere 

eiendomsvollc. "The concept of the church as the people of God emphasizes God's initiative 

in choosing them in the Old Testament, He did not adopt as his own an existing nation, but 

actually created a people for himself' (Erickson 1985:1035; ook Homrighausen 1959:11). 

En Zorn: "Israel...was constituted by God as His people" (Zorn 1962:12; ook Zikmund 
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1983:41). Daarom is die voorkoms van die gemeente as volk in die Ou Testament 

fundamenteel tot ons verstaan van die gemeente. Die gedagte dat God vir horn 'n volk uit al 

die volke uitgeroep het om Sy eiendom te wees, 'n koninkryk om Hom as priesters te dien 

en om 'n gewyde nasie voor Hom te wees, is diep gesetel in die Ou Testament. "The 

concept of peoplehood is firmly rooted in the Old Testament and underlines the objective, 

fact of God's acting throughout history to call and prepare "a chosen people, a royal 

priesthood, a holy nation, a people belonging to God" (1 Petrus 2:9 en gelykluidend Eks. 

19:5,6 GGH)" (Snyder 1977:58). Dit kry gestalte toe God vir Abraham geroep het en 

horn gekies het (Gen. 12:1-3) as die vader van die nuwe volk, en God deur horn die volk 

Israel tot stand gebring het as die volk wat vir Hom afgesonder is om Sy eiendomsvolk te 

wees. (Zikmund 1983:39; Homrighausen 1959:11). Eksplisiet vind ons dit in Deut. 7:6: " 

Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies 

om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees". (Sien ook Eks. 19:5,6; Deut. 

6:3,4). Stott sluit hierby aan: "The church is a people, a community of people, who owe 

their existence, their solidarity and their corporate distinctness from other communities to 

one thing only - the call of God. It all began with Abraham ... " (1968:17). 

Reeds in Eks. 3:7 praat God van "my volk", bedoelende Israel (sien ook Eks. 3:10, 21,; 

5: 1,24 ens.). Moses en die Israeliete sing 'n loflied oor die trek deur die Rooisee, en hy 

bemerk dat dit God is wat Israel verlos het - hulle is Sy volk (Erickson 1985:1034). 

Daarom dat Moses 'n loflied kan aanhef met die woorde, "Deur U trou het U die volk gelei 

wat deur U verlos is ... toe U volk deurtrek, Here, toe die volk wat U u eiendom gemaak 

het, deurtrek" (Eks. 15:13,16). Verder word die God van die heelal, gekwalifiseer deur sy 

verbondenheid aan Israel, as synde die "God van Israel" (Jos. 7:19,20; 9:18, 10:40,42; 

Rigt. 5:3,5; 1 Sam. 2:30; Ps. 69:6; ens)2. 

2 Ander beelde word ook gebruik om die verhouding tussen God en die 
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Die identiteit van die volk Israel is gewortel in hierdie besondere verhouding tot God. Ons 

kan die identiteit van die volk Israel alleen begryp deur te let op wie God vir hulle was en 

wie hulle was vir God. Die volk Israel kan dus nie "be understood by shared accidents of 

birth or customs held in common with others in the world of the Near East" (Richards & 

Martin 1981: 15). Die volk Israel is bepaald die " 'am Elohim" - die volk van God, en 

assulks, die gemeente van God. 

3-2.3 Die Gemeente in die Septuagint 

Die Septuagint, die griekse vertaling van die Ou Testament wat in Alexandria voltooi is ca. 

284-247 voor Christus, vertaal die hebreeuse woord "'am" (volk), met die griekse woord 

"laos". Die griekse taal van destyds het verskeie woorde gebruik om die begrip "volk" 

(people) mee aan te dui. Elkeen met sy eie betekenisnuanse en skakering. So bv. is die 

woord "ethnos" gebruik om 'n groep mense aan te dui wat deur gemeenskaplike gebruike 

en kultuurgoedere saam gebind word. "Demos" weer, het byvoorbeeld gedui op mense wat 

in terme van hulle politieke orientasie saam hoort. Die woord "laos" was egter in onbruik 

in die algemene spreektaal. Maar dit was juis hierdie term wat die vertalers gekies het om 

meer as twee duisend keer te gebruik uitdrukking te gee aan die besondere verhouding wat 

bestaan het tussen Jahwe en Israel bestaan het. Hierdie besondere verhouding tussen Israel 

en God kom dus tot uitdrukking in die frase "volk van God" - 'am (Hebreeus )/laos 

Kerk uit te beeld (sien 3-4.5), maar met betrekking tot die ontstaan van die 
kerk is die beeld van die volk van God, soos hier aangedui, primer. 

Wanneer gevra word na die primere struktuur van die gemeente as volk 
van God deur wie Hy Sy werk voortsit, beskou Firet die versamelde 
gemeente as die primere vorm (grondvorm) waarbinne die bedieningsmodi 
realiseer (Firet 197 4: 109) 
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(Grieks). Hierdie volk van Israel, as sodanig, wat die Here God tot sy gemeente, sy 

eiendomsvolk maak, en wat Hy aan Homself verbind en rondom Homself versamel, is 

meteen ook die bepaalde gestalte wat die gemeente in die Ou Testamentiese bedeling 

aanneem (Jackson 1982:4; Richards & Martin 1981:14,15). 

3-2.4 Die Gemeente in die Nuwe Testament 

Ook in die Nuwe Testament word die gemeente vir ons geteken as die volk van God (1 

Petrus 2:9)3. In die Nuwe Testament word die Hebreeuse '"am", die Griekse "laos", en dan 

in die besondere sin van om God se uitgeroepe volk ("people") te wees (Richards & 

Martin 1981: 17). "Die kerk is die eskatologiese volk van God, sy uitverkore res-gemeente, 

die voortsetting van die ware Israel van die eindtyd" (Floor 1981:61). Volgens Vorster 

(1993:529) word die mense wat deel word van God se koninkryk die beste beskryfmet die 

Bybelse beeld "volk van God". Na Pinkster was daar waarskynlik weinig wat die gemeente 

van die Jode onderskei het, buiten hulle nuutgevonde vreugde en liefde wat hulle ondervind 

het na die koms van die Heilige Gees. Hulle het steeds in die tempel bymekaar gekom 

(Hand.2:46), en hulle het steeds vele van die joodse gebruike instand gehou (Brunner 

1954:19). Jesus se dat Hy nie gekom het om "die wet en die profete ongeldig te maak 

nie ... maar om hulle hulle voile betekenis te laat kry" (Matt. 5: 17). Jesus het dus nie gekom 

om Israel af te wys nie. Hy het nie gekom om die Ou Testamentiese gemeente te vernietig 

nie. Hy het gekom om dit te ver-vul, met ander woorde om dit te vul met sy ware 

3 Ander beelde word ook gebruik (sien 3-4.5), en soos reeds vermeld speel 
die beeld van die gemeente as "volk van God" 'n primere rol ten opsigte van 
die ontstaan van die kerk - wat hier betrekking het 
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betekenis. (sien Homrighausen 1959:11). Die keerpunt het in die Nuwe Testamentiese 

gemeente gekom nadat Petrus 'n gesig gesien het van 'n doek vol onreine diere en die Here 

se vir horn dat hy daarvan moet eet (Hand. 10:9-14). Betekenisvolle woorde volg: "Wat 

God rein verklaar het, magjy nie onrein (Lev. 11 - GGH) ag nie" (Hand. 10:15). Watson 

konkludeer: "the point is that the Lord's command frees Peter from any scruples about 

going to a Gentile home and eating whatever might be set before him. It would be a short 

step from recognizing that Gentile food was clean to realizing that Gentiles themselves 

were "clean" also" (Watson 1980:186). Die teendeel is immers waar dat afskeiding van dit 

wat onrein is gelyktydig ook afskeiding van hulle wat self onrein is, beteken. Hierdie 

gebeure loop uit op die kerkvergadering te Jerusalem, waar die breuk met die Israel van 

ouds finale beslag gekry het (Schurer 1979:396; Watson 1978:79). 

Op die vergadering van die apostels en die ouderlinge in Jerusalem se Jakobus volgens 

Handelinge 15:14: "Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die 

heidennasies (Grieks: ethnoi) om te sien deur vir Hom 'n volk (Grieks: laos) uit hulle te 

versamel". Van tevore was het die aanduiding "volk" gedui op Israel as die volk van God, 

met die heidene (die volke) in teenstelling daarteenoor. In die Ou Testament het die laos 

en die ethnos, die heidene, in 'n onversoenlike teenstelling teenoor mekaar gestaan. Nou 

word hierdie heidennasies ook binne die volk van God betrek. In die nuwe bedeling kies 

God juis uit die ethne, die heidene, sy nuwe volk, sy laos, die Christene. Daarom kan ons 

tot die gevolgtrekking kom dat dit nou duidelik word dat dit hier nie meer gaan om 'n volk 

in nasionlale sin nie, maar om 'n gemeenskap van mense wat deur God geroep is; dit gaan 

om die gemeente, die kerk. Dit is op hierdie spoor dat alle Ou Testamentiese sitate en Ou 

Testamentiese gedagtegang, waneer dit gaan om die volk van God, nou deur die Nuwe 

Testamentiese outeurs oorgeneem word as duidend op die gemeente (Lindijer 1962:56; De 

Villiers 1983:23). 



48 

3-2.5 Die Gemeente by Paulus, Hebreen en Openbaring 

Die gedagte dat God Sy volk versamel en dat hulle Sy volk sal wees (vgl. Lev. 26: 12~ Jer. 

31:33; Eseg. 37:27; Sag. 8:8) word deur Paulus en die skrywers van die Hebreer- en 

Openbaringbrief oorgedra op die Nuwe Testamentiese gemeente (2 Kor. 6:16; Hehr. 8:10; 

Openb. 21:3). Die aanduiding van die Nuwe Testamentiese gemeente as volk van God 

("om Sy eie volk te kan wees") vind ons terug in die Titusbrief (2:14), en in 1 Petrus meld 

Petrus die Nuwe Testamentiese gemeente as die "uitverkore volk. .. 'n nasie vir God 

afgesonder" (1 Petrus 2:9). Hosea berig oor 'n seun met die naam ''Nie-my-volk-nie", vir 

wie God later se: "Ek sal vir Nie-my-volk-nie se: "Jy is my volk," en hy sal vir My se: "My 

God". (Hosea 1:9;2:22) - gedagtig aan die volk Israel. Paulus laat dit slaan op die heidene 

wat nou wel weens Sy ontferming, God se volk mag wees (Rom. 9:25). Onder hierdie 

voorwerpe van God se ontferming "is ook ons, wat Hy nie net uit die Jode nie, maar ook 

uit die ander nasies geroep het" (Rom. 9:24). 

Ander benaminge van die "oorspronklike" volk van God, word op die gemeente oorgedra. 

Die Jode word die "besnedenes" genoem (Rom. 3 :30). Aan die Filippense meld Paulus, 

"Ons het die ware besnydenis" (Fil. 3 :3), en in Rom. 2:29, ''Nee, hy is 'n Jood wat dit 

innerlik is, en dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees ... ". Dieselfde 

gedagte word in Kol. 2: 11 geopper: "Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, 

niet met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur 

Christus ... ". Die volk van Israel was uit die saad van Abraham ("Mstammelinge"/ 

"nageslag" - sien Jes. 41:8; 2 Kron. 20:7), maar nou geld dit vir die Nuwe Testamentiese 

gemeente: "En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham ... "(Gal. 

3:29). 

In Gal. 6:12-15 het Paulus dit oor diegene wat op hul besnydenis roem maar hy roem "oor 

die kruis van ons Here Jesus Christus "deur wie mens 'n nuwe mens is". En dan vervolg 
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Paulus dat "almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel - mag God aan hulle 

vrede gee en barmhartigheid bewys" (Gal. 6: 16). Hier noem Paulus dus diegene wat op 

Christus roem, eksplisiet die ware Israel! Die kerk, deur geloof in Jesus die Messias, het die 

ware Israel geword, die ware volk van God. (sien Watson 1978:78). 

Die volk van God, Israel, word aangedui met die verwysing, die "twaalf stamme". Die 

nuwe volk van God, Sy Nuwe Testamentiese gemeente, word in Openb. 7:4-8, Matt. 19:28 

(Luk. 22:30) en Jak. 1: 1 op derglike wyse aangedui. Soos die volk van God deur die 

woestyn getrek het oppad na die beloofde land, is die nuwe volk wat Hy in Christus roep 

en versamel, ook 'n pelgrimerende volk (Hehr. 3:7-4:11). Die gemeente trek op die 

voetspoor van Abraham en andere wat hulleself as vreemdelinge en bywoners beskou het, 

oppad na die hemelse vaderland (Hehr. 11:8-16) (Lindijer 1962:59). Diegene wat tot die 

gemeente van Christus behoort word ook vreemdelinge en bywoners genoem, mense wat 

bier op aarde geen blywende blyplek het nie (1 Petrus 1: 1, 1: 17, 2: 11; Hehr. 13: 14). 

Bogenoemde argumentasie lei nie tot 'n depresiasie van Israel nie. Trouens, die Ou Testa

ment ken die verwagting dat "daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here 

is ... sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daamatoe 

gaan en se: Korn, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van 

Jakob, sodat Hy ons Sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die 

openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here" (Jes.2:2,3). Al Israel se vyande sal 

eendag voor die Koning, die Here die Almagtige kom buig (Sag. 14: 16). Vrr Paulus is die 

roepstem van God om Sy volk ook uit die heidene te versamel, die vervulling van 'n belofte 

van God. Dit is moontlik gemaak deur die ongehoorsaamheid van Israel. Beide "Jood en 

heiden zijn op hun tijd ongehoorzaam, maar God ontfermt zich oven allen" (Rom. 9:25-32) 

(Lindijer 1962:68). 
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3-2.6 Gevolgtrekking 

Dit blyk duidelik uit bogenoemde dat die gemeente sy oorsprong in God het wat reeds in 

die Ou Testament vir Hom 'n vollc versamel het naamlik Israel. In die Nuwe Testamentiese 

era word hierdie werking van God voortgesit en verstaan die Nuwe Testamentiese 

gemeente hulleself as gemeente in terme van die vollc van God wat in die Ou Testament 

eksklusief op Israel gerig was maar nou ook die heidene (nie-jode) insluit. Die ware 

voortsetting van die Ou Testamentiese vergadering van die Here word dus in die kerk 

gevind (Heyns 1977:40). Daarom gaan die oorsprong van die gemeente veel verder terug 

as sy Nuwe Testamentiese geskiedenis, en moet die wortels van die ontstaan van die 

gemeente verder terug in die Ou Testament en dan by name in die genadige inisiatief van 

God om te roep en te versamel, gesoek en gevind word. Dit het ons inderdaad ook gedoen. 

3-3 (II) DIE DOEL VAN DIE GEMEENTE - W AAROM BESTAAN 

DIE GEMEENTE 

3-3.1 'n Eksklusiewe ontstaan met 'n inklusiewe motief 

Daar is reeds vroeer aangetoon4 dat die gemeente sy oorsprong het in God wat die 

heilsame inisiatief geneem het en vir Hom 'n volk geroep en versamel het, naamlik Israel. 

Hierdie eksklusiewe ontstaan van die gemeente het 'n inklusiewe motief omrede God se 

eintlike bedoeling was dat ook heidene (nie-jode) ook deel moet vorm van Sy volk. 

Ons sou hierdie inklusiewe dimensie van die volk van God (die gemeente) ook die 

4 Sien 3-2 
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missionere dimensie kon noem. Die kerk is deur en deur missioner bepaald en volledig 

gerig op die koninkryk van God (Hendriks & van der Merwe 1995:37; sien ook Vorster 

1993:522-531). Daarom kan ons tereg konkludeer dat die Ou Testamentiese konsentrasie 

op Israel, verre daarvandaan dat dit 'n onmissionere dimensie sou weerspieel, in 

werklikheid presies die teenoorgestelde is. 'n Noukeurige lees van die Ou Testament onthul 

dan ook inderdaad die besondere missionere betekenis van Jahwe se handelinge met Israel 

(Bosch 1979:63). Dit gaan om mense wat eers nie tot God se volk behoort nie en nou deel 

van God se volk word omdat God hulle in Sy ontferming, in Sy volk opneem. Hierdie 

inklusiewe/insluitende motief (uitbreiding van die volk van God) tref ons in die 

ontwikkeling van die gemeente in die Nuwe Testament aan. Dit is ook so deur die Nuwe 

Testamentiese gemeente verstaan. J.A. Heyns stel dit dat die weg waarlangs die heil 

uitgewerk sou word, was die van die volk Israel, ofskoon dit gegaan het om die seen vir 

alle volke; ons kan daarom praat van die universele heilsaankondiging, die partikuliere 

heilsverwerkliking (Israel - GGH) en die universele heilsvervulling (NT gemeente - GGH) 

(J.A. Heyns 1977:40,41; Velema 1992:83). Dit word dus in die kerk duidelik dat die een 

tema wat God in die geskiedenis van Israel uitgewerk het, saamgevat kan word in hierdie 

woorde: God wil God wees vir alle mense en Hy wil alle mense uit alle volke vir Hom tot 

'n volk vergader (sien Heyns 1977:40,41)5. 

5 Dit is nodig om hier binne die konteks van die insluitende motief wat God 
met Sy gemeente het, te wys op hierdie aspek binne gemeentebouverband. Klem 
word gele op twee aspekte nl. die opbou- en die uitbou van die gemeente. Die 
gevaar bestaan "dat gelowiges op die klank van die woord gemeentebou af .. 
net met hulle eie gemeente besig bly'' (Hendriks 1992: 102), en vergeet dat die 
gemeente nie 'n grootheid op sigself is nie. Indien dit gebeur, word God se 
insluitende motief met die gemeente verloen. Die kerk is daar ter wille van die 
wereld (Hendriks 1992: 102). Dat daar enersyds 'n na-binne gerigtheid op die 
eie gemeente is wat die arbeid ( opbouwerk) binne die gemeente betref, is waar 
(hoofstuk 5). Aan die anderkant, en dit is hier ter sprake, is daar ook die 
gerigtheid na buite. Outeurs onderskei tussen die sogenaamde opbou en uitbou 



52 

Hierdie inklusiewe passie vir alle volke in die gemeente van God, vind ons intensi:f in die 

persoon van Christus, "vibrered van het heilig ongeduld ... , die zich nog tijdelijk beperkte 

tot de verloren schapen van het huis Israels, maar die uitziet naar de dag waarop het heil 

van die gemeente op velerlei wyses. 

Op die klank van die woord af word "opbou" en "uitbou" baie gebruik -
moontlik omrede afrikaans horn so lekker leen tot hierdie betekenisvolle 
onderskeid naamlik opbou ("bevorder/ontwikkel" - HAT) en uitbou 
("vergroot/uitbrei" - HAT), met -bou as woordstam. Om hierdie aspekte egter 
in hierdie twee woorde alleen vas te pen, sal tot 'n verskraling van die die 
betekenis van hierdie werksaamhede lei. Daarom word baie wisselterme 
gebruik om tot groter betekenisnuansis en begripsverbreding te kom. 

So onderskei Ridderbos byvoorbeeld tussen intensiewe en ekstensiewe opbou 
(1973:483), en Velema (1992:127) praat van intensiewe en ekstensiewe groei. 
Daar word ook na die vermeerdering en bewaring van die gemeente verwys 
(Louw 1984:130; Ridderbos 1973:483); ook na die inteme en uitbreidende 
bouwerk (Jackson 1982:92, 113). Ander weer praat van die gemeente se 
gerigtheid op homself en sy gerigtheid na buite (Dijk 1952:7-), of van 
vermeerdering en konsolidasie van die gemeente (Roberts 1963:36). Kriiger 
identifiseer hierdie begrippe met die begrippe inwendige groei en uitwendige 
of uitbreidingsgroei (1989: 85-87). Bisschoff het dit oor die 
versorgingsdimensie en die missionere dimensie (1993:56). Louw (1984: 132) 
meen dat die kerklike begrippe evangelisasie en ampswerk hiervoor gebruik 
kon word, "op die uitdruklike voorwaarde dat beide terme in die ruimste sin 
geneem word. Aile arbeid gerig op die vermeerdering van die gemeente kan 
dan as evangelisasie bestempel word ... en ampswerk ... as die aktiewe 
dienswerk van elke lidmaat in sy gerigtheid op die konsolidasie of intensiewe 
opbou van die gemeente" (ook Kriiger 1989:85,86). 

Hoe dit ook al sy, die feit is dat die literatuur 'n gerigtheid na binne en na 
buite die gemeente erken en handhaaf 'n Kreatiewe spanning is nodig tussen 
hierdie twee dimensies - dit lei tot 'n behoefte van verandering tot die Bybelse 
ideaal (Bisschoff 1993:41-56) 
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ook voluit tot andere volken zal worden gewend" (Verkuyl 1975: 143). 

3-3.2 Die Inklusiewe motief is die doel van die gemeente 

W aar die gemeente deur die inklusiewe dimensie van God se heilshandelinge nou bestaan 

uit "almal" en God se oorspronklik:e bedoeling met die roeping van Israel sodoende voltrek 

(het), beteken dit nie dat hierdie proses nou afgehandel is en dit eens en vir altyd staties 

gefikseer het nie. 

Die eventuele insluiting van "ander'' in die volk van God, hef derhalwe nie God se 

oorspronklike doel met Sy gemeente op nie. Die gemeente staan en val immers met hierdie 

roeping (Nel 1994:29). 

Sou dit gebeur, bestaan die gemeente nou alleen maar ter wille van homself God wil egter 

dat die proses van insluiting moet voortgaan tot met die wederkoms van Christus, vanuit 'n 

eskatologiese perspektief: die dinamiese voortsetting en verbreiding van Jesus se bediening 

bier op aarde deur Sy volgelinge tot buite die grense van Sy aardse lewe en bediening, tot 

wanneer alles aan Christus onderwerp is en Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat 

alles aan Hom onderwerp het. Dan sal "God alles wees vir alles" (1 Kor. 15:28). Hierdie 

onderwerping aan Christus, behels die aanvaarding van Sy koningsheerskappy deur elke 

mens en in elke lewenssfeer, in elke faset van eksistensie en kosmiese werklikheid. En dit 

beteken die voltrekte uitbreiding en vestiging van die koninkryk van God. En hierdie 

eventuele onderwerping aan God, beteken dat Christus die koninkryk aan Sy Vader 

oorhandig (Groenewald 1971:213; ook Schillebeeckx 1990:155). Die feit dat God "alles" 

vir alles sal wees, daarvolgens sal God alles wees in rule bestaande dinge (Groenewald 

1971:214). Daar is volledig afgereken met die verwerping van Sy koningskap, met sonde 

en gebrokenheid. 
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Die gemeente staan onder hierdie omvangryke inklusiverende opdrag ter wille van die 

koninkryk. Wanneer dit tot uitvoering gebring word, bereik die gemeente God se doel 

daarmee. 

3-3.3 Die Doel van die Gemeente bet betrekking op die bestaan van die 

Gemeente 

Die universele roeping en taak van die kerk is gebasseer op die Bybels konsep van die kerk 

assulks. Die universele doe/ met die gemeente word direk met die bestaan van die 

gemeente in verband gebring. Paulus wat die grootste eksponent is betreffende die 

ontwikkeling van die konsep van die gemeente, praat oor die kerk binne die konteks van, 

en vanuit die perspektief van die uiteindelike plan en doel van God (MacNair 1971: 5; 

Snyder 1977:45). Die plan/doel van God met die gemeente in besonders in die 

verskyningsgestalte as die liggaam van Christus, word direk op die sg. groot opdrag van 

Christus aan Sy gemeente, betrek. Die "metaphor of the "Body of Christ" as in a great 

mystery, and in ways far beyond our understanding, is the abiding reality of the Great 

Commission himself, of whom, by faith-obedience, we become a part" (Warren M. 

1976:67). Die groot opdrag aan/van die gemeente behels sy gehoorsame deelname aan die 

uitbreiding (lees: "alles vir alles") van die koninkryk. 

Om God se gemeente te wees hou in om na buite uit te reik en Sy heerskappy voor almal te 

bely6. Synde God se gemeenskap, kan die kerk nie anders nie as om uit te reik buite die 

grense van hulle eie kring om Hom voor almal te bely (Barth:l962:789). 

6 Nie alleen is die bestaan van die gemeente is in verband te bring met God 
se doel met die gemeente nie, maar ook die bestaanswyse van die gemeente 
het betrekking op God se doel met die gemeente (sien 3-3.7) 
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3-3.4 God se Doel met die Gemeente en sy Doel met die Skepping 

God se doe/ met Sy gemeente moet ook op Sy doel met die skepping betrek word. Met die 

skepping van die kosmos (Gen. 1,2) bet God alles wat Hy gemaak het, goed gemaak - Hy 

was fill es vir alles. 'n Heilsame toestand bet geheers. Dit is 'n toestand van "welzijn", van 

"welstand", 'n toestand van "sjalom" (Pop 1964:547). Sjaloom is in die Bybel 'n konkrete 

saak. Dit beteken nie alleen vrede nie, maar ook heelheid, ongeskondenheid, voorspoed. 

Die begrip sjaloom verteenwoordig 'n Bybelse totaliteitsvisie wat die persoonlike en 

kosmiese werklikheid insluit, maar ook die tydelike en ewige werklikheid (le Roux 1991 : 

277; sien ook Bosch 1968:45). Dit is 'n uitdrukking van totale skeppingsharmonie. Vrede

en liefdevolle gemeenskap en ontmoeting tussen God, mens en kosmos beers - "harmony 

throughout God's creation" (Snyder 1977: 113). Alles strek tot Sy eer - dit getuig deur en 

deur van Sy heerskappy. Ons het sjaloom dus as doel van die skepping (le Roux 1991 :277). 

God het in liefde geskep, sodat Christus aan mense die geleentheid kon bied om sy liefde te 

ontvang, en liefde vir Hom terug kon gee, dit wil se tot eer van God en tot heil van die 

mens (Konig 1982:198). Hierdie toestand is egter deur die sondeval vertroebel met die 

gevolg dat God Sy kosmiese plan van herstel en herskepping deur die roeping en 

versameling van die volk Israel (lees: gemeente) in aksie gestel het. 

Met die koms van die Messias, breek die beslissende moment in die ontplooiing van Gods 

kosmiese plan van heilsame herstel aan - 'n plan wat deur die christene verder ontplooi 

word. Net soos God die Vader Sy Seun na hierdie sondige wereld gestuur bet omdat Hy 

dit lief het en begeer dat dit onder Sy heerskappy heel moet word, so is die gemeente en 

daarmee saam alle individuele gelowiges daar vir die wereld waarheen hulle deur God 

gestuur word. Een en dieselfde motiefloop bier deur. Die Bediening van die gemeente geld 

as 'n verlengstuk van die bediening van die Vader deur Sy Seun (sien ook Guthrie 
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1968:367). Alles (ook almal) moet weer onder Sy heerskappy gebring word. Die sondeval 

was immers die verwerping van Sy heerskappy. "Die kerk staan in diens van die tot 

voleinding gekome Godsheerskappy wat die doe/ van die skepping7 is. Die roeping en 

doeleinde van die kerk in sy breedste omskrywing is om as volk van God en as liggaam van 

Christus diensbaar in die wereld te wees aan die koms van die ryk van God in sy 

volkomenheid. Die koms van die koninkryk waarin uiteindelik e/ke knie voor die Here sal 

buig en die verlossing van die kosmos tot voile openbaring gekom het ... " (Pieterse 

1981:74). Die gemeente is die instrument wat God kies (lees: inisiatief7oorsprong) om te 

gebruik om dit te bewerkstellig dat Sy koningskap aanvaar en bely word, herskepping 

bewerk word, sodat Hy weer alles vir alles sal wees. 

Die gemeente van God (be-)staan in verband met die verlossingswerk wat God in die in

sonde-vervalle wereld wil voltrek. By 'n teoloog soos Hoekendijk (1964:21) vind ons die 

gedagte dat sjaloom die Leitmotiv in ons Christelike werk moet wees. Die gemeente maak 

deel uit, is instrumenteel in God se reddende handelinge met/in die wereld-in-sonde. Die 

gemeente is deel van God se heilsplan vir die skepping. God wil sy liefde, vrede en 

versoening (heil, sjaloom) in die totale steeds-gebroke-deur-die-sonde wereld 

kommunikeer en realiseer deur die versamelde gemeenskap van mense wie se selfliefde 

(:weens die sonde) herskep is tot liefde jeens God, en daarom tot medemens en wereld. 

Diegene in wie se lewe die verlossing deur geloof 'n werklikheid geword het, ontvang die 

opdrag tot die bediening van die versoening (2 Korintiers 5: 18-20) - ( d.i. herstel van 

sjaloom - GGH) (Heyns 1978:288). Die gemeente is God se antwoord vir die nood van die 

mens en kosmos. Die gemeente is in 'n sekere sin Gods reaksie op en oplossing vir die 

probleem van die sonde. In 'n sondelose wereld sou daar geen kerk gewees het nie - soos 

daar trouens in die skepping voor die sondeval ook geen kerk was nie (Heyns 1977:34). Hy 

7 My kursivering 
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kom alles heel maak wat die sonde stukkend gemaak het, en doen dit deur Sy gemeente. 

Elke aspek, verhouding en dimensie van die mens se bestaan te same met die ganse 

skepping, is voorwerp van Gods' heilshandelinge deur die gemeente. Koninkryksmense se 

vertanwoordelikheid teenoor God plaas politici, ekonome, sosioloe ensovoorts, onder die 

opdrag: beset die aarde en beers daaroor namens en tot eer van God. Sy koninkryk moet 

oral gestalte aanneem. "Geen duimbreedte van hierdie aardse werklikheid mag die 

koninskap van God ontsnap nie. Die koninkryk moet kom op elke lewensterrein" (Pieterse 

1982:85; ook Greyling 1992:54). Dit is die heil wat God bring. Heil beteken dat God sy 

ganse skepping wil heelmaak (Konig 1980:5). J. A. Heyns (1989a:442) stel dit dat die heil 

is die blye boodskap van Jesus se oorwinning en kroning as Koning: dit is die boodskap van 

die mens se bevryding uit en vergifhis van sonde; die boodskap van 'n nuwe aardse lewe, 

nuwe gesindhede en nuwe verhoudinge, maar ook die boodskap van die ewige lewe. 

Kortom: die heil is die aankondiging van die koninkryk van God wat werklikheid geword 

het. 

Die herstel van God se sjaloom-doel met die die skepping, is God se doel met die 

gemeente. Daar bestaan met ander woorde 'n onlosmaaklike verband tussen God se doel 

met Sy gemeente en Sy doel met die skepping. Verstaan ons God se doel met Sy skepping, 

dan verstaan ons ook God se doel met Sy gemeente. 

3-3.5 Die Doel van die Gemeente: die koninkryk van God 

Die gemeente bestaan, in hierdie tussentyd (hemelvaart en wederkoms van Christus ), 

uiteraard nie ter wille van homself nie. Die kerk bestaan ter wille van die Een deur Wie dit 

tot stand gekom het; die kerk staan in diens van die koninkryk. Daarom is die kerk as 'n 

gemeente en gemeenskap van gelowiges nooit selfgerig en 'n doel in sigself nie, maar 'n 

instrument in Gods hand om die wereld onder Gods heerskappy te bring (Nel 1994:22; 
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Vorster 1993:530; Louw, D.J. 1980:141). In verband met die saak van die moontlike ter

wille-van-homself selfgerigte bestaan van die gemeente teenoor 'n koninkryksgerigte 

bestaan kan ons dus se dat die gemeente die instrument of orgaan is waardeur die Heilige 

Gees werk om hierdie evangelie van die koninkryk van God-drieenig te verkondig, aan te 

kondig, bekend te maak, uit te roep. As die kerk hiervan afwyk deur ander sake die sentrale 

tema van die kerklike aktiwiteite te maak, kan dit mense net verwar en van God af 

verstrooi. Natuurlik moet die kerk georganiseer word om sy taak en roeping ten opsigte 

van die koninkryk van God effektief te vervul, maar daar moet nougeset gewaak word om 

lidmate nie te verwar deur dit wat instrumenteel is te verhef tot dit wat essensieel is nie. 

Die kerk, sy organisasie, sy samewerkingsverbande is instrumenteel. Die koms van Christus 

en die verkondiging van die koninkryk is essensieel, die basiese uitgangspunt en steunpunt. 

Nel se toepaslik: "Die Koninkryk van God en die koninkryksbeloftes moet in kerk en 

samelewing gestalte vind ... ", en dan haal Nel vir Heyns & Pieterse soos volg aan: "dit 

beteken 'n voortdurende verandering wat trag om die hede te slyp na die ideaal van God se 

koninkryk" (Nel in Muller (red) 1991:24). Dit is van kardinale belang dat hierdie doel van 

die Here God met die ekklesia deur alle eeue heen en ook onder alle omstandighede - by 

name ook in ons dag en in ons land - helder en duidelik voor oe gehou sal word. Wanneer 

dit vervaag, verword die ekklesia tot iets wat die doel van die mens dien en wat dan aan die 

strewes en begeertes van die mens ondergeskik en diensbaar gemaak word (Heyns & 

Pieterse 1991:68; vgl. ook Louw 1981 :14vv; Greyling 1992:46; Jackson 1982:286). 

Omrede Firet so 'n vemame eksponent in die Praktiese Teologie is, hy hierdie teologiese 

dissipline van 'n/sy matriks voorsien het8 en dit direk betrekking het op die saak wat nou 

onder behandeling is, verdien dit enige verduidelikings en opmerkings hier. Daar sal 

aangetoon word dat Firet se matriks inderdaad die doel van die gemeente in bogenoemde 

8 "communicatiefhandelen in de dienst van het evangelie" (Firet 1987:260) 
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terme aantoon, soos hy dit tereg ook verwoord. Daar bestaan 'n wesenlike verband tussen 

God se doel met Sy gemeente en Firet se matriks vir die Praktiese Teologie. Firet se 

matriks dien om die saak wat nou aan die orde is, naamlik die vraag na God se doel met die 

gemeente, te beantwoord. 

Vir Firet is "praxis" die objek van die Teologie, en spesifiek "de praxis van God, zijn 

handelen in verleden, heden en toekomst". Praktiese Teologie hou horn, volgens Firet, 

besig met die gebeure naamlik die ontmoeting tussen God en mens, en dit is veral 

geinteresseerd met die rol van die mens in hierdie ontmoeting (Firet 1974:14). Praktiese 

Teologie is vir Firet daardie deel van die Teologie wat die praxis van God en die mens se 

bemiddeling van-, en die mens se rol in die praxis van God, bestudeer. Die saak van die 

Teologie is "die van de christelijke verkondiging en het christelijke geloof: het komen van 

God tot de mens in zijn wereld" (Firet 1987:29). Hierdie uitspraak van Firet plaas sy 

perspektief hi er op die teologie (en op die gemeente soos onder aangedui word) in die 

sentrum van die doel van die gemeente soos ho aangedui is. 

Die matriks vir die Praktiese Teologie formuleer Firet as "communicatief handelen in de 

dienst van het evangelie" (Firet 1987:260). Dit is vir Firet die fundamentele bemoeiing in 

die Praktiese Teologie. Hierdie handelinge in diens van die Evangelie, is handelinge wat die 

koms van God in hierdie wereld dien. Dit is kommunikatiewe handelinge, omdat die mens 

willekeurig handel - "een onder controle van een actor staande interventie" (Van den Beld 

in Firet 1987:261) - sodat die koms van God na die mens bemiddel word. Hierdie 

kommunikatiewe handelinge is geloofshandelinge wat intensioneel en interventief daarop 

gerig is om die koninkryk van God in die konkrete situasie van elke mens te voltrek. Dit is 

van kardinale belang. Firet bedoel met die begrip "de dienst van het evangelie" (sien 

matrih: voetnota 9), "alle bemoeiing die erop gericht zijn, dat het Evangelie van het Rijk 

van God in de menslijke situatie in het algemeen of in de concrete situatie van een mens of 

van mensen zijn kracht openbaart" (Firet 1987:261). Hiermee bring Firet die Evangelie 
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direk in verband met die Ryk van God, en dui hy aan wat ons onder die Evangelie moet 

verstaan. (Die "diens van de evangelie", is die kommunikatiewe handelinge om die 

heerskappy van God ("ryk van God") te betrek op die konkrete situasie en die totale lewe 

van mense. En dit is die gemeente wat hier kommunikatief handel, wat intensioneel en 

interventief gerig is op die konkretisering van die koninkryk van God; dit is die eie 

bemoeienis van die gemeente, die di ens van die Evangelie ( openbaring van die "Rijk van 

God") in die konkrete situasie van mense, dus binne hierdie terme - die doel van die 

gemeente. 

Waar kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie plaasvind, daar word die 

koms van God in hierdie wereld gedien. En waar God kom, daar kom die koninkryk! 

Hierdie kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie - waar die koms van die ryk 

van God intermedieerend deur mense gedien word in hierdie wereld - is die doel van die 

gemeente op aarde. Die matrix van Firet en die doel van die gemeente staan dus direk in 

verband met mekaar. 

Dit verdien ook hier vermeld te word dat van der Ven "chooses the basilea symbol of the 

New Testament to function as the normative principle in practical theology" (Pieterse 

1994:80). Hy plaas die praxis wat die Praktiese Teologie bestudeer ook binne die 

raamwerk van die koninkryk van God. Vir horn het hierdie praxis ten doe! om die 

bevryding wat God bewerk het te kommunikeer en mense word gebruik in die proses van 

kommunikering van hierdie bevrydende praxis (Pieterse 1994:80). Volgens Heitink is die 

manier waarop van der Ven die Praktiese Teologie plaas binne die raamwerk van die 

koninkryk van God, 'n teologiese klimaks in sy werk (na aanleiding van van der Ven se 

"Entwurf einer empirischen Theologie" (1990)). (Heitink 1991 :525-538). 

3-3.6 Die doel van die Gemeente realiseer deur wat die Gemeente is en wat hy 



61 

doen 

Die plaaslike gemeente beantwoord aan sy goddelike koninkryksdoel en -roeping deur wat 

hy is en deur wat hy doen. Die Missio Dei bot uit deur die gemeente se hele manier van 

lewe. Die lewenswandel van die gelowiges het 'n missionere spitspunt (Combrink 

1974:274-285; Nel 1994:28; Velema 1992:139). Kist (1968:336) praat van "apostolaire 

heiliging". Die gemeente moet lewe tot eer van die Here (kol. 1: 10) en in ooreenstemming 

met die Evangelie van Christus (Fil. 1 :27). Op hierdie manier word juis die uitdra van die 

Evangelie gedien (Louw 1984:134, 135). Die gemeente kommunikeer wat hy is. "A part 

of our communication is actually who we are ... there is a sense in which we are a 

message ... The fact that we are in the world is a fact that, even though no word is spoken, 

speaks profoundly of the truth of the gospel..." (McDill 1976:123). 'n Toets wat 

voortdurend aangele moet word is: wat kommunikeer ons as gemeente van Christus? 

W aarvan word mense deur die blote bestaan, deur die woorde en dade van die gemeente 

bewus? In die Nuwe Testament is dit klinkklaar duidelik dat die blote bestaan van die 

gemeente, die woorde van die gemeente en die dade van die gemeente, hulle getuienis is. 

Die gehele lewe van die gemeente maak die pakket van die gemeente se getuienis op. 

Bosch stem saam dat hulle (woorde en dade - GGH) nooit van mekaar te skei is nie, dat die 

een nie sonder die ander mag voorkom nie, ja, dat dit in die meeste uitinge van die kerk nie 

moontlik is om te se of dit nou "woord" of "daad" was nie (1968:19; ook Nel 1994:30). 

V anuit die perspektief van die koninkryk van God, is dit die burgerlike plig van 

koninkryksburgers om die boodskap van die koninkryk te bring en om te leef na die styl 

van die heil wat die heerskappy van Christus inhou. Wie horn aan hierdie plig onttrek 

verloen sy Koning en stel homself nie in diens van die koninkryk van God nie (sien Velema 

1992:127). 

Sheldon Vanauken (1977:85) stel dit dat "the best argument for Christianity is Christians; 

their joy, their certainty, their completeness. But the strongest argument against 
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Christianity is also Christians - when they are sombre and joyless, when they are 

selfrighteous and smug in complacent consecration, when they are narrow and repressive, 

then Christianity dies a thousand deaths". Dit is 'n essensiele deel van die inteme lewe van 

die kerk naamlik dat dit ook 'n magnetiese werking moet uitoefen (Kritzinger 1974:69). 

Aldrich gebruik die beeld van musiek en liriek om die verband tussen die "is" en die 

"doen" (verbalisering en inkamering) van die gemeente te verduidelik. Onder musiek 

verstaan hy "the beauty of the indwelling Christ as lived out in the everyday relationships of 

life" (1981:20). Hierdie musiek moet gehoor word om 'n vrugbare konteks vir 

intermedieerende handelinge te skep. Met liriek ("words") bedoel hy die evangelie van 

Christus (Aldrich 1981:20.) Christene kan daarom nie aan die eenkant se wat hulle moet, 

maar aan die anderkant leef soos wat hulle wil nie. "Die konteks waarin 'n Christen besluit 

oor sy optrede in die wereld moet altyd wees: ... nie my eie belang nie, maar die redding van 

ander ... Die gelowige pro beer so optree dat sy lewe dit vir niemand moeilik maak om 'n 

gelowige te word ofte bly nie en dat God in alles verheerlik sal word" (Malan 1991:204). 

Die werklikheid van die heil in Christus deur die heerskappy van God in hulle lewens, moet 

sodanig in die lewens van gemeentelede beslag kry, dat dit sal bevestig wat hulle met die 

mond bely. Die impakmakende korporatiewe gestalte van die Bruid van Christus moet 

ontplooi: die Bruid van Christus moet lieflik word/wees in die wereld! Hierdie lieflikheid 

van die Bruid van Christus is dan soos musiek in die ore van hulle aan wie die Evangelie 

verbaal gekommunikeer word. Die gemeente moet die blye boodskap uitleef om die blye 

boodskap te kan verkondig. Mense word dikwels eers na christene getrek, en dan na 

Christus. Hierdie ( aan-)trek van mense na Christus deur die I ewe van die gemeente, noem 

G.E. Sweazey "evangelism", en hieroor se hy die volgende, "Christian lives are both a 

preparation for evangelism, and the result of it" (1978:47). Daarom kan ons die 

evangeliserende doel van God met die gemeente sien as die proses waardeur die blye 

boodskap van die koninkryk van God vertel word en uitgeleef word in die wereld. Die 
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implikasie hiervan is duidelik, nl. dat indien die gemeente opreg 'n versoende en heel (: lees 

"heil") gemeenskap is wat versoening en heelheid aan andere bedien, dan sal die Here 

daagliks tot hulle geledere diegene toevoeg wat gered word. Du Preez haal Foulkes aan 

wat dieselfde gedagte opper, nl. "If there is a fellowship living in love and showing the 

truth in love, the numerical increase will follow" (Du Preez 1990:258; sien ook Stockwell 

1984:95; Snyder 1983:155). 

Weber gebruik op sy beurt die voorbeeld van die gemeente as dokument/brief, om die 

bestaansaard van die gemeente in die samelewing te beskryf: "sie ist das Dokument seiner 

Liebe (Johannes 17: 11)" (Weber 1977:579). As dokumente van God se liefde (2 Korintiers 

2:2-3) word die gemeente deur God opgeroep om Sy goeie nuus aan die wereld (Rom. 1:1) 

tot komunikatiewe simbole vir die wereld te omskep (van Oudtshoom 1988:114). 

Wat die gemeente doen, is deel van wat hy is. Al die handelinge van die gemeente moet 

kommunikatiewe handelinge wees, in diens van die Evangelie. Die totale doen en late van 

die gemeente moet God aan die wereld bemiddel. Op hierdie wyse is die gemeente deel van 

die voltrekking van God se plan vir sy gemeente. Dit is die sin en die bestemming van die 

gemeente se bestaan: naamlik om deur God gebruik te word in Sy handelinge met die mens 

en die wereld (Kerkorde 1978:44). 

Indien dit waar is van wat die gemeente is en doen, sal die gemeentelewe die antwoord 

wees op sy goddelike koninkryksdoel en -roeping in die wereld. 

3-3. 7 Gevolgtrekking 

Die doel van die gemeente is om as deel van God se kosmiese plan, ware 

koninkryksgemeenskap te wees en die heil wat daar in Christus is, aan en in die wereld te 

bedien. "Juis omdat die kerk ... 'n deur die Gees van God in aansyn geroepte 
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koninkryksgemeenskap is, kan die kerk rue 'n na binne gekeerde, geintroveerde 

gemeenskap wees nie" (Heyns 1989b:444). Die gemeente is God se herstelde gemeenskap, 

'n uitverkore volk, 'n nuwe gemeenskap en skepping wat die eintlike karakter en bedoeling 

van God met die mens en sy wereld, deur daad, woord en lewe demonstreer in die wereld. 

Op hierdie wyse vervul die gemeente die doel wat God vir sy gemeente het: Die heerskappy 

van God voltrek en die koninkryk word gebou. Omrede die gemeente vasgevang in die 

greep van die liefde en missie van God, word dit na die wereld gestuur om aan die wereld te 

gee wat hy self van God ontvang het. Wie min gee, het min ontvang; wie baie ontvang het, 

sal baie gee. En wie die koninkryk ontvang het, kan niks minder as die koninkryk gee nie 

(vgl. Heyns 1989b:446). 

3-4 ( Ill ) DIE IDENTITEIT VAN DIE GEMEENTE - WAT EN WIE 

IS DIE GEMEENTE 

3-4.1 Die ldentiteit van die gemeente binne 'n praktiese teologiese 

ekklesiologie 

Dit is belangrik dat daar duidelikheid bestaan oor die identiteit van die gemeente. Ons 

noem hierdie proses van om tot insig in die gemeente se identiteit te kom, identiteitsvinding 

(Nel 1994:22). Die identiteit van die gemeente is 'n omvangryke saak wat die basiese 

bestaansaard van die gemeente aandui. Verder het dit ook besliste betrekking op die missie 

van die gemeente (Van der Ven 1993b:79). Tradisioneel het die teologiese besinning 

(Sii,tematies) oor hierdie saak, hoofsaaklik gehandel oor die begrippe "eenheid", 

"heiligheid", "algemeenheid" en "apostolisiteit" (sien bv. Bavinck , Deel iv:304-309; J. A. 

Heyns 1977:116-150; Berkouwer 1953:Deel i,ii; Berkhof 1958:572"'577). In hierdie 
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benadering en bronne, is daar so weinig te vinde omtrent 'n teologie van die gemeente van 

Christus, in onderskeiding van die "Kerk" wat in die algemene taalgebruik dui op die 

samevattende geheel van gemeentes. Natuurlik geld dit wat onder die bree begrip "kerk" 

beskryf word, ook vir die plaaslike gemeente. Maar die openbaring, funksionering en 

vergestalting van die kerk (ekklesia) word gevind in die plaaslike gemeente (Jackson 

1982:40, 41)9. 

Omrede ons in die praktiese teologiese ekklesio/ogie met die plaaslike gemeente besig is, is 

dit belangrik dat die identiteit van die gemeente binne die terme van 'n praktiese teologiese 

ekklesiologie bedink en beskryf word. 

Na my oordeel, binne die terme van ons vak en daarom met betrekking tot die plaaslike 

gemeente, behels dit die aard van die gemeente (hoe, wat en wie is die gemeente}, en 

beelde wat gebruik word om uitdrukking hieraan te gee; die doe/ van die gemeente 

(waarom die gemeente bestaan); die konteks van die gemeente (waar die gemeente 

bestaan); die oorsptong van die gemeente (vanwaar die gemeente}, en die funksionering 

van die gemeente (hoe bestaan die gemeente). Wanneer 'n gemeente tot insig kom oor sy 

identiteit (identiteitsvinding}, dien dit as korrektief op die doel en late van die gemeente. 

W anneer 'n gemeente dus tot insig kom van die oorsprong, aard, doel en wyse van sy 

bestaan, korrigeer dit alle handelinge wat nie die saak van die Koning en Sy Ryk bevorder 

nie. Die oorsprong, funksionering, doel en konteks van die gemeente geniet elders in 

hierdie hoofstuk aandag. Daarom word dit nie hier aan die orde gestel nie. Ons wei die 

9 Sien in hierdie verband ook 3-1.1 (Begripsverheldering: Gemeente en Kerk). 
In hoofstuk 4 word die verhouding tussen die koninkryk en Kerk bespreek. 
Ook binne hierdie verhouding bly die plaaslike gemeente enersyds die 
vergestalting van die Kerk in die bree en andersyds geld dit wat waar is van 
die verhouding tussen die Koninkryk en die Kerk, ipso facto ook vir die 
verhouding tussen die koninkryk en die plaaslike gemeente. 
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aandag bier aan die oorblywende aspek naamlik die identiteit van die gemeente. 

3-4.2 Die identiteit van die gemeente en woorde wat vir die gemeente 

gebruik word 

Die woorde wat (in die Skrif) vir die gemeente gebruik word, gee vir ons insig in die 

identiteit van die gemeente. Die betekenis van die reddende handelinge van God naamlik 

dat hy mense uit die sondige menslike geslag as sy vo& vergader en hulle sodoende as sy 

gemeente (NT= Grieks: ekklesia) byeenbring (Heidelbergse Kategismus So. 21, vraag en 

antwoord 54), vind ons terug in die woord "ekklesia" as sou dit beteken ( etimologies 

afgelei): uit-geroep(-enes). Wanneer die woord ekklesia etimologies ontleed word, is die 

gevolg dat gese kan word dat ons daarby moet dink aan die werkwoord ekkalein, uit-roep. 

Die ekkletoi is dan diegene wat uit die wereld uitgeroep is, en die ekklesia is die 

vergadering van almal wat deur Christus geroep en versamel is tot Sy gemeente. Hoewel 

sommige mense probeer bet om 'n letterlike betekenis nl. hulle wie uitgeroep is, in te lees 

in die woord "ekklesia", is hierdie etirnologisering nie geldig, beide in die lig van die 

gebruik en betekenis van die woord in die Nuwe Testament asook volgens die vroeere 

gebruik hiervan, nie. Die Nuwe-testamentiese outeurs het nie hierdie afleiding 

("uitgeroepenes") uit die woord ekklesia in gedagte gehad toe hulle die woord gebruik het 

nie. Die feit van die saak is dat die Nuwe Testament nerens die woorde ekkalein en ekkletoi 

met die ekklesia in verband bring of selfs eers gebruik nie (Louw & Nida 1988: vol. 1:126; 

Jonker 1965 :21 ). In lyn met die bewoording van die antwoord van die Heidelbergse 

Kategismus So. 21 vraag en antwoord 54 in verband met die kerk, ("Dat die Seun van God 

uit die hele menslike geslag vir Hom 'n gemeente ... vergader"), moet ons die gemeente 

( ekklesia) eerder sien as hulle wat "vergader" is uit die in-sonde-vervalle wereld. Ekklesia 

dui bloot op 'n samekoms/vergadering/byeenkoms ("an assembly") van God se mense 
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(Lauw & Nida 1988: vol. 1:126). 

Schmidt is ook van mening dat "assembly, then, is perhaps the best single term ... " 

(Schmidt 1985:397). Die rede hiervoor, is omdat dit beide in 'n konkrete sin en ook in 'n 

abstrakte sin verstaan kan word. Konkreet, in die sin van "om te vergader"; abstrak, in die 

sin van "die byeenkoms/vergadering" (Schmidt 1985:397). Kung stem saam en se 

"ekklesia, like "congregation", means both the actual process of congregating (d.i. abstrak 

- GGH), and the congregated community itself (d.i. konkreet - GGH) ... "(Kung 1968:84). 

Kung onderskryf hierdie gedagte verder deur daarop te wys dat die belangrike oogpunt bier 

nie die griekse etimologiese beskouing van die Nuwe Testamentiese woord "ekklesia" is nie 

(soos reeds aangetoon), maar wel die gebruik van die woord in die Griekse vertaling van 

die Ou Testament (1968:82). 

In die Septuagint kom die woord "ekklesia" bykans 'n honderd keer voor en in verreweg 

die meeste gevalle as die vertaling van die gewoon sekulere hebreeuse woord "Qahal", 

"that is, a meeting of the people summoned together ... " (Kung 1968:82). Die Hebreeuse 

begrip "Kahal" word op sy beurt in die Ou Testament gebruik om te dui op die 

versameling of saamgeroepte mense as volk van God = vergadering van die Here. Jonker 

deel hierdie beskouing, en volgens horn dui ekklesia in die Ou Testament die Godsvolk aan 

in sy blywende toestand as volk wat aan God behoort. In die Nuwe Testament word dit in 

hierdie sin oorgeneem as aanduiding van die ware volk van God wat in die laaste dae deur 

die optrede van die Messias versamel word in onderskeiding van die vleeslike Israel 

(Jackson 1982:3; Jonker 1965:22). 

Van groat belang is daardie Skrifverwysings waar die woord "ekklesia" (en die identiteit 

van die gemeente) gekwalifiseer word met die :frase, "van die Here" (van Jahwe). Pop 

(1964:334) stel dit dat waar daar sprake is van "qahal van Jhvh", "in dese uitdrukking is 

Jhvh de belegger der vergadering. Iedereen mag er dan ook niet aan deelnemen (Deut. 
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23:lv.v.)". Daarom dat Deissmann die ekklesia beskryf as die "convened assembly" met 

"God as the convenor'' (Berkhof 1958:556). Hierdie twee woorde, qahal en ekklesia -

Hebreeus en Grieks - plaas dus die Idem op God wat die inisiatief neem om die gelowiges 

byeen te bring - die daad van God hier, staan op die voorgrond. Dit is God wat mense 

roep, hulle versamel en saambind in 'n gemeenskap. "God calls those who become his 

people to be part of a community" (Escobar in Snyder 1977:57; ook Barkley 1964:70).). 

Dit beteken dat die "ekklesia" nie 'n willekeurige byeenkoms van eiesinnige mense is nie. 

Die ekklesia is 'n versameling van mense wat deur God byeen geroep is en wat rondom 

Hom as die sentrum/middelpunt vergader (Kung 1968:82). 

Ons kan dus die gevolgtrekking maak dat wie die Ou-Testamentiese gegewens oorskou, 

nie anders kan nie as om tot die gevolgtrekking te kom dat daar 'n merkwaardige samehang 

bestaan tussen die diverse aanwendings van ekklesia vir die Godsvolk - dit sentreer om die 

handelinge van God. Die woord ekklesia vertoon verder nie slegs teologiese pregnansie 

wanneer dit handel oor die uitdrukking "qehal Jahwe" (ekklesia tou kuriou of tou theou), 

of om 'n vergadering wat vir die kultus bymekaar kom nie, maar in a.Ile gevalle waar die 

ekklesia in verband gebring word met die heilswerk van God (Roberts 1984:289). Met 

ander woorde, oral en wanneer ookal God sy heil bewerk, is die ekklesia die versameling 

van Sy heilsobjekte (vgl. bv. Josua 8:35; Rigters 20:2; 21:5,8; Psalm 22:23,26; 149:1; Joel 

2:16). 

3-4.3 Die Identiteit van die Gemeente: Die gemeente is 'n 

Koninkryksgemeenskap 

As mense wat deur die genadige inisiatiefvan God tot 'n gemeenskap versamel is, bestaan 

die gemeente as koninkryksgemeenskap. God is hulle koning. Hy het hulle in Christus 

vrygekoop uit die koninkryk van die duisternis. Die gemeentelede is nou burgers van 
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Gods'ryk. Hulle onderwerp hulle aan Sy opperbevel en werk mee om Sy heerskappy aan 

almal en in alles te proklameer. 

Omrede die gemeente 'n koninkryksgemeenskap is, vind hulle die sin en die bestemming 

van hulle bestaan daarin om gebruik te word om die belange van hul Koning te behartig en 

te bevorder op aarde. " ... a messianic community - a specific people of God, destined to to 

exercise the messianic ministry to the rest of the nations" (Beyerhaus 1992:29). Sodoende 

openbaar hierdie koninkryksgemeenskap die heer-like (!) werklikheid van die koninkryk 

van God op aarde. Die kerk is 'n koninkryksgemeenskap - burgers van die koninkryk wat 

buig onder die heerskappy van Christus - wat daarna strewe om die Koningsheerskappy 

van Christus op alle terreine van die lewe te manifesteer en dit daaraan te onderwerp. 

Die gemeente as koninkryksgemeenskap, as "the Community of the King" (Snyder 1977), 

leef gehoorsaam aan die grondwet van Gods'ryk soos deur die Messias-Koning aan hulle 

voorgehou. Hy spel dit heel breedvoerig uit in Sy Bergpredikasie (Matt. 5-7). Die kern

appel van Christus bly: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God ... " (Matt. 6:33). 

Die kwalifikasie nl. koninkryksgemeenskap (met betrekking tot die gemeente), grond die 

bestaan en die identiteit van die gemeente in God se intensie met die gemeente. 

3-4.4 Die Identiteit van die Gemeente: Geloof, Hoop en Lief de 

Die aard ("geaardheid"lidentiteit - GGH) van die gemeente blyk uit sy lewe in geloof, 

hoop en lie/de (Dingemans 1986:59-60). Geloof, hoop en liefde is in wese werkwoorde 

wat dinamies in die gemeente gestalte moet kry. Na die mate waarin die gemeente, getrou 

aan sy aard, hierdie drie wesensaspekte uitleef, openbaar die gemeente sy identiteit as 

koninkryksgemeenskap. Geloof is die basis van die gemeente se bestaan. Dit is die 

uitgangspunt van gemeente-wees. 
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Geloof is 'n verhouding: 'n verhouding met God en ook met mekaar as lede van die 

gemeente/koninkryksgemeenskap. Daarom bet gemeentelede geloof in God en ook in 

mekaar (Dingemans 1986:59). 

Omrede die gemeente 'n gemeenskap van hoop is, staan alles wat in die gemeente gebeur 

onder eskatologiese voorbehoud. Die gemeente is hoopvol onderweg in voetspoor van die 

Gees wat die gemeente laat reik na hulle toekoms by God, hulle koning. 

Verder is die gemeente ook gegrondves is die liefde van God. Hierdie liefde blyk uit die 

gemeente se samehorigheid en solidariteit met mekaar. Hierdie liefde toon ook liefde aan 

mense wat nog buite hul gemeenskap is, deur hulle lief te he, te help en te di en. 

Hierdie drie karaktertrekke ( aard/identiteit) bepaal die gemeente as die kerk van Christus. 

Van der Ven stel dit so dat die "eigenheid van de Kerk" tot uitdrukking kom in sy 

"identiteit" (Van der Ven 1993b:135). 

3-4.5 Die Identiteit van die Gemeente in Metafore beskryf 

Die gemeente (identiteit) kan in terme van metafore beskryf wordlO. Avery Dulles (1976) 

bet die kerk in terme van 'n aantal mode/le beskryf J. A. Heyns sonder die beelde van die 

kerk as uitgeroepenes, as volk, as liggaam van Christus, van bruid van Christus, as tempel 

van die Gees en as getuie in sy boek oor die kerk uit (1977:42-63). Richards en Martin 

weer, plaas klem op die gemeente as "a people of God, a new covenant people, a kingdom 

people, a servant people, an empowered people, a gifted people" ( Richards & Martin 

1981: 11-111). Elke model/metafoor wil 'n bepaalde aspek van die gemeente beskryf en 

daarom geniet nie een van hierdie metafore prominensie bo 'n/die ander nie, maar elkeen 

10 Sien 3-5.4 in verband met bee/de en mode/le 
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moet binne die konteks van die antler verstaan word en die funksie van elke metafoor word 

bepaal deur die situasie waarbinne dit gebruik word (vgl. Minear 1960:221-228). 

Binne die Praktiese Teologie word daar gesoek na 'n ekklesiologiese model wat ruimte bied 

vir 'n prakties-teologiese ekklesiologiese teorie vir ons tyd. Die Gemeente as liggaam van 

Christus bied vir ons vak sodanige ruimte. Volgens Homrighausen beskryf dit die ware 

aard van die gemeente die beste (Homrighausen 1959:21), en dit is die oordeel van baie 

skrywers (Pieterse 199la:81; vgl. byvoorbeeld Louw 1980:138; Baumler 1984:10; 

Moltmann 1978:125; Dingemans 1986:59)11. 

Tog moet daar, in die lig van wat vooraf in verband met metafore gese is, baie versigtig 

met metafore te werk gegaan word met die gebruik van metafore om die kerk of gemeente 

en sy funksionering te beskryf. Die liggaamsmetafoor is 'n goeie metafoor om sekere 

funksionering van die kerk te beskryf, maar dit se beslis nie alles oor die gemeente nie 

(Breytenbach 1992:406). 

3-4.6 Die Identiteit van die Gemeente en die Identiteit van die Gemeentelede 

Die identiteit van die gemeente soos vanuit 'n koninkryksperspektief beskou, beklemtoon 

dice gemeentelid se belangrikheid binne die gemeente en binne die kosmiese heilsplan van 

God. Die koninkryksgemeenskap ken geen onderskeid tussen mense op grond van 

belangrikheid of leeftyd ( oud of jonk) nie. Elke lidmaat is begaaf - deur die Gees toegerus 

met gawes tot diens en opbou van die gemeente sodat die gemeente haar bestaansdoel op 

llsien ook Heyns & Pieterse 1990:61 e.v.; Louw 1992:125 e.v.; 
Breytenbach 1992:391 e.v.; Heyns 1986:92 e.v.; Jackson 1982:17,277 
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aarde kan verwesenlik (Bohren 1975:147; Dingemans 1986: 60; Jackson 1982:192, 305-

315; Pieterse 199la:86; Meistre 1991: 111-164). 

Elke gemeentelid, volwaardig deel van die gemeente, deel die verantwoordelikheid vir die 

lewe en diens ("is" en "doen") van die gemeente. Die integriteit van die gemeentelid bring 

die integriteit van die gemeente in gedrang (Labuscagne 1982:67). Die werklikheid van die 

gemeente as koninkryksgemeenskap (identiteit) vergestalt in die gemeentelid se 

heilservaring as koninkryksburger (identiteit). 

Die di ens aan die koninkryk voltrek korporatief ( deur die gemeente) en ook individueel 

( deur die gemeentelid). Elke lidmaat deel in die realisering van die doel wat God met die 

gemeente het. Daarom het elke gemeentelid 'n taak om te vervul in die lewe van die 

gemeente (:in die lewe van die ander lidmate), asook in die wereld, ter wille van die 

koninkryk van God. 

Die identiteit van die gemeente bepaal die identiteit van die gemeentelede en dit is 

onlosmaaklik verbonde aan die "missie" van die gemeente (van der Ven 1993b:79) wat via 

die gemeentelede realiseer. 

3-4. 7 Gevolgtrekking 

Daar bestaan 'n direkte verband tussen die identiteit van die gemeente en sy diens aan die 

koninkryk van God. ldentiteitsvinding lei tot insig met betrekking tot die missie van die 

gemeente. Die bestaansaard van die gemeente realiseer die doel van die gemeente. 

Duidelikheid oor die identiteit van die gemeente (koninkryksgemeenskap) is nodig sodat 

die gemeente in diens van die koninkryk staan. Die plaaslike gemeente moet in sy bestaan al 



73 

die eienskappe en kenrnerke van die volk van die koninkryk vertoon (Vorster 1993:530). 

3-5 (IV) DIE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE - HOE 

FUNSIONEER DIE GEMEENTE 

Die gemeente handel op verskillende maniere om te beantwoord aan die doel waarvoor 

God die gemeente daargestel het. Daar is "verski/lende handelinge " wat funksioneer in die 

ontmoeting tussen God en mens waarby ander mense intermedierend optree (Heyns 

1988: 17). Hierdie voltrekking van handelinge in die gemeente dui op die funksionering van 

die gemeente. Die funksies van die gemeente behels alle handelinge van gemeentelede om 

aan God se doeI12 met die gemeente te beantwoord. Daar bestaan 'n verband tussen die 

doel van die gemeente en die (vir Heyns) "sleutelterm" funksionering. Met funksionering 

word verwys na dit wat in die gemeente gedoen word sodat die doel van gemeentewees 

bereik kan word. 

Die vraag is wat in die gemeente behoort te gebeur sodat die gemeente doeltreffend kan 

funksioneer en aan die wese en doel van die gemeente, soos deur die sistematies-teologiese 

ekklesiologie geformuleer, kan beantwoord (Heyns 1992:343). 

3-5.1 DIE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE: DIE FUNKSIES 

VAN DIE GEMEENTE IN DIENS VAN DIE KONINKRYK 

12 sien 3-3 in verband met die doel van die gemeente 



74 

Die funksies ("diensmodi/kemfunksies") van die gemeente is 'n wesenlike faset van 'n 

bewegende, getuigende kerk wat die koninkryk se koms gedienstig is (Hendriks 

1992b:106). Verskilledefunksies van die gemeente word geidentifiseer. In diens wees aan 

die koninkryk, dien vir hierdie verskillende funksies as die rigtinggewende prinsipe (vgl. 

Vorster 1993:530). Sommige kies byvoorbeeld Kerugma, koinonia en diakonia (Pieterse 

1991a:66; Henau 1988:15; Meistre 1991:37; Bosch 1968: veral 5-26). Schippers 

(1988:475) verkies die funksies van dien, vier en leer (diakonia, leitourgia en didache). Van 

der Ven verwys na kerugma, leitourgia, diakonia en koinonia (1988:12), en Goedhart 

(1984) beskryf die funksies van die gemeente byvoorbeeld as dien, vier, leer en deel. 

Jackson (1982:316-346) noem die kerygmatiese, didaktiese, koinoniale, diakoniese, 

martyria en leitourgia elemente. In Hendriks se praktykteorie van aanvullende koinonia

verbande is die sleutelbegrip of uitgangspunt die konsep kiononia (Hendriks l 992b: 105). 

Binne die kader hiervan brei hy "die tradisionele sewe diensmodi" tot tien uit, nl. diakonia, 

pastoraat, prediking, liturgie, onderrig en toerusting, getuienis, gemeenskap, beplanning en 

bestuur, eenheid en ekumene en sosiale verantwoordelikheid (1992:105-116). Louw (1986) 

sonder 'n enkele funksie uit nl. diakonia as die grondfunksie en vul dit aan met leitourgia, 

koinonia en marturia. Heyns & Pieterse (1990:61) meen egter dat daar 'n algemene 

konsensus in die teologiese wereld beers dat die wesenlike funksies van die kerk kerugma 

(verkondiging), koinonia (gemeenskap) waarby leitourgia (liturgie) ingesluit is, en diakonia 

(diens) is. 

Die gedagte is dat indien hierdie funksies in die gemeente voorkom, dan handel die 

gemeente volgens die doel waarom God die gemeente daargestel het. Funksies is teologiese 

begrippe met normatiewe waarde en dit gee vir ons 'n aanduiding van die wyse waarop 'n 

gemeente aan sy roeping gestalte gee. Daar bestaan dus 'n duidelike verband tussen die 

funksies van die gemeente en die kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie 

(doel: GGH) wat die Praktiese Teologie as teologiese wetenskap bestudeer (Breytenbach 
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& Pieterse 1992: 103; Pieterse 1991a:67). 

Strukture speel 'n buitengewoon belangrike rol in die funksionering van die gemeente, 

omrede strukture die wyse waarop 'n gemeente handel (funksies beoefen), bepaal. Wanneer 

'n mens immers oor funksies praat, kan jy dit nie los van strukture doen nie. Funksies 

geskied binne die voorveronderstelling van strukture (Pieterse 1991a:67,68). Die 

strukturele ordening van die gemeente hied die raamwerk waarbinne optimalisering en 

maksimalisering van hul doelbereiking plaasvind. Strukture is gemeente-inrigting ter wille 

van die koms van die koninkryk. 

3.5.2 DIE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE: STRUKTURERING 

VIR DOELGERIGTE FUNKSIONERING 

W aar daar aan die eenkant van doelstellingsl bestaansmotiefl bepaalde doe/ van die 

gemeente sprake is, en aan die anderkant van die .funksionering en strukturering van die 

gemeente, stel Pieterse (1980:5) die belangrike verband hiertussen duidelik: "Strukture 

van die gemeente sal dus die wyses wees waarop sy werksaamhede georganiseer is om as 

kanale te dien vir die adekwate funksionering van die kerk om sy doelstelinge optimaal te 

bereik". Organisatoriese strukture is dus 'n middel tot 'n doel, en nooit 'n doel opsigself 

nie. Die gemeente is deur God vir 'n bepaalde doel in die lewe geroep. Daar bestaan reeds 

duidelikheid daaroor dat die gemeente instrument is om die koninkryk van God te laat 

kom, om die verlossing wat daar in Jesus Christus is aan alle mense te verkondig en op alle 

terreine van die lewe te realiseer. Die gemeente moet sodanig gestruktureer word dat die 

gemeente hierdie bestaansmotief in sy funksionering sal waarmaak in eie tyd en eie 

omgewing. Wanneer God en mens met mekaar ontmoet, is strukture die wyse waarop die 

ontmoeting en gebeure gestalte kry. Dit is strukturering met 'n oogmerk. Strukture vorm 

dus die raamwerk of kader waarbinne persone, groepe, middele en aktiviteite gerig word 
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op die doelstellings van die gemeente (Eichholtz 1968:44; Heyns 1986:38; Hendriks 

1992b:l02; Getz 1974:155). 

3-5.3 DIE STRUKTURERING VAN DIE GEMEENTE: DIE HANDHA WING 

VAN BALANS TUSSEN DIE VORM EN ESSENSIE 

Die belang van strukture kan oorskat of onderskat word. Dit gebeur wanneer die essensie 

en die vonn van mekaar geskei word. Daarom dat die stelling van Kung nl. dat daar tussen 

vorm en essensie onderskei kan word, maar dat dit nie geskei kan word nie, vasstaan 

(1973:5; ook Bijlsma 1981:179). Hierdie stelling van Kung deurbreek die foutiewe siening 

dat strukture nie tot die wese nie maar tot die welwese van die gemeente beboort. 

Ongelukkig gebeur dit meermale dat 'n kerk of kerke struktuur en wese verwar (Net 

1985:89). Strukture (vorm) en wese (essensie/inhoud) word van mekaar losgemaak. Die 

gevolg is dat kanale dan nie bestaan om die adekwate funksionering van die gemeente en 

die optimale bereiking van sy doelstellings, daar te stet nie. Strukture kan opsigself nie lewe 

in die gemeente wek nie, maar sonder strukture staar 'n gemeente die dood in die gesig. 

Die afwesigheid van adekwate strukture bedreig die transformerende en prokreerende 

(:prokreasie - skeppende/vermenigvuldigende) bestaan van die gemeente in die wereld. 

Velema noem dit daarom "een wesenlijk gezicbtspunt" (1992:128; ook Snyder 1983:92). 

W aar hierdie skeiding in 'n gemeente plaasvind, tree 'n doodsbeid onder die lidmate in. 

Nie alleen kan die afwesigheid van strukture tot doodsbeid in die gemeente lei nie, 

ontoereikende strukture kan ons verhinder om die Evangelie te boor en te verstaan en om 

naby aan mense en die probleme van ons wereld te kom (Van den Ende 1967:13). En die 

Evangelie moet geboor word, verstaan word, en ook tot mlby aan die mens en sy probleme 

gebring word! Dit is immers die essensie. Dit is die bestaansmotief Mense moet boor en 
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verstaan en die koms van God in hul probleme beleef Die afwesigheid van sulke essensiele 

heilsbemiddelende strukture of die teenwoordigheid van onadekwate strukture kan hierdie 

bemiddeling van die Evangelie egter verhinder. 

Die skeiding van vorm en essensie kan verder ook veroorsaak dat die kanale (strukture) 

wat wel bestaan nie gevul is met die essensie van gemeente-wees nie, en dan is die 

strukture bloot geraamtes sonder lewe. Strukture is soos 'n skelet wat ruggraat aan lewe 

gee13. Dit stel die raamwerk ("geraamte") daar sodat die bestaande lewe doelmatig kan 

bestaan. Strukture is kanale vir adekwate funksionering sodat dit gemeente sy doelstellings 

optimaal kan bereik. Die doelstellings van die gemeente is die essensie - die lewe wat die 

geraamte (strukture) van nut en waarde maak en dit van 'n bestaansmotief voorsien, sodat 

dit "gives shape to life" (Snyder 1974:155; 1983:92; vgl. ook Pieterse 1988:5). 

Die skeiding van strukture en bestaansmotief, vorm en essensie, of/en die 

aanwesigheid/verkeerde aanwesigheid of die afwesigheid van die een of die antler, 

belemmer die daadwerklike en optimale bemiddeling van die Evangelie. Lewe word 

oorlewing (vir lidmaat en gemeente), in plaas van om triomfantlik die koms van God na die 

mens en die wereld lewenskragtig te dien. Soos dit van geloof en werke waar is, geld dit 

ook vir vorm en essensie (Jakobus 2v26), "'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood". 

3-5.4 DIE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE: STRUKTURERING 

VIR FUNKSIONERING (GEMEENTE-INRIGTING) AAN DIE HAND 

VANMODELLE 

13 Heyns vergelyk strukture ook met die beeld van 'n skelet (L.M. Heyns 
1991: 197) 
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Om die praktyk van "gemeente-inrigting" (Pieterse 1988:22) (-strukturering vtr 

funksionering) beter te verduidelik, maak ons van modelle gebruikl4. Modelle ekspliseer 

die onderliggende teorie(e) wat die handelinge van lidmate in die bestaanswerklikheid van 

die gemeente, bepaal. Dit help ons om greep te kry op daardie teorie wat die praxis van die 

gemeente bepaal. 'n Model slaan 'n brug tussen teorie en praxis. Modelle maak dit vir ons 

moontlik om op 'n eenvoudige en verstaanbare manier, die een of ander teorie agter die 
! 

handelinge (praxis) van lidmate (die gemeente ), voor te stel. Modelle voorsien ons dus van 

'n bepaalde siening oor die kerk, van 'n teorie oor die kerk. L. M. Heyns haal die bekende 

voorbeeld van Zerfass aan (Zerfass 197 4: 166), om ons te help om modelle beter te verstaan 

(Heyns & Pieterse 1990:38). Zerfass vergelyk 'n model met 'n landkaart. Dit maak 'n groot 

onoorsigtelike gebied klein en makliker verstaanbaar. Die landkaart gee 'n mens 'n 

oorsigtelike beeld van 'n groot gebied. Dit gee nie alle besonderhede nie, maar dit maak dit 

verstaanbaar. Hoewel dit dus 'n vereenvoudiging is, is 'n goeie model altyd 'n hulpmiddel 

om verstaanbaarheid te bevorder. Ten spyte van die beperkings wat 'n model het, help dit 

ons om insig in die tersake "teorie of konkrete situasie" te kry. Dit kan 'n verbale, grafiese 

ofmatematiese voorstelling van 'n saak in die werklikheid wees (Heyns 1986:21). 

Ons onderskei ook tussen "beeld" en "model". "Die Bybelse bee/de van herder en kudde, 

en van liggaam van Christus, is die basis en vertrekpunt van die model" (Pieterse 

1988:22,23). Daar word by hierdie Bybelse beelde aansluiting gevind en dit word met 'n eie 

betekenis gevul. 'n Model ontspring uit so 'n beeld en dit gee vir ons op 'n meer omvattende 

manier 'n atbeelding van 'n teorie. Sodoende help dit ons om vatplek aan 'n bepaalde 

gestalte van die gemeente te kry. 

14 Minear (1960) wys op 96 bee/de wat gebruik word om die gemeente 
mee te beskryf 
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As sodanig is dit vir ons baie nuttig om van modelle gebruik te maak in ons beoefening van 

die Prak:tiese Teologie. Waar die ander teologiese vakke die Bybel as teks het, het die 

Praktiese Teologie die mens as teks (Heitink 1977:22). Die handelinge van mense in 

resepsie, responsie en reaksie op God se deur-die-mens-bemiddelde koms na hulle, moet 

beskrywe, bespreek en beoordeel word sodat nuwe teoriee geformuleer kan word wat 'n 

beter praxis daarstel. Om hierdie verkeer (tussen die teorie en die praxis - GGH) vlot te laat 

verloop, word daar van modelle gebruik gemaak (Heyns 1986:27). 

3-5.4.1 MODELLE: DIE HERDER-KUDDE MODEL EN DIE LIGGAAM

V AN-CHRISTUS MODEL 

Die vraag is nou watter model van gemeente-wees dien in sy funksionering, die doe/ wat 

God met Sy gemeente het die beste. So 'n model is die resultaat van 'n bepaalde teologiese 

teorie wat die gemeentepraktyk ten grondslag le, en wat gevolglik die handelinge van die 

gemeente bepaal. Ons moet beoordeel watter model dien die impakmakende effektiwiteit 

van die gemeente ter wille van die koninkryk van God in die wereld die beste. 

Heyns identifiseer, ontwikkel en vestig die herder-kudde model en die liggaam-van

Christus model om die strukturele ordening van gemeentes mee aan te dui en te onderskei 

(Heyns 1986:48-113). "Die kerklike debat rondom die "Liggaam van Christus"en die 

"herder-kudde"-metafoor is in 1986 aan die gang gesit deur L M Heyns in sy doktorale 

proefskrif, '"n Prak:ties-Teologiese ondersoek na die kerklike strukture van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk" (Junie 1986). Die proefskrif van Heyns het teoloe en lidmate opnuut 

laat nadink oor die amp van die gelowige, oor die gawes van die Heilige Gees (charismata) 

en die strukture van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (vgl. Breytenbach 1992:391). 

Daar moet bepaal word watter een van hierdie twee strukturele modelle die beste ruirnte 

hied vir effektiewe en doel-gerigte funksionering van die gemeente. 
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3-5.4.1.1 Die Herder-kudde model 

Om in bree trekke te beskryf wat ons onder die herder-kudde model verstaan, sluit ons 

hoofsaaklik aan by van Rensburg (1990:99)15 en Pieterse (1991a:23)16. Daar moet in 

gedagte gehou word dat dit wat in die opvolgende omskrywings volg betreffende die 

herder en sy/die kudde, nie noodwendig aansluit by die Bybelse beskrywing daarvan nie: 

ons het hier te doen met 'n bepaalde uiting van gemeente-inrigting binne 'n spesifieke 

sosiale en historiese konteks (Kung 1973:3; ook Heyns 1986:39-47; Heyns 1988:56; 

Kleynhans 1988:154-157). Daar bestaan nie 'n volledige Bybelse omskrywing van hierdie 

twee modelle wat as bloudruk kan dien en waaruit tydlose beginsels afgelei kan word om 

vandag net so toe te pas nie. Gemeentestrukture is tyd- en situasie-bepaald.17 - 'n eie 

betekenis word aan hierdie beelde gegee sodat 'n greep op 'n bepaalde gestalte van die 

kerk verkry kan word (Heyns 1986:66). 

3-5.4.1.1.1 Kenmerke van die Herder-kudde model is die volgende: 

• 'n Burokratiese organisasie waarin die ampte sorg vir die reelmatige dienste wat deur die 

gemeente vereis word. 

• 'n Hierargiese organisasie waarin ampte in rangorde van gesag vasgelegde leiding en 

kontrolefunksies het. "Hierdie model lei tot passiwiteit by die lidmate. Gehoorsame 

15 Van Rensburg ontleed Baumler se pastorate grondmodel as Duitse en 
Nederlandse paralelle van die herder-kudde model ter plaatse (1990:99) 

16 op die voetspoor van Heyns (1986:66-86) 

17 Dit geld ook vir die verskillende Nuwe Testamentiese gemeentes 
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navolging word 'n deug" (Pieterse 1993 :23). 

• 'n Eenmanbediening waarin die leiding en kontrolefunksies uiteindelik in die 

gemeentepredikant gekonsentreer is. "Die predikant bepaal self hoe hy die gemeente 

geestelik sal lei.. . Die predikant is die lei er van die gemeente. Die gemeentelede volg 

horn gehoorsaam en vertrou horn volledig. Hulle is vir hulle gemeentelike lewe afhanklik 

van horn" (Pieterse 1993:23). 

• 'n Eenrigting kommunikasie vanaf die predikant na die gemeentelede. "Die predikant 

kies die onderwerpe van die prediking en hy praat alleen. Die gemeente luister en 

ontvang sonder bespreking of 'n inset van hulle kant af', en verder, "Die prediking van 

die herder geskied onder die aanspraak van "So se die Here". Dit skep afstand, verleen 

aan die predikant besondere gesag en hy word selde weerspreek of bevraagteken" 

(Pieterse 1993 :23). 

• Die predikant speel 'n besondere rol in die politieke, kulturele en ekonomiese lewe van 

die parogie. "Die predikant is as leier en voorganger 'n belangrike samebindinde faktor" 

(Pieterse 1993:23). Sosiologiese faktore dra by tot die samebinding van die gemeente 

aangesien die gemeentes territoriaal bepaal is. Skole, familiegroepe, gemeenskaps-en 

sosiale lewe binne die area stempel die samesyn in die gemeente as "gesellschaftlich" 

(Hendriks 1990: IO 1 ). 

• Gemeentebou kom neer op die integrasie van lidmate in die struktuur van die parogie. 

• Die gemeente word as 'n relatief homogene groep beskou waarin 'n lidmaat of 

meelewend is of 'n randchristen. Die besondere meervoudige behoeftes van lidmate en 

die gedifferensieerdheid van die samelewing word nie verdiskonteer nie. 

• Lidmate staan as enkelinge - en magteloos - teenoor die vaste strukture van die 
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gemeente en kan nie hul belange "van onder af' deurgevoer kry nie. 

3-5.4.1.1.2 Slotsom 

Bogenoemde omskrywing van die herder-kudde model, hied ons insig betreffende die rol 

van die pastor en die leidinggewende dienste, die rigting van kommunikasie, gemeentebou, 

die posisie en mondigheid van lidmate en die algemene funksionering van die gemeente in 

sy omgewing, binne hierdie model. Dit voorsien ons van 'n werkbare omskrywing sodat ons 

na regte, legitieme afleidings kan maak betreffende die mees effektiewe model vir die 

funksionering van die gemeente met die oog op die koninkryksdoel wat God met Sy 

gemeente het. 

3-5.4.1.2 Die liggaam-van-Christus model 

Om in bree trekke te beskryf wat ons onder die liggaam-van-Christus model verstaan, sluit 

ons hoofsaaklik aan by Heyns & Pieterse (1990:66) en Pieterse (199la:24)18. Ons het ook 

in hierdie geval te doen met 'n bepaalde uiting van gemeente-inrigting binne 'n spesifieke 

sosiale en historiese konteks (Kung 1973:3; ook Heyns 1988:56). 

3-5.4.1.2.1 Kenmerke 

Pieterse in Heyns & Pieterse (1990:66), is van mening dat die wese van die gemeente goed 

deur die term "liggaam-van-Christus model", uitgedruk word. Die gemeente word as 'n 

18 Die bronverwysings wat in hierdie perikoop volg, kom nie voor in 
bogenoemde bronne waaruit aangehaal word ( :waama verwys word) nie, 
maar dit is self bygewerk 



83 

korporatiewe eenheid gesien waarin die boodskap van die preek korporatief verstaan word 

(Efesiers 3:16-19; 4:11-16). Die gemeente is op 'n unieke wyse met Christus en met 

mekaar verbonde. Hierdie verbondenheid is baie belangrik vir die bestaan van die 

gemeente. Die gemeente sien hulleself as 'n gemeenskap van heiliges. Die gemeente is 'n 

funksionerende organisme (Roberts 1983: 118). Daarom is elke lidmaat belangrik (de Groot 

1950:380). Almal se status is gelyk, naamlik bevry deur Jesus Christus en in Sy diens 

gestel. 

Die kenmerk van hierdie model is dat dit veral in groepe funksioneer. Binne die groter 

ruimte van die gemeente, wat in die erediens tot een saamgetrek word, is daar plek vir 

gesprek en koinonia binne kleiner eenhede. Groepe soos jeuggroepe, omgeegroepe, preek

besprekingsgroepe ens. kan gevorm word na behoefte. Die groepe funsioneer as selle in die 

liggaam en verskaf samesyn, persoonlike binding, inspirasie en geleentheid tot bedieninge 

aan mekaar en aan mense buite die gemeente. 

Kommunikasie met mekaar geskied in innige gemeenskap, op gelyke vlak en daar is 

geleentheid vir elkeen om saam te praat, te dink en te werk. Lidmate funksioneer as 

mondige lidmate deur te neem aan die gesprek in die gemeente, inspraak by die 

preekvoorbereiding te lewer en saam te praat oor die boodskap van die preek (Pieterse 

199lb:25). 

Die ampte neem 'n meer beskeie plek in. Hulle is eerder begeleiers en nie leiers wat voorse 

nie. Hulle bou lidmate op en rus die lidmate toe vir hulle dienswerk (Heyns 1988:59). Elke 

lidmaat het 'n gelyke funksie en rol. Hierdie model werk met die veronderstelling dat elke 

lidmaat deur die Heilige Gees toegerus is met 'n gawe. Daar is ruimte in hierdie model vir 

die charisma in die gemeente. Die gemeente as liggaam van Christus is daar om diens te 

lewer - elk volgens sy/haar gawe aan mekaar en aan die samelewing. Lidmate het 'n "Oog 

voor elkaar" (Versteeg 1980). 
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Met hulle gawes bedien hulle mekaar, bou mekaar op en deel in die interpretasie van die 

Woord van God vir hulle lewe in hul opdrag in die wereld. Dit skep ruimte vir pluraliteit, 

en daar is ruimte vir verskillende behoeftes, aksies, belangstellings en geloofsbelewing. 

Die liggaam-van-Christus model laat verskeidenheid binne die eenheid toe, en die 

gemeentelede is tot hierdie eenheid verbonde (Groenewald 1967:164; Lekkerkerker 

1975:113). Die gemeentelede is interafhanklik van mekaar en daar is sterk groepskohesie, 

'n onmiskenbare eenheid en onderlinge verbondenheid (Jonker 1976:167). Dit skep ruimte 

vir koinonia. 

Daar is verskeidenheid ten opsigte van persoonlikhede, leefwereld, lewensuitkyk, 

standpunte en ten opsigte van bedieninge en gawes. Verskeidenheid le in die geloofsreaksie 

op die aanbod van heil in Christus. 

Eenheid is 'n indikatief en 'n imperatief (Groenewald 1967:162; Van Rensburg 1988:329), 

en hierdie eenheid is in Christus en in Sy roeping te vinde. 

Jesus Christus staan sentraal in hierdie model. Die gemeente is afhanklik van Hom. Hy is 

hoof van die liggaam en hierdie hoofskap hou baie dinge in. Hy is hoof van die liggaam in 

die sin van Gesaghebber, Beskermer en Versorger (Grijdanus 1973:46). Hy is die 

oorsprong en bron van waaruit die gemeente ontspring en groei (Roberts 1983:124). Hy is 

die bron waaruit die groei plaasvind en van wie die krag vir die groei geput word ( Roberts 

1983:126). Christus versorg die liggaam en die liggaam ontvang sy groeikrag tot 

volwassenheid van Hom (Bouwman 1972:49). Die hoofskap van Christus beteken 

gemeenskap waardeur die liggaam kan deel in sy heerlikheid, gawes, beskerming, 

verlossing, ens. Omrede Christus die hoof van Sy liggaam is, is die liggaamsbeeld 'n 

weergawe van die "Christologiese konsentrasie" van die naam "volk van God". Juis in 

hierdie naam en beeld word die kerk as eiendom van God geteken (Ridderbos 1973:441; 

sien ook du Plessis 1963 :22). 
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Die samesyn in die gemeente volgens die liggaam-van-Christus model is "gemeinscbaftlicb" 

(Hendriks 1988:101). 

3-5.4.1.2.2 Slotsom 

Bogenoemde omskrywing van die liggaam-van-Christus model, kenskets 'n duidelike 

beeld aan ons betreffende die rol van die pastor en ampte, die posisie van die lidmaat, die 

rol van groepe, die kommunikasie-dinamieka, gemeentebou, akkomodasie van beterogene 

samestelling, ens. binne die gemeente. 

Vir Pieterse (1991a:25; ook Meistre 1991:37; Heyns 1988:56,57) hied hierdie model die 

beste moontlikheid van wesenlike gemeente-wees in die stad. Op grond van hierdie 

beskrywing van die liggaam-van-Christus model, kan ons geldige afleidings maak 

betreffende die effektiwiteit van 'n gemeente wat volgens hierdie model gestruktureer is 

met die koninkryksdoel wat God met Sy gemeente bet in die oog. 

3-5.4.1.3 'n Vergelyking tussen die Herder- kudde Model en die Liggaam-van

Christus model 

Dit is nodig dat 'n vergelyking tussen bogenoemde twee modelle getref word. In die lig 

daarvan sal daar tot 'n slotsom gekorri word oor watter model van die gemeente in sy 

kontekstuele funksionering in terme van die koninkryk van God, buidiglik die mees dienlike 

een is. 

Daar is reeds aangetoon dat die doel wat God met die gemeente bet, deur die plaaslike 

gemeente, deur die versamelde volk van God en by name deur elke lidmaat, verwesenlik 

moet word. 

Dit is van kardinale belang. 
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Die vraag is of lidmate in die funksionering van die gemeente ruimte daartoe het. En meer 

bepaald, watter invloed het die besondere posisie van die ampte in hierdie verband. Dit is 

nie ongewoon binne gemeentes, dat prominensie aan die besondere ampte -dominee, 

ouderling en diak:en - (alleen) gegee word nie en dat die lidmaat in die proses vergete bly 

nie. Trouens dwarsdeur die geskiedenis van die Christelike gemeente was die neiging om of 

die algemene bediening van die gemeente te vergeet of die besonder bediening te vergeet of 

oor te beklemtoon. Die gangbare neiging was veral sterk om die bediening te 

klerikaliseer.Met betrekking tot die situasie in die vroeg-Christelike gemeente (die 

toenemende, geleidelike oorbeklemtoning van die betekenis en funksie van die kerklike 

ampsdraers (klerikalisme ), is die algemene amp van die gelowiges al hoe meer gedegradeer 

tot die van die onmondige leek. "Die heilsbemiddelende klerus is beskou as die mondiges, 

en die ontvangers as die athanklikes en die onmondiges" (De Klerk 1979:31; Kritzinger 

1979:152). 

Ongelukkig is dit waar dat daar selde tye in die loop van die geskiedenis was wat sowel die 

besondere dienste ( ampte) in die gemeente as die dienswerk van die gelowiges tot voile 

ontplooiing gekom het (Coleman 1979:60). Dit is vandag nog steeds die geval. Sekere 

fasette van gemeentelike werk word nog uitsluitend as predikantswerk beskou (Van der 

Merwe in de Villiers & Kitching 1991:137). Janson (1961:21) merk ten opsigte van die 

"dominee" op dat dit darem vandag al te gevaarlik daarheen neig dat feitlik alles van die 

dominee athang en op die dominee neerkom ... 'n gemeente se aktiwiteit en entoesiasme 

staan of val met die aktiwiteit en entoesiasme van die dominee! En nou is ons gedurig besig 
I 

om hierdie ondeug al meer wortel te laat skiet. Daarom die versugting dat die ampte 

afgegradeer moet word, sonder om geestelikheid en waardigheid en verantwoordelikheid 

prys te gee, en die lidmate moet opgegradeer word en verantwoordelikheid en bediening 

bykry (vgl. ook Christo 1982:71). 

Die gemeentelike lewe word dus (sonder om die werklikheid van die geskiedenis geweld 
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aan te doen) maklik te afhanklik gestel van die besondere ampte, ten koste van die amp 

van die gelowige wat die basiese amp in die gemeente is. Trouens, die begrip "amp van die 

gelowige" wys reeds vir ons hoe amp-telik ons in die gemeente dink. Gevolglik staan die 

besondere ampte die bedieningsterrein van die sogenaamde "gewone lidmaat" (leek) vol, en 

word die bediening van die gemeente rondom die sogenaamde besondere ampte alleen 

gestruktureer en ontplooi. Dit kom daarop neer dat sou 'n lidmaat nie 'n amp (predikant, 

ouderling of diaken) in die gemeente beklee nie, hy nie ruimte sal he om sy eie, deur-die

Gees-begaafde bediening te kan uitleef nie. Die kerkorde van die Ned. Geref Kerk. artikel 

55, bepaal dat "dit is noodsaaklik dat die lidmate van die Kerk geaktiveer word om as Kerk 

werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot opbouing van die liggaam 

van Christus en die uitbreiding van die koninkryk van God". Lidmate, werksaam. Lidmate 

betrokke na die eis van die Skrif by die opbou van die gemeente en ook by die uitbou 

daarvan. Dit is bemoedigend dat daar wel gemeentes bestaan waar hierdie bepalingl9 wel 

gestalte begin aanneem. "Een van die verfrissendste ontdekkings van ons tyd is die 

onvervangbare opperbelangrikheid van elke lidmaat" (Meiring 1989:7; ook Kritzinger 

1979:89). 

In die strukturering van gemeentes word egter dikwels geen bedieningsmoontlikhede 

( diensgroepe, mondige eienaarskap van bedieninge naas die besondere ampte) vir die 

lidmaat geskep nie, en is hy inderdaad 'n vergete lidmaat (Christo 1982:56-60.) Lidmate bly 

· vergete in soverre dit aktiewe deelname aan die doel-gerigte funksionering van die 

gemeente beteken, naas die besondere ampte. 

Betreffende die rol en junksie van die ample en die lidmaat in die betrokke twee modelle, 

ontplooi die "amptelike benadering" goed in die herder-kudde-model. "Die metafoor is 

19 Art. 55 van die kerkorde van die Ned. Geref Kerk 
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omvorm tot 'n model om 'n sekere tipe bedieningspatroon in die kerk te beskryf 

Daarvolgens word die dominee met die herder en die gemeente met die skape (kudde) 

gelyk gestel. Die skape volg dus passief die herder/dominee (en binne die kring van die 

herder/dominee hoort ook die ouderling en diaken as amp-tenare tuis), na waarheen hy 

ookal lei. In geen onduidelike terme: "Die herder bepaal die koers, soek die weivelde, 

versorg die kudde met oorgawe en liefde, waak oor die veiligheid van die kudde, beskerm 

hulle teen gevare en doen moeite om die afgedwaaldes weer op te spoor en terug te bring .. 

Die kudde voel veilig by die herder, ken sy stem, volg sy roep en gehoorsaam horn ..... die 

herder, wat aanvanklik alles moes doen, later alles kon doen, wou later alles doen. Die 

kudde verval in passiewe volgsames wat nie bereid is om medeverantwoordelikheid vir die 

kudde te aanvaar nie" (Heyns & Pieterse 1990: 18; sien ook Hendriks 1992b:210). 

Die Skrif ken egter 'n ander plek en rol aan die ampte teenoor die lidmate toe. Amp dui op 

diens en nie op posisie nie. Die ampsdraers staan nie teenoor die gemeente nie. Maar hulle 

loop voor in en werk in die gemeente. Die ampsdraers is nie soseer die leiding van die 

gemeente nie, maar hulle gee wel leiding aan/in die gemeente. Die ampte beskik oor niks 

waaroor die gemeente nie ook beskik nie. Die lidmate moet deur die ampte toegerus word 

vir hulle dienswerk (Ef 4: 12). Die lidmaat moet homself daarom nie bloot as 'n passiewe 

skaap sien wat maar gedwee die dominee moet volg nie. Nee, die lidmaat moet besef hy is 

'n ledemaat van die liggaam van Christus (weer 'n metafoor). Hy is belangrik en het 'n 

belangrike funksie om te vervul. Sodoende ontwikkel die liggaamsmodel van die gemeente 

in antwoord op en as regstelling van die herder-kudde-model (Heyns 1986; Hendriks 

1992b:210; te Velde 1989:31). 

"Wanneer die ekklesiologiese gestalte omvorm is tot 'n meer liggaam van Christus-tipe 

gemeente (kursivering - GGH), behoort lidmate reeds herders vir mekaar te wees en as 

toegeruste, be-Geesterde en gemotiveerde mense die funksies van die kerk meer 

doeltreffend te verrig" (Pieterse 1988:94-95). Dit sal meebring dat lidmate se gawes en 



89 

bedieninge al meer tot hul reg kom (Hendriks (red.) 1992a:62). Trouens, die hele gemeente 

is die "diensvolk" van God, deur wie se werk die gemeente opgebou en uitgebou word. 

Almal, die ampte en die lidmate, is wesenlik gelyk, sonder hierargie, geroep tot volk van 

God (Grobler 1985:10; Pieterse 1981:75). 

3-5.4.1.3.1 Slotsom 

Die ekklesiologiese gestalte naamlik die Herder-kudde model wat proniinensie verleen aan 

die besondere ampte en neig om die lidmate - deur wie God Sy heilsplan wil voltrek -

gewoonlik/dikwels vergete te laat, belemmer die verwesenliking van God se doel vir Sy 

gemeente in 'n groot mate. Die lidmate verstar in passiewe volgsames sonder 

medeveranwoordelikheid vir die kudde en die Bybelse opdrag tot die opbouing van die 

liggaam van Christus en die uitbreiding van die koninkryk van God, word versaak. 

God se bedoeling met sy gemeente, naamlik dat die gemeente, d.i. elke lidmaat, deel is van 

die kommunikatiewe handelinge in <liens van die goeie nuus van heil en sjaloom onder die 

heerskappy van Christus, word die beste in die liggaam-van-Christus model gedien, 

bevorder en gehandhaaf In die liggaam-van-Christus model kry lidmate ruimte om 

toegerus en be-Gees-terd ( ook: met Gees-tesgawes toegerus ), ge-motiv-eerd die funksies 

van die gemeente doeltreffend te verrig en hulle roeping effektief te voltrek. In die 

liggaam-van-Christus model is die plek en funksie van die ampte en die lidmaat sodanig dat 

hulle beide (wat 'n neele maar illegitieme onderskeid!) in <liens staan en meewerk aan die 

verwesenliking van die gemeente se bestaansmotief 

Wanneer die strukturering sodanig is dat gemeentelede mondig bedieningsruimte kry ter 

wille van die koninkryk, dan is "vorm" in <liens van die "essensie" en dien die strukture die 

bestaansmotief van die gemeente. Die liggaam-van-Christus model hied die beste ruimte 

hiervoor. 
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3-5.4.2 OORGANGSVORME - 'N GEMENGDE MODEL: HERDER-KUDDE 

MODEL EN DIE LIGGAAM-VAN-CHRISTUS MODEL 

Dit moet ook vermeld word dat daar gemeentes bestaan wat tussen hierdie twee modelle 

funksioneer en 'n hele aantal "oorgangsvorme" daarstel. So is daar alreeds 'n aantal 

gemeentes wat as 'n herder-kudde-model wat die liggaam-van-Christus-model deels insluit, 

getipeer kan word. Hierdie gemeentes is tipes wat tussen die twee duidelike modelle staan 

en wat op weg is na 'n liggaam-van-Christus-model (Heyns 1986: 131; Pieterse 1991 a:25) ). 

Hoewel die besliste voorkeur van die liggaam-van-Christus-model vir die stadsituasie 

voldoende aangevoer is (Pieterse 199la:25; Meistre 1991:37, e.a.), ontstaan die vraag of 

daar nie ruimte is vir 'n sg. gemengde model binne ander bepaalde situasies nie. Die 

moontlikheid bestaan dat sommige van hierdie oorgangsgemeentes 'n gemengde model met 

sukses toepas. Die behoefte aan sekere trekk:e/eienskappe van die herder-kudde-model mag 

binne 'n bepaalde konteks die gestalte van die liggaam-van-Christus model as strukturele 

uitgangspunt komplimenteer. Dit moet wel vanuit die optiek van die koninkryk van God 

geskied. 

Dit behoort in die toekoms ondersoek te word. 

3-5.4.3 Kategoriale strukturering 

'n Verdere belangrike strukturele aspek is die van kategoriale strukturering. Groepering 

vind in die gemeente plaas binne bepaalde kategoriee. Dit is groepe wat op grond van hulle 

interesse saamgegroepeer word, ook diegene wat in 'n spesifieke situasie verkeer (Heyns 

1986: 125-128; ook Pieterse 1981:83-87). Daar is kategoriee van belangstelling, beroep, 
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gawes, ens. Coetzee (1979:212) stel dit dat oorweging geskenk moet word om lidmate 

wat hulle waardeorientasies betref, op spontane wyse die geleentheid te hied om by mede

lidmate waarby hulle in 'n groter mate aansluiting vind, te laat inskakel 20. 

Die gedagte bier is dat mense in kategoriale verband vanuit dieselfde situasie dieselfde vrae 

in die lig van die Woord stel, en die gedagte hiermee, en die voorwaarde is dat die 

doelstelling en funksies van die kerk beter binne so 'n groepering verwesenlik word 

(Pieterse 1982:83). Gemeentelede kom volgens hulle beroep- en belangstellings-kategoriee 

binne gemeenteverband ( lg. "die ideaal", volgens Heyns 1986:12621) bymekaar - in 

besonders beroeps- en belangstellings-kategoriee22, 23. 

20 Coetzee (1979:212) noem dit 'n "kategoriale benadering" 

21 ook Pieterse 1981:88. Pieterse (1981:87) sluit verder by Wolfaardt 
(1971:18-23) aan en kom tot die gevolgtrekking dat "Tog is dit so dat die 
kategoriale gemeente slegs goed funksioneer waar die mense wat in dieselfde 
wereld werk ook territoriaal saamwoon". Daar bestaan egter ook gevalle 
waar kategoriale groepe oor gemeentegrense gevorm word (Heyns 
(1986:126), in aansluiting by Fichter (1965:98). Elders vervolg Heyns 
(1986: 139) en se, "Gelukkig is die liggaam-van-Christus model en 
kategoriale perspektief soos kruisbande wat verstel kan word om 'n 
verskeidenheid te pas sodat dit in 'n meerdere of mindere mate in alle 
gemeentes toegepas kan word". 

22 Hierdie belangstellings-kategoriee het betrekking op enige van die 
aspekte wat genoem word in die bespreking van die sg. kategoriee van die 
wereld (5-3.1 - 5-3.4). Vervolg-voetnota 23: 

23 vervolg - voetnota 22: Dit is juis ten opsigte van die gemeente se taak na 
buite waar kategoriale strukturering van groot belang kan wees. Hoewel 
Pieterse (1982:84,85) teologiese argumente aanvoer ten gunste van die 
stukturering van die gemeente in die woongebied (parogiale strukture 
(1982:83)), is die vraag vir horn wat "die eksteme roeping en dus die 
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Gemeentelede moet verstaan wat 'n koninkryksperspektief op die onderskeie kategoriee is. 

Verder word die gemeentelede gelei om die werklike gestalte van die tekens van die 

koninkryk binne die betrokke aspekte te bepaal en hulle word hulle begelei in die oprigting 

daarvan. Binne hierdie kategoriale groepe word die gemeentelede toegerus om op 'n 

kreatiewe, innoverende, eksperimenterende en toerekenbare wyse deur hulle dienswerk 

tekens van die koninkryk binne die bepaalde kategorie op te rig. Kategoriale strukturering 

dien die realisering van God se koninkryksdoel met die gemeente. 

Die struktuur van die liggaam-van-Christus model word benut om deur kategoriale arbeid, 

prosesmatig, mondig en kreatief mee te werk aan die herstel van die wereld as koninkryk 

van God. Dit geskied deur toegerusde gemeentelede, volgens hulle interresse en 

begaafdheid, vanuit die gemeente en met verantwoording aan die gemeente, binne 'n 

bepaalde struktuur van die gemeente, ter wille van die heil van die wereld, en dienstig aan 

die koninkryk. 

3-5.4.4 DOEL-GERIGTE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE 

DEUR STRA TEGIESE TEOLOGIESE BEPLANNING 

3-5.4.4.1 Die Aard en Doel van Stategiese Teologiese Beplanning 

maatskaplike of samelewings-funksie betref', of "die parogie met sy kort 
arms al die lewensterreine bereik?" (1982:85). Waar dit "die Kerk se taak is 
om elke tyd en elke kultuur te konfronteer en te deurdring met die 
Evangelie van Jesus Christus" en "die Koninkryk moet kom op elke 
lewensterrein", lyk dit of "kategoriale arbeid ... die oplossing kan hied" 
(1982:85). 
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Die gebruik van strategiese teologiese beplanning binne gemeentes het 'n 

paradigmaverskuiwing gebring in die beplanning en funkionering van gemeentes Die gevolg 

hiervan is dat gemeentes sistematies oor die kerk se roeping en funksionering teologies 

nadink, evalueer en beplan. Samelewingsveranderinge het verdere stukrag aan sodanige 

beplanning verleen (Hendriks & van der Merwe 1990:464,465). 

Dit is ook vir ons van belang want in sy funksionering hou die gemeente rue die 

gemeentelike status quo in stand nie. Die gemeente moet al die energie wat op onbeplande 

en onproduktiewe besig-wees uitgemors is, doelbewus gebruik om vorentoe te beweeg -

op die weg van die Here en Sy gemeente. Die gemeente leef immers uit die Bybelse 

waarheid dat God juis vemuwend, helend, herstellend en veranderend met sy skepping op 

weg is na die einde toe) - 'n koninkrykuitbreidende en -vestigende aktiwiteit. God sluit die 

gemeente by hierdie vemuwende werksaamheid in. Om doelgerig te funsioneer, vra dat 

daar duidelikheid sal wees oor waar die gemeente tans is (huidige situasie ), waar die 

gemeente wil uitkom (ideaal) en hoe om daar te kom (metode). Die gemeente moet in sy 

funksionering binne hierdie ordelike veranderingsproses begelei word (Hendriks 

1992b:l22; sien ook Nel 1988:49; 1994:16). 

Die funksionering van die gemeente word in diens van hierdie vemuwende werk van God 

gestel. Die funksionering van die gemeente maak deel uit van die bediening van en 

verandering binne die gemeente in lyn met God se bestaansdoet24 vir die gemeente (Nel 

1994:19). Daarom moet die funksionering van die gemeente beplan word. Beplanning van 

hierdie vemuwingsproses is 'n teologiese werksaamheid - 'n bediening. Strategiese 

teologiese beplanning voorsien die gemeente van 'n proses en fases waarlangs doel-gerigte 

funksionering kan geskied. "Die proses en die fases is slegs die weg waarlangs Hy, wanneer 

24 Oor die bestaansdoel van die gemeente waama Nel hier verwys, is daar 
breedvoerig gehandel in 3-3 (1-8) 



94 

en soos dit Hom behaag, die vemuwing laat gebeur" (Nel 1994:16,113). 

Hierdie proses word strategiese beplanning genoem, maar volgens Malan Nel mag dit 

beter wees om daama as gemeentelike strategiese beplanning te verwys (1994: 124) 

omrede dit meewerk aan die opbou van die gemeente - 'n teologiese werksaamheid en 

beplanning binne die gemeente as 'n lewende organisme. Hendriks verkies om te praat van 

"strategiese teologiese beplanning, met ander woorde, die metodiek is aangepas om die 

teologiese komponent, wat die mees wesenlike element vir die kerk is, in die proses te 

betrek (Hendriks 1992b:l24). Teologiese beginsels rig en begelei aldus die proses en dit 

gaan om mense, God se mense, die gemeente dus, wat tot doelgerigte funksievervulling 

(funksionering-GGH) in diens van God opgebou word (Nel 1994:124). 

Strategiese teologiese beplanning sluit gemeentelede in hierdie proses van beplanning en 

vemuwing in. Dit is immers gemeentelede wat "funksioneer'' binne die gemeente. In 

strategiese teologiese beplanning is daar nie 'n "van bo" proses aan die gang nie (die pastor 

besluit - Heyns 1986:66; Breytenbach 1992b:90}, maar dit geskied op 'n deelnemende wyse 

(gemeentelede neem deel). Dit vra groot aanpassings van die pastores maar die gemeente 

moet op die positiewe potensiaal van hierdie verandering gewys word. Wanneer die 

gemeente as liggaam-van-Christus funksioneer, kry lidmate weens die korporatiewe 

funkionering, vrylik geleentheid hiertoe25 (Richards 1970: 146; Snyder 1983 :246-255; 

Bisschoff 1991 :291; te Velde 1992b:36-45). 

In die proses van strategiese teologiese beplanning, word daar biddend na die Heilige Gees 

geluister en die Gees laat Hom nie onbetuig nie. Die Gees werk vemuwend in die gemeente 

volgens die Skrif Alles moet steeds getoets word aan die Heilige Skrif (Hendriks 

1992b: 129; te Velde 1992b:37). Vakwetenskappe, soos kommunikasiekunde, bestuurs-

25 Sien 3-5.4.1.2 - 3-5.4.1.3.1 
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wetenskap, die sisteemteorie en veranderingsdinamieka, het die fases van strategiese 

teologiese beplanning, deur navorsing blootgele. Eietydse insigte en metodes vir 

gemeentelike funksionering word teologies verwerk. "De Kerk heeft dat altijd al wel 

gedaan, maar het gebeurt nu systematischer'' (te Velde 1992b:41). Dit kan die God van 

hierdie geordende werklikheid behaag om langs die weg van dieselfde proses en fases heen 

ook vemuwing in sy gemeente (in hierdie geval as empiriese subjek) te bring (Nel 

1994: 114). Genade hef imrners nie die natuur (die kerk aan sy antropologiese en empiriese 

kant) op nie (Burger 199lb:28). 

3-5.4.4.2 Fases in Strategiese Teologiese Beplanning 

Nel (1994:120-124) sluit aan by Lippet - 7 fases (1958:130), ten Have - 5 fases 

(1973:106,107), Lissenburg - ses fases (1975:86,87), Hendriks"". 12 subverdelings binne die 

4 hooffases (nl. probleemidentifiseringsfase, skeppende fase, beplanningsfase en 

implimenteringsfase) (1992b:129; ook Hendriks & van der Merwe (1990:464-474))26 en 

Seifert & Clinebell - 5 fases (:83-), om die fases in die veranderingsproses te identifiseer. 

Nel (1994:123) vat dit saam in die volgende fases: 

Motivering, ontvriesing en missieformulering; 

gemeente-analise; 

strategiese beplanning; 

26 Hendriks ook later saam met van der Merwe (1992:577-584), onderskei 4 
fases onder die benaminge van analitiese/diagnostiese fase; beplannings-fase; 
toerusting vir di ens en implimentering. Hendriks & van der Merwe beskryf heel 
resent (1995:40-46) 'n prosesspiraal met drie vlakke (persoonlik; betrokke 
leiersgroep; geloofsgemeenskap) wat elk voort spiraal van die een groep en 
fases na die antler, deur analisering, visionering en strategie. 
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irnplirnentering van strategiese plan en bereiking van 

doelwitte; 

evaluering, stabilisering en herhaling van die proses. 

Langs hierdie weg word die funksionering van die gemeente gerig op die bestaansdoel van 

die gemeente en word daar sistematies en planmatig aan die realisering van hierdie doel 

aandag gegee. Strategiese teologiese beplanning bet vas 'n bepalende invloed op die 

funksionering van die gemeente. 

3-5.4.4.3 Strategiese Teologiese Beplanning: Gevare 

Strategiese teologiese beplanning bet ook sy gevare. Die kerk kan maklik 'n organisasie in 

plaas van 'n organisme wees/word. Die versaakliking van geestelike werk ("de managers 

over ons!") en 'n mensmiddelpuntige aanpak is ook 'n moontlike gevaar (te Velde 

1992b:54; Richards & Houldke 1980:151-157; Hendriks & van der Merwe 1990:465). Die 

gevaar bestaan verder dat die gemeente gesien word as 'n manipuleerbare sosiale eenheid). 

'n Dreigende eensydigheid met betrekking tot strategiese teologiese beplanning bestaan in 

die neiging tot verabsolutering van die waarde van strategiese teologiese beplanning. 

Deelnemende bestuur word soms so belangrik geag, dat daar geglo word dat lidmate se 

aktiewe betrokkenheid en deename in die proses van strategiese beplanning, daarsonder ver 

onder standaard sal wees. Die gevaar van hierdie siening le daarin dat strategiese teologiese 

beplanning so sentraal in die gemeente bediening geplaas word dat hy/dit die nuwe 

verlossende middel word om die gemeente tot lewenskragtigheid in Christus te lei. 'n 

Ander moontlike gevaar is dat die indruk gelaat word dat die Woord en die Gees van God 

nie sonder die instrument van strategiese teologiese beplanning deur kan breek in die 
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lewens van lidmate nie. 'n Verdere moontlike eensydigheid wat na vore kan tree, is die 

oorbeklemtoning van die proses as gemeenteproses waarin die ampte bloot help of aan die 

kant geplaas word. Die ampte word randfigure of selfs 'n soort kerklike bestuurspan. (Nel 

1988:2; Strauss: 1996) 

Spontaniteit moet steeds plek he, en die beplanning en funksionering moet rue 

organisatories gedwonge plaasvind nie (te Velde 1992b:63). Verandering moet geskied 

onder leiding van die Hoof wat deur Sy Woord en Gees regeer (Hendriks & van der 

Merwe 1990:465). Sou die pastor 'n outoritere bestuurstyl wil bly handhaaf sonder 'n ware 

diensknegkarakter, kan dit die proses tot nadeel wees. Waar die liggaams- en 

diensknegmetafoor sterk funksioneer, kan dit maklik onrealistiese verwagtings wakker 

maak en tot perfeksionisme neig (Hendriks 1992b:125), en kan die koninkryksdoel in die 

proses gemis word. 

3-5.4.5 

3-5.4.5.1 

DOELGERIGTE FUNKSIONERING VAN DIE GEMEENTE EN DIE 

GA WES VAN DIE HEILIGE GEES 

Die aard, doel en f unksionering van die gawes van die Heilige 

Gees 

In die funksionering van die gemeente word groot klem geplaas op die gawes wat elke 

gemeentelid van die Heilige Gees ontvang. In sy funksionering moet die gemeente aan 

hierdie handeling van God (gawes deur Sy Gees) ruimte gee. Dit is onmoontlik om Bybels 

met die gemeente besig te wees sonder om gawes emstig in berekening te bring (Jackson 

1982:208; Nel 1994:46). Wie sy gawes nie aanwend tot voordeel van die gemeente nie, 

doen die liggaam van Christus tekort aan. Verder, wie geen geleentheid kry/gebied word 

om sy gawe te beoefen nie, word deur die organisasie of struktuur van die gemeente 
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verhinder om sy bydrae tot die opbou van die gemeente van Christus te lewer. Elders stel 

Velema in verband met die struk:turering van die gemeente, Wat die struk:turering van die 

gemeente betref, moet daar vir lidmate onbestwiste geleentheid geskep word om met hulle 

gawes diensbaar te wees (vgl. Velema 1992: 15, 17). 

Elke lidmaat ontvang afsonderlik gawes van die Heilige Gees (Hendriks 1992b:72; ook 

Breytenbach 1992:405; Velema 1992:15), en hierdie verskeidenheid van individuele 

begaafdheidhef nie die eenheid en die korporatiewe funksionering van die gemeente op nie 

(Jackson 1982:192 ; Pieterse 1991a:87). Die gawes van die Heilige Gees word aan die 

gemeente gegee met die uitsluitlike doel van die heil en die welsyn van die korporatiewe 

liggaam van Christus, voor oe. Die sin van die individuele begaafdheid is diens tot 

opheffing van elke lidmaat/ledemaat in die liggaam (Meistre 1991:98; ook Breytenbach 

1992:405; Jackson 1982:196-202) - "die gawes is bouelemente wat gerig is op die 

funksionering (Kursivering: GGH) van die geheel van die liggaam van Christus" (Louw 

1985:31). Die gawes is dus nie 'n doel op sigselfnie, maar dit dien tot voordeel van almal. 

Pieterse stel dit skerp: "Bediening sonder charisma is leeg, en charisma sonder bediening is 

chaoties" (1991a:69; sien ook lKor. 12:7; Hendriks 1990:32; Richards & Martin 

1981:122). 

Gemeentelede is saam verantwoordelik vir die lewe van die gemeente (Dingemans 

1986:60). Die voltrekking van hierdie verantwoordelikheid kom tot uiting in die diens- en 

doelgerigte funksionering van gawes in die gemeente. 

Die feit dat elke gemeentelid 'n gawe van die Gees ontvang, hou konwekwensies vir die 

gemeentestruk:tuur in. Die gemeente as liggaam van Christus skep ruimte vir die 

charismatiese struktuur van die gemeente (Pieterse 1991a:86; Versteeg 1985:22). Binne die 

liggaam-van-Christus model vind die gawes die beste ruimte vir die funksionering van die 

gawes, en alleen ctaar bet dit alleen sin en waarde (Kruger 1989:72,73; Kinghorn 1976:41). 
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Die gawes bou die liggaam van Christus op maar dit is 66k tot heil van die 

hulpbehoewende naaste deur liefdevolle en hartelike ontferming en bewoendheid, deur 

sosiale sensitiwiteit/fyn aanvoeling en - betrokkenheid (te Velde 1993:89; ook Heyns 

1986:101; Krtiger 1989:15,19). Die gawes is nie alleen na binne (gemeente) gerig nie, maar 

dit werk ook mee aan die herste}27 van die gebroke wereld. 

Die Heilige Gees gee ook mense per se as gawes aan die liggaam van Christus (Efesiers 

4:11; Nel 1994:46) om sorg te dra vir die charismatiesefunksionering van die gemeente. 

"Zij doen dat door in te werken - als intermediair en instrument - op de heiligen. Zij 

stimuleren en activeren het diensbetoon" (Velema 1992:22). Hulle is verantwoordelik 

daarvoor om lidmate tot die beoefening van hulle gawes te stimuleer, om hulle vir hulle 

dienswerk toe te rus, en om hulle tot doeltreffende dienswerk (volgens gawes) te begelei). 

Hierdie dienswerk staan nie los van die charismata nie. Amp staan ook nie teenoor die 

gemeente nie28 en 'n hierargiese ampstruktuur is heeltemal onmoontlik wanneer mense 

ems maak met die charismata van die gemeentelede nie (Dingemans 1986:60; vgl. ook 

Knepper 1991:61; Pieterse 1991a:87; van Schalkwyk 1988:36; Nel 1986:50; Meistre 

1992: 118). 

Hierdie diens deur gawes geskied met lie/de as die regulator (1 Korintiers 13). Liefde 

verenig die gawes tot dienswerk. Paulus plaas die liefde bo gawes - nie as 'n altematief 

daarvoor nie, maar om die funksionering daarvan te reel en om dit van dinamika te 

voorsien. As God as die vrymagtige gewer van gawes erken word, te same met die eis van 

liefde in die beoefening van die gawes, noop dit 'n mens tot nederigheid en bewaar dit jou 

27 sien 3 -3. 4 vir sjaloom/heil van die gebroke wereld 

28 Sien 3-5.4.1.3 vir meer oor die verhouding tussen die ampte en die 
lidmate (vervolg van p58) 
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van afguns wat die effektiewe funksionering van die geloofsgemeenskap kan bedreig (van 

Schalkwyk 1988:28; sien ook Labuscagne 1985:69; Floor 1979:96; Breytenbach 1992:406; 

McNair 1976:40). 

3-5.6 Gevolgtrekking 

Die doel van die gemeente het 'n bepalende invloed op die funksionering en strukturering 

van die gemeente. Wanneer die funksionering van die gemeente binne die huidige bestel 

planmatig, met voile benutting van elke lidmaat en sy/haar gawes binne die ruimte van die 

liggaam-van-Christus model plaasvind, beantwoord die gemeente aan sy diens aan die 

koninkryk van God. 

3-6 ( V) DIE KONTEKS VAN DIE GEMEENTE - W AAR BESTAAN DIE 

GEMEENTE 

3-6.1 Die konteks van die Gemeente en die Noodsaaklikheid van besinning 

daaroor 

Dit is noodsaaklik om die saak van die konteks van die gemeente binne die konteks van 

hierdie studie aan die orde te stel, want in die praktiese teologie gaan het nie in die eerste 

plek om die dogmatiese notae ecclesiae as kenmerk van die gemeente nie, maar om die 

gemeente as sosiale sisteem (Dingemans 1986:58). Die gemeente moet ook binne die 

konteks van die huidige samelewing gesien word indien ons 'n prakties-teologiese 

perspektief wil handhaaf Dit beteken dat ons na die konkrete gemeente binne sy konkrete 

situasie moet kyk ( Pieterse 1991a:66). 



101 

Die kerk kan sy roeping alleen dan vervul wanneer hy weet hoe dit met horn en sy 

omgewing staan. Gemeentelede staan met die een been in die gemeente en met die ander 

been in die samelewing. Wanneer die gemeente nie verstaan hoe en hoekom hulle in hierdie 

tweeledige verhouding moet leef nie, loop gemeentelede die gevaar om in twee gesplits te 

word en dan kom die versoeking/ontstaan die moontlikheid om die een been terug te trek 

en net op die "gemeentebeen" of die "samelewingsbeen" te staan. Hoewel dit die lewe vir 

die lidmaat moontlik kan vereenvoudig, laat dit die lidmaat helaas ongeskik vir sy 

roepingsvervulling (Bardeloos 1979:7; ook van Wyk 1979:345). 

Besinning oor die konteks van die gemeente en die posisie wat die gemeente binne hierdie 

konteks beklee is nodig. Sou dit agterwee gelaat word, dreig die gevaar van 

realiteitsvreemde spekulasie en wensdenkery oor die rol van die gemeente in sy konteks. 

Hierdie gevaar is so groot dat die toekoms van die gemeente daarvan kan athang. Die 

gemeente het alleen maar 'n toekoms in die mate waarin dit afskeid neem van 

supematuralisme en dualisme en verlossing nie gereduseer word tot uitsig op 'n suiwer 

geestelike koninkryk of 'n salige hemelse toekoms alleen nie. Verder moet die gemeente 

ook nie alleen op homself konsentreer ("become introverted") as gemeente nie, maar die 

gemeente moet homself ook na buite keer en op andere rig - na die mens in die wereld en 

die wereld assulks (Schillebeeckx 1990:234; van der Ven 1993b:l7). Die gemeente moet 

"binnenste buiten" leef (Hoekendijk 1964). Die gemeente moet waak teen 'n 

wereldvreemdheid. Dit kan lei tot die perifisering van die gemeente. Die gemeente moet 

solider met die wereld wees om die nood en die behoeftes van die wereld te verstaan en om 

daarin te gaan staan met sy boodskap. Die kerk moet uit sy eeu-oue isolasie breek en weer 

"wereldse" kerk word, wat nie beteken dat die. kerk minder afgesonder vir Christus moet 

wees nie, maar dit beteken dat die kerk sy sakrale terrein moet verlaat en volop en voluit in 

die wereld moet gaan lewe, al is die kerk nie van die wereld nie. (Jonker 19565:51; ook 

Pieterse 1988:3; Noordegraaf 1980:12). J. A. Heyns (1989a:444) stel dit sterk: "Die kerk 
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is nie 'n ghetto-gemeenskap nie. Die kerk is nie 'n religieuse kokon, toegespin deur die 

drade van sy eie kulties-liturgiese hanctelinge nie; maar ewemin is die kerk 'n paleis van 

wysheid met teologies-dogmatiese formuleringe en konfessionele oortuiginge as 

eksklusiewe toegangspoorte. Die kerk mag horn nie - met of sonder die Skrif - in 'n eie 

aparte "godsdienstige tuisland'', desnoods ver van die wereld, terugtrek nie .. .in plaas van 

sy Godgegewe roeping te vervul, sluit die kerk horn dan op in sy eie vroomheid en 

verlustig hy horn in die vettighede van sy eie sekerhede". Die gemeente sal met 'n 

wereldvreemde benadering van raak nie smaak nie, inderdaad 'n modeme klooster sal word 

- 'n stukkie middeleeu in die stroombelynde tegniese middel-eeu van die twintigste eeu; dit 

help nie dat die gemeente met sy teologiese perdekarretjie na die mens van vandag kom nie, 

terwyl Mercedese toetend verby skiet (Louw 1980:38). 

Die gevaar bestaan natuurlik, aan die anderkant, dat die gemeente soveel kennis neem van, 

en aanpas by die samelewing wat die konteks van die betrokke gemeente vorm, "dat de 

eigenheid van de kerk verloren gaat" (van der Ven 1993b:l7). Die gemeente kan in so 'n 

mate assimileer met die wereld dat dit verwerelds en sy identiteit as God se 

koninkryksgemeenskap prysgee. Dan raak die gemeente werelds op die verkeerde manier. 

Die gemeente moet daarom voortdurend waak teen die gevaar van 'n doel-lose 

(koninkryksperspektiefl) vereenselwiging met die wereld. Die vraag is of die kerk die gesig 

van die samelewing of die gelaatstrekke van God se koninkryk vertoon? (Pieterse 1981:92; 

1988:3; vgl. ook Rottenberg 1980:71). 

Saam met die gemeente se deel-wees van die samelewing, is daar 'n kritiese afstand wat 

gehandhaaf moet word. "In die wereld maar nie van die wereld nie" beteken vir die 

gemeente 'n eenheid met die samelewing terwyl dit ook 'n kritiese afstand in die lig van die 

beginsels van die koninkryk handhaaf. As koninkryksgemeenskap is die gemeente geroep 

om enersyds bevrydend in die wereld teewoordig te wees, en andersyds self steeds vry te 

wees van die bande van wereldse waardes. Hoewel daar dus 'n kritiese distansie gehandhaaf 
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moet word tussen die gemeente en sy konteks, beteken dit nie dat die gemeente nou 

negatief of afwysend moet staan teenoor die wereld en die onmiddelikke konteks, of selfs 

moet afskei daarvan of moet wegvlug daaruit nie. Die Christelike kerk is immers 'n 

godsdiens wat hierdie wereld emstig opneem! Die getuienis van die gemeente moet deur 

woord en daad, in solidariteit met die mense gerig wees op die knelpunte van die huidige 

samelewing. Die rede hiervoor? Die Here van die gemeente is die Here van die wereld en 

soos die gemeente aan Hom behoort, so behoort die wereld aan Hom. En verder, diens aan 

God impliseer dus ook betrokkenheid by en besig wees met die wereld (Heyns J.A. 

1977:96,97; vgl. ook Combrink 1974:274; Zikmund 1983:59; Pieterse 1981:3; Snyder 

1985:81; van der Ven 1993b:17). 

J.A Heyns meen dat hierdie tweeledige verhouding ("fyn balans" - Pieterse 1988:3), 

positief op die volgende wyse gehandhaaf en beskryf kan word: "Die tweeledige 

verhouding van enersyds 'n openheid vir of solidariteit met en andersyds 'n afgegrensdheid 

met betrekking tot of antitese ten opsigte van die wereld sou saamgevat kon word in die 

dialektiese houding van kritiese solidariteif' (Heyns J.A. 1977:98,99). 

3-6.2 Die Konteks van die Gemeente: in die Wereld ter wille van die Wereld 

en die koninkryk van God 

Die gemeente van Christus bestaan nie in 'n vakuum op die aarde nie. "Die kerk se lidmate 

bestaan uit mense wat in die wereld woon en deel van die wereldgeskiedenis is" (Heyns 

1991:199). Die gemeente is 'n aktuele, sosiale werklikheid; 'n historiese, dinamiese, 

teenwoordige, empiriese en organiese werklikheid, oppad na die toekoms van die 

koninkryk van God. Die gemeente is onherroeplik deel van die samelewing en dit is nou 

eenmaal nie onaantasbaar verskans teen al die strominge en tendense in die hedendaagse 

wereld nie (du Toit 1978b:105; Pieterse 1981:3,92; 1991:2; 1991:62). Christene is burgers 
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van hierdie wereld. Hulle leef te midde van die mensdom en bulle is betrokke by die 

mensbeid vir wie Christus geleef, gesterf en voor op gestaan bet uit die dood 

(Homrigbausen 1959:73; ook Coetzee 1979:211). Bardeloos (1979:22) sien die gemeente 

as "bij de mensen in de samenlewing" en die gemeente "roep daar voor iedereen die bet 

boren wil. .. ". Die gemeente bestaan uit gewone mense wat lewe in die wereld en wat deel 

is van die samelewing. Die gemeente is immanent deel van hierdie tydruimtelike bestel. 

Deur die gemeente word die transendente God, immanent. Die gemeente is natuurlik in die 

eerste plek ecclesia Domini, en daarom bet die gemeente 'n bepaalde roeping, vorm en 

relasies. Dog, die sosiale omgewing is die konteks waarbinne die gemeente hierdie 

koninkryksdoel van God met sy gemeente verwesenlik. Die gemeente is in die wereld 

omdat dit die bestaansruimte is waarbinne die gemeente die beerskappy van Christus moet 

verwesenlik. Die gemeente moet binne konteks, in sy omgewing, daar waar by bestaan, 

uitdrukking gee aan God se bedoeling. In daardie bepaalde omgewing le die gemeente se 

berwinningstaak (Dingemans 1986:63; Nel 1994:129; Boos-Storm 1987:11). "Gemeentes 

moet werklik baie sensitief wees vir die leiding van die Here in bulle bepaalde 

omstandigbede en veral daarop konsentreer om wyer as net bulle eie gemeente se nood en 

beboeftes te kyk" (Hendriks 1992b:105). Daarom moet die gemeente bewustelik met die 

sosiale omgewing waarbinne by funksioneer, rekening bou en daadwerklik na "buite" tree 

ter wille van die bemiddeling van die koms van God en sy koninkryk na die mens. Die 

oorgrote meerderbeid van mense binne ons samelewing kan alleen maar bereik word 

wanneer die gemeente(s) inisiatief neem om bulle te binne bulle eie kleiner kontekste te 

ontmoet. Heil moet aan die mens in 'n bepaalde gemeenskap/samelewingsverband 

gekommunikeer word in die taal wat bulle die beste verstaan en binne 'n kulturele konteks 

wat bulle verstaan (Greenway 1978:50; ook Robinson 1992:47). 

Die gemeente moet mense aanraak op die vlak van elkeen se individuele, gesins- en breere 

maatskaplike behoeftes. Aanvoeling vir die gediffirensieerdheid en die prosesse van hulle 
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bestaan tesame met behoeftevervullingspatrone, psigo-dinamiese prosesse, demografiese 

beweging, sosiale groepe en sosiale werelde, wyses van interaksie, mag, invloed en 

dominansie, dinamiese instellings/instansies, horisontale en vertikale verhoudingsstrukture 

verhoog die gemeente se vermoe om op die mees effektiewe wyse kommunikatief te handel 

tot die doel-gerigte bemiddeling van die Evangelie om die Koninloyk te laat kom (Switzer 

1977:339; Warren 1965:vi; Van Rensburg 1990:90). 

3-6.3 Die Konteks van die Gemeente en die voorbeeld van Paulus: in die wereld 

ter wille van die wereld en die koninkryk van God 

Paulus is 'n uitmuntende voorbeeld in hierdie verband, 'n ware kontekstuele teoloog 

(Laubsher 1991:28-37; Joubert 1992:301-309). In respons op die roeping van Jesus, bet 

Paulus 'n baie bree wereld tegemoet getree. Hy bet met mense van uiteenlopende rasse en 

nasionale agtergronde omgegaan. Hy bet kontak gemaak met Jode uit die verstrooiing; met 

Grieke en Romeine in die hart van die Romeinse ryk maar ook met sommige in die 

uithoeke daarvan. Hy kry te doen met Sipriote, Masedoniers en die inwoners in die 

distrikte van klein Asie - selfs klein groepe uit Egipte, Kreta, Malta en waarskynlik ook uit 

Skitie. Verder het Paulus kontak gehad met verskillende filosofiese denkrigtings en 

verskillende godsdienstige groepe. Paulus bet in konflik gekom met 'n wye reeks van 

plaaslike en politieke owerhede. Voortvloeiend hieruit, bet Paulus eerstehands te doen 

gekry met verskillende vertakkings van heersende regsprosesse en -beslissings (Banks 

1980:13). In die proses bet Paulus nie alleen met al hierdie mense uit die samelewing 

omgegaan nie, maar hy bet hulle doel-bewus geakkomodeer ter wille van kommunikatiewe 

handelinge in diens van die Evangelie. In 1 Koritiers 9:22 lees ons dat Paulus van homself 

en sy bediening se: "Vir almal bet ek all es geword om in elk geval sommige te red". 

Bratcher stel in hierdie verband as dinamiese ekwivalent van die griekse teks, die volgende 
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altematiewe vertaling voor: "I adapt myself to the needs (or, conditions) of all kinds of 

people," of "I live (or, act) like all kinds of people to whom I preach the gospel" 

(Bratcher 1982:87). Om hierdie oogmerk te bereik, is geen selfontsegging te moeilik en 

geen prys te hoog nie. Die hoofsaak is dat hy probeer om ten minste sommige te red 

(Groenewald 1971:119; Banks 1980:14). Paulus was bereid om horn uitermate in te span 

om met mense te ontmoet - om kommunkatief teenoor hulle te handel in diens van die 

Evangelie. Deur dit te doen bet Paulus nie 'n kompromie gesluit of gekonformeer aan 

andere ten koste van sy getuienis nie. Paulus bet egter wet begryp dat om effektief met 

hulle te kan kommunikeer moet hy aansluiting vind en goed gebruik maak van kontekstuele 

invalshoeke ("contextual cues") (Lingenfelter & Mayers 1986:18). Dit beteken dat Paulus 

sy oe altyd oop gehou bet vir kontekstuele leidrade (houdings, handelinge en oortuigings) 

wat as aansluitingspunte kon dien vir sy eie boodskap en optrede (Banks 1980:14; Morris 

1958: 138, 139). 

Hierdie kontekstuele teologisering en kritiese solidariteit van Paulus is bedoel om 'n 

toespitsing daarvan in 'n bepaalde situasie te wees. Uitgaande van sy konkrete situasie en 

met die oog op dit wat hy by sy hoorder wil bereik, interpreteer Paulus die handelinge van 

God in Christus vir sy situasie. Die metafore in terme waarvan die Christusgebeure beskryf 

word, word deur die situasie gekleur en die situasie word in terme van die Christusgebeure 

evangelies belig. Dit beteken dat Christus absoluut is en steeds ook kontekstueel verkondig 

kan word, juis omdat Paulus Christus as absoluut ken en Hom daarom kontekstueel kan 

verkondig - 'n toespitsing van die boodskap aangaande Christus op en in 'n bepaalde 

situasie (vgl. Laubsher 1990:35,36,37). 

Paulus was dus iemand wat met fyn aanvoeling kennis gedra bet van die werklikhede 

waarbinne hy die Evangelie gekommunikeer bet en hy kon in so 'n mate daarby aansluiting 

vind dat dit die vertrekpunte vir horn geword het om sy boodskap tot verbreiding van die 

koninkryk van God oor te dra. 
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Om die voldonge werklikheid van die dinamiese wisselwerking tussen en kohabitasie van 'n 

betrokke omgewing deur die gemeente in die samelewing te verduidelik, kan ons die 

gemeente, in aansluiting by die bionomie, bestaande binne 'n biotiese gemeenskap beskryf 

Bionomie is "the study of the mode of life of organisms in their natural habitat and their 

adaptations to their surroundings" {Tulloch 1993: 139). Die woord "bioom" kan as 

wisselterm vir "biotiese gemeenskap" gebruik word. Die byvoeglike naamwoord "biotiese" 

("biotic" in Engels) beteken "pertaining to life" (Davidson 1950:96) - betreffende/met 

betrekking tot wat lewe~ so-ook "bio-" in Odendaal ((red.) 1984:94). Tesame met die 

selfstandige naamwoord "gemeenskap", word 'n biotiese gemeenskap (bioom) as volg 

beskryf, "A large naturally occurring community of flora and fauna adapted to the 

particular conditions in which they occur" (Tulloch 1993:139). Volgens Walker, "each 

organism within a biome has its own particular pattern of existance. Organisms adapt to 

play a particular role in the biome ... A complex of living things occupying a particular area 

is known as a biotic community'' (Walker 1974:1). Abbercromby beskou 'n biotiese 

gemeenskap as 'n "complex of communities" wat onderskei word deur 'n "distinctive" 

omgewing en klimaat {Abbercromby 1992: -sien "biotic community" in sy alfabetiese 

register). 

In die bionomie word 'n biotiese gemeenskap dus beskryf as die wyse waarop lewende 

organismes in wisselwerking ·en wedersydse beinvloeding 'n natuurlike omgewing bestaan, 

daardeur beinvloed word en daarby aanpas. Elke organisme het 'n eie manier van bestaan 

wat horn van ander onderskei. Elke organisme vervul in wisselwerking met die ander 

organismes, 'n bepaalde rol. 
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Eweneens is daar 'n "voortdurende interaksie" (Pieterse 1991a:66) in tenne van 

wedersydse beinvloeding en wisselwerking tussen die gemeente en samelewing. Enige 

gebeure in die gemeente of die samelewing het 'n invloed op die en uitwerking op die res 

van die sisteem en sisteme wat met mekaar verband hou. Die gemeente 'n lewende 

organisme is wat die hele tyd deur sy omgewing bemvloed word en wat terselfdertyd ook 

'n groat invloed op .sy omgewing29 kan uitoefen. 'n Gemeente leef in bepaalde 

verhoudings tot sy omgewing, hy reageer op sy omgewing. Wat in die plaaslike omgewing 

gebeur het uiteindelik ook 'n invloed op die mense van 'n gemeenskap en die lidmate van 

die kerk. 'n Gemeente kan dus as inklusief tot sy gemeenskap en die wereld beskryf word; 

dit is 'n oop sisteem waar wedersydse bemvloeding plaasvind. Floor beskou die gehele 

samelewing as 'n totaal van sekondere sisteme (Floor 1974:65; Hendriks 1992b:138; 

Pieterse 1991c:4; 1988:57). 

Die verband tussen Pieterse en Hendriks se beskrywing van die gemeente en sy plek in die 

samelewing, en dit wat in die Bionomie onder 'n biotiese gemeenskap verstaan word, is 

ooglopend. In verband met die saak van die konteks van die gemeente, kan ons dus die 

gemeente deel van 'n 'n biotiese gemeenskap noem. Hierdie perspektief plaas die hele saak 

van die konteks van die gemeente onder die soeklig; dit beklemtoon die gemeente se 

onlosmaaklike band met die onmiddelike omgewing van die gemeente en dit verruim die 

insig in die wisselwerking wat tussen die gemeente en sy omgewing (konteks) plaasvind30. 

29 Kursivering - GGH 

30 Die tweede wet van Tennodinamika dien ook as voorbeeld van 
wedersydse beinvloeding en die bepalende invloed van 'n dominante agent. 
Stoom, byvoorbeeld, sal altyd kondenseer tot water wanneer dit afkoel, en 
ys sal smelt wanneer dit warm word. Ekwilibrium word bereik by die 
dominante wetmatigheid. Dit is onomkeerbaar (Sien Coveney & Highfield 
1991:147,148;150-155). Flanders & Swann (aangehaal deur Coveney & 
Highfield 1991:151) druk dit as volg uit in die volgende woorde (van 'n 
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Ons ondersoekvraag wil by implikasie bepaal hoe die gemeente die dominante/bepalende 

organisme binne die bioom van die gemeenskap kan wees - en dit ter wille van die 

Koninkryk van God. 

3-6.5 Die konteks van die gemeente vra om 'n holistiese bediening 

Die gemeente moet jubel oor hierdie onlosmaaklike band met die samelewing. Die 

gemeente moet die afstand tussen horn en die omgewing waarbinne hy horn bevind, probeer 

oorbrug en wel op 'n veel-dimensionele/totale of holistiese wyse ("meerdimensioneel'', Nel 

1994:29). Belangstelling in al die fasette van andere se lewe, is nodig. In sy uittrede na 

buite behoort die gemeente betrokke te wees by die hele plaaslike gemeenskap (van der 

Poll 1984:63; Velema 1992:93). Betrokkenheid by die hele gemeenskap beteken dat elke 

aspek van die lewe in die gemeenskap binne die optiek van die gemeente kom en moet 

uitloop op daadwerklike semeiotiese bemoeiing. 

lied): 

You can't pass heat from a cooler to a hotter. 
Try if you like, you far better notter, 
'cause the cold in the cooler will get hotter as a ruler 
'cause the hotter body's heat will pass to the cooler. 
Oh you can't pass heat from a cooler to a hotter. 
Try it if you like, you'd only look a footer. 
Cold in the cooler will get hotter as a ruler 
- that is a physical law! 

Eweneens behoort die gemeente as dominant· die "temperatuur" van die 
omgewing te bepaal volgens koninkryksbeginsels. Vanuit 'n 
koninkryksperspektiefbehoort dit insgelyks 'n onomkeerbare wetmatigheid 
te wees. 
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Hoe meer holisties in aanpak 'n gemeente binne sy konteks te werk gaan, des te meer sal 

die Evangelie grondvat in die lokale, modeme werklikhede van sy hier-en-nou leefwereld. 

Greenway3 l gaan van die veronderstelling ("assumption") uit dat "only a holistic approach 

to urban mission can satisfy either the biblical injunctions or the needs of the city" 

(Greenway 1978:12; ook Greenway & Monsma 1989:52-54). Die gemeente moet leer om 

met die oe van Jesus na die gemeenskap te kyk, dan sal hy sekerlik tot groter diensbetoon 

aangespoor word. Diensbetoon32 wat soos Christus se diensbetoon gerig is daarop om elke 

mens te ontmoet in sy eie, besondere, totale nood en behoefte (Kritzinger 1991 : 153; 

Beals 1985: 137). 

In die proses om God se doel met die gemeente te verwesenlik, moet die mens buite die 

geloofsgemeenskap dus in sy totaliteit bereik word deur die Evangelie hoorbaar, sigbaar en 

tasbaar aan hulle te bedien. " ... die kerk is ook verbind aan die hele samelewing en het die 

roeping om die hele samelewing deur sy soutende werking te dien en te rig na die volheid 

van die komende Godsryk" (Pieterse 1981:76). Elke gelowige en ook die gemeente as 

gemeenskap van gelowiges het die roeping en die taak om suiwerend en vemuwend op die 

samelewing in te werk - op die bestaande verhoudings of verordinge. Dit beteken dat die 

gemeente/lidmate bystand moet verleen aan alle vorme van materiele, maatskaplike, 

psigologiese, liggaamlike en geestelike nood. 'n Komprehensiewe visie op die mens is 'n 

konsekwente weiering om die mens in kompartemente te verdeel, om dan na gelang van 

tyd, plek en omstandigheid hierdie oorsigtelikheid prys te gee en slegs die een of ander 

onderdeel van die mens te bedien. (Hoekendijk 1946:93; ook Floor 1974:85; Rossouw 

1991:489). Die koninkryk van God omvat immers die hele lewe in al sy vertakkinge en 

31 Vir Greenway is die stad 'n bepaalde samelewings-verband met '11 eie 
identiteit 

32 die nuwe lewensstyl van hulle wat burgers van die Koninkryk geword bet 
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verhoudinge. In verband met hierdie veel-dimensionele bediening aa.n die samelewing kan 

ons dus se dat indien ons begryp en bedoel wat ons se wanneer ons die Koningskap van 

Christus oor die ganse lewe bely, dat ons dan die vaa.ndel van Sy koningskap hoog moet 

hou en in geheel die lewe binne moet dra. Waar en wanneer dit gebeur, fasiliteer dit die 

opname van hulle wat nog nie deel van die koninkryksgemeenskap is nie om wesenlik deel 

van die geloofsgemeenskap te word en om self ook instrument te wees tot die bemiddeling 

van die Evangelie in diens van die koninkryk. 

God se heilsplan met die wereld behels baie meer as bloot net die "red van siele". Waar en 

wanneer hierdie eensydige perspektief wel bestaan, word die voile omvang van die 

heerskappy van God oor die totale lewe van 'n mens, in die proses versluier (Harland 

1989:81). Volledige mense in 'n totale samelewing val binne die trefwydte van God se 

koninkryk. 

Met "holisties" bedoel ons nie alleen "die totale mens" nie, maar dit dui ook op die veel

dimensionele raakvlakke wat tussen mense en gemeenskappe (en die gemeente en die 

samelewing) bestaa.n. Hoe meer geheg die sosiologiese, psigologiese en relasionele band 

tussen die bekeerling uit die samelewing en die lidmate/gemeente is, des te groter is die 

vrug aa.n 'n blywende oes 'n defuitiewe moontlikheid. Daarom die voorkeur om in hierdie 

verband eerder te praat van "die Evangelie bedien" (of "die Evangelie bemiddel"), want dit 

dui op 'n holistiese benadering wat die totale mens betrek en die veelwldige dimensies van 

kommunikasie tussen subjekte in ag neem. Hierdie kommunikasie tussen subjekte is ter wil

le van die koms van God na die mens. Tekens van die koninkryk moet in al die moontlike 

dimensies opgerig word. "Evangelie verkondig", sou net mondelinge verkondiging kon 

beteken (vgl.Mcgavran & Am 1977:12). 

Waar die hier-en-nou leefwereld van die gemeente en die persoon wat opgeneem word in 

die geloofsgemeenskap, veel-/heelvlakkig op mekaar betrek word, word daadwerklike 
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koninkryksbemiddeling deur die gemeente moontlik. Mense neig meer om christene te 

word sonder om nodig te he om groot gapings te oorbrug wat gemeenskappe van mekaar 

onderskei. Die gaping tussen die gemeente en die wereld het so wyd geword, dat die 

gebruiklike oorbrugging hiervan nie meer deug nie {Thatcher 1970: 13; ook McGavran 

1975:85-87). 'n Holistiese betrekking vemou egter hierdie gapings. Daar moet oor alle 

grense heen gegaan word om die heil van God te verkondig (Bosch 1992; Kritzinger 

1974:75). Wanneer dit gebeur, is die gemeente se koninkryksbemiddelende inisiatiewe 

sinvol en bestaan daar verhoudings waaruit opvolgwerk op 'n natuurlike en definitiewe 

manier voortvloei. Die nuwe lidmaat word in sy deelname aan God se plan vir sy gemeente 

omvattend begelei, opgebou en toegerus vir dienswerk/diensbetoning, en so kom die 

koninkryk van God in hulle midde. Die doel met hierdie insigte is om die funksionerende 

gemeente in sy werklike situasie te verstaan en te help om sy doel beter te realiseer, 

naamlik die kommunikering van die evangelie van Jesus Christus op so 'n wyse dat die 

gemeente self en ook die samelewing verander volgens die ideaal van die koninkryk van 

God (Pieterse 1991a:66). 

3-6.6 Die Konteks van die gemeente (holisties bereik): Die Blywende Vrugte van 

'n koninkrykslewe 

Die uiteindelike oogmerk met hierdie voorafgaande deliberasie is wat Arn noem "the 

problem of the fruit which remains" (McGavran & Arn 1977:11). Hierdie aspek kan nie 

sonder noodlottige gevolge uit die leef- en bestaanswyse van die gemeente weggelaat word 

nie. Dit kan inderdaad gebeur dat mense word bereik, selfs vir die Evangelie bereik, maar 

hulle word nie gelei en gehelp om lewenslange leerlinge van Christus te word nie. 

Geslaagde gemeentebou is onlosmaaklik verbind aan 'n bepaalde lewenshouding en 

persoonlike ingesteldheid, te wete 'n lewendige verhouding met Jesus Christus en 'n 

onvoorwaardelike "commitment" tot 'n lewenswyse van persoonlike dissipelskap (Nel 
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1994:236; Louw 1987:76). Du Toit (1978b:106) stet dit dat die werk van die koninkryk 

veronderstel volgelingskap ... en 'n versameling wat gerig is op die daarstelling van 'n nuwe 

Godsvolk. Daar moet dus nie net beslissings ("decisions") uit die samelewing vir Christus 

gemaak word nie, maar dissipels ("disciples"). 'n Beslissing vir Christus alleen, is 'n solo 

gebeure, beperk tot 'n spesifieke oomblik. Dissipel-van-Christus-wees dui egter op 'n 

termynverbintenis, opname in die liggaam van Christus. Opname in die liggaam van 

Christus bedoel die opname in die geloofsgemeenskap, die wesenlike deelwees daarvan en 

deelname aan die plan van God met Sy gemeente, volgens die ideaal van die koninkryk van 

God. W anneer iemand deel word van die liggaam van Christus en sy lewe openbaar die 

vrug van 'n lewe wat onder die heerskappy van God in Christus kom/is, dan is hy inderdaad 

ook burger van die nuwe volk van God. Wanneer dit gebeur, is die gemeente die 

dominante organisme in die gemeenskap waarbinne dit bestaan (McGavran & Am 1977: 11; 

sien ook Heyns 1989b:445). 

3-6. 7 Die Konteks van die Gemeente is 'n veranderende werklikheid wat 

gemeenskapseksegese noodsaak 

Ons moet sensitief wees vir die bepaalde omstandighede en behoeftes van 'n spesifieke 

gemeente en gemeenskap. Dit is van groot belang dat die gemeente na die veranderinge in 

ons samelewing kyk en sy lidmate help om dit te verwerk. Die omgewing is nie staties nie 

maar dinamies en voortdurend besig om te verander. Die omgewing 'n steeds veranderende 

werklikheid. In en saam met hierdie veranderende werklikheid is die gemeente onderweg. 

Mense se dinamiese sosiale situasie is dus die omgewing waarbinne hulle God se 

teenwoordigheid (mag/kan/sal) ervaar, en dit is die gemeente se verantwoordelikheid om 

hieroor te besin. Indien lidmate verstaan op watter manier sosiale omstandighede en die 

veranderinge wat daarin plaasvind, hulle lewens beinvloed, sal hulle beter toegerus wees 

om te onderskei hoe die samelewing moet verander sodat die wil (en die koninkryk) van 
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God daarin gestalte moet kry (Hendriks 1988:107; Boshoff 1990:1; Nelson 1989:85; 

Louw 1980:7; Nel 1994:129, 137). 

Hierdie veranderinge vind plaas op mikro- (plaaslike/lokale}, meso- (nasionale) en makro

(intemasionale) vlakke plaas. Belangrik in hierdie verband, is die volgende opmerkings van 

van der Ven (1993b:l 1): ''Nu kan de praxis van de kerk worden onderskcheiden naar het 

niveau waarop zij gestalte krijgt. Het microniveau heeft betrekking op de kerk voorzover 

zich in de lokale, regionale omgeving voltrekt. Het mesoniveau verwijst naar de kerk 

voorzover ze zich in de nationale en continentale omgeving realiseert. Het Makroniveau 

duidt op de kerk voorzover zij in de kontext van de intercontinentale en mondiale 

samenleving tot gestalte komt. Het gaat hier niet om een scheiding tussen drie niveaus, 

maar een onderscheiding. De kerk op het mikroniveau bestaat niet los van die op het 

mesoniveau, en deze laatste niet los van die op het macroniveau. Dit geld ook omgekeerd. 

De Kerk op het macroniveau realiseert zich niet onathankelijk van die op het mesoniveau 

en deze laatste niet onathankelijk van die op het microniveau". 

Dit is daarom imperatief dat Christene die kultuur van hul samelewing moet verstaan sodat 

die gemeente die gemeenskap effektief met die Evangelie kan binnedring maar ook sodat 

die gemeente homself kan bly handhaaf in 'n toenemende vyandige wereld. Die gemeente 

moet daarom opgebou word tot die nodige fynaanvoeling en onderskeiding van die 

dinamika van die samelewing en die prosesse wat daar werksaam is, sodat die gemeente 

optimaal die koninkryk laat kom in mense, strukture, gesindhede, ens. waarbinne God die 

gemeente geplaas het. Die sosiale f aktore wat in hierdie interaksie van gemeente

samelewing 'n rol speel, moet daarom onderken word as ons 'n greep op die konkrete 

gemeente en sy funksionering wil kry (Pieterse 1988:45; Getz 1974:213). Hiervoor is 

nodig dat die gemeente gewoon met die mens in die samelewing moet identifiseer, by horn 

in sy sinloosheid moet gaan sit om na horn te luister en te luister. 
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Ongelukkig is daar dikwels te min aandag gegee aan die bevordering van 'n sosiale 

toegeneentheid jeens die gemeente en die bou van brue van vriendskap en vertroue. Sou 

sodanige brue egter wel gebou word, sal kommunikatiewe handelinge ter wille van die 

koninkryk van God sinvol en doelgerig deur die gemeente is sy sosiale omgewing kan 

plaasvind. ( vgl Greenway 1978:76; Hesselgrave 1980:168). 

Dit is nie maklik om 'n analise te maak van die bepaalde samelewingsverband waarbinne 'n 

gemeente bestaan nie. Die modeme samelewing bet baie ingewikkeld geword - die 

hedendaagse samelewing vertoon wel 'n uiters gekompliseerde beeld (Noordegraaf 

1980:8; Floor 1974:65, 58). Die bont verskeidenheid (reenboog nasie) van ons huidige 

samelewing, bet dit hoogs interessant maar ook uiters ingewikkeld gemaak. Daarom is dit 

nie so eenvoudig om 'n beskrywing te gee van wat horn in ons dag voordoen nie. Daar is 

immers so 'n veelheid van verskynsels dat ons maklik verdwaal kan raak. Snelle 

verandering volg mekaar op. Wat vandag aktueel is, is more weer vergete. Elke tydspieel 

vertoon 'n ander beeld. Dit hef egter nie die verantwoordelikheid van die gemeente op nie. 

Die gemeente moet 'n doel-gerigte (koninkryksoptiek!) poging aanwend om die krisis en 

uitdagings van ons tyd te pyl. Meer luister en ruik en kyk en besin, en minder praat - eers 

luister en ruik en kyk en besin, dcin praat. Dit bly noodsaaklik dat die teenswoordige (veral) 

stedelike wereld - ook in Suid-Afrika! - bestudeer word en verstaan word deur hulle vir wie 

God roep om kommunikeerders van Sy heil te wees. Van Houten noem hierdie proses die 

eksegese van die gemeenskap (1988:19-23; sien ook Floor 1974:59; Greenway 1978:76; 

Noordegraaf 1980:8). 

3-6.8 Die konteks van die gemeente en die vemaamste verandering: 

verstedeliking 

'n Besliste samelewingsverandering waaroor daar geen onduidelikheid bestaan nie, waarvan 
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die gemeente van Christus deeglik kennis van moet neem en veral ook in Suid-Afiika 

rekening mee moet hou op plaaslike en gemeentelike vlak, is die besliste demografiese 

beweging van mense na die stad. Wilson (1984:9-16} maak in sy artikel met die 

betekenisvolle titel: "The field is the world and the world is increasingly urban", die 

volgende stelling: "Worldwide urbanization is today's dominant theme" ( 1984: 14). 

Verstedeliking is 'n harde werklikheid wat die kerk nie mag ignoreer nie. 

Terwyl in 1800 slegs sowat 5% van die wereldbevolking in stede gewoon het, word 

bereken dat teen die jaar 2000 meer as die helfde van die wereld se bevolking in stede sal 

woon. (de la Porte 1994:120). In 1960 het 115 stede 'n bevolking grater as 1 miljoen 

gehad. In 1980 het die totaal gegroei tot 227 stede en die verwagting is dat dit min of meer 

450 stede sal wees teen die jaar 2000 (Beals 1985:125). 

Volgens Greenway en Monsma (1989:44) se projeksie sal 79% van die wereldbevolking 

teen die jaar 2050 in stede sal woon. In 1980 woon reeds meer as 50% van die Suid

Afrikaanse bevolking in stede (91% blankes en 37% swartes). Die Suid-Afrikaanse 

stedelike bevolking sal na beraming toeneem van 16,2 miljoen in 1985 tot 35,7 miljoen in 

die jaar 2000. Die swartmense sal van die huidige 55% van hierdie totaal toeneem tot 

ongeveer 73/75% teen die einde van hierdie eeu, met 90%+ blankes en 80% bruinmense 

woonagtig in stedelike gebiede. Dit beteken 'n toename van ongeveer 20 miljoen vanaf 

1980 (Meiring 1990:589; De Gruchy 1970:9-10). 'n Stedelike bevolking in Suid-Afrika dus 

van 79% teen die jaar 2000. Dit beteken dat die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging 

metropolitaanse gebied teen die jaar 2010 kan ontwikkel in een van die 20 mega-stede m 

die wereld (Huntley, Siegfried & Sunter 1989:50,51)! 

Boshoff identifiseer demografiese beweging na die stad as 'n samelewingsverandering wat 

groot implikasies vir die gemeente in die negentigerjare inhou (Boshoff 1990:2-4). Die 

verkiesing van 1994 in Suid-Afrika en die vrye beweging van nie-blankes tesame met hut 
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toetrede tot lewensvatbare besoldiging, kan hierdie proses van verstedeliking huidiglik 

(soos in begenoemde beraminge aangetoon) in 'n stroomversnelling bring. Kerkspieel ll dui 

aan dat verstedeliking steeds sal toeneem (van Eeden e.a. 1986:22). Verstedeliking is 

sekere gebiede beteken ipso facto ook ontvolking van ander gebiede, terwyl die snelle 

bevolkingsaanwas ook bier in berekening gebring moet word. 

Omrede stedelinge elke dag met groat hoevee/hede mense in kontak kom, bespaar hulle 

psigiese energie deur by 'n veel kleiner groepie mense betrokke te raak. Die hoe digtheid 

van die bevolking in veral metropolitaanse gebiede, versterk hierdie proses van 

vervreemding, skuheid en onttrekking. Omrede die mens nie die vermoe bet om sinvol met 

skares in verhouding te staan nie, kom ek tot die konklusie dat daar in der waarheid geen 

mense (by/vir my) is nie. Dit word ook "overload"33 genoem en verwys na 'n sisteem se 

onvermoe om al die insette uit die omgewing te proseseer/verwerk, bloot omdat daar 

gewoon teveel insette vir die sisteem gelewer word om te behartig (Milgram 1977:25). 'n 

Oordaad van eise aan verhoudings binne die stad, le die vermoe tot sinvolle verhoudings 

lam. Ons leef in 'n tydsgewrig waar verhoudings juis van kardinale belang vir e:ffektiewe 

kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie is. Tog blyk dit dat die meeste 

Christene of geen noemenswaardige verhoudings met nie-Christene bet nie of dat hulle 

tewens ook nie oor die vermoe beskik om met hulle (die nie-Christene) in verhoudings te 

staan op so 'n manier dat dit vir hulle heilsaam is nie. Milgram stel dit ook dat "nothing is 

more characteristic of our urban life than the fact that we often gain extreme familiarity 

33 "overload" of "oorbesettingsdruk" word nie net m :fisiese 
digtheidsterme uitgedruk nie, maar ~-ander faktore soos die duur van 
oorbesettingsdruk speel ook 'n rol. "Die konsekwensies van 
oorbesettingsdruk vir menslike interaksie in stedelike verband is al deeglik 
nagevors" (Jordaan 1991:58). Hy verwys o.a. na die werk van Sundstrom 
1975, Weiner 1976; Stokols 1976; Smith & Connoly 1980; Liddel & Kruger 
1985). 
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with the faces of a number of persons, yet never interact with them ... the faces and the 

people are treated as part of the environment, equivalent to the scenery, rather than 

persons with whom one talks, exchanges greetings" (1977:51; ook Aldrich 1981:16). 

Hierdie gebrek aan wesenlike kontak tussen christene met nie-Christene34, asook die on

vermoe om in sinvolle, genade-bemiddelende verhoudings met hierdie nie-Christene te 

staan, is die resultaat van van 'n medemens-moe gemeenskap weens die te hoe blootstelling 

aan ander mense in die stad, met die gevolg dat mense hulself nou toeskulp om sodoende 'n 

mate van psigologiese ekwelibrium te bewerkstellig. 

Die stad is 'n toestand van die gees, 'n manier van optree (Jordaan 1971:935). Hierdie 

toestand: stad, kan die gemeente in so 'n mate beinvloed en vorm dat die gemeente nie 

langer "will be the servant of God with redeeming power for the salvation of men" 

(Greenway 1987:12). Hierdie sosiale omgewing en die gevolglike geestestoestand ("stad") 

en die gedragspatrone wat daarmee gepaard gaan, het 'n beduidende invloed op die 

gemeente en met name op die gemeente se aankoppeling by mense36. 

Ter wille van effektiewe intermediere handelinge ter wille van Gods koninkryk moet daar 

met hierdie dinamiese werklikhede rekening gehou word. Daarom moet die gemeente nie 

in die lig bg. werklikhede versink in, en nie verval in moedeloosheid nie want "urban 

34 Ter wille van effektiewe kommunikatiewe handelinge in diens van die 
koninkryk 

35 sien ookLouw 1980: Die stad in die mens 

36 Sien die volgende bronne vir 'n meer volledige uiteensetting van die stad 
as sosiale omgewing en die geestestoestand en gedragspatrone van mense 
binne die stad: Christensen 1988:35-54; Claerbaut 1983:31-48, 69-112, 
129-188; Bradbury 1989:5-53; Louw 1980:37-53; Van Houten 1988:19-48 
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ministry needs tot celebrate the city!... the celebration begins with the discovery that the 

city is an act of God's creation just as much as is all of nature. We need tot celebrate the 

city because God deeply loves the city, both because He created it and it is His abode" 

(Linthicum 1991:20). Diens aan die koninkryk vra daar om. 

3-6.9 Die konteks van die gemeente en die uitdagings van tyd en ruimte 

Die uitdaging van tyd en ruimte, d.i. die omstandighede van die gemeente in terme van sy 

sosiale omgewing, maar ook die leeftyd daarvan, hou implikasies in vir die 

kontekstualisering van die gemeente. 

Die omstandighede van die gemeente is in die voorafgaande aan die orde gestel. Die leeftyd 

van die gemeente (met ander woorde of dit 'n jong gemeente is of 'n reeds gevestigde een) 

is hier tersake. 

Die leeftyd van die gemeente Gonk of reeds gevestig) kan ook 'n invloed he op die mate 

waarin die gemeente ter wille van die koninkryk van God as instrument van Sy genade

bemiddelende handelinge, in sy omgewing kommunikatief handel. 

Wanneer die gemeente gevestig raak, lei dit tot 'n gevoel van gearriveerdheid en 

selftevredenheid. Die aanvanklike vlam blus en die visie vir 'n impakmakende bestaan in tyd 

en omstandigheid (konteks) verdwyn. Ondersoeke toon aan dat gemeentes, soos mense, 

vinnig groei wanneer hulle nog jonk is. Namate volwassenheid intree, vertraag die groei en 

taan die uitreiking na andere - en lg. is juis die snypunt van dianamiese groei van gemeentes 

(Zunkel 1987:85). In plaas van om tred te hou met die uitdagings van nuwe tye en 

omstandighede, lei die vestiging en stabilisering van die gemeente tot 'n gevoel van 

gearriveerdheid en selftevredenheid. Sodoende het die gemeente beweeg van jonk tot 

gevestig en stagnasie tree in. Die lidmate verloor die doel wat God met die gemeente het, 
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uit die oog. Hulle tree nie meer op as bewerkers van sosiale verandering deur tekens van 

die koninkryk daar op te rig sodat die gemeenskap vemuwe word om die trekke van die 

koninkryk van God te weerspieel nie. In hierdie geval gebeur dit helaas nie (sien Hall 

1974:44). 

Hierdie gees van gearriveerdheid en selftevredenheid, van ekklesiologiese introversie weens 

die leeftyd van die gemeente, wotd opgehef wanneer die gemeente tot verstaan kom dat 'n 

positief-evangeliese interaksie met sy konteks 'n opgawe van die gemeente is; en wanneer 

die gemeente gelei word om hierdie opgawe waar te maak. W aneer dit gebeur, sal hierdie 

visie tot 'n lewe ter wille van die koninkryk en die wereld, die gemeente se gedrag binne sy 

omgewing bepaal, ongeag die leeftyd van die gemeente. 

3-7 SAMEVATTING - HOOFSTUK 3 

Die gemeente van Christus is die instument wat God gebruik om Sy koningsheerskappy op 

aarde te vestig. Die oorsprong, doel, identiteit, funksionering en konteks van die gemeente 

is in die lig hiervan bespreek. Dit hied aan gemeentebou 'n konsep van die gemeente vanuit 

'n koninkryksperspektief, sodat die dienstigheid van gemeentebou aan die koninkryk van 

God - wat via die gemeente binne 'n bepaalde konteks moet realiseer-, binne die kader van 

die ondersoekvraag ondersoek word. 

-0000000-



HOOFSTUK4 

DIE VERHOUDING TUSSEN DIE KONINKRYK, 

KERK EN KOSMOS 

Ter orientasie 

In hoofstuk twee is die koninkryk van God beskryf en in hoofstuk drie het die gemeente aan 

die orde gekom. In die hoofstuk oor die gemeente (c 3) is die verband met die koninkryk 

telk:ens in die behandeling van elke aspek nl. die oorsprong, doel, identiteit, funksionering en 

die konteks van die gemeente, uitgewys. Dit het in besonders by die bespreking van die doel 

van die gemeente, breedvoerig aandag geniet. 'n Herhaling van hierdie materiaal is nie nodig 

nie. Dit beteken geensins dat die dinamiese verhouding tussen hierdie twee entiteite uitgeput 

is nie. Die besondere aard van die verhouding tussen die Koninkryk en die Kerk word in 

hierdie hoofstuk nader bepaal. Hierdie verhouding omvat ook kosmiese dimensies ( - die 

samelewing maak deel hiervan uit). Daarom dat dit hier spesifiek in behandeling geneem 

wordl. 

1 Sien 3-4.1 en die toepaslike voetnota in verband met die verhouding tussen die 
Kerk en die plaaslike gemeente 



4-1 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE KONINKRYK EN DIE KERK 

4-1.1 Die Koninkryk en die Kerk: 'n Duidelike Onderskeid is van Kardinale 

Delang 

122 

In die lig van die moontlike verwarring oor die verhouding tussen hierdie twee tersake 

begrippe soos dit in die lewe van die kerk kan manifesteer, rig Snyder 'n tydige waarskuwing 

en bevestig hiermee die belang van duidelike onderskeid tussen hierdie twee begrippe en 

insig in die aard en doel van hierdie verhouding: 

"The church gets into trouble whenever it thinks it is in the church business rather than the 

Kingdom business. In the church business, people are concerned with church activities; in 

the kingdom business, people are concerned with Kingdom activities. Church people think 

about how to get people into the church; Kingdom people think about how to get the church 

into the world. Church people worry that the world might change the church; Kingdom 

people work to see the church change the world; when christians put the church ahead of 

the kingdom, they settle for the status quo and their own kind of people. When they catch a 

vision of the kingdom of God, their sights shifts to the poor, the orphan, the widow, the 

refugee, "the wretched of the earth", and God's future" (Snyder 1983: 11 ). 

'n Koninkryksperspektief moet in die kerk bestaan en die kerk se werksaamhede en visie op 

sy taak in die wereld, bepaal. Bestaan dit wel, dan is die verhouding tussen die kerk en die 

Koninkryk 'n gesonde verhouding. Die koninkryk moet dus die kerk se hooffokus wees - die 

kerk moet allereers die koninkryk soek, en die wil van God (Matteus 6:33). Buiten die 

koninkryk, het die kerk ook dus geen doel op sigself nie. Dit is juis die primere band met 

die Koninkryk van God wat aan die kerk 'n wesenlike funksionaliteit ("in sy geroepenheid 

op hierdie aarde") toe ken (du Toit 1978b:l02, 106). Waar die aard van die verhouding 

tussen die kerk en die Koninkryk egter nie verstaan word en dit nie in die daaglikse lewe van 

die kerk gestalte kry en gehandhaaf word nie, daar loop die kerk die gevaar om sy 
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bestaansdoel te negeer en buite die plan van God met Sy kerk, te handel. Alleen in soverre 

die gemeente2 diensbaar stel aan Gods Koninkryk, sa1 by 'n verteenwoordiger van die 

Koninkryk wees (Lindijer 1962: 180). Duidelikheid oor die verhouding tussen die kerk en 

die Koninkryk is van kardinale belang. 

4-1.2 Die Koninkryk en die Kerk is nie ldenties nie 

"Koninkryk en kerk is nie identies (kursivering: GGH) nie" (Heyns 1977:22). Daarom moet 

ons alle simplistiese vereenselwiging of direkte identiteit tussen die kerk en die koninkryk 

afwys. Die kerk is nie die koninkryk nie en die koninkryk is nie die kerk nie. Vir 

Schnackenburg is die "Gottesherrschaft" en die kerk nie identies nie, maar daar is "wel een 

betrekking tussen beide" (Lindijer 1962:99). Die gemeente is nie gelyk aan die Koninkryk 

nie - hoe nou hulle ook al aan mekaar verbonde is - want die Koninkryk van God is veel 

omvattender, breer, inklusiewer as die gemeente3. Volgens Jonker (1954:49) word die kerk 

nie met die koninkryk gelyk gestel nie. Dit sa1 verkeerd wees om die koninkryk van God met 

die kerk te identifiseer. Die vroee kerk bet die verhouding tussen die koninkryk en die kerk 

ook nie verstaan as sou hulle identies wees nie. Barth merk op dat "the message of Jesus, as 

far as we see it today, allows for neither identification of Church and reign of God ... " (Barth 

1968:94; ook Watson 1978:51). Merkwaardig genoeg vind ons geen identifikasie tussen die 

2 Hierdie en enkele aanhalings verder in hierdie hoofstuk, gebruik die begrip 
"gemeente" in plaas van "kerk" om die verhouding met die koninkryk te beskryf 
Binne hierdie verhouding bly die plaaslike gemeente enersyds die vergestalting van 
die Kerk in die bree en andersyds geld dit wat waar is van die verhouding tussen die 
Koninkryk en die kerk, ipso facto ook vir die verhouding tussen die koninkryk en 
die gemeente. Sien ook 3-4.1, en voetnota 

3 Sien voetnota 2 
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Kerk van tydens eerste vier eeue van die christelike era met die koninkryk van God op aarde 

nie. Kerk en Koninkryk van God is nie dieselfde ding nie. Hulle was ook nie as dieselfde 

beskou in die vroee kerk nie - die vroee kerk wat hulleself tog as die ekklesia beskou bet en 

terselfdertyd voortgegaan bet om die koninkryk van God te verkondig (Flew 1943 :22; 

Schmidt 1951:41). Beyerhaus (1992:29) stel dit: "The Church is not identical with the 

Kingdom of God. But she is the transitory communal form of it in the present age, and 

through his Church Christ exercises a most important ministry towards the visible coming of 

the Kingdom". (sienookDu Toit 1978b:106; vanderPoll 1984:31). 

Augustinus (gebore in die laat-vierde eeu) is iemand wat hierdie identifikasie gehuldig bet -

in besonders in sy De Civitate Dei XX, 9, "dus is de kerk ook nu al bet Rijk van Christus en 

bet Rijk der hemelen" (Lindijer vert. 1962:96). 

4-1.3 Die Koninkryk en die Kerk: Intensief verbonde 

Dit beteken nie dat daar nie 'n intensiewe verband tussen die kerk en die Koninkryk bestaan 

nie. 'n Onlosmaaklike band bestaan tussen die koninkryk en die kerk. Trouens, die kerk en 

die evangelie wat deur die kerk ter wille van die koninkryk gekomrnunikeer word, moet 

verstaan word vanuit die perspektief van die koninkryk. Geen ander perspektief op die kerk 

en die Evangelie is enigsins moontlik nie. Die gemeente4 is gemeente in perspektief van die 

koninkryk - anders is dit geen gemeente nie. Volgens du Toit (1978b:104) is die mees 

bevredigende definisies van die kerk definisies wat in die lig van die koninkryksverkondiging 

gemaak is, en verder meen by dat die kerk ontvang sy bestaan en grond uit die koninkryk 

(1978b:106). Die koninkryk is dus beslissend vir ons opvattinge oor die kerk. Watson haal 

vir Alfred Loisy aan wat se: "Jesus proclaimed the kingdom of God, and what came was the 

4 Sien voetnata 2 
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Church" (Watson 1978:51). Hierdie twee entiteite is dus so intensief aan mekaa.r verbind 

dat ons stellig kan se: Die kerk is die hart van die koninkryk van God op aa.rde (Lindijer 

1962:164; sien ook du Toit 1978b:l02, 106; Nel 1994:25). 

Omrede hierdie twee groothede nl. Kerk en Koninkryk nie identies is aan mekaa.r nie, en die 

kerk verstaan moet word vanuit die perspektief van die koninkryk, staan hulle ook nie 

antiteties teenoor mekaar nie. Ons kan die voile impak van die deurbreking van die 

Koninloyk in die wereld nie ten voile verreken as ons nie met die kerk rekening hou nie. In 

dieselfde sin kan ons nie ten voile die kerk beskryf sonder om nie ook die 

koninloyksperspektief daarby in te sluit nie. Geen leer kan oor die koninkryk ontwikkel 

word nie, sonder om die kerk daarby te betrek, en daa.r kan ook niks oor die kerk gese 

word, sonder om nie ook die koninkryk daa.rby te betrek nie, want die koninloyk van God 

en die Kerk hoort by mekaa.r. Namate die kerk deur die verkondiging van die Evangelie 

groei, word die koninkryk op aa.rde gevestig. Die resultaat van die vestiging van die 

koninloyk, is die groei van die kerk. Die kerk is die resultaat van die vestiging van die 

Koninkryk (Lindijer 1962:181; van derPoll 1984:30). 

4-1.4 Die Kerk is Teken van die Koninkryk 

J.A. Heyns onderskei 'n heenwysende en 'n deelnemende perspektief van die kerk op die 

koninloyk wat in ag geneem moet word om die verhouding tussen kerk en koninloyk die 

beste te verstaan (Heyns 1977:24-28). Vanuit die heenwysende perspektief beteken dit dat 

die kerk teken is van die koninkryk (ook Rottenberg 1980:54-62; Hendriks 1988:106; 

Jonker 1954:49; Theron 1978a:89-99, 1978b:l42-147; van der Walt 1962:181; Webber 

1984: 19-30; e.a). 

Om teken van die koninkryk te wees, maak die omvattende bestaansdoel van die kerk uit. 

Die kerk is vir die wereld 'n teken van God se transformerende genade in die lewe van Sy 
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burgers; dit is 'n lewende simbool van Christus se heerskappy oor mense (Greenway 

1978:84; Nel 1994:24). Dit is deur die semeiotiese bestaan van die kerk dat die wereld die 

nuwe orde, die koninkryksorde, moet kan sien waarvan die kerk · praat. Dit behaag God om 

in en deur die kerk sy koninkryk ten toon te stel en aan te toon5 hoe dit lyk waar God regeer 

en mense as sy eiendom sy Koningskap bely, geniet, eerbiedig en dien. Die bestaan van elke 

gemeente6 en sy funksionering behoort 'n deursigtige vertoonvenster op die koninkryk van 

God te wees (Nel 1994:11; ook du Toit 1978b:105). Die kerk is nie 'n toegeplakte 

vertoonvenster met 'n geheime uitstalling wat eers op die laaste dag oopgemaak sal word 

nie. Nee. Die kerk (elke gemeente) is 'n openbare vertoonvenster in sy omgewing midde in 

'n God-vervreemde wereld: so lyk dit waar God regeer, '"n tlitsstraal (daarvan) in die 

wereld" (Nel 1994: 11; Floor 1974:32). Die kerk bet dus tot verantwoordelikheid en taak om 

'n teken te wees wat nie weerspreek kan word nie. In die kerk is dit die duidelikste te sien 

hoe Christus die wereld regeer en hoe Sy heerskappy ontplooi. Deel be aan en verband hou 

met die be-teken-de saak, impliseer duidelik dat lg. (die koninkryk) veel groter en heerliker 

is as die teken (die kerk) self Dit beteken dat die kerk nie die saak self is waarom dit gaan 

nie. Die gemeente 7 is nie self die heil nie en ook nie 'n doel op homself nie. Die Koninkryk is 

ewig, die kerk is van verbygaande aard. As ruimtelike begrip is die Koninkryk veel ruimer as 

die kerk. Die Koninkryk bet kosmiese dimensies (Heyns 1967:13). Ruimtelik val die 

Koninkryk en die skepping saam, 'n stelling wat nie vir kerk en skepping geld nie (Sien 

Bosch 1982:374 ev.; Theron 1978a:92; Jonker 1954:49). 

5 My kursivering in hierdie paragraaf 

6 Sien voetnota 2 

7 Sien voetnota 2 
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Vanuit die deelnemende perspektiefhet die kerk voor God die status van koninkryk-op-die

wyse-van-die-kerk. Hierdie status moet gedurig waargemaak word, en dit geskied deur 

intensiewe verdieping en ekstensiewe uitbreiding (Heyns 1977:23-25). Die kerk moet 

daarom in sy arbeid altyd die koninkryk voor oe hou: kerk-wees is doelbewuste, 

daadwerklike teken-wees van die koninkryk. 

God wil dat Sy koninkryk in die wereld sal kom, en die kerk is in diens gestel van hierdie 

voortdurende koms van die koninkryk in die wereld. God gebruik die kerk as die subjek vir 

die volvoering van hierdie doel, nie omdat Hy dit nie op ander wyses kon doen nie, maar 

omdat hierdie manier sy geopenbaarde wil is. Meer nog, gemeentewees is op sy beste om 

hierdie koms van God te dien en te bevorder (Nel 1994:12). Gebeur dit nie, het die 

gemeente8 verwereldlik en sy roeping versaak. In sy handelinge, in sy diens en 

verkondiging, moet die kerk as teken die Ryk aanwys en aanmeld, proklameer en 

demonstreer. Die ryk van God is die kritiese maatstafwaaraan die kerk homselfbeoordeel: 

Is die kerk teken van die koninkryk of nie. Hierdie visie op die Koninkryk van God dien as 

korrektief op die doen en late (teken-wees) van die kerk. 

4-1.5 Die Kerk is nie volledig Koninryk nie 

Alles in die kerk is nie koninkryk nie, omdat die kerk nog nie volledig van die werking van 

die sonde gereinig is nie, en die heerskappy van God in Christus nog nie in alles wat die kerk 

doen voltrek (het) nie. Alles in die koninkryk is nie kerk nie omdat die heerskappy van God 

soms deurbreek daar waar die kerk nog nie bestaan nie. Wanneer ons in die begrip 

Koninkryk onderskei tussen die objektiewe heerskappy van God (God regeer oor mens en 

kosmos) en die subjektiewe heerskappy van God, plaas ons die kerk onder die subjektiewe 

8 Sien voetnota 2 
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heerskappy van God, omdat die kerk in hierdie bedeling die terrein is waarbinne die 

koningskap van God bewustelik aanvaar word. Dit beteken egter nie dat die subjektiewe 

aanvaarding van die koningskap van God binne die kerk volledig is nie. Behalwe 'n 

kwantitatiewe begrensing, vertoon die kerk dus ook 'n kwalitatiewe begrensing. Almal wat 

aan die kerk behoort is nie terselfdertyd/noodwendig burgers van die koninkryk van God 

nie. Alie numeriese groei in die kerk dui nie noodwendig op groei/uitbreiding van die 

koninkryk van God nie (Wagner 1981:10; ook Theron 1978a:90). Mense behoort soms 

nomineel aan die kerk maar hulle het hulleself (nog) nie aan die heerskappy van Christus 

onderwerp nie. Diegene wat dit wel doen, is burgers van die Koninkryk van God. Die kerk 

is dus daardie segment van die wereld wat homself bewustelik aan Christus onderwerp, 

Hom gehoorsaam en Hom dien - stamelend, struikelend, maar tog! (Bosch 1979:221; 

Coertzen 1992:49). Daar is ook mense wat burgers van die koninkryk is maar wat nie aan 

die kerk behoort nie al behoort dit die geval gewees het, want die ondervinding van redding 

is onvolledig en ook nie Bybels nie sander die ware ondervinding van die gemeente as 

gemeenskap van God se mense, en as dienaar van die koninkryk (Snyder 1983: 17)). Hierdie 

burgers van die Koninkryk moet ook lidmate van die kerk word. 

4-1.6 Die Kerk bestaan ter wille van die Koninkryk, en vir andere 

Die kerk staan in diens van die koninkryk as bedienaar van God se versoening, ter wille van 

die wereld. Sodoende is die kerk "the only society in the world which exists for the sake of 

those who are not members of it" (Neill 1968:76). God het die wereld so lief gehad dat Hy 

Sy enigste Seun na die wereld gestuur bet. En dit is as gevolg van hierdie selfde liefde dat 

God vandag Sy kerk dienend na die wereld stuur. Deur die wereld te dien, dien die kerk die 

koninkryk van God. Vanuit die perspektief van die koninkryk van God verstaan die kerk dat 

hy ter wille van die wereld bestaan - in die wereld, ter wille van die wereld. Dietrich 

Bonhoeffer het die volgende treffende stelling in hierdie verband gemaak, "The church is the 
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church only when it exists for others ... " (Bonhoeffer 1971:382), "fur-andere-dasein" (ook 

Hendriks 1988:106; Lindijer 1962:208; Rottenberg 1980:67). Die bedoeling hiervan is 

duidelik: Die kerk het alleen bestaansreg wanneer hy vir andere bestaan: Die kerk bestaan 

ter wille van ander om deur God gebruik te word om hulle (die "ander") te bring tot in Sy 

versamelde gemeenskap van verlostes. Dit gebeur wanneer die heerskappy van God in 

Christus aanvaar word. Dit vra van die kerk om sodanig met die "nie/nog nie" verloste 

wereld te identifiseer in 'n oop koinonia, dat die heil, die sjaloom en daarmee saam God se 

kosmiese plan, ook in hulle lewens sal voltrek. Hoewel Sundermeier met die formulering 

van Bonhoeffer probleme ondervind (Bosch 1992:375) en hy eerder sou wou praat van die 

kerk met ander, in plaas van die kerk vir ander, verander dit nie bedoeling van die 

interpretasie van Bonhoeffer se formulering soos hier uiteen gesit nie. Trouens, Sundermeier 

se aanpassing in Bonhoeffer se formulering, sluit aan by en onderskryf bogenoemde 

(Bonhoeffer se) interpretasie. Die kerk bestaan volkome ter wille van die koninkryk van 

God, en daarom ter wille van die wereld. 

4-1. 7 Die Koninkryk en die Kerk se Taak daaromtrent 

Die doel van God met die kerk het in hoofstuk 3 (3-3) ter sprake gekom. Hierdie doel van 

die kerk word nou bepaald in die verhouding met die koninkryk, beskryf. 

Die plan/taak/doel wat God met Sy kerk het, is die proklamering en realisering van die 

Koninkryk van God. Die kerk van God (be-)staan in verband met die verlossingswerk wat 

God in die in-sonde-vervalle wereld wil voltrek. Die kerk maak deel uit van God se 

reddende handelinge met/in die wereld-in-sonde. Die kerk is die instrument om herstel 

tussen God en mens te bewerk.. Die heil in Christus moet verkondig word. Die heil is die 

heerskappy van Christus. Die koninkryk van God = die heil in Christus. God het dus 'n 

antwoord vir die nood van die mens. Hy kom alles heel maak wat die sonde stukkend 
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gemaak het - mens en kosmos. Dit is die heil wat God bring. "Heil beteken dat God sy ganse 

skepping wil heelmaak" (Konig 1980:5; ook van Ruler 1945:61). En dit doen Hy deur vir 

Hom 'n gemeenskap van mense rondom Christus versamel, hulle wat Sy heerskappy erken 

en bely: Sy kerk as bemiddelaars van die koninkryk. As versamelde volk van God is die kerk 

die koninkryksgemeenskap in die wereld. Die taak van die kerk is om as deel van God se 

kosmiese plan, ware koninkryksgemeenskap te wees en die heil wat daar in Christus is, aan 

en in die wereld te bedien. Waar die kerk as ware gemeenskap van God lewe tot Sy eer en 

God se doel met die kerk realiseer, daar word die koninkryk van God sigbaar in hierdie 

wereld. Die kerk is God se herstelde gemeenskap, 'n nuwe gemeenskap en skepping, wat die 

eintlike karakter en bedoeling van God met die mens en sy wereld, sigbaar maak en 

demonstreer in die wereld. Waar en wanneer ook al die kerk as so 'n gemeenskap van 

verlostes in Christus'naam versoening tussen God en mens en mens bedien, en heil en heling 

bedien aan 'n wereld wat deur die sonde(-val) stukkend gebreek is, daar vervul die kerk sy 

taak en kom die koninkryk van God: Die heerskappy van God voltrek in hulle en die 

koninkryk word deur hulle gebou. 

Nader bepaald kan ons die volgende se oor die taak van die kerk ter wille van die 

koninkryk: Die kerk - as Christus-belydende kerk - is instromente van die Heilige Gees by 

die herskepping van die wereld tot koninkryk van God. "Die kerk is in 'n sekere sin Gods 

reaksie op en oplossing vir die probleem van die sonde. In 'n sondelose wereld sou daar 

geen kerk gewees het nie - soos daar trouens in die skepping voor die sondeval ook geen 

kerk was nie" (Heyns 1977:34; vgl. ook Heyns & Pieterse 1991:63). God gebruik Sy kerk 

om herskeppend deur die Gees, die mens en die aarde te reinig van die sonde sodat die 

koninkryk van God in en deur almal en alles sal blyk. Hierdie herskepping beteken eintlik 

herstel, en wel in die sin dat namate herskepping plaasvind, in der mate vind die herstel van 

die koninkryk van God plaas. Die kerk staan in diens van hierdie proses. 

Die kerk is die dienaar van die koninkryk (Jonker 1954:50; Webber 1986:42). Die kerk 
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bestaan uit mense wat hulle onderwerp aan die heerskappy van Christus, die koning van 

Gods ryk, nou hulle koning. Omdat die kerk die heerskappy van Christus bely en beleef, is 

hulle dienswillige dienaars van hulle koning en staan hulle in diens van die koninkryk. "De 

kerk is de dienaar van bet Koninkrijk, omdat zij zich onderwerpt aan de heilzame 

heerschappij van de Koning" (van der Poll 1984:31). Die diens van die kerk ter wille van die 

koninkryk bestaan hoofsaaklik uit hulle kommunikatiewe handelinge. Die kommunikatiewe 

handelinge van die kerk van Christus, is handelinge in diens van di,e koninkryk van God. 

Hierdie kommunikatiewe handelinge bewerk profeties-proklamerend die realisering van die 

koninkryk van God in die wereld. In die Nuwe Testament word Jesus geteken as die 

messias, die profeet wat die koningskap van God proklameer. Hierdie proklamasie roep 'n 

nuwe profetisme op: die volgelinge van Jesus - hulle wat deur die verkondiging van Jesus 

onder die heerskappy van God leef - proklameer ook nou in die gesindheid van Christus en 

roep met woord, daad en gesindheid om die realisering van God se koningskap in almal en 

alles. Hierdie kommunikatiewe handelinge aan die kant van die kerk betoon en betuig 

geheel en al en heel eenvoudig die vreugdevolle boodskap dat die Christus onder ons is, en 

dat - deur Hom - die mag van die koninkryk van God aktief aan die werk is by ons (Bons

Storm 1987:99; Nygren 1956:23). In sy volvoering van die getuienistaak kommunikeer die 

kerk aan die wereld dat Christus gekom bet en dat die koninkryk van God aktief in en deur 

die kerk, onder ons gestalte aanneem. 

In sy arbeid ter wille van die koninkryk, bet die kerk bet 'n bepaalde taak en daarom 'n 

bepaalde boodskap om te bring: Die kerk bet maar een boodskap en dit is die koninkryk in 

al sy gestaltes. Daarom kan ons die volgende van die kerk se nl. dat dit is 'n vergadering van 

gelowiges in die ruimte van die koninkryk, ter wille van die koms van hierdie ryk. Alles wat 

die kerk doen, doen dit dus as gestuurde van Christus; dit leef vir die koms van hierdie ryk. 

Dit is die allesomvattende getuienistaak van die kerk in die wereld (Du Preez 1990:259; 

ook Theron 1984:138). 
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Die kerk is die kanaal waarlangs die geregtigheid van God, Sy heil en herstel aan die in

sonde-vervalle en deur-sonde-gebroke wereld, bedien word. Daarom is die kerk die 

belangrikste skakel tussen die koninkryk van God en die samelewing (Floor 1974:61). 

Sodoende is die kerk geroep "to exhibit the righteousness of His Kingdom before the world, 

charged with the proclaming the Kingdom in the world and summoning men to its covenant 

relationship ... The Church, then, is called to be a people ever whom God rules, who exhibit 

the righteousness of His Kingdom before the world" (Bright 259:161). Die koninkryk van 

God moet daarom deur middel van die Kerk inwerk op die samelewing en op die strukture 

van die maatskappy. Die verkondiging van die Koningskap van Jesus Christus deur die 

kerk, bet maatskappy-vemuwende krag. Bestaande strukture sal geheilig word en sondige 

strukture van binne uit vernietig word (Floor 1974:86; 35). 

Die doel van die kerk is om die koninkryk te laat kom, om dit uit te bou. Die kerk is die 

instrument wat God gebruik om al die dimensies van die koninkryk te realiseer. Dit het dus 

ook betrekking op God se doel met die skepping - die kerk staan in diens van die tot 

voleinding gekome Godsheerskappy wat die doel van die skepping is. Die roeping en 

doeleinde van die kerk in sy breedste omskrywing is om as volk van God en as liggaam van 

Christus diensbaar in die wereld te wees aan die koms van die ryk van God in sy 

volkomenheid. Die koms van die ryk waarin uiteindelik elke knie voor die Here sal buig en 

die verlossing van die kosmos tot voile openbaring gekom het (Pieterse 1981:74; ook 

Hendriks 1988:106). 

Die kerk is ook die strydende arm van die koninkryk van God bier op aarde. Die kerk bely 

die heerskappy van Christus, kondig dit aan en is daartoe verbind om onder die heerskappy 

van sy Koning tot die einde toe te volhard as die ekklesia militans. Wanneer mense deur die 

kommunikatiewe handelinge van die kerk tot geloof in Christus kom en kinders van God 

word, word hulle burgers van die koninkryk van God. Die koninkryk van God ken egter 'n 

teenwerklikheid, en dit is die ryk van die hose (Kuyper jr. 1932:290; sien ook Green:l981; 
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Huysamen 1990; Buheck 1975, 1984; Phillips 1970; Penn-Lewis 1977). 

Volgens Luther staan daar teenoor die ryk van God, ook die ryk van die satan (Lindijer 

1962:103). Binne die raamwerk van die koninkryk hestaan daar 'n koninkryk-opponerende 

leermag wat - in die woorde van Johannes - deur die owerste van hierdie wereld aangevoer 

word (Johannes 12:31; 14:30; 16: 11). Die Godsryk is egter die sterkste ryk. Die ryk van die 

hose is reeds deur Christus oorwin maar die ryk van die hose werk steeds parasiterend in op 

die teenswoordige werklikheid en die kerk moet strydend daarmee rekening hou. Die Kerk 

proklameer die heerskappy van Christus in elke area van die lewe en wereld wat onder die 

terende invloed van ryk van die hose is (sien Beyerhaus 1992:30). 

4-2 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE KONINKRYK, DIE KERK EN DIE 

KOSMOS: CHRISTUS, DIE DETERMINATOR VAN HIERDIE 

ONDERLINGE VERHOUDINGS 

4-2.1 Christos staan Sentraal in God se Heilshandelinge met die Kerk en Kosmos 

God se heilshandelinge voltrek nie net in die kerk alleen nie, maar dit het die herstel van die 

hele skepping in die oog. Die koninkryk van God kom in kosmiese sin. Alles wat deur die 

sonde uit God se skeppingsintensie geruk is, · moet weer inlyn met Sy oorspronklike 

hedoeling gehring word. Die Koninkryk moet weer ten voile gestalte aanneem. Daarom 

moet die heil -"alles is heel" (Konig 1980:5) - voltrek word in alles wat deur die sonde 

aangetas is: algehele herskepping moet plaasvind. Dit is 'n taak wat tyd en ruimte, alles van 

die hemel en van die aarde, van tyd en ewigheid omspan. Koninkryk en kerk en wereld is 

God se eiendom (du Toit 1978:106; ookKotze 1957:24; Konig 1970:329). 
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In hierdie heilshandelinge staan Christus sentraal. Christus beklee as die messias-koning die 

ereplek in die Koninkryk van God. In Hom het die koninkryk van God sigbaar geword - in 

die profesiee aangaande Hom, sy koms, prediking, lyde, sterwe, opstanding en hemelvaart. 

Die hele kosmos val binne die trefwydte van sy heerskappy en dit dui die voile omvang van 

Sy heerskappy aan. Christus is bepaald ook die hoof van die kerk. (Joh. 1:1-4; Kol. 1:18). 

Christus staan dus sentraal in die kerk en die Koninkryk. Ook in die kosmos. Wie kosmos 

se, moet ook Christus se; wie Koninkryk se, moet ook Christus se; wie kerk se, moet ook 

Christus se. Christus is die Determinator (Bepaler) van die verhouding tussen hierdie drie 

groothede. Hierdie unieke, kardinale en primere posisie van Christus in die kosmos, in die 

Koninkryk en in die kerk moet daarom gehandhaaf en verreken word. (vgl. ook Vorster 

1993:529; Coertzen 1992:37-50). 

4-2.2 Christos staan Sentraal in die Voltrekking van God se Heilsplan 

Die voltrekking van God se plan (Koninkryk) vir kerk en kosmos, vind sy kulminasiepunt in 

Jesus Christus, die messias-koning van Gods ryk. Christus, die messias-koning beklee nie 

alleen in die kerk die sentrale en allesomsluitende posisie nie, maar ook in die kosmos. Die 

totale heerskappy oor mens en kosmos word aan Hom gegee deur Sy Vader (1 Kor. 15:28; 

Ef 1 :22; Kol. 1: 15-20). 

Christus is die integrasiepunt buite wie alles uiteenspat en hulle ware sin verloor: Hy is die 

bestaansvoorwaarde van Sy kerk en die Kosmos - alles kry in Christus weer 'n middelpunt. 

As sentrale itegrasiepunt is Hy Hoof van alle dinge (du Toit 1978:109). Christus se daad van 

versoening wat op die mensheid gerig is, word ook op die kosmos betrek omdat die hele 

skepping ten nouste betrokke is by wat met die mensheid gebeur (vgl. Romeine 8:19-22). 

Christus se kosmiese mag en betekenis en die hele heilsplan van God word in die Skrif in 

kosmiese dimensies geskilder. Wat met Christus gebeur in die uitwerking van Gods wil, 
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word in 'n perspektief geteken waarvan die afmetings nie beperk is tot die grense van die 

kerk nie. (du Plessis 1962:121,122). 

Christus, die koning van Gods kosmiese ryk, se heerskappy en herskeppingstaak omvat die 

totale geskapene. Christus het die mens en die wereld kom red - die verlore mensdom en die 

wereld in sy aards-stoflike sin (Konig 1970:336). Hy is alles en Hy sal by die voile 

ontplooiing van die Koninkryk, alles vir alles wees. God se "bedoeling was om alles wat in 

die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus" 

(Efesiers 1: 10). Aile dinge het immers deur Hom ontstaan en sonder Hom het nie een ding 

ontstaan wat ontstaan het nie (Joh.1 :3). Paulus skryf in hierdie verband: "Hy is die beeld van 

God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe ho die 

skepping. God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat 

gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, 

gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy daar, en deur Hom 

bly all es in stand" (Kol. 1: 15-17). Van Christus skryf Paulus verder dat "die Een wat 

neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het ho alle hemelruimtes om alles met sy 

teenwoordigheid te vul" (Efesiers 4:10). En in Kolossense 1:20: "Deur die bloed van Sy 

Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die 

hemel met Homself versoen". Hierdie hoopvolle belofte van totale herstel sluit ook die 

skepping in (Romeine 8:21 ): die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die 

verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders 

van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting 

(Theron 1978a:88). 

4-2.3 Christos se Posisie en Taak binne die Beilsplan van God bet Kosmiese 

betekenis 
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Die posisie en taak van Christus binne die heilsplan van God, het kosmiese betekenis. 

Christus is die kosmiese Christus en daarom neem die verlossing wat Christus bring, 

kosmiese afinetings aan. Christus beoog in Sy verlossingswerk die bevryding en verlossing 

van die ganse kosmos. Deur Hom word die werklikheid van die Koninkryk van God 

gerealiseer namate die kerk vandag Sy heerskappy bely en kommunikeer aan almal wat ore 

het om te hoor. Verder moet Sy heerskappy oor alles en almal bely word en moet die 

Koninkryk sodoende kom in alle verhoudings, strukture en die natuur. Die einddoel van 

hierdie kommunikatiewe handelinge van die kerk is wanneer die heilsplan van God in 

Christus, in sy kosmiese dimensies, totaal voltrek en God alles vir alles sal wees (I Kor. 

15 :28). So word die kerk dinamies ingeskakel by die kosmosverowerende werk van die drie

enige God (Nel 1994:34). God se reddende en bevrydende handelinge werk deur die mens 

vemuwend in op die ganse kosmos en op al die strukture daarvan. Dan is God se plan met 

Sy kerk voltooi en het die Koninkryk van God ten voile ontplooi. Christus word erken en 

geeer vir wie Hy is (sien Floor 1974:29,30). 

Die voorafgaande is 'n opdrag wat elkeen wat uit genade herskepping beleef het en deel 

geword het van die kerk van Christus, moet vul met verwondering oor die Here van hulle 

heil. Hierdie verwondering stig ywer vir die saak van God. "As ons werklik verwonderd is 

oor die Naam van ons Here en begaan is daaroor dat Hy steeds grootgemaak moet word oor 

die hele aarde, sal ons ook verwonderd wees oor sy vingermerke. En ons sal ons taak as 

heersers oor die skepping met entoesiastiese verantwoordelikheid aanpak en daarmee sal ons 

ook in ons dade die Naam van ons God oor die hele aarde uitdra" (Muller 1991:101). 

4-3 Samevatting 

Duidelikheid is nodig oor die verhouding tussen die koninkryk en die kerk. Onduidelikheid 

hieroor kan daartoe lei dat die kerk sy bestaansdoel negeer en buite God se koninkryksdoel 
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met die kerk handel. Die voorafgaande hoofstuk het duidelikheid gebring en die nodige 

onderskeid getref Die koninkryk en die kerk is nie identies nie maar dit is tog intensief 

verbonde. Die kerk is teken en die strydende arm van die koninkryk al is dit nie volledig 

koninkryk nie. Verder is duidelikheid nodig oor die verhoudings tussen die Koninkryk, die 

Kerk en die Kosmos. Die besondere bepalende posisie van Christus binne hierdie 

verhoudings is aangedui. Hierdie verhoudingbepalende posisie van Christus is van kardinale 

belang vir die kerk wat binne die wereld tekens van die Koninkryk oprig. Christus staan 

sentraal in God se heilshandelinge met die kerk en die kosmos, Hy staan sentraal in die 

voltrekking van God se heilsplan vir kerk en kosmos en die posisie en taak van Christus 

binne God se heilsplan is kosmies in omvang en betekenis. 

Die aard van die verhouding tussen koninkryk, kerk en kosmos, te same met die bepalende 

rol van Christus binne hierdie verhoudings, moet binne gemeentebou verreken word. 

-0000000-



HOOFSTUK5 

GEMEENTEBOU EN DIE KONINKRYK VAN GOD 

Ter orientasie 

Ons ondersoekvraag wil vasstel wanneer gemeentebou die koninkryk van God dien. Dat 

gemeentebou binne die gemeente moet plaasvind, spreek vanself Dat die gemeente die 

objek van hierdie bouwerk is, blyk uit hoofstuk 3: Die gemeente het immers sy oorsprong 

van God; die gemeente beskik oor 'n bepaalde identiteit; die gemeente bestaan met 'n 

bepaalde doel; die gemeente funksioneer op 'n bepaalde wyse; die gemeente bestaan binne 

'n bepaalde konteks. 

Die vraag is egter of gemeentebou voldoende die perspektief op die koniokryk van God, 

binne die gemeente verreken? Werk gemeentebou voldoende mee aan die bereiking van die 

koninkryksdoel van God met die gemeente? Hou gemeentebou genoegsaam rekening met 

die volle omvang van die werklikheid van die koninkryk van God? Verdiskonteer 

gemeentebou die werklikheid van koninkryk van God binne die gemeente? Maak 

gemeentebou horn, weens 'n moontlike gebrekkige perspektief op die koninkryk van God, 

skuldig aan een-ogigheid en tonnelvisie? Verhinder 'n gemeentesentriese optiek 

gemeentebou om ten volle in diens van die koninkryk van God te staan? Die vraag is: Staan 

gemeentebou ten volle in diens van die koninkryk van God? 
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5-1 GEMEENTEBOU IN KONINKRYKSPERSPEKTIEF 

God se heerskappyl is 'n universele werklikheid. Die hele geskapene is die terrein van Sy 

koninkryk. Die koninkryk van God is 'n werklikheid van veel groter omvang as die 

kerk/gemeente2 alleen - dit strek verder as die kerk. God is koning nie net van die kerk 

alleen nie maar ook van die hele kosmos. 

God se heilshandelinge voltrek nie net in die gemeente alleen nie, maar dit bet die herstel 

van die hele skepping in die oog. Elke mens, te same met die hele skepping, is voorwerp 

van Gods heilshandelinge. Geen aspek van hierdie wereld staan los van die werklikheid van 

die koninkryk van God nie en daarom val niks buite die trefwydte van God se heerskappy 

nie. Elke tyd en kultuur moet met die Evangelie van Jesus Christus gekonfronteer en 

deurdring word. "Geen duimbreedte van hierdie aardse werklikheid mag die koningskap 

van God ontsnap nie. Die koninkryk moet kom op elke lewensterrein" (Pieterse 1982:85). 

Geen lewensterrein staan buite die moontlikheid/werklikheid dat die koninkryk daarin kan 

deurbreek nie. 

Die koninkryk van God moet daarom op elke terrein van die lewe realiseer. Die koninkryk 

van God moet 'n deurbraak maak in elke aspek van die mens se bestaan. Tekens van die 

1 Die Heerskappy van God (sien veral hoofstuk 2) word allereers hier aangebied 
omrede die koninkryk van God die saak is waarop gemeentebou orienteer in die lig 
van ons ondersoekvraag. Dit is bepalend vir die aard, funksie en doel van 
gemeentebou. Daama word gemeentebou se verband daarmee straks toegelig 

2 Sien hoofstuk 4 en tersake voetnotas en kruisverwysings in verband met die 
verhouding tussen die kerk en die gemeente asook met die koninkryk van God 
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koninkryk moet in elke lewensfeer, in die natuur, in die totale kosmos opgerig word. Alles 

is immers voorwerp van God se herstel en herskepping. Die ganse wereld moet herstel 

word as die koninkryk van God. 

5-1.1 Skematiese voorstelling: 

Figuur 1: Die verhouding koninkryk, gemeente en die kosmos 

5-1.2 Verduideliking van die skematiese voorstelling 

A - Die koninkryk van God 



B - Die gemeente 

C - Die wereld 

D - Christus 

i - Die omvang van God se heerskappy 

ii - Die "reeds" van die koninkryk van God - die heerskappy van Christus seevier hier 

iii - Die "nog nie" van Gods koninkryk - Die terrein van die gemeente se handelinge 

iv - Die terrein van gemeentebou 
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v - Die ontplooiing van God se Ryken die herstel van die wereld as koninkryk van God 

Die A-sirkel dui op die koninkryk van God. Die B-sirkel dui op die gemeente, en die C

sirkel dui op die wereld. Die D-punt wys op Christus, die sentruml. 

3 Sirkel C (wereld) kon ook in die B- posisie, en die gemeente (B), waar C 
(wereld) is, geplaas word. Dan sou die volgorde van die sirkels van buite na 
binne soos volg gewees het: A - Koninkryk; B - wereld; C - gemeente, met 
D (Christus) as middelpunt. Die rede vir sodanige omruiling sou wees om 
die wereld groter as die gemeente aan te dui. Hierdie voorstelling sou die 
volgende vir gemeentelike arbeid inhou: namate die gemeente groei 
(uitwaarts na A (Koninkryk)), word die B-sirkel (wereld) deur die gemeente 
ingeneem en nader die A-sirkel (Koninkryk) geskuif omdat dit sou beteken 
dat die gemeente tekens van die koninkryk binne die wereld oprig 

Bogenoemde voorstelling ( 5-1.1) word egter verkies omrede dit diens aan 
die koninkryk van God as uitgangspunt handhaaf Die uitgangspunt is dus 
nie soseer die handelinge van die gemeente nie - dit sou immers die 
implikasie wees van 'n omruiling soos in die eerste paragraaf van hierdie 
voetnota voorgestel. Ter wille van die uitbeelding van die 
koninkryksdienstigheid van die gemeente (en die rol van gemeentebou in die 
proses) word daar eerder van die koninkryk via die gemeente na die wereld 
beweeg en word alle arbeid eventueel vanuit 'n koninkryksperspektiefverrig 
met 'n gerigtheid op Christus as die middelpunt van alles (koninkryk, 
gemeente en wereld). Dit hied vir ons 'n blik op die proses van 
koninkryksdienstige bediening (en nie op die skaal d.i. of die wereld kleiner 
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Die A-sirkel omvat die B-sirkel - die kerk, asook die die C-sirkel, naamlik die wereld, 

totaal. 

Pyl - i strek van die koninkryk-sirkel (A) tot met die D-punt: Christus - volstrek alles in en 

vir almal met die voleinding. Pyl - ii strek van die koninkryk (A) tot en met die gemeente 

(B). Dit dui op die "reeds" van die koninkryk - die heerskappy van Christus seevier. Pyl -

iii dui op die gemeente (B) wat die grense van die wereld (C) oorsteek - die "nog nie" van 

Die koninkryk van God. Beide gemeente (B) en kosmos (C) val binne die sfeer van die 

koninkryk (A) , maar die heerskappy van Christus word nog nie (ten volle) bely nie. 

Pyl - iv strek van die koninkryk (A) tot die wereld (C). Dit maak die terrein van 

gemeentebou uit - dit dien die ontwikkeling van die koninkryk deur die op- en die uitbou 

van die gemeente as koninkryk van God (pyl - i verleng, die ruimte A-B verruim en sirkel

B beweeg nader aan die sentrum); andersyds word daar 'n aanslag bewerk op die grense 

van die wereld (pyl - v verkort, die ruimte C-D verruim en sirkel-C beweeg nader aan die 

sentrum) - gemeentebou dien die ontplooiing van die koninkryk deur die herstel van die 

wereld as die koninkryk van God. Sodoende staan gemeentebou binne die gemeente en die 

wereld in diens van die koninkryk van God. 

5-2 DIE VERHOUDING: KONINKRYK VAN GOD EN GEMEENTEBOU 

Gemeentebou moet met hierdie volle omvang van die werklikheid van die koninkryk van 

God rekening hou, meer nog, dit moet uitmond in die koningsheerskappy van God in alles 

of groter as die gemeente is nie). Op hierdie wyse sluit die voorstelling soos 
aangebied ( 5-1.1) beter aan by die ondersoekvraag en die argumentering 
daaromtrent, soos in hierdie proefskrif aangebied 
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en in alma! (Labuschagne 1985:69). Gemeentebou moet hierdie ruim perpektief op die 

koninkryk van God verreken. Gemeentebou moet 'n Koninkryksbewussyn binne elke aspek 

van gemeentehandelinge kweek. Wanneer dit gebeur, werk gemeentebou mee aan die 

bereiking van God se koninkryksdoel met die gemeente. Dan staan gemeentebou in diens 

van die koninkryk van God. Dat dit egter huidiglik maar in 'n beperkte mate plaasvind, 

blyk 'n werklikheid te wees - veral gesien in die lig van die aspekte wat vanuit 'n 

koninkryksperspektief deel te wees van gemeentebou. Straks meer hieroor. 

5-3 ASPEKTE VIR DIE AANDAG VAN 'N VERRUIMDE GEMEENTEBOU 

VANUIT 'N KONINKRYKSPERSPEKTIEF 

Dat gemeentebou huidiglik wel dienstig is aan die koninkryk van God - hoewel in 'n 

beperkte mate - staan vas. Bouwerk wat tans in gemeentes plaasvind, het eniger mate 'n 

koninkryksdimensie in die sin dat die heerskappy van Christus binne die gemeente erken 

word, en dit word ook bevorder deur kommunikatiewe handelinge wat die heerskappy van 

Christus aan mense bedien wat nog nie deel van die gemeente is nie; en wanneer hulle dit 

(Christus) aanvaar en deel word van die gemeente, word die gemeente uitgebou. Dog, 

vanuit 'n koninkryksperspektief moet die visie van gemeentebou beslis nog verder verruim 

word. 

Dit is nodig om nou eksplisiet aan te dui wat die verruiming van die diens aan die 

koninkryk van God behels - wat behoort in reele terme binne die blikveld van 'n verruimde 

gemeentebou te kom. Dit is haas onmoontlik om hier 'n volledige oorsig te gee van elke 

aspek van die mens se bestaan binne die samelewing en die wereld, waar tekens van die 
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koninkryk van God opgerig behoort te word. Die feit bly dat die koninkryk van God die 

bestemming van alle samelewingsverbande is (JA Heyns 1986:11 e.v.; 1989:314). Ek sal 

belangrike kategoriee uitlig, om sodoende 'n bree funksionele aanduiding te gee van wat 

ook in die huidige tydsgewrig aandag behoort te geniet in koninkryksdienstige 

gemeentebou. Hierdie kategoriee kan van mekaar onderskei word maar dit kan nie van 

mekaar geskei word nie. Die kompleksiteit en verweefdheid van die verskillende kategoriee 

sal so 'n afgeslote skeiding nie duld nie. 

Hierdie kategoriee word bepaal vanuit die verhoudings waarbinne 'n mens staan (Heyns 

1978: 119-13 7). Verhoudings veronderstel kommunikasie, en die teologiese kriteria vir 'n 

kommunikasieteorie vind ons in wat ons koninkrykswaardes kan noem (Heyns & Pieterse 

1990:56,57; Pieterse 1988:43). Hierdie kommunikasieteorie, gebasseer op 

koninkrykswaardes, veronderstel 'n grondige antropologie (Pieterse 1990:57), wat 

noodsaaklik is vir genadebemiddelende verhoudings. 

Die volgende kategoriee is verhoudings waarbinne die gemeente kommunikatief handel in 

diens van die koninkryk. Gemeentelede word deur gemeentebou toegerus om ook da.8.r 

(kategoriee) en daarvolgens (koninkrykswaardes) kommunikatief te handel en tekens van 

die koninkryk op te rig. 

5-3.1 ANTROPOLOGIE 

Gemeentelede leef tussen mense en saam met mense. Daar is ryk mense, armes en ander 

(Kritzinger 1990:602-604). Mense met liggaamsgebreke. Verslaafdes, misdadigers, 

verkragters en sedelik bedreigdes; sosiaal aanvaarbares en sosiaal onaanvaarbares. 
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Alleenlopers en enkelouers; weduwees, wewenaars en vreemdelinge (Prinsloo 1990: 18). 

Ander is werkloos, haweloos, trekarbeiders, straatkinders en straatmense, ingeperktes en 

slagoffers van rasse-, geslags- en ouderdomsdiskriminasie. Ander weer is verstandelik 

vertraag, chronies siek of doof of blind. Negatiewe persepsies bestaan tussen rassegroepe 

en mense in verskillende welvaartsstrata {Theron 1991: 176-179). 'n Sosiale patologie van 

patemalisme (ook: hulpverlener) en slaafse onderdanigheid (ook: hulpsoeker) kenmerk 

sommige mense se invalshoek in kommunikasie, dit bepaal hulle optrede en bevorder 

vervreemding. Ander is nie vry om keuses onbevange uit te oefen nie. Mense se reg op 

voedsel, 'n woonplek, 'n arbeidsplek, loon en rus, vryheid van spraak en godsdiens, en 

onderwys en opvoeding word bedreig of dit word hulle ontneem. Vele is slagoffers van 

sosiale ongeregtigheid, van geweld en doodslag, van die een of ander politieke bestel bv. 

apartheid, of van 'n ontoereikende ekonomiese beleid (Theron l 993b:69-87). 

God is koning van elkeen van hierdie mense. Die christen se lewe is bestem om 'n 

weerspieeling te wees van sy lewe saam met God.. 'n Gesonde Bybelse antropologie is 

nodig onder gemeentelede (Brower 1986:6-8), sodat hulle vanuit 'n koninkryksperspektief 

met elkeen van hierdie mense, en andere, so sal omgaan dat hulle hulself as voorwerpe van 

God se skepping (skepsels) en onderhouding sal sien en as menswaardig sal aanvaar 

(Verhoef 1980:106-116; ook Potgieter 1984:303). Tekens van die koninkryk moet in 

Christus' naam by hulle opgerig word: Deur as gemeentelede versoening tussen mense te 

bewerk, geregtigheid teenoor veronregtes te openbaar (Verhoef 1982:231), vryheid aan 

hulle wat vasgevang is in sosiale psigoses en vrese te bedien, deur naasteliefde aan 

verwerptes en sosiale onaanvaarbares te betoon (Heyns 1975b:37-45; 1989:115; ook 

Theron 1992b:220-227; Wessels 1992:91), ens. - dit is tekens wat opgerig word, en werk 
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mee aan die herstel van die wereld as koninkryk van God (du Preez 1985:355-358). 

5-3.2 EKOLOGIE 

Gemeentelede leef op hierdie aarde en van hierdie aarde. Die mens en die wereld is op 

mekaar aangewese, onlosmaaklik aan mekaar verbind (Robinson 1993:483; ook van Wyk 

1983:79). Die mens is van die natuur afhanklik om te lewe. Die aarde is die eiendom van 

Koning Jahwe en Sy volk is aangestel om daarna om te sien (Robinson 1993:488,489; ook 

Kritzinger 1993:411). Hierdie wereld word misbruik (nie gebruik vir die doel waarvoor dit 

geskape is nie) en oordadig verbruik. Reenwoude word uitgekap en die sg. kweekhuiseffek 

word daardeur vererger (Daneel 1992:99-100). Riviere en vloedvlaktes word besoedel, 

marine besoedeling, sedimentasie en aanslikking van kusafloop neem hand oor hand toe en 

ondoeltreffende kusbestuur het 'n oorhoofse impak op die natuurlike stelsels van 

kusgebiede (Rothwell:1994a:62-64). Daar bestaan 'n kroniese gebrek aan drinkwater in 

Suid-Afrika (Kritzinger 1990:605-606). Spesies word uitgewis en biodiversiteit word nie 

beskerm nie - genepoele krimp teen 'n ongeewenaarde koers (Rothwell 1994b:24-26); 

bedreigde habitats word verwaarloos. Water word vermors en grond word nie bewaar nie 

(Robinson 1993:485) - nie-hernieubare bronne word uitgeput. Lewensonderhoudende 

stelsels en ekologiese prosesse word nie instandgehou nie. Rehabilitasie van gebiede wat 

agteruit gegaan het, bly agterwee (Theron 1993a:144-148). Onwettige handel in bedreigde 

en ander dier- en plantsoorte vind op groot skaal plaas. Diere word mishandel en misbruik. 

Onoordeelkundige plakkery en onbeheerde verstedeliking vind plaas (Theron 1992a:204-

205; Vosloo 1994:56). Mynbou en ontginning van minerale vernietig kosbare ekologiese 

stelsels vir eie gewin (Bell 1987:35-39; ook Nurnberger 1987:48 ev). Hierdie uitbuiting, 
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verminking en bewiling deur lug-, geraas- en rornmelbesoedeling van die natuur maak die 

wereld - God se wereld -, vir die mens - God se mens -, onbewoonbaar (Kritzinger 

199lb:4-19; van Wijk 1994:67-71). 

God is koning van hierdie bedreigde aarde. Dit is die huis van mense, van plante en diere, 

"maar in die mees betekenisvolle sin is dit ook die huis van God, dit behoort aan Hom!" 

(Kritzinger 1993b:413). Gemeentelede verstaan, vanuit 'n koninkryksperspektief, hulle 

veranwoordelikheid teenoor die aarde en word toegerus om daadwerklik hul 

verantwoordelikheid in private en publieke sfeer na te kom (Heyns 1989:32-35). 'n 

Paradigmaverskuiwing (Rossouw 1992:232-234) is nodig: die ruimte waarbinne die 

gemeente funksioneer en die evangelie uitgeleef word, word nie langer tot die menslike 

sfeer beperk nie (Buitendach 1991 : 1 ), maar dit omvat ook die breer ekologiese konteks van 

God en mens en wereld (Kritzinger 1993:412; ook Buitendach 1991:8). Sodoende word 

tekens van die koninkryk, in Christus'naam op gerig (Robinson 1993:492; Conradie 

1981:135,136): Deur as gemeentelede op te tree teen dieremishandeling, deel te neem aan 

die opruiming van besoedelde strate, riviere ens., die bewaring van grond en water te 

bevorder, rehabilitasie van verwaarloosde diere en ekosisteme te inisieer, ens. Deur hierdie 

tekens van die koninkryk op te rig, werk gemeentelede mee aan die herstel van die wereld 

as Gods' koninkryk. 

5-3.3 EKONOMIE 

Gemeentdede leef in die sweet van hul aangesig en van die vrug van hulle arbeid. In Suid

Afrika is die saak van rykdom en armoede (Kritzinger 1990:602-604; Vosloo 1994:55), 

van werkloosheid en regstellende aksie en regstellende geregtigheid (Esterhuyse 
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1991:92,93), 'n harde werklikheid. 'n Kroniese behuisingstekort bestaan, bestaande 

behuising is dikwels oorbeset en ander mense weer kan nie beskikbare behuising bekostig 

nie. 'n Sterk bevolkingsaanwas vererger die situasie. Weens ontoerykende loon kan 

sommige ouers nie vir hul kinders voorsien van voedsel, kleding, onderwys en rekreasie 

nie. Die onvermoe van menigte mense om beskikbare grond, wur (krag of energie ), 

elektrisiteit en water te bekom, bemvloed, bepaal en maak armoede aanwysbaar - dit dui op 

die ekonomiese onmag van mense {Theron 1992b:254-263). Uitbuiting, omkopery, 

sluikhandel en intimidasie vind plaas. Straatkinders leef onmenswaardig op sypaadjies en 

onder brue. Prostitusie word 'n uitweg tot inkomste. Roof, moord en hongerdood word 'n 

naby-werklikheid. Sommige buit 'n bevoorregte posisie ( dikwels ter wille van 

selfverreiking) uit ten koste van andere (Beals 1985:57-63). Agtergeblewenes kan weens 

hulle ekonomiese onaktiwiteit - weens gebrek aan werksgeleenthede - nie hulle eie 

omstandighede besleg (eerder: be-goed!) nie. Ekonomiese groei steier voort. 

Werkskepping volg stadig. Onderbetaling en uitbuiting van arbeiders kom voor en 

produktiwiteit is dikwels laag. Stakings, afpersing en afdreiging volg. 'n Werkkultuur van 

lojaliteitskonflikte, dislojaliteit, valse pretensie en onopregtheid in bedoeling bestaan in 

sekere kringe (Esterhuyse 1991:67-76). Ontoereikende bestuurspraktyk en besigheidsetiek 

word toegepas. Arbeidsverhoudinge4 is nie altyd na wense nie. Werkgewer en werknemer 

beheen mekaar met agterdog. lndustrialisasie en verwesterliking vernietig sommiges se 

tradisionele waardes en vernietig gesonde familiebande; egoistiese arbeid en moreel 

ongeoorloofde selfverreiking vergeet die naaste (van Wyk 1992:7). 

4 Eddie Orsmond beskryf arbeidsverhoudinge vanuit 'n koninkryks
perspektief (1992; 1993: 129-134) 
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Gemeentelede leef uit die genadige voorsiening van God, hulle Skepper en onderhouer 

(Hoofstuk 2). Gemeentelede word toegerus om vanuit 'n koninkryksperspektief as 

verantwoordelike rentmeesters (du Toit 1994:185-198), hulle tyd, kragte en middele, in 

Christus'naam dankbaar aan te wend tot hoop en die verbreiding van die koninkryk binne 

die ekonomiese werklikheid van die lewe (Rossouw 1991:492; Boshoff 1981: 139-148; van 

Wyk 1992:9-11). 

Die ekonomiese situasie in Suid-Afiika smag om hoop en die oprigting van tekens van die 

koninkryk! Deur as gemeentelede die uitbuiting te bekamp, gesonde bestuurspraktyk en 

besigheidsetiek te vestig, gesonde verhoudings tussen werkgewer en werknemer te 

bevorder (Esterhuyse 1991: 67-76; Conradie 1981: 122-138), ens. - word tekens van die 

koninkryk opgerig. Gemeentelede werk mee aan die herstel van die wereld as koninkryk 

van God. 

5-3.4 STRUKTURE 

Gemeentelede leef ook in 'n saaklike wereld. Dit is die b6persoonlike samelewingsaspek 

van hulle lewe binne maatskaplike, rekreasie en opvoedkundige instellings, politieke en 

antler organisasies, stads- en antler omgewingsrade, wet en orde, regspleging, ekonomiese 

strukture (bv. lone en vakbonde). Floor noem "gesagsverhoudinge, die wyse van omgang 

met mekaar, die meerdere en die mindere m die omgangsverhoudinge", 

"struktuurelemente" {1974:58). Ook gemeentelede se beroepsomgewing en 

verenigingslewe maak deel hiervan uit. Hierdie instellings is vorm- en rigtinggewend aan 

die mens se lewe. Dit is die bepaalde vorme en patrone waarbinne bedrywighede 

georganiseer word. Arbeidverhoudinge, -wetgewing en sosio-politieke konflik (van 
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Niekerk 1991:315-322) word bier gereel. Arbeidsure, belastings, publieke vervoer, ens. 

word deur munisipaliteite bepaal. Skoolrade bet 'n invloed om die lewens- en 

wereldbeskouing van die kinders van gemeentelede. Forums om die probleem van 

straatkinders, prostitusie, en misdaad te hanteer, bestaan binne die omgewing van baie 

gemeentelede: Politiek en burgerlike gehoorsaamheid word met integriteit, of daarsonder, 

bedryf (Taute & du Toit 1990:191-209). Tehuise vir bejaardes en verswaktes, kinderhuise, 

herstellingsoorde, straf- en verbeteringsinrigtings, psigiatriese hospitale ens. neem mense 

op; hospitale en klinieke word bedryf (Theron 1991: 178, 179) - op 'n effektiewe, 

verantwoordelike, menswaardige, skoon, en toerekenbare wyse... soms nie. Ens. 

Gemeentelede word toegerus om binne bierdie strukture as gedragsbepalers, tekens van die 

koninkryk van God op te rig. 'n Koninkryksperspektief bepaal hoe gemeentelede binne 

bierdie strukture sal leef, bierdie vorm- en rigtinggewende instellings sal rig op die 

werklikheid van die koninkryk van God (S. A. Werkgemeenskap vir Sendingwetenskap 

(Transkeistreek) 1980:277-282). In die Naam van Christus word tekens biervan opgerig: 

Deur as gemeentelede deel te neem aan forums vir die voorkoming van misdaad, op skool

en ander rade te dien, toerekenbaarheid van politici te eis, sorg te dra dat tehuise behoorlik 

bestuur word, ens. - rig gemeentelede tekens van die koninkryk op (Theron 1991 : 180-

1825). Hulle werk mee aan die herstel van die wereld as koninkryk van God. 

5-4 GEMEENTEBOU IN KONINKRYKSPERSPEKTIEF: 

5 Die implikasies van Theron se opmerkings word bier vanuit 'n 
koninkryksperspektief aangebied 
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5-4.1 Gemeentebou en die gemeente, in koninkrykspenpektief6 

Gemeentebou is 'n goddelike werksaamheid waardeur die gemeente(-lede) toerus word om 

as mede-arbeiders van God, die heerskappy van Christus oral te proklameer en te 

demonstreer. Gemeentebou geskied binne die gemeente en werk mee aan die effektiewe 

vervulling van die roeping van die gemeente. Die gemeente is nie 'n grootheid in diens van 

homself nie. Die gemeente is alleen 'n ter-wille-van werklikheid - ter wille van die 

koninkryk van God7. 

Gemeentebou hou rekening met die eintlike werklikheid van die koninkryk van God. 

Daarom bevorder gemeentebou 'n koninkryksperspektief met betrekking tot die gemeente 

se ontstaan, identiteit, doel, funksionering en konteks (hoofstuk 3). Die gemeente fouteer 

wanneer hy (die gemeente) as die enigste werklikheid beskou. 

5-4.2 Gemeentebou en die kosmos, in koninkrykspenpektief 

God is koning van die die kerk en die kosmos. Die wereld val ook binne die ruimte van 

God se heerskappy. Daarom verruim 'n Koninkryksperspektief die blik/visie van die 

gemeente: die gemeente alleen word nie opgebou en uitgebou nie, maar die koninkryk kom 

ook in die wereld (genoemde kategoriee), en daarom val die wereld ook binne die grense 

6 Die volgende aspekte (5-4.1 - 5-4.3) wat vanuit 'n Koninkryksperspektief 
toegelig word, staan in noue verband met mekaar en kan nie waterdig van 
mekaar geskei word nie 

7 Sien 3-3; 4-1.7 
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van die gemeente(-lede) se diens aan die koninkryk8. "Die koninkrykswerk waartoe die 

kerk geroep is, lei die kerk uit na die totale aardse werklikheid ... juis die band met die 

Koninkryk maak die arbeidsveld van die kerk "sonder grense" (du Toit 1978b:l05). God 

betrek die gemeente in Sy kosmiese plan van herstel en herskepping van die kosmos. 

Gemeentebou stel die gemeente in diens van die taak van oprigting van koninkrykstekens 

en deelname aan die proses van hestel van die wereld in sy geidentifiseerde kategoriee. 

Gemeentelede9 word daarom toegerus om ook in elkeen van bogenoemde aspekte van die 

wereld, tekens van die koninkryk op te rig. Hierdie handelinge is nie noodwendig per se 

gemeentegerig nie, maar dit werk wel mee aan die herstel van die wereld as koninkryk van 

God. 

Dit hef ook nie die belang van die gemeente op nie. Hierdie handelinge vloei uit die 

gemeente via die gemeentelede, na die wereld. Die gemeentelede staan nie los van die 

gemeente nie; hulle tree op as lidmate van 'n gemeente; hulle word tot aktiewe dienswerk in 

die breere samelewing opgebou deur gemeentebou binne die gemeente. 

Die gemeente kan nie altyd formeel in elkeen van hierdie bg. kategoriee in diens van die 

koninkryk handel nie. Die wereld is dikwels ontoeganklik vir formele inspraak deur die 

gemeente van Christus. W aar en wanneer dit wel moontlik is vir die gemeente om op 

amptelike wyse 'n profetiese stem te laat hoor, moet dit uiteraard gebeur. So word nog 

8 Sien 6-4 

9 Die gemeente(-lede) leef in die wereld (let op betrokke kategoriee) en het 'n 
opdrag ten opsigte van die kosmos. Daarom word hulle rol onder hierdie hoof 
bespreek 
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tekens van die koninkryk opgerig. 

Gemeentelede leef egter as individue binne elkeen van hierdie kategoriee - hulle betree 

daagliks hierdie verskillende sfere (verhoudings) en leef en funksioneer daarbinne. 

Gemeentelede is self verantwoordelik vir die oprigting van koninkryks-tekens, tekens van 

God se sjaloom binne elkeen van hierdie kategoriee. Hulle aanvaar hierdie 

verantwoordelikheid en doen dit gestand. 'n Gemeentelid se vergewing, byvoorbeeld, van 'n 

anderrassige persoon wat horn veronreg bet ( antropologie ), of 'n aanpassing van sy 

bestuurstyl om die behoeftes van sy werknemers te erken ( ekonomie ), sy betrokkenheid by 

die bekamping van dieremishandeling ( ekologie) of sy deelname aan 'n skoolraad 

(strukture) kan vir horn geheel gemotiveer word vanuit sy diens aan die herstel van die 

wereld as koninkryk van God. Dit loop nie noodwendig uit op die direkte uitbou van die 

gemeente nie, maar dit dien die koninkryk. Daar bestaan dus koninkryksgerigte handelinge 

wat nie noodwendig per se gemeentegerig is nie. 

Hierdie handelinge van gemeentelede in die wereld, kan die gemeente wel tot heil wees, 

omdat dit die gemeente se integritiet en geloofwaardigheid as koninkryksgemeenskap 

vestig. As tekens - heenwysers - dien dit tot getuienis aan die wereld dat God se sjaloom, 

weens die erkende heerskappy van Christus, deurbreek in die allerdaagse lewe van 

gemeentelede. Die "nog nie", vind in die gemeente vonke van die "alreeds". 

5-4.3 Gemeentebou en Christos, in koninkrykspenpektief 
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Die sentrale posisie van ChristuslO word deur hierdie perspektief op die koninkryk erken. 

Meer nog: 'n Verbreiding van die visie op Sy omvattende heerskappy vind plaas. 

Gemeentebou verruim om die voile implikasie van die totale omvang van Christus se 

heerskappy en heilsoogmerke te akkomodeer en te dien. Hierdie perspektief op die 

koningskap van Christus, noop gemeentelede om ook binne bg. kategoriee te handel in die 

lig van die eintlike werklikheid van die koninkryk van God. Dit verruim 'n 

gemeentesentriese perspektief tot 'n koninkryksperspektief Hierdie koninkryksperspektief 

omvat beide die kerk en die wereld as sfeer van die heerskappy van God in Christus, en dit 

bepaal gevolglik ook die trefwydte en werkterrein van die gemeente se kommunikatiewe 

handelinge in diens van die koninkryk van God. 

Die volte implikasie van Christus se koningskap word dus verstaan - Hy is koning van Sy 

kerk, maar Hy is ook Heer oor die wereld; Heer van die totale geskapene. 'n Regte visie op 

Christus se totale koningskap bring mee dat daar nie alleen in en deur die gemeente, tot op

en uitbou van die gemeente gehandel word nie, maar daar word ook deur gemeentelede, in 

die wereld, in diens van die koninkryk van God gehandel word. 

Verder: Christus is die determinator 11 van die verhouding tussen die koninkryk en die 

kerk. Christus bepaal ook die verhouding tussen die kerk en die wereld, en gevolglik die 

verhouding tussen die wereld en die koninkryk. Christus staan sentraal in die koninkryk, 

kerk en die wereld (sien Hoofstuk 4). Gemeentebou akkomodeer hierdie sentrale posisie 

10 Sien 4-2 (1-3) 

11 Sien 4-2 
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van Christus en die bepalende rol wat Hy binne hierdie verhoudings speel, en gevolglik 

verval die gemeente(-lede) nie deur hulle dienswerk in 'n blote humanitere betoning van 

sorgsaamheid en welwillendheid nie ("social gospel"). 

Christus bepaal ook die aard van die verhouding en die handelinge van die gemeentelid. 

Dienswerk is alleen die oprigting van tekens van die koninkryk, mits Christus sentraal 

daarbinne staan. Christus self is die Een wat die herskepping en herstel van die wereld 

bewerk - die vrug van sy dood en opstanding. Die kerk laat die koninkryk nie kom nie. 

Christus alleen doen dit. Hy gebruik die kerk daarvoor. Gemeentebou dien die koninkryk 

deur die gemeente op Christus en Sy Ryk te rig. 

Christus se inkamasie en Sy identifikasie met die verlore wereld dien as voorbeeld vir 

gemeentelede in hulle omgang met die wereld. Gemeentebou vertolk dit vir lidmate in hulle 

koninkryksdiens. Eskstologies sien die gemeente vooruit na die wederkoms van Christus 

wanneer elke knie sal buig en elke mens sal erken: Hy is die Heer van die here - Hy is die 

koning. 

5-5 SLOTSOM - HOOFSTUK 5 

Die gemeente 12 word gesien as die inteme dimensie van die koninkryk van God. Die 

gemeente roem Christus as koning. Die wereld word gesien as die eksteme dimensie van 

die koninkryk van God. Die heerskappy van Christus word (nog) nie deur die wereld erken 

12 Die gekursiveerde woorde wat volg is sleutelterme wat in die skematiese 
voorstelling wat aan die einde van hierdie deel aangebied word, voorkom 
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rue. 

Die bouwerk binne die gemeente word gesien as die op- en uitbou van die gemeente as 

koninkryk van God. Verder: Die gemeentelid rig ook tekens van die koninkryk van God in 

die were/d op en werk mee aan die herstel van die wereld as koninkryk van God. Die 

arbeid in die gemeente is in diens van die ontwikkeling van die koninkryk, en die arbeid in 

die wereld is in diens van die ontplooiing van die koninkryk. 

Dus: Wanneer die volle werklikheid van die koninkryk van God as blikpunt VIr 

gemeentebou geld, dien dit as ko"ektief op 'n beperkte, gemeentegerigte bouwerk in die 

gemeente. Gemeentebou staan in diens van die koninkryk van God wanneer die koninkryk 

na sy volle betekenis, die eintlike bepalende realiteit vir gemeentebou is. 

5-5.1 SKEMATIESE VOORSTELLING: 

KONINKRYK VAN GOD 

INTERN: 

Gemeente 

Gemeentebou bevorder 
die op-en uitbou 

van die gemeente 
as koninkryk van God 

Ontwikkeling van die Koninkryk 

Christos 

EKSTERN: 

Wereld 

Gemeentebou bevorder 
die herstel van die 
die wereld as 
koninkryk van God 
Ontplooiing van die Koninkryk 
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5-5.2 ANALISE VAN DIE SKEMA TIESE VOORSTELLING: 

Hierdie skematiese voorstelling hied, as sintese, 'n uiteensetting van die onderlinge verhand 

tussen die verskillende hoofstukke van hierdie tesis, en dit hied ook 'n uiteensetting van die 

verhand met die ondersoekvraag aan - die dienstigheid van gemeentehou aan die koninkryk 

van God word hierin uitgeheeld. 

Die volgorde waarin die onderskeie dele aangehied word volg nie numeries volgens 

hoofstukke nie, maar volg logies die skematiese uiteensetting van ho. 

Koninkryk van God: Hoofstuk 2 - die Koninkryk staan sentraal 

Gemeente: Hoofstuk 3 - Die gemeente is in sy ontstaan, identiteit, doel, 

funksionering en konteks, in diens van die koninkryk 

Christos: Hoofstuk 4 - Christus is die determinator van die verhoudings 

tussen die koninkryk, die gemeente en die wereld 

Wereld: Hoofstuk 5 - Die wereld kom ook in hoofstuk 2 ter sprake 

hinne die kosmiese dimensie van God se 

heerskappy en in hoofstuk 3 as konteks van die 

gemeente; in hoofstuk 4 as entiteit onder die 

heerskappy van God 

Gemeentebou: Hoofstuk 5 - In diens van die koninkryk van God hinne die gemeente 

en in die wereld. 
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5-6 GEVOLGTREKKING: HOOFSTUK 5 

Die feit dat gemeentebou in diens staan van die koninkryk van God, is genoegsaam 

aangedui. Die terreine van die diens van gemeentebou ter wille van die koninkryk is ook 

vasgestel. 

Die ondersoekvraag wil bepaal wanneer gemeentebou in diens van die koninkryk staan. 

In die volgende hoofstuk word 'n nuwe teorie voorgestel om gemeentebou in diens van die 

koninkryk te stel. 

-0000000-



HOOFSTUK6 

'N BASISTEORIE VIR GEMEENTEBOU: 

DIENS AAN DIE KONINKRYK VAN GOD 

Ter orientasie 

Ons ondersoekvraag wil bepaal wanneer gemeentebou in die gemeente, in diens van die 

koninkryk van God staan. In 'n vorige hoofstuk (hoofstuk 2), is die sentraliteit van die 

koninkryk van God aangedui. Daarna is die gemeente se dienstigheid aan die koninkryk 

van God is bespreek (hoofstuk 3). Daar is aangetoon dat die gemeente in sy totaliteit, d.i. 

na sy oorsprong, identiteit, doel, funksionering en konteks, bestaan ter wille van die 

koninkryk van God. In hoofstuk 4 is die verhouding tussen die koninkryk, die kerk en die 

wereld, met besondere verwysing na Christus se bepalende rol binne hierdie verhoudings 

bespreek. Daama (hoofstuk 5) is gemeentebou vanuit 'n koninkryksperspektief aan die 

orde gestel. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat hoewel die gemeente as sulks bestaan, dit nie per 

se beteken dat die gemeente spontaan doelgerig en planmatig meewerk aan die 

verwesenliking van sy koninkryksmissie, en 'n koninkryksvisie deurlopend in alle doen en 

late voor oe hou nie. God wil he dat die gemeente nie sy bestaansgrond verloen nie, maar 

die gemeente moet word en wees wat God die gemeente bedoel het om te wees. Die 

gemeente moet optimaal na wese, bestaansmotief en aard binne sy konteks funkioneer. 
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Hierdie dienstigheid van die gemeente aan die koninkryk hou verband met gemeentebou 

wat in die gemeente plaasvind. 'n Positiewe verband tussen gemeentebou en die 

koninkryk van God sal lei tot effektiewe kommunikasie van die Evangelie deur die 

gemeente, binne sy konteks, ter wille van die koninkryk. Daarom werk God op 

verskillende maniere opbouend in die gemeente sodat die gemeente kan verstaan waarom 

hy bestaan en hoe hy moet verander en funksioneer om binne 'n bepaalde konteks op die 

mees geskikte wyse sy koninkrykstaak te kan uitvoer. Hierdie opbouende werk van God 

in die gemeente maak die skopus van gemeentebou uit - Gemeentebou is instrumenteel 

daartoe. 

6-1 GEMEENTEBOU: 'N BASISTEORIE BINNE DIE PRAKTIESE 
TEO LOGIE 

Die praktiese teologie dink krities na oor die handelinge van mense wat daarop gerig is 

om God te laat kom in die lewens van ander mense, en in die wereld. Waar God kom, 

daar kom die koninkryk 1. Hierdie proses maak die objek van die wetenskaplike studie 

binne die praktiese teologie uit. Die doel daarmee is om onderliggende teoriee te 

identifiseer, dit te beoordeel, dit te wysig indien nodig en om nuwe teoriee te ohtwikkel, 

indien nodig (Heyns & Pieterse 1991:21). Hierdie nuwe teoriee moet in die praktyk 

getoets word omdat die doeltreffendheid van teoriee deur die praktyk bepaal word. 

Sodoende is daar voortdurende wisselwerking tussen teorie en praxis. 

'n Basisteorie is 'n vakgerigte teorie wat binne 'n spesifieke vak ontwikkel word vir die 

1 Sien 3-3.6 
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doeleindes van die vak (Heyns & Pieterse 1991:53), in hierdie geval - die praktiese 

teologie. Die prakties-teologiese basisteorie verwoord vanuit 'n kritiese, idieele, 

normatiewe en teologiese perspektief die teorie wat 'n bepaalde handeling in die praktiese 

teologie ten grondslag le (Lemmer 1991: 14). 

'n Basisteorie hied die basiese teologiese vertrekpunte2 oor 'n saak sodat die 

praktykteorie die vollyn na die praktyk kan trek. Dit voorsien ons van 'n sistematiese 

beskrywing wat die kerk in beginsel is, dit bepaal die perspektief op gegewens, en dit gee 

rigting aan die kommunikasie van die evangelie binne die gemeente en die breer 

samelewing (sien Bisschoff 1991:31, 32; Heyns & Pieterse 1991:60129; Hendriks 

1992:38). 

'n Basisteorie moet kreatief gekonstrueer word, en daarom word daar graag aangesluit by 

bestaande en erkende basisteoriee en waar nodig elemente bygevoeg ter toeligting van 'n 

spesifieke toespitsing (Bisschoff 1991 :31,32). 

Die basisteorie wat in hierdie studie geformuleer word, word deur ons ondersoekvraag 

bepaal, nl. wanneer staan gemeentebou in diens van die koninkryk van God. 

Praktykteoriee daarenteen is die resultaat van die ge-operasioneerde teologiese 

basisteorie. Dit is 'n konkrete uitwerking van die basisteoriee (vgl. Heyns en Pieterse 

1991:86; Burger 1991b:95; Lemmer 1991:14). 'n Praktykteorie is dus die teologiese 

teorie wat beskryf hoe die basisteorie in die praktyk behoort te funksioneer. Dit handel 

2 Heyns en Pieterse (1991 : Voorwoord) noem dit grondliggende teologiese 
teoriee vir praktyk-teoriee" 
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oor die hoe van die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie. Dit vra nie 

normatiewe vrae nie, maar wil die empiriese werklikheid teoreties [ wetenskaplik] 

verwoord ... dit vra na die empiriese werklikheid van die prakties-teologiese handeling 

(Bisschoff 1991:32; Hendriks 1992:38; Pieterse 1991:129; Lemmer 1991:14). 

Die praktykteorie het die basisteorie3 as kontrole (Firet 1987:28; Lemmer 1991:14). 

Bestaande konsepte kan geslyp, herformuleer of uitgebou word. Die bedoeling hiermee is 

om met 'n praktykteorie te kom wat aan die Skrif getrou is, veral wat die oorsprong, 

opdrag en doel van 'n spesifieke kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie 

betref. Hierdie praktykteorie moet ook aan die praxis getrou wees - sodoende word ons 

teoriee verdiep en meer praktyk relevant gemaak (sien Heyns & Pieterse 1991:86). 

Ons basisteorie vir gemeentebou moet ook in die praktyk getoets word. 'n Empiriese 

ondersoek word gedoen om gegewens in verband met hierdie kommunikatiewe 

handelinge te versamel, omrede dit die beste metodolologiese toegangsweg vir ondersoek 

in hierdie verband aan ons bied. Die resultate van sodanige ondersoek stel ons instaat om 

ons teoriee meer op die praxis te betrek en dit loop uit op 'n beter praxis. 

As basisteorie vir gemeentebou geld die volgende: Die gemeente staan in diens van die 

3 as teologiese dimensie (Firet 1987:28) 
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koninkryk van God. Gemeentebou bevorder hierdie dienstigheid van die gemeente aan die 

Koninkryk. Gemeentesentriese bouwerk verruim om die volle werklikheid van die 

koninkryk van God te dien. Gemeentelede word toegerus om ook mee te werk aan die 

herstel van die wereld deur tekens van die koninkryk daar op te rig. 

Vir die mees effektiewe realisering - deur gemeentebou - van die koninkryksdoel wat God 

vir die gemeente het, word drie dimensies geidentifiseer wat deel van gemeentebou 

uitmaak. In di en hierdie drie dimensies deel van gemeentebou is staan dit (gemeentebou) 

in diens van die koninkryk van God. 

Die drie dimensies van Koninkrykdienstige gemeentebou is naamlik die teologies

hermeneutiese dimensie (Bevredigende ekklesiologie ); die agogies-teleologiese dimensie 

(die vermoe om te verander tot die realisering van God se doel met die gemeente ); die 

Teologies-biotiese dimensie (die konteks van die gemeente4). 

6-2 'N BASISTEORIE VIR GEMEENTEBOU 

6-2.1 fl] BEVREDIGENDE EKKLESIOLOGIE 

Gemeentebou staan in diens van die koninkryk van God wanneer dit 'n bevredigende 

4 Die konteks van die gemeente, vanuit 'n koninkryksperspektief, het 
betrekking op beide die voorafgaande twee dimensies: soos in 3-6 
aangedui, maak die konteks van die gemeente deel van 'n praktiese 
teologiese ekklesiologie uit; verder speel die konteks van die gemeente 
ook 'n bepalende rol in die proses van die realisering van die gemeente se 
diens aan die koninkryk van God (sien 6-3 wat volg) 
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ekklesiologie in die gemeente bevorder. Hierdie is die Teologies-hermeneutiese dimensie 

van gemeentebou. 

6-2.1.1 BEGRIPSVERHELDERING -
"BEVREDIGENDE EKKLESIOLOGIE" 

Die byvoeglike naamwoord "bevredigende" wat "ekklesiologie" hier bepaal, dui op 'n 

toereikendheid in terme van kerkbegrip, by gemeentelede. Die gemeente se kerkbegrip 

weeg gelykmatig op teen die wese en roeping van die kerk. In soverre gemeentelede die 

wese van die kerk verstaan, openbaar hulle voldoende insig in die doel van die kerk. 

Hierdie toerykendheid dui op 'n positiewe balans tussen die gemeentelede se kerkbegrip 

en hulle "verstaan" van God se bestaansoogmerk met die kerk, nl. diens aan die 

koninkryk van God. Met hierdie term (bevredigende ekklesiologie) word te kenne gegee 

dat die gemeentelede nie 'n volledige leer in verband met die kerk hoef te bemeester het 

nie, alvorens hulle sinvol deel kan wees van diens aan die koninkryk van God. 

Die begrip "bevredigende" hou verder in dat die betrokke gemeentelede steeds kan groei 

in hulle verstaan van die aard, die sin en die bestemming van die gemeente. Intussen is 

hulle kerkbegrip sodanig dat hulle God se doel met Sy kerk soveel-so begryp dat hulle sal 

meedoen aan die voltrekking daarvan. 'n Gebrekkige ekklesiologie sal hierdie proses van 

meedoen egter belemmer. 

Met "ekklesiologie" bedoel ons kerkbegrip; die leer oor die kerk; die gemeente se self-

verstaan; insig in die gemeente se aard en doel, die sin en die bestemming van die kerk se 

bestaan, en dit binne 'n bepaalde konteks: diens aan die koninkryk van God. 
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6-2.2 ASPEKTE VAN 'N BEVREDIGENDE EKKLESIOLOGIE 

6-2.2.1 DIE KONINKRYK 

Gemeentebou kweek 'n koninkryksbewussyn binne elke werksaamheid van die gemeente 

(5-1). Die koninkryk van God is 'n sentrale werklikheid vir kosmos en kerk. 

Gemeentebou rus gemeentelede toe om hierdie sentraliteit van die koninkryk (2-1; 5-2; 5-

4.2), die voile omvang van die eintlike werklikheid van die koninkryk van God ( 5-3) te 

begryp en te verreken in hulle dienswerk. Hierdie diens van die gemeente aan die 

koninkryk moet, in die lig van die werklikheid van die koninkryk en God se koningskap, 

geoptimaliseer word. Die opbouwerk wat in die gemeente5 plaasvind, is daarom op die 

koninkryk van God gemik - 'n Koninkryk wat groter is as die grense van die gemeente. 

God is koning van die kerk maar ook van die hele kosmos: Elke mens, te same met die 

hele skepping, is immers voorwerp van Gods heilshandelinge. Elke aspek van hierdie 

wereld val binne die werklikheid van die koninkryk van God en daarom val alles binne 

die trefwydte van God se heerskappy. Elke tyd en kultuur, daarom ook die teenswoordige 

tyd (kairos) en huidige kultuuruitinge binne Suid-Afrika, moet met die Evangelie van 

Jesus Christus gekonfronteer en deurdring word. Geen enkele duimbreedte van hierdie 

aardse werklikheid ontsnap die koningskap van God nie. Die koninkryk moet kom op 

elke lewensterrein. Elke lewensterrein val binne die moontlikheid/werklikheid dat die 

koninkryk daarin kan/moet deurbreek. (2-2.3; 5-2). Gemeentelede word verder toegerus 

5 Sien 3-4 .1 en die toepaslike voetnota, asook 4-1.1 en voetnota, in verband 
met die verhouding tussen Kerk en die plaaslike gemeente 
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om te verstaan dat hulle tekens (4-1.4; 4-1.8) van die koninkryk binne die wereld moet 

oprig. Tekens van die koninkryk moet binne die gemeente, maar ook in elke lewensfeer, 

in die natuur, in die totale kosmos opgerig word. Alles is immers voorwerp van God se 

herstel en herskepping. Die ganse wereld moet herstel word as die koninkryk van God. 

Dit is die opgawe van elke gemeente en lidmaat. Die realisering van die koninkryk vind in 

en deur die kerk plaas - in kosmiese omvang. En dit is die opgawe van gemeentebou in 

diens van die koninkryk. Lidmate moet deur gemeentebou toegerus word om (en hoe om) 

dit te doen (3-3; 4-1.7; 5-2; 5-3). 

6-2.2.2 CHRISTUS SE KONINGSHEERSKAPPY 

Gemeentebou rus lidmate toe om die sentraliteit en die totale omvang van Christus se 

koningsheerskappy - die sfeer en trefwydte daarvan - te verstaan, te akkomodeer en te 

verwesenlik (4-2.1 - 4-2.3; 5-3; 5-4.2). Dit hou in dat gemeentelede verstaan dat die 

heerskappy van Christus verder strek as die grense van die gemeente (4-1.1; 4.1.5; 5-3). 

Daarom stuit gemeentebou nie by Christus se heerskappy oor die gemeente alleen nie. Die 

verbreiding van Christus se heerskappy beteken ook nie alleen om evangelisasiewerk te 

doen nie. Dit is 'n jammerlike verskraling van die voile heerskappy van Christus. 

Gevolglik werk gemeentebou mee dat die heerskappy van Christus ook in die wereld bely 

en bevorder moet word (4-1.6; 4-1.7). Verder rus gemeentebou gemeentelede toe om 

Christus se rol as die Bepaler van hulle verhouding ( ook die aard daarvan) met die 

mekaar in die gemeente maar ook met die wereld te verstaan en te verwesenlik ( 4-2.1; 4-

2.2; 4.2.3; 5-4.2). Gemeentebou vertolk Christus se inkamasie en Sy identifikasie met die 

verlore wereld - as voorbeeld om na te volg - aan die gemeente. Lidmate word deur 
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gemeentebou toegerus om in die gees van Christus, Sy heil aan die omvangryke wereld te 

bring. Gemeentebou rig die gemeente op die eskatologiese perspektief van Christus se 

komende volledige voltrekking van Sy heerskappy (5-3). 

6-2.2.3 DIE KOSMIESE OMV ANG VAN DIE KONINKRYK 

Gemeentebou lei die gemeente om die kosmiese omvang van die koninkryk van God in te 

sien en verstaan (2-2.2; 2-2.3; 2-6; 3-3.2; 3-3.4; 4-2.1; 5-3; 5-4.2). Hierdie kosmiese 

perspektief (God se plan vir die herstel en herskepping van die kosmos) werk mee dat 

gemeentelede hulle roeping ten opsigte van geheel die ekologie, die ekonomie, die mens 

buite die gemeente (antropologie) en die strukture besef, verstaan en gestand doen (5-3.1 

- 5-3.4; 5.3). Gemeentebou rig lidmate nie alleen op die verwesenliking van die koninkryk 

van God binne die koninkryksgemeenskap nie, maar dit bevorder ook die verwesenliking 

van die koninkryk van God binne die breere gemeenskap. Aldus ook die Suid-Afiikaanse 

gemeenskap. Gemeentebou rig die gemeente op die wereld. Lidmate word opgebou om 

wereld-christene te wees, nie wereldse christene nie. Gemeentebou maak lidmate wereld

christene. Gemeentebou integreer die kosmiese omvang van die koninkryk binne die 

bestek van sy opdrag in die gemeente. 

6-2.2.4 DIE GEMEENTE IN KONINKRYKSPERSPEKTIEF 

6-2.2.4.1 Die gemeente se Oorsprong in koninkryksperspektief 

Gemeentebou bevorder lidmate se insig in die gemeente se oorsprong. Hulle begryp dat 
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die gemeente se oorsprong by die genadige inisiatief van God le wat hulle gewil, verkies, 

geroep en versamel het (3-2). Die gemeente is nie 'n vereniging wat deur vrywillige 

assosiasie tot stand kom nie. Omdat die gemeente 'n skepping van God is, staan dit in 'n 

besondere verhouding tot God: Hy is die oorsprong, die motief agter die bestaan van die 

gemeente. In Christus is Hy hoof van die gemeente. Die gemeente leef uit Hom en 

bestaan vir Hom. Sodanige lewe van die gemeente staan in diens van die koninkryk. Dit 

kan nie anders nie omrede die oorsprong van die gemeente, en die bepalende rol van 

Christus binne die gemeente, op die koninkryk van God gerig is. Gemeentebou dien die 

koninkryk van God want dit verreken die oorsprong van die gemeente, en die implikasies 

wat Christus se hoofskap in hierdie verband inhou, in die gemeente. 

6-2.2.4.2 Die gemeente se Doe/ in koninkryksperspektief 

Deur gemeentebou verstaan die gemeente dat God 'n doe/ het met die gemeente wat in 

Hom sy oorsprong vind (3-2.1 - 3-2.6). Die gemeente word opgebou om te begryp dat 

hulle deel is van God se kosmiese plan van herstel en herskepping vir hierdie wereld (3-

3 .2; 3-3.4). Die gemeente bestaan in verband met die verlossingswerk wat God in die in

sonde-vervalle wereld wil voltrek. Hierdie doel van God met die gemeente sluit aan by 

God se doel met die skepping. God se sjaloom - Sy vrede en heil, moet deur die 

kommunikatiewe handelinge van die gemeente aan die totale gebroke wereld bedien 

word. Alles en almal word herstel tot God se oorspronklike doel daarmee/met hulle. Die 

volvoering van die doel van die gemeente vanuit 'n koninkryksperspektief, het betrekking 

op die bestaanwyse van die gemeente. Die gemeente verstaan dat die doel van God met 

Sy gemeente realiseer deur wat die gemeente is en deur wat hy doen (3-3.7). Die Missio 
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Dei bot uit in die gemeente se hele manier van lewe. Die hele lewe van die gemeente - die 

woorde en dade, doen en late van die gemeente - moet God (Sy heerskappy) aan die 

wereld bemiddel. God roep die gemeente dus om koninkryksgemeenskap te wees (3-3.8; 

3-4. 3; 3-6 .1). Gemeentelede word verder toegerus om te verstaan dat hulle tekens ( 4-1. 4; 

4-1.8) van die koninkryk binne die wereld moet oprig. Tekens van die koninkryk moet in 

binne die gemeente, maar ook in elke lewensfeer, in die natuur, in die totale kosmos 

opgerig word. W anneer dit gebeur dien gemeentebou die koninkryk van God omdat die 

gemeente sy semeiotiese missie in die wereld waarmaak. 

6-2.2.4.3 Die gemeente se ldentiteit in koninkryksperspektief 

Gemeentebou lei die gemeente om tot insig in sy ware identiteit te kom. As samekoms 

van hulle wie God tot Hom roep, leef die gemeente onder Sy heerskappy in gans hulle 

lewe en gans die hele lewe. Hierdie heilshandelinge van God verleen 'n bepaalde identiteit 

aan die gemeente (3-4; 5-3; 5-4.2). Omrede die gemeente deur die genadige inisiatiefvan 

God tot 'n gemeenskap van hulle wat Sy heerskappy oor hulle lewe aanvaar, versamel is, 

begryp lidmate dat hulle volwaardig deel is van die gemeente as koninkryksgemeenskap 

(3-4.3; 5-3). Hierdie koninkryksgemeenskap openbaar die werklikheid van die koninkryk 

van God in die wereld deur gehoorsaam te leef aan die grondwet van Gods ryk soos deur 

die messias-koning aan hulle voorgehou. Die kem-appel van hulle Koning bly: Soek 

allereers die koninkryk van God. Die aard/geaardheid/identiteit van die gemeente blyk uit 

die gemeente se lewe in geloof, hoop en liefde. 

Die kwalifikasie van die gemeente as koninkryksgemeenskap grond die identiteit van die 

gemeente in God se intensie met die gemeente. Die Heilige Gees rus die gemeente toe 
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met gawes om aan God se intensie met die gemeente uitdrukking te gee. As Gees

begaafdes deel in die verantwoordelikheid (3-4.6; 3-5.4.5) om God se doel met die 

gemeente, ook in die wereld, te realiseer (3-4.6; 4-1.6, 4-1.7; 5-1). Die identiteit van die 

gemeente het volledig betrekking op elke gemeentelid. Elke gemeentelid, volwaardig deel 

van die gemeente, deel in die verantwoordelikheid om aan die identiteit van die gemeente 

uitdrukking te gee. Gemeentebou dien die koninkryk van God deur die gemeente tot 

hierdie identiteitsvinding te bring (3-4. l ). 

6-2.2.4.4 Die gemeente se Funksionering in koninkrykspenpektief 

Gemeentebou rus die gemeente toe om te verstaan dat daar 'n intensiewe verband bestaan 

tussen die doel van die gemeente en diefunksionering van die gemeente (3-5; 5-3; 5-4.2). 

Die gemeente begryp dat alles wat in die gemeente gebeur meewerk sodat die 

koninkryksdoel van gemeente-wees bereik word (3-5 .1; 5-1 ). Die implikasies wat dit vir 

die strukturering van die gemeente inhou, nl. dat strukture die bestaansmotief van die 

gemeente moet dien, moet duidelik wees. Strukture bepaal die wyse waarop die gemeente 

handel (3-5.1). Dit hied die raamwerk waarbinne die optimalisering van koninkryksgerigte 

handelinge in/deur die gemeente plaasvind. Gemeentebou handhaaf die balans tussen 

vorm (strukture) en essensie (bestaansmotief). Dit is dus gemeente-inrigting ter wille van 

die koms van die koninkryk. 

Strukturering van die gemeente het ook betrekking op die beplanning in die gemeente: 

gemeentebou rus daarom die gemeente toe om bep!anning binne die gemeente vanuit 'n 

koninkryksperspektief te verstaan en gevolglik te doen. Beplanning binne die gemeente 

dien God se doel met die gemeente en daarom begryp die gemeente dat 'n 
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koninkryksperspektief as korrektief dien op enige beplanning wat binne die gemeente 

plaasvind (3-5.1 - 3-5.4). In die liggaam-van-Christus model (=strukturering) kry lidmate 

genoegsaam ruimte om die funksies van die gemeente en hulle roeping effektief ( = in 

diens van die koninkryk van God) te voltrek. 

Gemeentebou bevorder hierdie perspektief op die strukturering van die gemeente. 

Gemeentebou skep deur 'n koninkryksgerigte strukturering, kanale vir adekwate 

funksionering van die gemeente en die gevolglike optimale bemiddeling van Gods heil aan 

die wereld. 

6-2.2.4.5 Die gemeente se Konteks in koninkryksperspektief 

Gemeentebou bring die gemeente om hulle konteks vanuit 'n koninkryksperspektief te 

verstaan en te beoordeel (3-6). Gemeentebou werk mee daaraan dat die gemeente 

hulleself sat verstaan as synde onlosmaaklik deel van die konteks waarbinne hulle 

funksioneer. Die gemeente word verder deur gemeentebou gelei om hulle krities-solidere 

verhouding met hulle konteks te begryp (3-6.1; 3-6.4) en om in die lig daarvan 

koninkryksgerig te lewe. Gemeentelede word deur gemeentebou opgebou om die 

dinamika van hulle omgewing en die prosesse wat daar werksaam is te verstaan - hulle 

word deur gemeentebou vir samelewingseksegese toegerus (3-6.2; 3-6. 7). Lidmate 

begryp weens gemeentebou wat die implikasies van die bepaalde werklikhede in hulle 

kleiner konteks vir hulle dienswerk inhou. Hulle kom tot insig in elke aspek van die 

werklikheid buite die gemeente, wat deur 'n holistiese benadering (3-6.5) semeioties ter 

wille van die koninkryk van God, bedien moet word. 
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6-2.3 SLOTSOM 

Wanneer gemeentebou deur bogenoemde opbouwerk 'n bevredigende ekklesiologie binne 

die gemeente bevorder, staan gemeentebou in diens van die koninkryk van God. 

6-3 /2/ DIE VERMOe OM TE VERANDER TOT DIE 

Ter orientasie 

REALISER/NG VAN DIE GEMEENTE SE DIENS AAN 

DIE KONINKRYK VAN GOD 

Die gemeente moet helderheid he oor God se motief met die daarstelling van die kerk 

sodat die gemeente helderheid kan he oor wat hulle as gemeente behoort te wees. Oor die 

helderheid oor wat God se plan met sy kerk is, is reeds gehandel toe die teologies

hermeneutiese aspek van Gemeentebou bespreek is. Hoe gemeentebou dit waarmaak, 

kom nou aan die beurt. Die ekklesiologie bepaal hierdie agogies-teleologiese aktiwiteit 

van gemeentebou. 

6-3.1 BEGRIPSVERHELDERING 

Met "vermoe om te verander'' veronderstel ons dat die gemeente daartoe instaat is om te 

verander tot die realisering van die gemeente se diens aan die koninkryk van God. Die 

gemeente is nie deterministies vasgevang in 'n onvermoe om nie te kan wees en te word 

wat God met Sy gemeente beoog nie. Die gemeente kan deur 'n doelgerigte 
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gemeentebou-program verander tot die realisering van God se koninkryksdoel met Sy 

gemeente. 

Met "verander" veronderstel ons dat die gemeente vemuwend gerig kan word op di ens 

aan die koninkryk van God. Die gemeente is 'n dinamiese organisme wat voortdurend 

groei en verander sodat God se doel daarmee bereik word. Daar is 'n korrektiewe, doel

gerigte, morfologiese proses wat voltrek in die gemeente. 

Met "realisering van die gemeente se diens aan die koninkryk van God" is die 

bedoeling dat die gemeente (gemeentelede) sy (hulle) di ens aan die koninkryk van God 

verstaan, dit aanvaar en hulle daaraan verbind. Daarom werk hulle aan gemeentebou mee 

sodat God se doel met hulle realiseer. 

6-3.2 STRA TEGIESE TEOLOGIESE BEPLANNING 

Sinvolle beplanning is beplanning wat ten voile op die wese en die roeping van die kerk 

(3-3,3-4) betrek word (3-5.1; 3-5.4.4). Hierdie realisering van die wese en doel van die 

kerk, is die resultaat van doelgerigte, sinvolle beplanning om die gemeente agogies, 

vemuwend en reformerend te begelei, en sodoende verandering te bewerk vanaf 'n 

gemeentesentriese orientasie, na 'n koninkryksentriese orientasie (3-5.2). Sou die 

gemeente egter nie in hierdie sin "sinvol beplan" nie, stagneer hy en bly die gemeente 

vassteek in bogenoemde gemeentesentriese orientasie. 'n Gesonde ekklesiologiese 

verwysingsraamwerk - een wat bevredigend deur gemeentebou gevestig en uit gebou 

word, sal die beplanning en gevolglike arbeid deur almal in die gemeente, in diens stel van 

God se koninkryk. 
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Omrede vernuwing prosesmatig binne 'n gemeente verloop (3-5.4.4.1), is gemeentebou 'n 

prosesmatige gebeure. Strategiese teologiese beplanning is die deel van gemeentebou wat 

hierdie verandering binne die gemeente prosesmatig, deur verskeie fases heen, laat 

plaasvind (3-5.4.4.2). Hierdie verandering is uiteraard gerig op God se koninkryksdoel 

met die gemeente (3-3; 4-1.4 - 4-1.7) en daarom staan hierdie deel van gemeentebou in 

diens van die koninkryk van God. 

6-3.3 LIGGAAM-VAN-CHRISTUS MODEL 

Wanneer daar gevra word na die realisering van die dienstigheid van gemeentebou aan die 

koninkryk van God, verreken die model vir die strukturering van die gemeente, die breere 

visie op die koninkryk. Die strukturering van die gemeente stel gemeentebou in diens van 

die koninkryk (3-5.2). 

Die liggaam-van-Christus model hied die beste struktuur hiertoe (3-5.4.1.3). Hierdie 

model is die resultaat van 'n bepaalde teologiese teorie wat die gemeentepraktyk ten 

grondslag le, en wat gevolglik die handelinge van die gemeente bepaal. Die liggaam-van

Christus model hied die beste ruimte vir elke lidmaat om God se doel met die kerk te 

verwesenlik (3-5.4.1 - 3-5.4.1.3.1). Hierdie model bring die verband tussen 

gemeentebou, die gemeente, die koninkryk en die hedendaagse samelewing die beste na 

vore. 

Die kosmiese omvang van die roeping van die kerk (2-2.3, 2-6; 3-3.2, 3-3.3, 3-3.8; 4-2.1, 

4-2.3) word op die mees effektiewe wyse deur die voile korpus van gemeentelede vervul 

(3-4.3, 3-4.6). Dit is immers die breere gemeente - alle gemeentelede - wat daagliks op 
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voetsoolvlak te doen kry en tred kan bou met veranderinge in die sosiale omgewing en 

die breere gemeenskap; met die beboeftes en verwagtinge van mense in die buidige en 

unieke situasie van die plaaslike gemeente, en in die wereld (3-6.2, 3-6.5, 3-6. 7). Dit is 

gemeentelede wat daagliks in die wereld met die onderskeie kategoriee ( antropologie, 

ekologie, ekonomie, strukture) gekonfronteer word (5-3.1- 5-3.4). Dit is gemeentelede 

wat daagliks oor gemeentegrense been beweeg en binne beroeps-, ontspannings-, 

maatskaplike-, leeftyds-, ras- en kultuur-grense ens. funksioneer. Dit is gemeentelede en 

nie die ampte nie, wat op die breedste vlak binne die samelewing tekens van die 

koninkryk van God kan oprig (3-5.4.1.3). 

Binne die liggaam-van-Christus model word die mondigheid en begaafdbeid van 

gemeentelede soveelso deur gemeentebou ontwikkel dat bulle volwaardig hieraan kan 

meewerk (3-5.4.1.3; 3-5.1) 

Wanneer die gemeente as liggaam van Christus gestruktureer word, skep dit die mees 

effektiewe ruimte vir gemeentebou om die realisering van die koninkryksdoel wat God 

met die gemeente bet, te bewerk. Hierdie teleologies-morfologiese aspek van die 

gemeentelewe is 'n inherente deel van gemeentebou. 

6-3.4 KA TEGORIALE STRUKTURERING 

'n Belangrike strukturele aspek is die van kategoriale strukturering (3-5.4.3) waar 

groepering in die gemeente plaasvind binne kategoriee van belangstelling, beroep, ens. 

Gemeentelede kom bymekaar in beroeps- en belangstellings-kategoriee met betrekking 

tot enige van die aspekte wat genoem is in die bespreking van die kategoriee van die 
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wereld (5-3.1 - 5-3.4). 

Gemeentebou rus lidmate binne hierdie kategoriee toe deur hulle te lei om te verstaan 

wat 'n koninkryksperspektief ( 5-1) op elkeen van hierdie tersake aangeleenthede is. 

Gemeentebou lei gemeentelede om die werklike gestalte van die tekens van die koninkryk 

binne die betrokke aspekte te bepaal en begelei hulle in die oprigting van hierdie tekens 

(4-1.4). Binne hierdie kategoriale groepe word die gemeentelede deur gemeentebou 

toegerus om op 'n kreatiewe, innoverende, eksperimenterende en toerekenbare wyse deur 

hulle dienswerk tekens van die koninkryk binne die bepaalde kategorie op te rig (3-6.5; 5-

3.1 - 5-3.4). Christus staan sentraal (4-2.1,4-2.3) in hierdie kommunikatiewe handelinge 

deur/binne elke kategoriale groep. Kategoriale strukturering dien so die realisering van 

God se koninkryksdoel met die gemeente6. 

Gemeentebou benut die struktuur van die liggaam-van-Christus model (3-5.4.1.2 - 3-

6 Vir duidelikheid oor die voorafgaande, 'n enkele, eenvoudige voorbeeld: 'n 
Aantal gemeentelede stel belang in die identifisering en die beringing van voels 
om die demografiese beweging van voels te bepaal sodat kwekerye voorgelig 
kan word oor watter inheemse borne aan die voedsel- en broeibehoeftes van die 
plaaslike voelbevolking sal voorsien. Hierdie gemeentelede kom in 'n groep 
binne die gemeente bymekaar. Hulle besluit om lede van die plaaslike 
voelkundige vereniging te word en leefhulle sorgsaamheid (ekologie) aldaar uit. 
Die vereniging doen egter op Sondagoggende veldwerk (identifikasie en 
beringing van voels). Die gemeentelede word binne die groep in die gemeente, 
deur gemeentebou gelei om te verstaan wat hulle 
Koninkryksverantwoordelikheid teenoor die natuur is - ook met toespitsing op 
hulle besondere belangstelling; verder word hulle ook deur gemeentebou gelei 
om te bepaal hoe hulle daaraan gestalte (tekens) gaan gee binne die betrokke 
situasie ( vereniging) 
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5 .4 .1.3 .1) om deur kategoriale arbeid, gemeentelede toe te rus om prosesmatig 

(strategiese teologiese beplanning (3-5.4.4)), mondig en kreatief mee te werk aan die 

herstel van die wereld as koninkryk van God (5-5). Dit geskied deur toegerusde 

gemeentelede, volgens hulle interresse en begaafdheid, vanuit die gemeente en met 

verantwoording aan die gemeente, binne 'n bepaalde struktuur van die gemeente, ter wille 

van die heil van die wereld, en dienstig aan die koninkryk (3-5.4.3). 

6-3.5 ELKE LIDMAA T WORD TOEGERUS VIR DIENS AAN DIE 
KONINKRYK 

Die realisering van die gemeente se diens aan die koninkryk geskied deur elke lidmaat en 

wel deur die dienswerk wat gelewer word (3-4.3, 3-4.6; 3-5.1). Gemeentelede word deur 

gemeentebou toegerus vir hierdie dienswerk. Elke lidmaat is onontbeerlik en ewe 

belangrik en elkeen deel saam in die verantwoordelikheid vir die verwesenliking van Gods 

koninkryksdoel met die gemeente. Gemeentebou voorsien die gemeentelede van die 

nodige toerusting hiervoor en skool die gemeentelede in die gebruik daarvan. In wese 

beteken dit dat gemeentebou die gawes wat die Heilige Gees aan gemeentelede gee, 

ontvries vir dienswerk in die gemeente en in die wereld, onder leiding van die besondere 

dienste - lg. is self gawes van die Gees aan die gemeente (3-5.4.5 - 3-5.4.5.1). Hierdie 

individuele begaafdheid van die lidmate, hef nie die eenheid en die korporatiewe 

funksionering van die gemeente op nie. Gemeentebou dra sorg vir die charismatiese 

funksionering van die toegeruste lidmate deur die charismatiese strukturering van die 

gemeente voor oe te hou . Dit is 'n per se 'n koninkryksdienstige werksaamheid van 

gemeentebou. 
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Gemeentelede word dus deur gemeentebou in die vermoe gestel om te verander sodat 

hulle hul dienswerk op die koninkryk van God betrek. Wanneer dit gebeur, staan 

gemeentebou in diens van die koninkryk van God. 

6-4 [3) DIE KONTEKS VAN DIE GEMEENTE 

Gemeentebou staan in diens van die koninkryk van God wanneer daar met die konteks 

van die gemeente rekening gehou word. Hierdie is die teologies-biotiese aspek van 

gemeentebou. 

6-4.1 GEMEENTEBOU BOU REKENING MET DIE WERKLIKBEID 
VAN DIE GEMEENTE AS SOSIALE SISTEEM 

Die gemeente as sosiale sisteem, is bioties (3-6.4) 'n integrale deel van die samelewing. 'n 

Dinamiese wisselwerking bestaan tussen die gemeente en sy omgewing. Die samelewing 

is 'n veranderende werklikheid en lidmate is binne hierdie samelewing, en daarmee saam, 

oppad na die toekoms (3-6.1). Die gemeente is in die wereld omdat dit die bestaansruimte 

is waarbinne die gemeente die heerskappy van Christus tot verwesenliking moet laat kom 

(4-2.1 - 4-2.3). Die sosiale omgewing is die konteks waarbinne die gemeente die doel 

van God met sy gemeente moet verwesenlik (3-6.2). 

Dit is noodsaaklik dat gemeentebou rekening hou met hierdie konteks waarbinne die 

gemeente funksioneer (3-6.1 ). Indien dit nie gebeur nie, bestaan die gevaar dat die 

gemeente as 'n realiteitsvreemde entiteit mag bestaan wat op die perifisering van die 
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gemeente binne die breere sosiale omgewing kan uitloop. Die gemeente mag nie sy 

sosiaal-sistemiese aard negeer nie. 

Gemeentebou verdiskonteer die dinamiese wisselwerking tussen die gemeente en sy 

omgewing. Dit bevorder die gemeente as 'n aktuele sosiale werklikheid. Verder bewaar 

dit die gemeente van 'n ekklesiologiese introversie. Die toekoms van die gemeente binne 

die gemeenskap asook sy roepingsbewussyn en -vervulling ter wille van die koninkryk, 

hou direk hiermee verband (3-6.7). Daarom staan sodanige gemeentebou in <liens van die 

koninkryk van God. 

6-4.2 GEMEENTEBOU HOU REKENING MET DIE VERANDERINGE 
WAT BINNE DIE GEMEENTEKONTEKS PLAASVIND 

Gemeentelede word opgebou om die veranderinge binne die dinamiese konteks van die 

gemeente te verstaan, dit te verwerk in die lig van die Evangelie, en kan onderskei hoe 

om die heerkappy van God daar te realiseer (3-6.1 ). Hierdie veranderinge moet in 

berekening gebring word wanneer die gemeente werk aan die realisering van God se doel 

met die gemeente. Verder hou hierdie veranderinge ook implikasies vir die strukturering 

van die gemeente in. Die vernaamste verandering binne die hedendaagse konteks (: Suid

Afrika) van die meeste gemeentes, is verstedeliking - verstedeliking wat eweneens die 

ontvolking van gemeentes op die platteland aan die hand werk (3-6.8). Gemeentebou hou 

pertinent rekening met die veranderinge binne gemeentes se sosiale omgewing (3-6.4) 

omdat dit 'n bepalende rol speel in die kommunikatiewe handelinge van die gemeente in 

<liens van die koninkryk van God. 
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6-4.3 GEMEENTEBOU BEVORDER DIE NODIGE ONDERSKEIDING 
VAN DIE DINAMIKA VAN DIE GEMEENTEKONTEKS 

Gemeentebou bou die gemeente op tot die nodige aanvoeling en onderskeiding van die 

dinamika van die samelewing en die prosesse wat daar werksaam is. Hierdie 

onderskeidingsvermoe is noodsaaklik vir die gemeente om optimaal die koninkryk te laat 

kom in mense, strukture, gesindhede, ens. waarbinne God die gemeente geplaas het (3-

6.1 ). Die sosiale faktore wat in hierdie interaksie tussen die gemeente en die samelewing 

'n rol speel, word daarom onderken sodat gemeentelede 'n greep op die konkrete 

gemeente en sy funksionering, maar ook 'n greep op die gemeenskap en sy dinamiese 

funksionering, wil kry (3-6. 7). Onderskeiding van die prosesse van hulle bestaan tesame 

met behoeftevervullingspatrone, psigo-dinamiese prosesse, demografiese beweging, 

sosiale groepe en sosiale werelde, kulture en sub-kulture, wyses van interaksie, mag, 

invloed en dominansie, horisontale en vertikale verhoudingsstrukture ens. verhoog die 

gemeente se vermoe om op 'n doel-gerigte wyse in diens van die koninkryk van God te 

staan (3-6.2). Dit vra kontekseksegese van die gemeente. Gemeentebou hied dit aan die 

gemeente (3-6.7). Verder is die kardinale rol van die gemeente ten opsigte van die 

antropologie van gemeentelede, ten opsigte van die ekologie, ekonomie en strukture, 

besondere aspekte vir aandag van gemeentebou (5-3.1 - 5-3.4). 

6-4.4 GEMEENTEBOU BEWERK 'N HOLISTIESE OORBRUGGING 
VAN DIE AFSTAND TUSSEN DIE GEMEENTE EN SY 
KONTEKS 

Gemeentebou bewerk 'n holistiese oorbrugging van die afstand tussen die gemeente en die 
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omgewing waarbinne hy horn bevind. Volledige mense in 'n totale samelewing val binne 

die trefwydte van God se koninkryk. 'n Holistiese benadering vemou en oorbrug die 

gaping tussen die gemeente en die wereld. Hoe meer holisties in aanpak gemeentebou die 

gemeente se konteks benader, des te meer vat die Evangelie grond in die lokale, modeme 

werklikhede van sy hier-en-nou leefwereld (3-6.5). 

Gemeentebou rus lidmate toe om 'n meerdimensionele visie op mense en die gemeenskap 

te he. Dit herstel die verskraling van die mens tot "'n siel wat gered moet word". Dit 

herstel die simplistiese (:eendimensionele) visie op die gemeenskap as boos en besmetlik, 

sodat die gemeente/lidmate hulle van hierdie - vir hulle - eendimensionele werklikheid van 

die gemeenskap afskei, en/of dit veroordeel. In hierdie geval bestaan geen visie by lidmate 

vir die geweldige ruimte ( :meerdimensionaliteit) wat hierdie holistiese perspektief hied vir 

die oprigting van tekens van die koninkryk van God nie! Wanneer gemeentebou 'n 

holistiese optiek in die gemeente bevorder, lei die meerdimensionele bedieningsbenadering 

van die gemeente daartoe dat hulle wat buite die gemeente is, geredelik in die 

geloofsgemeenskap geintegreer word ( opgeneem word) en hulle self deel word van die 

proses om God se plan met Sy gemeente te realiseer (3-6.6). 

6-4.5 GEMEENTEBOU RIG TEKENS VAN DIE KONINKRYK BINNE 
DIE GEMEENTEKONTEKS OP 

Wanneer gemeentebou die gemeente opbou om die heerskappy van Christus binne sy 

konteks uit te leef, rig die gemeente daar tekens van die koninkryk van God op en dien 

die gemeente semeioties (teken-end) en transformerend as God se 

koninkryksgemeenskap. Sodoende word die evangelie demonstratief in sy konteks 
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ingebed, aangebied en uitgebeeld. Dit is die heenwysende perspektief van die gemeente 

op die koninkryk en dit maak die omvattende bestaansdoel van die gemeente uit. 

Dit is deur hierdie semeiotiese bestaan van die gemeente dat die konteks van die 

gemeente die nuwe orde, die koninkryksorde, sien waarvan die gemeente praat. In en 

deur die gemeente word die duidelikste gesien hoe dit lyk waar God regeer. Gemeente

wees is doelbewuste, daadwerklike teken-wees van die koninkryk van God binne sy eie, 

spesifieke konteks. Dit is die kritiese maatstaf waaraan die gemeente beoordeel word: Is 

die gemeente teken van die koninkryk of nie? Teken-wees binne die gemeentekonteks 

dien as korrektief op die doen en late van die gemeente. Gemeentelede word met hierdie 

doel voor oe deur gemeentebou toegerus om ook mee te werk aan die herstel van die 

wereld deur tekens van die koninkryk daar op te rig. Gemeentelede word verder toegerus 

om te verstaan dat hulle tekens (4-1.4; 4-1.8) van die koninkryk binne die wereld moet 

oprig. Tekens van die koninkryk moet binne die gemeente, binne die spesifieke 

gemeentekonteks, maar ook in elke lewensfeer, in die natuur, in die totale kosmos 

opgerig word. 

6-5 SLOTSOM: DIE KONTEKS VAN DIE GEMEENTE 

Gemeentebou hou rekening met die biotiese aard van die gemeente - soos hierbo 

aangedui, en dit stel die gemeente in die vermoe om binne sy konteks in <liens van die 

koninkryk van God te staan deur tekens van die koninkryk aldaar op te rig {3-3.4, 3-4.3; 

4-1.4; 5-3.1 - 5-3.4). Christus is die determinator van hierdie verhouding tussen die 

gemeente en die wereld (4-2). 
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6-6 GEVOLGTREKKING: BOOFSTUK 6 

Hierdie basisteorie identifiseer aspekte wat deel van gemeentebou uitmaak. Wanneer dit 

deel van gemeentebou is, verwesenlik die gemeente God se doel daarmee en staan 

gemeentebou in diens van die koninkryk van God. 

-0000000-



Ter orientasie 

HOOFSTUK7 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

In die vorige hoofstukke is 'n ondersoekvraag aan die orde gestel en die konsepte wat 

daaruit voortvloei, is op die weg van 'n literatuurondersoek in behandeling geneem. In die 

literatuurondersoek is voortgebou op die navorsing van andere; konsepte is geldentifiseer 

en beskryf Die literatuurondersoek (hoofstukke 2-5) toon aan dat die gemeente in diens 

van die koninkryk van God staan. Daama is 'n nuwe teorie geformuleer - 'n teorie wat die 

onderlinge verbande tussen hierdie konsepte gele het (hoofstuk 6): Gemeentebou staan in 

diens van die koninkryk van God wanneer dit lidmate se verstaan van die kerk verruim om 

dit in toto aan die diens aan die koninkryk te stel; wanneer dit die gemeente se vermoe om 

in <liens van die koninkryk te staan realiseer, en die gemeente ook opgebou word om 

genoegsaam met die konteks waarbinne dit funksioneer, rekening te hou. 

In hierdie hoofstuk (7) word nou 'n empiriese ondersoek oor 'n wesenlike aspek van die 

nuutgeformuleerde teorie in hierdie proefskrif gedoen. Hierdie empiriese ondersoek vind 

aansluiting by die saak van die konteks van die gemeente (hoofstuk 6-3; met besondere 

verwysing na die ekonomie en ekologie) en dit vorm aldus die bree teoretiese raamwerk vir 

hierdie ondersoek. 
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7-1 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK- (1) Navorsingsontwerp 

Die navorsingsontwerp of plan word opgestel voordat daar met navorsing begin word want 

dit dien as gids vir die navorsing wat volg (Smit 1991 :9). Dit voorsien ons van 'n 

uiteensetting - ontwerp en beplanning - van die navorsingsprojek wat volg. Verder is die 

doel van 'n navorsingsontwerp om die betrokke navorsingsprojek sodanig te beplan en te 

struktureer dat die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge verhoog word 

(Mouton & Marais 1988:33). Vyf besluitnemingstappe word in hierdie ondersoek gevolg 

(Mouton & Marais: 1988). 

Ten eerste is daar die keuse van die navorsingsonderwerp. 'n Beweegrede wat tot my 

keuse van hierdie navorsingsonderwerp aanleiding gegee het (Mouton & Marais 1988:34), 

is die geformuleerde nuwe teorie (Hoofstuk 6). Hierdie nuwe teorie vloei voort uit die 

voorafgaande literatuurstudie en beredenering wat daarmee saam gegaan het. Om hierdie 

nuwe teorie te toets, dien vir my as sterk motivering. Weens die omvattende aard van 

hierdie nuwe teorie (hoofstuk 6), word daar op in hierdie ondersoek net op 'n enkele aspek 

gefokus. 

Tweedens is daar die saak van probleemformulering. Om 'n meer presiese aanduiding te 

kry van die soort domeinverskynsel en oor watter aspekte nagevors g~n word, word 'n 

navorsingsprobleem in vraagvorm geformuleer (Mouton & Marais 1988:37). Dit bepaal die 

ontledingseenheid (wie/wat), die navorsingsdoelstelling (wat met die navorsing bereik wil 

word) en die navorsingstrategie. Die ontledingseenheid en navorsingsdoelstelling sal later 

uitgespel word. Wat die navorsingsstrategie betref, is die navorsingsdoelstelling 

verkennend van aard, met 'n universele belang. Daarom word daar 'n kwantitatiewe 
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ondersoek ( deduktiet) gedoen. 

Die derde aspek van die navorsingsproses is konseptualisering en operasionalisering. Deur 

middel van konseptualisering, word daar gepoog om sentrale betekenismomente van 'n 

konsep op 'n logiese wyse te spesifiseer (Mouton & Marais 1988:64). Hierdie 

betekenismomente is reeds in die literatuurstudie wat 'n belangrike plek inneem aan die 

begin van die navorsingsproses en wat hierdie empiriese ondersoek voorafgegaan het, 

beskryf Dit onderskryf die teoretiese geldigheid van die konseptualisering (Dreyer 

1992:398). 

Operasionalisering behels die ontwikkeling van 'n meetinstrument waardeur daar op die 

betrokke domeinverskynsel 'n greep gekry kan word. Konsepte word meetbaar gemaak. 

(Mouton en Marais 1988:64; ook Heyns & Pieterse 1990:82-84). 

'n Vierde aspek van die navorsingsproses is data-insameling. Daar word oorgegaan tot 

die waameming van die indikatore op empiriese vlak (Dreyer 1992:421). Feitlike vrae en 

vrae oor houding word op geskaleerde wyse gestel. Daama word die datal wat by wyse 

van 'n opname-ontwerp ( vraelys )ingesamel is, statisties verwerk. 

Die laaste aspek van die navorsingsproses is die analise en interpretasie van die 

data/inligting. Die data wat versamel is word met die hulp van 'n rekenaar statisties 

ontleed. Naas die gebruik van frekwensies, kan die navorser ook byvoorbeeld van 

kruistabulasies en die Chi-kwadraat toets gebruik maak (Die kwanitatiewe 

ondersoekmetode maak prekodering vir statistiese ontleding noodwendig). Hierdie 

1 Data verwys na gegewens wat deur middel van 'n wetenskaplike 
ondersoek (data-insameling) verkry is (Dreyer 1993:216) 
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resultate (van die data wat ontleed is) word geiilterpreteer. Gevolgtrekkings word dus 

gemaak op grond van die resultate van die data-analise (Dreyer 1993:216, 253). Verbande 

en samehange tussen veranderlikes2 word gerekonstrueer om tot insig in die verskynsels 

te kom (Mouton & Marais 1988:103). Dit is 'n hipotesetoetsende werksaamheid. 

7-2 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK - (2) Probleemformulering 

Navorsing is gerig op die oplossing van probleme - navorsingswaardige probleme. Hierdie 

navorsingswaardige probleme dien as intellektuele stimilus wat 'n antwoord in die vorm 

van wetenskaplike (empiriese) navraag vereis (Dreyer 1992:388; Nachmias & Nachmias 

1987:55). 

Brandende vrae wat tot die keuse van hierdie navorsings-onderwerp aanleiding gegee het, 

het voort gevloei uit die ondersoekvraag van hierdie proefskrif en dit het veral ook na vore 

gekom toe die saak van die konteks van die gemeente in die lig daarvan beoordeel is. 

Verder is dit vrae wat voortdurend met my betrokkenheid by die bediening in die 

middestad na vore kom. 

Dit is vrae soos die volgende: 

Wie meen lidmate is verantwoordelik om diens binne die gemeente te lewer? Le dit by die 

ampte alleen of maak lidmate ook deel daarvan uit? 

2 'n Veranderlike verwys na "iets" wat gemeet ofwaargeneem kan word en 
wat verskillende waardes kan aanneem, byvoorbeeld frekwensie van 
kerkbywoning, kerkverband ens. (Dreyer 1992:411) 
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Bestaan daar by lidmate met betrekking tot hulle dienstaak 'n sterk gerigtheid na binne 

(gemeente) of het hulle ook die samelewing in die oog? 

Meen lidmate dat ekonomiese aangeleenthede ook deel van hulle diensterrein as christene 

uitmaak? 

Het lidmate se siening van die mens (holisties/dualisties) 'n invloed op hoe hulle die 

gemeente se dienstaak sien? Is dit ook waar/of nie van hulle begrip van God - as sou God 

byvoorbeeld meer oor mense se "siele" as hulle liggame, of meer oor die gemeente as oor 

die samelewing, begaan wees? 

Is lidmate gewillig om toegerus te word sodat hulle hulle dienstaak in die gemeente kan 

uitvoer? 

Bestaan daar onder lidmate 'n openheid teenoor die samelewing en die probleme van die 

samelewing en meen hulle dat dit deel van die gemeente se taak/roeping is om met die 

plaaslike owerhede saam te werk om hierdie probleme op te los? 

Hierdie, en vele soortgelyke vrae, dring hulleself op om in die konteks van hierdie 

proefskrif empiries ondersoek te word. Die ondersoekvraag in hierdie proefskrif wil bepaal 

wanneer gemeentebou in diens van die koninkryk van God staan. Soos in die voorafgaande 

hoofstukke aangedui, het die konteks van die gemeente direk betrekking (hoofstuk 3). Die 

konteks van die gemeente maak immers deel uit van die eksterne dimensie van die 

koninkryk van God (hoofstuk 1, 5) en dit vorm 'n belangrike onderdeel van die basisteorie 

(hoofstuk 6). Dit het die keuse van hierdie navorsingsonderwerp vir my 'n noodwendigheid 

gemaak. 
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7-2.1 Empiriese ondersoek - Die doel van die ondersoek 

Die doel van die empiriese ondersoek bepaal die verwantskap tussen die 

navorsingsprobleem soos geformuleer in die vraagstelling van die empiriese ondersoek, en 

resultate van die literatuurondersoek en die nuwe teorie. 

Die doel van die ondersoek bepaal verder die navorsingswaardigheid of -geldigheid 

daarvan en rig dit die navorsingsprojek assulks. Die doel van die ondersoek moet duidelik 

uitgespel word omdat dit die navorser van 'n strategie voorsien om te kan bepaal watter 

vrae om te vra en watter antwoorde om te soek (Dane 1990:5). 

In die lig van die probleemformulering en die talle onbeantwoorde vrae wat daarin na vore 

gekom het, formuleer ons die doel van die empiriese ondersoek, en dus die 

probleemstelling, soos volg: 

Die doel van hierdie empiriese ondersoek is om vas te stel wat lidmate van 

middestadsgemeentes se siening van die dienstaak van die gemeente is. 

In die lig van die voorafgaande kan ons nou tot die formulering van 'n 

vraagstelling/ondersoekvraag vir die empiriese ondersoek kom. Dit moet ons van 

antwoorde op bogenoemde brandende vrae voorsien. 

Hierdie vraagstelling vloei voort uit die doel van die empiriese ondersoek (wat in wese die 

navorsingsprobleem vir hierdie ondersoek aanbied). Met hierdie vraagstelling word die doel 

van die empiriese ondersoek en die onderliggende konsepte wat werksaam is, nou direk op 
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'n spesifieke situasie betrek. Dit is gebruiklik om die navorsingsprobleem in vraagvorm te 

formuleer - aldus, die ondersoekvraag/vraagstelling (Mouton & Marais 1985: 17). 

7-2.2 Die ondersoekvraag vir hierdie empiriese ondersoek lui as volg 

Wat is gemeentelede se siening van die dienstaak van die gemeente? 

Die verwantskap tussen die navorsingsprobleem soos in hierdie ondersoekvraag VIr 

empiriese ondersoek geformuleer, en die voorafgaande literatuurondersoek en die nuwe 

teorie, le daarin dat gemeentelede se siening van hulle dienstaak - vanuit 'n 

koninkryksperspektief - nie by die grense van die gemeente moet stuit nie maar dit is ook 

van (koninkryks-) betekenis vir die samelewing waarbinne die gemeente funksioneer. Op 

hierdie wyse hou die ondersoekvraag in hierdie empiriese ondersoek direk verband met die 

teoretiese probleem van die proefskrif in geheel, wanneer daar nou by wyse van die 

empiriese ondersoek vasgestel word wat gemeentelede se siening van die dienstaak van die 

gemeente is. 

7-3 EMPIRIESE ONDERSOEK - (3) Konseptualisering 

Dit is nodig dat die betekenis van die begrippe of konsepte in die vraagstelling omskryf 

word. Hierdie konsepte dien as vakkies waarin ons die ongestruktureerde empiriese 

ervaring orden en sistimatiseer (Mouton & Marais 1985: 126; sien ook Dreyer 1992:406-

411). Die konseptuele raamwerk met sy konsepte dien die ontwerp van die meetinstrument. 
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In hierdie geval is die meetinstrument 'n vraelys. Begrippe en konsepte word 

geoperasionaliseer in empiriese begrippe wat uiteindelik na empiriese toetsing 'n indikasie 

sal gee ofhipoteses geledig is al dan nie (Meistre 1991:213; sien ook Pieterse 1986:70). 

7-3.1 Die konsepte wat betrekking bet op die vraagstelling vir die empiriese 

ondersoek, is die volgende: 

ONDERSOEKVRAAG 

Agtergrond- Verhouding Deelnemers Samelewing Mensbeeld Godsbegrip Toerusting 
veranderlikes Gemeente -

samelewing 

1. Agtergrondveranderlikes 
2. Die verhouding tussen die gemeente en die samelewing 
3. Deelnemers 
4. Samelewing 
5. Mensbeeld 
6. Godsbegrip 
7. Toerusting. 

7-3.1.1 Agtergrondveranderlikes 

Die agtergrondveranderlikes wat betrekking het op die ondersoekvraag en wat in hierdie 

empiriese ondersoek opgeneem word, is die volgende: 

Geslag; ouderdom; huwelikstaat; lidmaatskap van die NG Kerk; erediensbywoning; aard 

van betrokkendheid by die aktiwiteite van die gemeente en selfevaluering ten opsigte van 

meelewing. 
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Hierdie agtergrondveranderlikes kan ons 'n duidelike beeld gee van die populasie 

waaronder die ondersoek gedoen word. El.keen van hierdie aspekte is belangrik vir hierdie 

ondersoek omrede ons daardeur kan vasstel in hoe 'n mate elkeen van hierdie veranderlikes 

respondente se siening van die dienstaak van die gemeente beinvloed of bepaal. Daar kan 

vasgestel word of daar enige onderlinge verbande tussen hierdie agtergrondveranderlikes 

en lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente is. 

7-3.1.2 Deelnemers 

Die doel met die insluiting van vrae in verband met "deelnemers" is om vas te stel wie 

lidmate meen verantwoordelik is om diens te lewer, binne die gemeente, ook binne die 

samelewing (3-5.4.1.2; 6-3.3; 6-3.5). 

Respondente mag reken dat die dienstaak by die predikant le, by die diakonie, by lidmate 

of by politici (lg. ten opsigte van die samelewing). Meen die respondente dalk dat die 

dienstaak uitsluitlik tot die ampte/predikant behoort? Is daar voorrang aan wie diens 

gelewer moet word, met betrekking tot die gemeente en die samelewing? 

7-3.1.2.1 Die predikant 

Die eerste deelnemer aan die dienstaak van die gemeente wat aan die orde kom, is die 

predikant. In die volvoering van sy besondere roeping binne die gemeente, dra die 

predikant inderdaad sorg vir die lidmate. Vanuit 'n koninkryksperspektief het hy ook binne 

die samelewing 'n dienstaak om te vervul en kan hy nie in die volvoering van sy dienstaak 

binne die gemeente, ten koste van die samelewing handel nie. Dit is nie uitsluitlik die 

predikant se taak om die dienstaak binne die gemeente uit te voer nie omrede die lidmate as 

lede van die liggaam van Christus saam deel het aan die voltrekking van onderlinge sorg en 

diens ter wille van die koninkryk van God (sien 3-5.4.1- 3-5.4.1.3.1). 
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7-3.1.2.1.1 Indikatore3 

• Dit is nie die predikant as herder en voorganger in die gemeente, se uitsluitlike plig om 

die dienstaak van die gemeente te voltrek nie. 

• Die predikant moet lidmate en nie-lidmate help. 

• Die predikant het wel 'n dienstaak om buite die gemeente (in die samelewing) te vervul 

• Indien die predikant sy dienstaak binne die gemeente na behore uitvoer, sal lidmate 

steeds deel aan die dienstaak van die gemeente he. 

7-3.1.2.1.2 Vrae4: 

8.a (1) Die predikant moet eers lidmate help en dan nie-lidmate 

8.n (14) Die predikant behoort betrokke te wees by dienslewering in die samelewing 

8.ah (34) Dit is net die ampte (predikant, ouderling, diaken) se plig om lidmate in nood 
te help. 

8.al (38) As die predikant doen wat hy moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om 
mekaar te ondersteun nie. 

3 Die samestelling van indikatore is die eerste tree waarin die teoretiese 
stelsel van teologiese uitsprake deur middel van operasionalisering in 'n 
empiriese stelsel omgesit word (Pieterse 1986:70) 

4 Die vrae wat volg word hier nie aangebied in die volgorde waarin dit in 
die vraelys opgeneem is nie. Die nommer wat tussen hakkies by elke vraag 
voorkom dui op die posisie wat dit in die vraelys beklee. Ek was deur me. 
Eiselen (Fakulteit Rekenaarwetenskappe en Inligtingstelsels - UNISA) 
geadviseer om die vrae te skommel en nie in die volgorde soos hier op te 
neem in die vraelys nie. (Sien ook Bailey 1982:138-142). Wat die vraagtipe 
betrefis die vrae by vraag 8 geskaleerde vrae (Smit 1987:25-32) 
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7-3.1.2.2 Diaken 

In aansluiting by die voorafgaande mag respondente meen dat diakens verantwoordelik is 

om diens te lewer, binne die gemeente, ook binne die samelewing. Soos in die geval van 

die predikant, het die diaken ook 'n besondere dienstaak om binne die gemeente en die 

samelewing te vervul. Lidmate kan nie die vervulling van hulle dienstaak op die diaken 

afskuifnie God (sien 3-5.4.1- 3-5.4.1.3.1). 

7-3.1.2.2.1 Indikatore 

• Die diaken vervul sy dienstaak ter wille van die koninkryk van God binne die gemeente 

en die samelewing, sonder "aansiens des persoons". 

• Nie-lidmate is ook voorwerpe van die diaken se dienswerk. 

• Dit is nie die diaken se verantwoordelikheid alleen om 'n dienstaak ter wille van die 

koninkryk van God in die samelewing te vervul nie. 

7-3.1.2.2.2 Vrae: 

8.h (8) Diakens het niks te make met nie-lidmate 

8.t (20) Diakens se eerste verantwoordelikheid le by lidmate 

8.z (26) As die diakens doen wat hulle moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om 
lidmate in nood te help nie 

8.ac (29) Dit is net die diakonie se plig verantwoordelikheid om kos aan hongeres te 
gee 

8.af (32) Diakens moet eers lidmate dan nie-lidmate help 
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7-3.1.2.3 Lidmate 

Lidmate is ook deelnemers aan voltrekking van die dienstaak van die gemeente. Vanuit 'n 

koninkryksperspektief bet elke lidmaat deel van God se plan vir die gemeente, en word 

hulle deur God toegerus vir die volvoering hiervan (3-5.4.1.2; 6-3.3; 6-3.5). Dit is elke 

lidmaat se verantwoordelikheid om saam die gemeente semeioties binne die samelewing, 

enersyds tekens van die Godsryk te wees, en andersyds tekens van die koninkryk van God 

binne die samelewing (teenoor enigeen ongeag geloof, geslag of ras) op te rig (sien 6-3.4; 

4-1.4; 5-3.1). 

7-3.1.2.3.1 lndikatore 

• lidmate is deur God toegerus met gawes om ander lidmate mee te dien. 

• Dit is die taak van elke lidmaat om ander lidmate te versorg. 

• Lidmate dien ook nie-christene. 

• Lidmate geniet nie voorrang in terme van diens, bo nie-lidmate nie. 

7-3.1.2.3.2 

8.j (10) 

8.x (24) 

8.ad (30) 

8.ai (35) 

7-3.1.3 

Vrae: 

Ek glo dat ek gawes van God ontvang bet om ander lidmate mee te dien 

Deel van lidmate se christentaak is om nie-christene te help 

Elke lidmaat behoort ander lidmate in nood te help 

Lidmate behoort eers lidmate in nood te help, en as daar tyd is, ook vir nie
lidmate in nood 

Die verhouding tussen die gemeente en die samelewing 

God is Koning van Kerk en Kosmos. Die gemeente asook die samelewing val binne die 
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trefwydte van Sy koningsheerskappy (2-2.3; 4-2). Die samelewing is die konteks waarbinne 

die gemeente tekens van hierdie koninkryk van God moet oprig. Hierdie is die doel van die 

bestaan van die gemeente en die identiteit en funksionering van die gemeente is gerig op die 

voltrekking hiervan (3-2; 3-3; 3-4; 3-5). God het immers Sy gemeente met gawes toegerus 

om nie die gemeente alleen nie, maar ook die samelewing mee te dien - dit sluit ook 

gemeentefasiliteite in (6-3.5). Daarom bestaan daar 'n openheid by die gemeente jeens die 

samelewing en maak betrokkenheid by die samelewing en sy probleme, deel van die 

dienstaak van die gemeente uit (3-6; 5-3). Die optiek van die gemeente en sy verhouding 

tot die samelewing, raak die volvoering van die gemeente se dienstaak en daarom moet dit 

hier onder die soeklig kom. lndien die verhouding as beperk beskou word, bestaan daar 

klaarblyklik ook weinig moontlikheid dat die gemeentelede by die samelewing betrokke 

raak vir dienslewering en gemeentelike fasiliteite tot beskiking vir gemeenskapsopheffing te 

stel (3-6.5; 6-4). 

7-3.1.3.1 Indikatore 

• Die probleme binne die samelewing val binne die optiek van die gemeente. 

• Lidmate moet kennis neem van die werklikheid van die konteks waarbinne die gemeente 

bestaan. 

• Elke lidmaat is betrokke (dienstaak) by die gemeenskap, ter wille van die koninkryk van 

God. 

• lidmate het gawes van God ontvang en die gemeente beskik oor fasiliteite wat vir 

gemeenskapsopheffing benut kan word. 

7-3.1.3.2 Vrae: 

8.d (4) Ons gemeente behoort horn uit te laat oor probleme in die samelewing 
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8.e (5) Ek glo dat ek lidmate en nie-lidmate moet dien met die gawes wat ek 
van God ontvang het 

8.k (11) Ons gemeente behoort tred te hou met tendense in die samelewing 

8.m (13) Ons gemeente weet genoeg oor samelewingsprobleme om horn daaroor uit 

te laat 

8.ae (31) Die kerksaal behoort gebruik te word om ongeskoolde arbeiders op te lei 

7-3.1.4 Owerhede 

God se wil word op aarde voltrek deur die gemeente maar ook die andere (2-2.3). Die 

owerhede val ook binne die heerskappy van God. Hierdie feit hef egter nie die dienstaak 

van die gemeente binne die samelewing op nie. Die owerhede het 'n besondere rol te speel 

binne die samelewing. Die gemeente staan daarom in verhouding tot die owerhede en het 

'n dienstaak om teenoor die owerhede te verrig (3-6; 5-3.4; 6-4.5). 

Sou lidmate meen dat die gemeente alleen die terrein van hulle dienstaak uitmaak en dat 

verantwoordelikheid vir die gemeenskap/samelewing uitsluitlik by antler - die owerhede - le 

dan is hulle fout. Ekologiese kwessies dien hier as toetssteen vir hierdie saak, en die 

wenslikheid, maar ook moontlikheid van beinvloeding en samewerking met die plaaslike 

owerhede - as diensuitinge van die gemeente - word bepaal (3-3.4; 3-6.2; 5-3.2). 

7-3.1.4.1 Indikatore 

• Die oplossing van samelewingsprobleme berus nie uitsluitlik by die plaaslike owerhede 

rue 

• Die owerhede is rue alleen v1r die omgewing ( ekologie) van die gemeente 

verantwoordelik hie en die bekamping van rommelstrooiing is ook deel van die 
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gemeente se dienstaak 

• Die gemeente beywer horn om 'n invloed op die plaaslike owerhede uit te oefen ter 

wille van die koninkryk van God. 

• Die voltrekking van die gemeente se dienstaak sluit ook samewerking met die plaaslike 

owerhede in. 

7-3.1.4.2 

8.i (9) 

8.o (15) 

Vrae: 

Die oplossing van samelewingsprobleme berus uitsluitlik by die plaaslike 
owerhede. 

Dit is die owerhede se plig om om te s1en na die bekamping van 
rommelstrooiing 

8.ag (33) Die gemeente het we1rug invloed op plaaslike owerhede oor 
samelewingsaangeleentehede 

8.8.ap (42) Die gemeente behoort met plaaslike owerhede saam te werk om 
samelewingsprobleme op te los. 

7-3.1.5 Die Samelewing: Ekonomie en ekologie 

Die samelewing is so omvangryk van aard dat dit is onmoontlik is om binne die bestek van 

hierdie empiriese ondersoek, aan al die verskillende aspekte aandag te gee. Daar is besluit 

om aan te sluit by die ekonomie en ekologie (5-3.1-4). 

Ten opsigte van die ekonomie, val die klem op diens op die terrein van arbeid 

(werkloosheid; ongeskooldheid) en arbeidspraktyke (onbillike loon en -werksure); ten 

opsigte van die ekologie - besoedeling (geraas-, rommel-) en behuising (plakkery en 

sluipslapery) (5-3.2 en 5-3.3). 
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7-3.1.5.1 Ekonomie 

Alles wat leef, bestaan uit die genadige voorsiening van God - Hy is die skepper en 

onderhouer van alles en van almal. God sluit die gemeentelede as verantwoordelike 

rentmeesters by hierdie proses in. Daarom rig lidmate tekens van die koninkryk op deur 

toe te sien dat werkers billike lone betaal word en billike werksure arbei. Die gemeente help 

vir werkloses om werk te kry en hulle sien om na andere wie se (gebrekkige) ekonomiese 

omstandighede hulle noop om op die strate te leef Dit is alles deel van die gemeente se 

dienstaak teenoor die samelewing (5-3.3; 3-6.5; 6-4.4; 6-4.5). 

7-3.1.5.1.1 Indikatore 

• Lidmate betaal werknemers 'n billike loon. 

• Die gemeente help werkloses om werk te kry. 

• Lidmate besef wat hulle verantwoordelikheid jeens werkloses behels. 

• Die gemeente dra sorg dat werkgewers billike werksure van hulle werknemers verwag 

7-3.1.5.1.2 Vrae: 

8.r (18) Lidmate behoort aangemoedig te word om werknemers billike lone te 
betaal 

8.u (21) Die gemeente behoort werklose mense te help om werk te kry 

8.aa (27) Ek wil graag meer weet van my verantwoordelikheid teenoor werkloses in 
die samelewing 

8.aj (36) Die gemeente behoort onbillike werksure met werkgewers op te neem 
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7-3.1.5.2 Ekologie 

God is koning van hierdie aarde. Dit is die huis van alle mense, diere en plante. Dit is die 

ruimte waarbinne die gemeente bestaan - te same met die samelewing. Deel van die 

dienstaak van die gemeente is om na hierdie aarde om te sien en mee te werk aan die 

herstel van die aarde. Daarom tree die gemeente op teen lugbesoedelaars en neem hulle 

stappe wanneer die lewensonderhoudende stelsels en onoordeelkundige benutting 

(verbruiking!) van hulpbronne en omgewing, plaasvind. Die gemeente demonstreer sy <liens 

aan God se aarde deur die vermorsing daarvan tee te werk. Dit is deel van die gemeente se 

dienstaak binne die samelewing (5-3.3; 3-3.4). 

7-3.1.5.2.1 lndikatore 

Die gemeente neem verantwoordelikheid vir skoon lug in hulle omgewing. 

Die gemeente sien om na oordeelkundige benutting van hulle omgewing. 

Die gemeente rig tekens van die koninkryk binne die samelewing op deur hulle omgewing 
skoon te maak. 

7-3.1.5.2.2 Vrae: 

8.y (25) Die gemeente behoort in gesprek te tree met lugbesoedelaars 

8.ab (28) Die gemeente behoort sluipslapers aan die polisie te rapporteer 

8.am (39) Die gemeente behoort plakkery onder die aandag van die stadsraad te 
bring 

8.ao ( 41) Die gemeente behoort soms hulle omgewing skoon te maak 
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7-3.1.7 Godsbegrip 

Die hele geskapene val binne God se sorg. Alhoewel God die gemeente daargestel het vir 

'n besondere taak (ter wille van die koninkryk van God) beteken dit nie dat die 

samelewing in 'n mindere mate binne God se plan met Sy wereld val nie. Elke aspek van 

die geskapene, soos byvoorbeeld die ekonomie, is voorwerp van Sy sorg en heerskappy. 

Die koninkryk moet oral opgerig word. Die gemeente is die instrument wat God gebruik 

om tekens van hierdie koninkryk op te rig. Hy doen dit deur die dienswerk van die 

gemeente - dit is 'n daad van liefde (3-2; 3-3.1 - 3-3.8; 4-1.4; 5-3.1-5-3.4; 6-4.4). 

7-3.1.7.1 lndikatore 

• Beide mens en die natuur is vir God belangrik. 

• God is eweveel besorg oor die gemeente en die samelewing. 

• Elke aspek van die samelewing val binne God se sorg 

• Die gemeente is 'n kanaal waarlangs God Sy liefde binne die samelewing bewys. 

7-3.1.7.2 Vrae: 

8.b (2) Mense is vir God meer belangrik as die natuur 

8.f (6) God is meer begaan oor die gemeente as oor die samelewing 

8.l (12) Die ekonomie val binne God se sorg 

8.p (16) God wil Sy liefde binne die samelewing deur die gemeente bewys 

7-3.1.8 Toerusting 

Elke lidmaat het deel aan die volvoering van die dienstaak van die gemeente. Met die oog 

op hierdie dienswerk, word lidmate toegerus. Lidmate verstaan dat dit nodig is om hierdie 
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toerusting te ontvang/ondergaan en hulle is bereid en beskikbaar daartoe. Dit is 'n 

omvattende toerusting wat beide op dienswerk binne die gemeente en die samelewing gerig 

is - ter wille van die koninkryk van God (3-3.6; 3-6.5; 6-3.5). 

7-3.1.8.1 Indikatore 

• Die gemeente word toegerus om hulle dienstaak teenoor die ekologie na te kom. 

• Lidmate het behoefte aan toerusting om antler lidmate in nood te kan help. 

• Lidmate weet dat dit noodsaaklik is om as christene meer oor die samelewing te wete te 
kom. 

• Lidmate verstaan die nodigheid om toegerus te word tot diens in die gemeente. 

7-3.1.8.2 Vrae: 

8.q (17) Ek sal 'n kursus by die gemeente oor die impak van besoedeling op ons 
omgewing bywoon 

8.s (19) Ek het toerusting nodig om antler lidmate in nood te kan help 

8.v (22) Ek wil graag leer oor hoe om diens binne die gemeente te lewer 

8.ak (37) Ek sou graag wou leer hoe om met straatkinders te werk 

8.an (40) Dit is onnodig om meer te leer oor ons samelewing want dit het nie 
betrekking op my christenskap nie 

7-4 EMPIRIESE ONDERSOEK - (4) OPERASIONALISERING 

'n Meetinstrument moet nou ontwikkel word waardeur daar op die betrokke 

domeinverskynsel 'n greep gekry kan word. Konsepte word meetbaar nou gemaak. 

(Mouton en Marais 1988:64; ook Heyns & Pieterse 1990:82-84). 
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7-4.1 Die stappe wat in die proses van operasionalisering gevolg word, is die 

volgende: 

1. Die formulering van 'n hipotese in die geval van hierdie kwantitatiewe ondersoek; 

Die meetinstrument word vervaardig (die hipotese word hierdeur geoperasionaliseer) 

waarmee die praxis gemeet gaan word: "In die geval van 'n kwantitatiewe ondersoek is 

dit gewoonlik 'n vraelys" (Heyns & Pieterse 1990:83); 

2. Vervolgens word die steekproef bepaal. 

3. 'n Proeflopie met 'n klein groepie mense word uitgevoer met die oog daarop om 

verstaanbaarheid, geldigheid en betroubaarheid van die instrument te toets; 

4. Indien nodig word die vraelys aangepas en die data ingesamel (Bisshof 1991: 144-

143); 

6. Dit word gevolg deur die analise en interpretasie van die gegewens (Heyns & Pieterse 

1990:84), en die terugkoppeling en 'n verstelde praktykteorie. "Hierdie laaste fase 

( evaluasie) vereis teologiese kreatiwiteit. Die bevindinge van die empiriese ondersoek 

word nou reflekterend op 'n hermeneutiese (verstanende) wyse in interaksie gebring met 

die bestaande prakties-teologiese teorie wat geoperasionaliseer is. Daar vind dus nou 'n 

kritiese interaksie tussen teorie en praktyk plaas waarin die teorie ook oopstaan vir 

bystelling en verstelling (Heyns & Pieterse 1990:86). 

7-4.1.1 OPERASIONALISERING - {l) HIPOTESE 
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Hierdie studie is hipotesetoetsend ( deduktief) van aard. Hipoteses het te doen met 

vermoedens en die vraag in watter mate vermoedens toetsbaar en toelaatbaar is. Dit is 'n 

tentatiewe voorspelling of verklaring van die verband tussen twee of meer veranderlikes 

(Mouton & Marais 1985:90; vgl. ook Dreyer 1993:413). Die kwantitatiewe manier van 

ondersoek is geskik om hipoteses mee te toets (Heyns & Pieterse 1990:81 ). Die hipoteses 

of navorsingsvermoedens wat hierdie empiriese navorsing ten grondslag le, kan nou gestel 

word om die vermeende verband of verskille tussen verskynsels te postuleer (Mouton & 

Marais 1985:135). 

Die volgende hipotese word vir hierdie empiriese ondersoek gestel: 

Lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente is sterk na binne gerig 

en dit sluit nie genoegsaam aan by die samelewing nie. 

7-4.1.2 OPERASIONALISERING (2) DIE MEETJNSTRUMENT - Die vraelys 

7-4.1.2.1 Vraelysontwikkeling 

In die proses van vraelysontwikkeling (met ander woorde die vraagkonstruksie, 

bewoording en woordkeuse en rangskikking van vrae (Bisschof 1991:150) is daar ruim van 

Weisberg en Bowen (1977) gebruik gemaak. Hulle plaas groot klem op die "reliability and 

validity of questions"; "Avoiding bias"; "Avoiding ambiguous and unreliable questions" 

(Weisberg en Bowen 1977:43-47). Daar word ook aandag gegee aan die volgorde van die 
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vrae, die belang van woordkeuse en die sg. "open-ended" en "closed-ended questions" ( 49-

5 2). Verder geniet die "relation of the form of the question to the type of analysis" en die 

minimalisering van weiering om vrae te beantwoord, aandag (Weisberg en Bowen 

1977:52,53. Sien ook Smit 1987; Dreyer 1992:431-432; Moser & Kalton 1981:303-347; 

Nachmias & Nachmias 59-64). 

Die bewoording van die onderskeie vrae in die vraelys is aan mnr. Johann Boshoff, 'n 

senior taaladviseur verbonde aan die staatstaaldienste van die dept. van Kuns, Kultuur, 

Wetenskap en Tegnologie, voorgele om enige onduidelike formulerings, dubbelsinnighede 

en die gebruik van moontlike onbekende woorde en begrippe aan te toon. Sy leiding is 

gevolg in hierdie verband. 

Wat die kodering5 van die vrae vir rekenaarontleding betref, bet me. Berra Kemp van die 

departement vir Navorsingsondersteuning (UNISA) 'n belangrike inset onder leiding van 

me. Riette Eisselen {Fakulteit Rekenaarwetenskappe en Inligtingstelsels (UNISA)) gelewer. 

Aile statistiese verwerkings in hierdie ondersoek is met behulp van die statistiese 

programmatuur "Statistical Analysis Systems" ("the SAS System" in kort) uitgevoer. 

Die vraelys bet dus 'n proses van ontwikkeling en verfyning voor finale afronding, 

deurloop. 

7-4.1.2.2 Die vraelys - inhoud 

5 Daar is van randkodering gebruik gemaak - dit bet die voordeel dat 
response direk van die voltooide vraelys op die rekenaar ingetik kan word 
(Dreyer 1993 :256) 
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Die vraelys bestaan uit twee afdelings, naamlik Afdeling A - Agtergrondveranderlikes 

(Biografiese inligting) ; Afdeling B - Betreklike vrae. 

7-4.1.2.2.1 Afdeling A: Agtergrondveranderlikes (Biografiese inligting) 

Hier moet die respondente persoonlike inligting oor hulleself verskaf Dit sal daartoe 

bydrae om die verteenwoordigendheid van die steekproef te bepaal en dit help vir 

klassifikasiedoeleindes (ouderdom, geslag ens). (Dreyer 1992:395). 

Daar is gepoog om die onderskeie kategoriee6 by elke vraag so insluitend as moontlik te 

maak: 

Vraag 1: Ouderdom in jare 

Vraag 2: Geslag: Mantik; Vroulik 

Vraag 3: Huwelikstaat: Nooit getroud; getroud; geskei; Weduwee/wewenaar; Verlaat 

Vraag 4i: Is u 'n lidmaat van die NG Kerk?: Ja; Nee 

4ii Indien "ja", van watter gemeente? 
~~~~~~~~~~-

Vraag 5: Hoe gereeld woon u eredienste by? 

• Minstens eenkeer per week; 

• Minstens driekeer per maand 

6 deur middel van ongegroepeerde en gegroepeerde frekwensieverdelings 
(met klasintervalle by ouderdom). Wat vraagtipes betref, is die volgende 
soorte hier gebruik - Vraag 2: Dichotome vraag; vraag 3: 
meervoudigekeusevraag; vraag 4ii: ongestruktureerd; vraag 5: 
meervoudigekeusevraag; vraag 7: meervoudigekeusevrae (Smit 1987:25-
32) 
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• Minstens eenkeer per maand 

• Minstens eenkeer per jaar? 

Vraag 6i: Aan watter van die volgende gemeentelike aktiwiteite neem u deel? 

• Ouderling 

• Diaken 

• Lid van 'n Kerkraadskommissie 

• Koorlid of orrelis 

• Lid van die Jeugvereniging 

• Vrouediens 

• lid van 'n Bybelstudiegroep 

• lid van 'n dienswerkgroep 

• Evangelisasie/Sending 

• Geen 

6ii. Spesifiseer asseblief indien u by enige ander aktiwiteite in die gemeente betrokke is, buiten 

wat hier vermeld word 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tot hier die agtergrondveranderikes. 

Vraag 7 

Vraag 7 bestaan uit verskeie aktuele sake (veranderlikes) wat deel is van die samelewing 

waarbinne lidmate leef Hierdie vrae word in die vraelys opgeneem omrede dit enersyds 

aansluit by die ondersoekvraag - betreffende die dienstaak van die gemeente kan hierdie 

sake terreine vorm waar die lidmaat tekens van die koninkryk kan oprig. Andersyds is dit 



209 

aktueel vir die kerkvolk, met name vir middestadslidmate - ook binne die huidige 

staatsbestel-, en weens die hoe koste (in terme van tyd en finansiering) verbonde aan 'n 

empiriese ondersoek asook die geleentheid wat hierdie ondersoek bied, is dit wenslik om 

die vrae hier op te neem. 

Na uitbebreide diskussie met betrokke vakkundiges, is daar besluit om die houding 7 van 

respondente met die volgende vraag te toets. Dit bied die mees neutrale en oop 

vraagstelling: 

Vraag 7: Die gemeente behoort die volgende aangeleenthede te bespreek: 

Vigs; Homoseksualisme; aborsie; sekswinkels; seks voor die huwelik; saamwoon buite die 

huwelik; Sport op Sondae; Besigheid op Sondae (byvoorbeeld winkels, vlooimarkte); rook; 

dans; nie"'.'christelike godsdiensuitsendings op radio en TV; die bevoordeling van mense in 

'n beroepsituasie op grond van velkleur; diskriminasie op grond van ras; diskriminasie op 

grond van geslag; genadedood. 

7-4.1.2.2.2 Afdeling B: Vrae 

7 Houding word gemeet deur 'n ondersoek waar die altematiewe 
antwoorde of in 'n stygende of dalende volgorde voorsien word (Nachmias 
& Nachmias 1976:55), of waar daar waardes aan response toegeken word 
wat enersyds hoog en andersyds laag is (byvoorbeeld positief - negatief) 
(Moser & Kalton 19979:374). Om houding te meet, is daar dus van skale 
gebruik gemaak - iets wat in prakties-teologiese navorsing met vrug gebruik 
word (Van der Ven 1990:156-159). Dit is hoofsaaklik geskoei op die 
Likertskaal: 'n aantal Stellings (sien vraag 8) word in die vraelys gemaak en 
die respondente moet vir elke stelling aandui in watter mate hy/sy met die 
stelling saamstem of nie (Sien Nachmias & Nachmias 1987:473-475). Dit is 
in besonders by vraag 8 toegepas 
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Die vrae (daar is 44) wat onder vraag agt voorkom is gefonnuleer om begrippe en 

konsepte te operasionaliseer in empiriese begrippe wat uiteindelik - na empiriese toetsing -

'n indikasie sal gee of die gestelde hipotese geledig is al dan nie. 

Vrae 

8.a (1) Die predikant moet eers lidmate help en dan nie-lidmate 

8.b (2) Mense is vir God meer belangrik as die natuur 

8.c (3) Dit is belangriker dat 'n mens se siel gered word as dat sy liggaamlike 
nood verlig word 

8.d (4) Ons gemeente behoort horn uit te laat oor probleme in die samelewing 

8.e (5) Ek glo dat ek lidmate en nie-lidmate moet dien met die gawes wat ek 
van God ontvang het 

8.f ( 6) God is meer begaan oor die gemeente as oor die samelewing 

8.g (7) Die mens se siel is belangriker as sy liggaam 

8.h (8) Diakens het niks te make met nie-lidmate 

8.i (9) Die oplossing van samelewingsprobleme berus uitsluitlik by die plaaslike 
owerhede. 

8.j (10) Ek glo dat ek gawes van God ontvang het om ander lidmate mee te dien 

8.k (11) Ons gemeente behoort tred te hou met tendense in die samelewing 

8.1 (12) Die ekonomie val binne God se sorg 

8.m (13) Ons gemeente weet genoeg oor samelewingsprobleme om horn daaroor uit 
te laat 

8.n (14) Die predikant behoort betrokke te wees by dienslewering in die samelewing 

8.o (15) Dit is die owerhede se plig om om te sienna die bekamping van 
rommelstrooiing 



8.p (16) God wil Sy liefde binne die samelewing deur die gemeente bewys 

8.q (17) Ek sal 'n kurses by die gemeente oor die impak van besoedeling op ons 
omgewing bywoon 

- 8.r (18) Lidmate behoort aangemoedig te word om werknemers billike lone te 
betaal 

8.s (19) Ek het toerusting nodig om ander lidmate in nood te kan help 

8.t (20) Diakens se eerste verantwoordelikheid le by lidmate 

8. u (21) Die gemeente behoort werklose mense te help om werk te kry 

8.v (22) Ek wil graag leer oor hoe om <liens binne die gemeente te lewer 

8.w (23) Die gemeente moet eers aan lidmate se geestelike nood aandag gee, dan 
aan hulle ligaamlike nood 

8.x (24) Deel van lidmate se christentaak is om nie-christene te help 

8.y (25) Die gemeente behoort in gesprek te tree met lugbesoedelaars 

8.z (26) As die diakens doen wat hulle moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om 
lidmate in nood te help nie 
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8.aa (27) Ek wil graag meer weet van my verantwoordelikheid teenoor werkloses in 
die samelewing 

8.ab (28) Die gemeente behoort sluipslapers aan die polisie te rapporteer 

8.ac (29) Dit is net die diakonie se plig verantwoordelikheid om kos aan hongeres te 
gee 

8.ad (30) Elke lidmaat behoort ander lidmate in nood te help 

8.ae (31) Die kerksaal behoort gebruik te word om ongeskoolde arbeiders op te lei 

8.af (32) Diakens moet eers lidmate dan nie-lidmate help 

8.ag (33) Die gemeente het weinig invloed op plaaslike owerhede oor 
samelewingsaangeleentehede 
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8.ah (34) Dit is net die ampte (predikant, ouderling, diaken) se plig om lidmate in nood 
te help. 

8.ai (35) Lidmate behoort eers lidmate in nood te help, en as daar tyd is, ook vir nie-
lidmate in nood 

8.aj (36) Die gemeente behoort onbillike werksure met werkgewers op te neem 

8.ak (37) Ek sou graag wou leer hoe om met straatkinders te werk 

8.al (38) As die predikant doen wat hy moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om 
mekaar te ondersteun nie 

8.am (39) Die gemeente behoort plakkery onder die aandag van die stadsraad te 
bring 

8.an (40) Dit is onnodig om meer te leer oor ons samelewing want dit het nie 
betrekking op my christenskap nie 

8.ao {41) Die gemeente behoort soms hulle omgewing skoon te maak 

8.ap (42) Die gemeente behoort met plaaslike owerhede saam te werk om 
samelewingsprobleme op te los 

8.aq (43) Lidmate reik uit na alle mense in nood, ongeag ras of geslag 

8.ar (44) Die gemeente moet eers aan nie-lidmate se geestelike nood aandag gee, 
dan aan hulle liggaamlike nood 

Vraag 9 

Respondente moet bier, as selfevaluering, aandui hoe hulle hul betrokkenheid by die 

gemeente sien. Daar word slegs vier responsmoontlikhede aangebied en geen "onseker" 

kategorie word ingesluit nie. Respondente moet dus 'n keuse tussen betrokke/nie uitoefen. 

Hierdie vraag hied die moontlikheid vir kruistabulering met vraag 6. 

Vraag 9 
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Vrae: 

Dui op 'n vierpuntskaal aan hoe u u betrokkenheid by die gemeente sien. "Een" (1) 

beteken dat u beslis baie betrokke by die gemeente is, en " vier'' ( 4) beteken dat u beslis 

nie baie betrokke is by die gemeente nie: 

Sleutel: 

1. Baie beslis betrokke; 

2. Beslis betrokke; 

3. Nie betrokke nie; 

4. Beslis nie baie betrokke nie 

Vraag 10 

Respondente moet bier, as selfevaluering, aandui hoe hulle hul betrokkenheid by die 

gemeenskap sien. Daar word slegs vier responsmoontlikhede aangebied en geen "onseker" 

kategorie word ingesluit nie. Respondente moet dus 'n keuse tussen betrokke/nie uitoefen. 

Verder word 'n oop vraag ("open-ended question") gestel waar respondente die aard van 

hulle betrokkenheid kan spesifiseer. 

Vraag lOi 

Vrae: 

Dui op 'n vierpuntskaal aan hoe u u betrokkenheid by die samelewing sien. Een" (1) 

beteken dat u beslis baie betrokke by die samelewing is, en " vier'' ( 4) beteken dat u 

beslis nie baie betrokke is by die samelewing nie: 
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Sleutel: 

1. Baie beslis betrokke; 

2. Beslis betrokke; 

3. Nie betrokke nie; 

4. Beslis nie baie betrokke nie 

1 Oii. lndien u wel by die samelewing betrokke is, spesifiseer asseblief die aard van u 

betrokkenheid:-

Die vraelys eindig hier 

7-4.1.3 OPERASIONALISERING - (3) STEEKPROEF 

7-4.1.3.1 Die keuse van die gemeentes waar die empiriese ondersoek gedoen word 

Die volgende oorwegings was vir my bepalend in die keuse van die gemeentes waar die 

ondersoek gedoen word. 

As predikant in 'n middestadsgemeente is ek goed bekend met die situasie in die middestad 

en ek is oortuig van die grootse uitdagings wat daar vir die Kerk in die middestad le. Die 

kerkleiers en die situasie van die onderskeie gemeentes is goed aan my bekend en hulle is 

fisies geredelik bereikbaar vir my. Ek het om hierdie praktiese redes op die betrokke twee 

gemeentes besluit. Daar is ook teoretiese redes vir my keuse van gemeentes vir empiriese 
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ondersoek. Dit is veral die uitdagings op die gebied van <liens aan die gemeenskap wat in 

die middestad akuut appel maak op die gemeentes wat daar werksaam is. Hierdie appel is 

gegrond in die koninkryksdienstigheid wat by gemeentes behoort te bestaan en wat deur 

gemeentebou bevorder moet word, soos in hierdie proefskrif aangedui. 

Ons ondersoekvraag vir die empiriese ondersoek vra na lidmate se siening van die 

dienstaak van die gemeente. Dit spruit voort uit 'n hipotese wat steun op die vermoede dat 

lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente te veel na binne (na die gemeente) 

gerig is en nie genoegsaam aansluit by die samelewing nie. Middestadsgemeentes hied in 

die lig hiervan 'n guide geleentheid vir sodanige ondersoek. 

Daar is besluit om die empiriese ondersoek in twee van die 5 middestadsgemeentes8 van 

die Ned. Geref Kerk in die middestad van Pretoria te doen. Die keuse het op die N.G. 

Gemeente Bronberg en die N.G. Gemeente Pretoria geval. In terme van omgewing en 

bedieningsuitdagings stem die N. G. Gemeente Bronberg goed met die N. G. Gemeente 

Arcadia ooreen. Daarom is Arcadia laat vaar. Die N.G. Gemeente Harmonie le naas 

Bronberg se bedieningsarea en gevolglik deel hulle ook dieselfde bedieningsuitdagings as 

die van Bronberg. Die proeflopie is daarom by die gemeente Harmonie gedoen (sien 7-

4.1.4). Die N.G. Gemeente Burgerspark is naby die N.G. Gemeente Pretoria gelee en deel 

'n eiesoortigheid in terme van omgewing en bedieningsuitdagings met die N. G. Gemeente 

Pretoria. Die N.G. Gemeente Pretoria is gevolglik saam met die N.G. Gemeente Bronberg 

gekies as gemeente waar die empiriese ondersoek gedoen word9. Op hierdie wyse is daar 

8 Dit is die volgende 5 gemeentes: Ned Geref Gemeente Arcadia; Ned Geref 
Gemeente Bronberg; Ned GerefGemeente Burgerspark; Ned GerefGemeente 
Harmonie; Ned Geref Gemeente Pretoria 

9 Lidmatetal van die N.G. Gemeente Bronberg volgens Februarie 19963 
syfers is 1963, en die van die N.G. Gemeente Pretoria is 841 (Sensus). 
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gepoog om die verteenwoordigendheid van die steekproef wat die gemeentes in die 

middestad betref, te verhoog. Hierdie steekproefueming is egter beperk in omvang en die 

resultate moet met omsig na die populasie veralgemeen word. 

Die gemiddelde erediensbywoning vir die N. G. Gemeente Bronberg is 459 vir die jaar 1995 

(feesdae en ander geleentehede soos Doopdienste en Nagmaal ingesluit). Die gemiddelde 

erediensbywoning vir Pretoria in hierdie selfde tydperk is 185 (Agenda van die Ring van 

Pretoria: l 995a). 

7-4.1.3.2 Ondersoek tydens 'n erediens 

Daar is besluit om die vraelyste tydens oggenddienste by die betrokke gemeentes 

beskikbaar te stel en om respondente te vra om die vraelys in loco in te vul. Hoewel die 

moontlikheid van 'n weerstandsfaktor by die gemeentelede/erediensbywoners kon bestaan 

(dat hulle na 'n lang oggend (-diens - GGH) 'n vraelys moet deurwerk (Schoeman 

1994:312), is daar tog besluit om dit tydens eredienste te doen. 

'n Bepalende faktor in die uitoefening van hierdie keuse van respondente en wyse van 

datainsameling, was die hoe mobiliteit van lidmate in die middestadlo. Respondente 

verander so vinnig van blyplek dat die responskoers waarskynlik laag sou wees indien daar 

van 'n posvraelys gebruik gemaak is. Verder bestaan daar by respondente - veral by 

inwoners in die middestad wat gebombardeer word met "gemorspos", 'n sterk houding van 

weersin hierin (Smit 1987:8-9). Weens toeskulping is daar ook weersin by die 

middestadsmens vir gesprek met 'n buitesaander oor persoonlike sake (sien 3-6.8). 

'n Erediens hied aan 'n ondersoek soos hierdie, 'n goeie populasie in terme van plek -

10 Dit word in die Ringsverslae van die betrokke gemeentes betuig (Agenda 
van die Ring van Pretoria 1993:13,33) 



erediens; tyd - oggenddiens; gebeure - erediens, en persone - erdiensgangers/lidmate 

(Dreyer 1992:343-344). 

7-4.1.4 OPERASIONALISERING - (4) Proeflopie 

Sondagaand 05 Februarie - Die NG gemeente Harmonie 
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Volgens Mozer en Kalton is dit "common sense" om eers vooraf 'n proeflopie te doen 

voordat die hoof ondersoek gedoen word (1981:47-52). Op die manier kan foute in die 

werklike studie in 'n groot mate uitgeskakel word (Dreyer 1991 :264). 

Die doel daarmee is om vas te stel of die respondente die instruksies wat in die vraelys 

gegee word verstaan en kan uitvoer; of die metode van data-insameling effektief is en of 

daar aanpassings in die proses aangebring moet word; of die nie-responskoers nie dalk te 

hoog is op sekere vrae nie; of dit 'n adekwate vraelys is - verstaan die respondente die vrae 

en is daar begrippe wat in die vraelys voorkom wat dalk vir die respondente onduidelik is; 

is die vrae te moeilik vir die respondente om te beantwoord, ens. Laastens hied so 'n 

proeflopie die geleentheid om vas te stel hoe lank dit neem om die vraelys te voltooi. 

Twintig (20) respondente het na afloop van die diens, nadat die doel van die proeflopie 

voor die aanvang van die diens aan hulle verduidelik is, agter gebly om aan die proeflopie 

deel te neem. Skryfgoed is aan die respondente voorsien. Die dekbrief is aan die 

respondente voorgelees. Die respondente het tussen 4 minute en 12 minute geneem om die 

vraelys in te vul. Die grootste gros het egter tussen 7 en 10 minute geneem om dit te 

voltooi. Na afloop van die proeflopie is daar gesprek gevoer en terugvoering gegee. Die 

respondente het die uitleg en verduidelikende notas duidelik en logies gevind. Enkele van 

die vraagf ormulerings het onder bespreking gekom en daar was geen moeilike of vreemde 

woorde en begrippe aangestip nie. Daar is ook bevind dat die metode van data-insameling 

effektief was. 
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Met die voorbereiding van die finale vraelys is hierdie insette deur die proeflopie verkry, 

daarby geinkorporeer. 

7-5 EMPIRIESE ONDERSOEK- (5) DATA-INSAMELING 

Ondersoek: Sondag 25Februarie1996 

Hierdie Sondag (25 Februarie 1995) is gekies omrede dit 'n gewone erediens is in die sin 

dat geen spesiale kerklike feesdae op hierdie dag gevier word nie. Sodoende word verseker 

dat daar so min as moontlik erediensbywoners teenwoordig is wat gewoonlik nie die 

erediens sou besoek nie, behalwe met uitsonderlike geleenthede. 

Die ondersoek is gelyktydig in altwee gemeentes (N.G. Gemeente Bronberg en die N.G. 

Gemeente Pretoria) gedoen. Erediensbywoners is vooraf versoek om na afloop van die 

diens te bly sit sodat die ondersoek gedoen kan word. Klem is gele op die anonimiteit van 

die vraelys, op die duur van die invul van die vraelys soos met die proeflopie bepaal en op 

die bydrae wat die invul van die vraelys lewer tot die betroubaarheid en geldigheid van die 

ondersoek. Die dekbrief11 deur prof HJC Pieterse (Dept. hoof - Praktiese Teologie: 

UNISA) is aan die gemeentes voorgelees. 

Nadat 230 vraelyste onder die erediensbywoners van Bronberg versprei is (skryfgoed is aan 

die populasie-eenhede/respondente voorsien), is 194 voltooide vraelyste in die N.G. 

Gemeente Bronberg terug ontvang en van die 120 vraelyste wat in die N.G. Gemeente 

Pretoria versprei is, is 85 vraelyste in die N.G. Gemeente Pretoria voltooi. Dit dui op 'n 

responskoers van 85% by Bronberg en 71 % by Pretoria, waaroor daar groat dankbaarheid 

IS. 
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7-6 EMPIRIESE ONDERSOEK - ANALISE 

Vooraf 

Hierdie aspek van navorsing is inderdaad in die woorde van Dreyer "een van die 

interessantste en avontuurlikste aspekte van navorsing~' hoewel dit ook vra om kreatiwiteit, 

vindingrykheid, deursettingsvermoell en 'n vermoe om onsekerheid te beleef (a tolerance 

for ambiguity) (1993:237,239). Ek het dit ook as sodanig beleef1 

Daar is by die inhoudsontleding, naas frekwensies, ook van kruistabulasies gebruik gemaak. 

Sodoende is beskrywende statistiek bekom (Dreyer 1993 :240). 

Die data (vrae 1-5) is grafies verwerk in die vorm van staafdiagramme en sirkeldiagramme. 

Die figure is almal selfverduidelikend in 'n goeie begrip van die respons van die 

respondente vir elke vraag kan direk van die figure/diagramme verkry word. 

Verduidelikende opmerkings word gemaak. 

7-6.1 Afdeling A: Agtergrondveranderlikes (Biografiese inligting) 

7-6.1.1 Vraag 1-5 

11 Sien Bylaag 1 

12 Die rekenaardrukstukke van die ingesamelde data het meer as 600 
bladsye beloop. Dit kan gevolglik nie as bylaag ingevoeg word nie, maar dit 
is op aanvraag beskikbaar 
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Vraag 1 Ouderdom in jare 

Die ouderdomsverspreiding van die respondente was soos volg: 

Ouderdomskategorie 15-25 jaar: 16.6% 

26-35 jaar: 14.4% 

36-45 jaar: 9.8% 

46-55 jaar: 14.3% 

56-65 jaar: 17.4% 

66-74 jaar: 17.2% 

75+ jaar: 9.4% 

Ons vind hier 'n goeie verteenwoordiging ten opsigte van ouderdom onder die populasie 

met die grootste verteenwoordiging in die ouderdomskategorie 56-65 jaar en die laagste 

binne die ouderdomskategorie bo 75 jaar. Die laagste verteenwoordiging was binne die 

ouderdomskategorie 36-45 jaar. 

Wat Bronberg in vergelyking met Pretoria gemeente betref, stem die leeftydsverspreiding in 

hierdie empiriese ondersoek sterk ooreen. 69% (f= 182) van alle respondente het in 

Bronberg hulle vraelyste voltooi en hul ouderdom aangedui, en 31 % (f= 83) is verbonde 

aan die N.G. Gemeente Pretoria (69% van Bronberg plus 31% van Pretoria = 100% 

respondente ). 

20% (f= 53) van die 69% (Bronberg) val binne die ouderdomskategorie 15-35 jaar. By 

Pretoria is dit 11 % (f= 28) van 31 % respondente by Pretoria gemeente - 'n verhouding van 

3.4 tot 3.1. 

In die ouderdomskategorie 36-55 jaar is dit 16% (f= 42) van 69% by Bronberg, en by die 

gemeente Pretoria maak hulle 8.3% (f= 22) van 31 % uit - 'n verhouding van 4.2 tot 4. 
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In die ouderdomskategorie 56+ is dit 33% (f= 87) van 69% by Bronberg en 12% (f= 33) 

van 31 % - 'n verhouding van 2 tot 2 .4. 

Die volgende staafdiagram gee vir ons 'n aanduiding van die ouderdomsverspreiding van 

respondente in die betrokke twee gemeentes: 

OUDERDOM 

75+ 

66-75 

E 56-65 
0 

"CJ 46-55 .. 
Cll 

"CJ 
::I 36-45 0 

26-35 

15-25 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Persentasle 

Vraag 2 Geslag 

26.6 (27)% van die respondente was manlik en 73.4 (73)% was vroulik. 5 respondente het 

hierdie vraag onbeantwoord gelaat. Wat Bronberg in vergelyking met Pretoria gemeente 

betref, stem die verspreiding ten opsigte van geslag sterk ooreen. 69% (f= 182) van alle 

respondente het in Bronberg hulle vraelyste voltooi en hul geslag aangedui, en 31 % (f= 83) 

is verbonde aan die N.G. Gemeente Pretoria. 

18% (f= 48) respondente van die 69% (Bronberg) is manlik. By Pretoria is dit 9% (f= 25) 

van 31 % respondente by Pretoria gemeente - 'n verhouding van 3. 8 tot 3. 4 manlik. 



222 

51% (f=l41) respondente van die 69% (Bronberg) is vroulik, en by die gemeente Pretoria 

maak vroulik 22% (f= 60) van 31 % uit - 'n verhouding van 1.3 tot 1.413. 

Daar is dus duidelik meer vroue as mans wat aan die empiriese ondersoek deelgeneem bet. 

Dit stem ooreen met die sosiaal-strukturele kenmerke van die betrokke gemeentes (Agenda 

van die Ring van Pretoria l 995a: 10, 16). 

Geslag: 

Vraag 3 

Geslag 

•Manlik 

•vroulik 

Is u 'n lidmaat van die NG Kerk? 

Ja: 94.5% ; Nee: 4.5% 

Onbeantwoord: 4 

13 Hierdie resultaat word deur Scheffe se groepering (Scheffe se toets vir 
veranderlikes - SAS stelsel) onderskryf 
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By die N.G. Gemeente Bronberg was daar ook respondente uit die volgende NG 

gemeentes teenwoordig: 

Eloffsdal - 1; Lynwoodrif -1; Universiteitsoord - 1; Witbank Panorama -1; Middelburg

Wes -1; Drakensbergvallei - Newcastle - 2; Kathu -1; Valhalla-Suid - 1; Potchefstroom 

Die bult - 1; Valleisig - 1; Van der Bijlpark-Oos -1; Wonderboom-Suid -1; Lydenburg

Suid 2; Graskop - 1; Pretoria-Oos 1; Burgerspark - 1. 

TOTAAL: 18 N.G. lidmate van elders by die N.G. Gemeente Bronberg. 

Een respondent wat nie 'n lidmaat van die N. G. Kerk is nie, het haar (vroulik volgens 

ges/ag) lidmaatskap aangedui as "Anglikaans". 

By die N.G. Gemeente Pretoria was daar ook lidmate uit die volgende NG gemeentes 



teenwoordig: 

Naboomspruit - 1; 

Rustenburg - 1; 

Burgerspark - 1; 

Florandia - 3; 

Riviera- 3. 

TOTAAL: 9 N.G. lidmate van elders by die N.G. Gemeente Pretoria. 
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Een respondent wat nie 'n lidmaat van die N. G. Kerk is nie, bet sy lidmaatskap aangedui 

as "Hervormde Kerk". 

Vraag4 

Huwelikstaat: 26.4% van die respondente bet aangedui dat bulle nooit getroud was nie. 

30.8% persent van die respondente - die grootste boeveelbeid - bet aangedui dat bulle 

getroud is. Geskeides bet 16.3% van die populasie uitgemaak en 26.4% - dieselfde 

boeveelbeid as die nooit getroudes - is of 'n wewenaar ofweduwee. 
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71.5% respondente het aangedui dat hulle minstens eenk:eer per week eredienste bywoon. 

Dit is 'n redelike hoe persentasie vir erediensbywoning. 7.7% van die respondente het 'n 

erediensbywoning van minstens eenk:eer per maand aangedui en 10.8% van die respondente 



226 

toon hulle erediensbywoning as minstens tussen een- en driekeer per maand aan. Geen 

respondent het die vierde opsie naamlik minstens eenkeer per jaar gekies nie. Hier mag 

moontlik sprake wees van die "sosiale wenslikheidstendens'', naamlik om 'n ekstreme 

positiewe respons te gee (Mouton & Marais 1985 :90). Sou die resultate van hierdie 

ondersoek egter ons hipotese bevestig, sou dit beteken dat dit ten spyte van moontlike 

ekstreme positiewe response, die geval is. 

7-6.1.2 Vraag 6 

Aan watter van die volgende gemeentelike aktiwiteite neem u deel? 

In vraag 6 moes die respondente aandui by watter van die volgende kategoriee van 

gemeentelike aktiwiteite hulle betrokke is, indien wel. 

16.a (!) Ouderling: I 
9 respondente was ouderlinge - 8 van die N.G. Gemeente Bronberg (2.8%). Teenoor die 

aantal respondente van Bronberg verteenwoordig dit 4.2%. Een ouderling van die N.G. 

Gemeente Pretoria (.85%) het aan die ondersoek deelgeneem - dit behels 0,3% van die 

totaal van respondente (N) in die ondersoek. Die ouderlinge het as geheel, 3% van die 

totaal van respondente uitgemaak. Die frekwensie afwesig is 279 respondente. 

6.b (2) Diaken 

9 % (f= 31) van die respondente was diakens en hiervan was 13% (25) van die N.G. 
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Gerneente Bronberg en 7% (6) van die N.G. Gerneente Pretoria. Teenoor die populasie 

respondente rnaak Bronberg betreffende diakens as respondente 9% uit, en die van Pretoria 

gerneente beloop 2%. Die frekwensie respondente afwesig is 248. 

Vraag 6c (3) Lid van 'n Kerkraadskommissie 

f= 10 - Tien van die respondente (3.5%) was kerkraadskornrnissielede. Hiervan was 9 

(4.7%) van die N.G. Gerneente Bronberg - 3.2% van die totaal van respondente (N); 

en 1 respondent (.85%) van die N.G. Gerneente Pretoria - dit is 0.35% van die totale 

populasie van respondente. Die frekwensie afwesig is 269. 

Vraag 6d ( 4) Koorlid of orrelis 

f= 14 - Veertien van die respondente (5%) het aangedui dat hulle in die koor sing of 'n 

orrelis is. Dit verteenwoordig 13 respondente (6.8%) van die N.G. Gerneente Bronberg en 

1 (,85%) van die N.G. Gerneente Pretoria. 265 van die respondente het hierdie vraag 

onbeantwoord gelaat (frekwensie afwesig). 

Vraag 6e (5) Lid van die Jeugvereniging 

5% (f = 14) van die respondente het aangedui dat hulle lid van die jeugvereniging is. 9 

hiervan (4.7%) behoort aan die N.G. Gerneente Bronberg - dit behels 3% van die totale 

populasie; 2 (2.3%) behoort aan die N.G. Gerneente Pretoria en dit behels minder as een 

persent (.79%) van die totaal van respondente. 268 respndente het hierdie vraag 
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onbeantwoord gelaat. 

Vraag 6f (6) Lid van die vroudiens 

Hier het 31 ( 11 % ) respondente positief geantwoord. 19 respondente was van die N. G. 

Gemeente Bronberg (6,8% van die totale populasie en 10% van die totaal respondente uit 

Bronberg); 12 respondente was van die N.G. Gemeente Pretoria (14% van die respondente 

uit die N.G. Gemeente Pretoria en 5% van die totale populasie van die ondersoek). 248 laat 

hierdie vraag onbeantwoord. 

Vraag 6g (7) Lid van 'n Bybelstudiegroep 

Hier het 54 respondente van die N. G. Gemeente Bronberg positief geantwoord. Dit 

verteenwoordig 19,3 van die totale populasie en 29% van die respondente uit die N.G. 

Gemeente Bronberg. Dit behels 7.5% van al die respondente en beloop 19.3% van die 

totaal van respondente uit die N.G. Gemeente Pretoria. Die frekwensie afwesig is 204. 

Hierdie totale is verreweg die grootste van al die moontlike response in verband met 

deelname aan gemeentelike aktiwiteite. 

Vraag 6h (8) Lid van 'n dienswerkgroep 

'n Totaal van 15 respondente het aangedui dat hulle lid is van 'n dienswerkgroep. Dit 

verteenwoordig 5.37% van die populasie respondente. 10 respondente behoort tot die N.G. 
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Gemeente Bronberg (3.6%) en 5 behoort tot die N.G. Gemeente Pretoria (1.7%). Dit 

beteken verder dat 5.3% van die respondente uit Bronberg, en 6% van die N.G. Gemeente 

Pretoria, lid is van 'n dienwerkgroep. 264 respondente laat hierdie vraag onbeantwoord. 

I Vraag 6i Evangelisasie/Sending 

Dertien (13) respondente het hierdie vraag aangedui/beantwoord. Dit beloop 4.6%. 11 

hiervan was van die N.G. Gemeente Bronberg (4%), en 3 was van die N.G. Gemeente 

Pretoria (1.07%). Teenoor die responsbevolking van Bronberg maak dit 6% uit, en teenoor 

die van die gemeente Pretoria is dit 3.5%. 265 laat hierdie vraag onbeantwoord. 

I Vraag 6j(10) Geen I 
Die response op hierdie vraag (6j -10) word later (Vraag 9) in korrelasie met vraag nege 

geinterpreteer. 

Vraag 6 - skematies aangebied 
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Hier volg 'n uiteensetting van betrokkenheid by aktiwiteite m die gemeente, van die 

hoogste tot die laagste telling: 

1. Bybelstudiegroep 

2. Diak ens 

3. Vrouediens 

4. Dienswerkgroep 

5. Evangelisasie/Sending en Koor 

6. Jeugvereniging 

7. Kerkraadskommissie 

8. Ouderling 

Verreweg die meeste (meer as die helfte) van die respondente wat deelneem aan 

gemeentelike aktiwiteite, is lid van 'n Bybelstudiegroep - 75 respondente het aangedui dat 

hulle aan 'n Bybelstudiegroep behoort. 

Die tweede meeste respondente het eweveel aangedui dat hulle of diakens is, of lid is van 

die vrouediens. Die hoe persentasie respondente onder die diakens kan moontlik toegeskryf 



231 

word aan die feit dat die kerkraadslede uit hoofde van hulle amp - ex officio - teenwoordig 

was toe die opname gemaak is en gevolglik aan die ondersoek deelgeneem het. 

Die derde meeste respondente is lid van 'n dienswerkgroep en dit word gevolg deur 

evangelisasie/sending en die koor (of orrelis) - laasgenoemde twee kategoriee het ook 

eweveel respons gekry. 

Dit word gevolg deur betrokkenheid by die jeugvereniging. Hierdie aanduiding van 

betrokkenheid is noemenswaardig as die leeftydsverspreiding ( ouderdomme) van die 

respondente in ag geneem word - 16.6% van die respondente is binne die 

ouderdomskategoriee 1 S- 25. 

Betrokkenheid by 'n kerkraadskommissie le die voorlaagste gevolg deur ouderling in die 

laaste plek met betrekking tot gemeentelike aktiwiteite waaraan die respondente deelneem. 

Die betrokkenheid van respondente van die N.G. Gemeente Bronberg by gemeentelike 

aktiwiteite toon die volgende profiel - van hoogste tot laagste betrokkenheid: 

1. Bybelstudiegroepe 

2. Diak ens 

3. Vrouediens 

4. Koor/orrelis 

S. Evangelisasie/Sending 

6. Dienswerkgroep 

7. Kerkraadskommissie en Jeugvereniging 

8. Ouderlinge 

Die betrokkenheid van respondente van die N.G. Gemeente Pretoria by gemeentelike 

aktiwiteite toon die volgende profiel - van hoogste tot laagste betrokkenheid: 



232 

1. Bybelstudiegroep 

2. Vrouediens 

3. Diak ens 

4. Dienswerkgroep 

5. Evangelisasie/Sending 

6. J eugvereniging 

7. Ouderling, Kerkraadskommissie en 8. koor 

In beide gemeentes staan "lid van 'n Bybelstudiegroep" voorop. Dit word in beide 

gemeentes gevolg deur die vrouediens en diakens (by Bronberg in 'n omgekeerde orde ). 

Evangelisasie/Sending neem 'n gelyke posisie ten opsigte van betrokkenheid in beide 

gemeentes in. Betrokkenheid by Ouderling en Kerkraadskommissie maak in beide 

gemeentes die laaste posisies uit, met koor by N.G. Gemeente Pretoria ook in die laaste 

kategorie. 

Hierdie verspreiding van betrokkenheid stem geredelik ooreen met die totale verspreiding 

onder respondente. Dit val saam met die respons by Bronberg, met die uitsondering van 

Dienswerkgroep, wat daar van 'n 4/9 posisie na 'n 6/9 posisie verskuif Ten opsigte van die 

N.G. Gemeente Pretoria is daar ook 'n geredelike ooreenkoms met die totale verspreiding 

onder respondente, met die uitsondering van Diakens en Vrouediens wat omruil en Koor 

wat daar 'n laaste posisie inneem. 

Vraag 6(ii) 

Spesifiseer asseblief indien u by enige ander aktiwiteite in die gemeente betrokke 

is, buiten dit wat hier vermeld word 
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Daar was gepoog om die kategoriee binne vraag 6 so insluitend moontlik te maak. Vraag 

6(ii) is egter ingesluit om respondente die geleentheid te gee om aan te dui of daar ander 

aktiwiteite in die gemeente is wat nie binne bogenoemde kategoriee gedek word nie, 

waarby die respondent wet betrokke is. 

7-6.1.3 Vraag 7 

Vraag 7 Ons gemeente behoort die volgende aangeleenthede te bespreek: 

1. Vigs 

2. Homoseksualisme 

3. Aborsie 

4. Sekswinkels 

5. Seks voor die huwelik 

6. Saamwoon buite die huwelik 

7. Sport op Sondae 

8. Besigheid op Sondae (byvoorbeeld Winkels, Vlooimarkte) 

9. Rook 

10. Dans 

11. nie-Christelike godsdiensuitsendings op TV 

12. Die bevoordeling van mense in 'n beroepsituasie op grond van velkleur 

13. Diskriminasie op grond van ras 

14. Diskriminasie op grond van geslag 

15. Genadedood 
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Elke vraag word geanaliseer in die lig van die volgende agtergrondveranderlikes: 

ouderdom, geslag, huwelikstaat, bywoning van eredienste en lidmaatskap van die NG 

Kerk/gemeente. Die frekwensies14 van response word ook by elkeen weergegee. 

7-6.1.3.1 Vigs 

78% (f= 162) van die respondente hetja gerespondeer; nee behaal 12% (f= 27) en onseker 

volg naby met 10% (f= 22). 60 respondente het hierdie vraag onbeantwoord gelaat. 

Ten opsigte van geslag het 21% mansja geantwoord, uit 'n totaal van 77% ja. Vroulik 

het 56% daarvan uitgemaak en dit is aansienlik kleiner gesien teen die 73% vroulik van die 

totale populasie. Vroulik het ook die grootste onsekerheid aangeteken met 8% teenoor die 

1% manlik. 

Ten opsigte van lidmaatskap was 72% (f=158) van die 77.6% (f=l 70) wat ja 

geantwoord the, lidmate. Geen nie-lidmate het nee geantwoord nie, en 10% van die 

lidmate was onseker. 

Met betrekking tot bywoning, toon die persentasies 'n dalende tendens namate die 

frekwensie erediensbywoning afheem. 55% wat ja respondeer besoek die kerk minstens 

een keer per week. 17% van diegene wat die kerk minstens 3 keer per maand besoek het ja 

aangedui, en 5% van diegene wat die kerk minstens 1 keer per maand besoek het ja 

geantwoord. Daar bestaan dus 'n duidelike verband tussen erediensbywoning en die ja

respons ten opsigte van gesprek rondom Vigs. 

14 Die frekwensie is die somtotaal van al die antwoorde ten opsigte van 'n 
bepaalde vraag (vgl. Hardyck en Petrinovick 1969:158) 
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In verband met huwelikstatus respondeer 21% ongetroudes en 24% getroudes op dieja. 

Dit behels 45% uit die 77% in die ja- kategorie. Die nee en onseker respons beloop saam 

32%. 

Wat ouderdom betref, is die grootste persentasie ja binne die ouderdomsgroep 15-25 

aangeteken, dit is 15% uit die 78% ja-respons wat uit 7 ouderomskategoriee bestaan. 

7-6.1.3.2 Homoseksualisme 

74% (f= 162) respondente duija aan, 15% (32) respondeer nee en 11% (25) is onseker. 

Wat huwelikstatus betref is die hoogste ja-respons by ongetroudes en getroudes 

aangeteken, onderskeidelik 21% en 24% van die 73% (f=159) ja-respons. Die onseker

respons is marginaal hoer as by die antler vrae in vraag 7, met 12%. 

Wat ouderdom betrefteken die 76+ ouderdomsgroep verreweg die laagste telling aan met 

3% van 74.5%ja-response. Die res toon geen noemenswaardige verskille nie. 

Erediensbywoning toon 'n groot invloed op die response. Met ander woorde, hoe hoer 

die erediensbywoning, hoe hoer is die ja-telling, naamlik 50% - eenkeer per week; 17% 

minstens driekeer per maand; 7% minstens eenkeer per maand. 

Geslag toon 'n telling van 23% manlik en 'n noemenswaardige 56% vroulik teen 'n ja

persentasie van 74. Die onseker- en nee-telling beloop 26%. 65 respondente het hierdie 

vraag onbeantwoord gelaat. 68% (f=l48) lidmate het 'nja-respons aangedui. 

7-6.1.3.3 Aborsie 

'n Baie hoe 85% (f= 193) respondente antwoord ja; die nee en onseker respons is 

onderskeidelik 8% (f= 19) en 7% (f= 16). Die hoeveelheid respondente wat die vraag 
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onbeantwoord gelaat het is 51 van 228 respondente (N). 

Die }a-telling ten opsigte van ouderdom toon 'n redelike eweredige verspreiding met die 

15-25 ouderdomskategorie as die hoogste telling (16.3%; f=36), en die 76+ 

ouderdomskategorie die laagste telling (6%; f=13). Die telling by onseker, is 'n lae 6.8%. 

Die hoogste telling (onseker) is in die ouderdomsgroep 56-65 aangeteken = 2.27% ( f=5). 

Getroud en ongetroud teken onder buwelikstatus, die hoogste tellings aan: 27% (f=61) en 

24% (f=55). 

Weereens is daar 'n verband tussen erediensbywoning en dieja-telling. 85.% teken dieja

respons aan. 59% hiervan woon die erediens minstens eenkeer per week by; 19% -

minstens 3 keer per maand en 7% minstens eenkeer per maand. Die nee- en onseker telling 

val hier feitlik gelyk op 7.59 (8%) (f= 17) en 7.14% (f= 16). 

Wat geslag betref is die }a-telling vir beide die manlik en vroulik te same 'n hoe 85% 

(f=190), met manlik 23% en vroulik 62%. Die nee en onseker-telling is 13% (f=35). 

Ook hier - lidmaatskap van die NG Kerk - is dieja-telling 'n hoe 85% (191). Die nee

en die onseker-telling le digby mekaar, met nee 8% en onseker 7%. 

7-6.1.3.4 Sekswinkels 

70% (f=l54) respondeer ja; die nee telling is 'n hoe 20% (f= 43) en die onseker telling is 

10% (f= 24). 58 laat hierdie vraag onbeantwoord. 

Wat geslag betref maak manlik 21% (f=45) en 49% (106) vroulik uit vir 'n totaal van 70% 

ja-respons. Die vroulik onseker-telling is baie hoer as die van manlik naamlik 8% (f=l8) 
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teenoor 2% (5). 

Betreffende lidmaatskap van die NG Kerk is die somtotaal vir nee en onseker 'n hoe 30% 

(f=64), met 'n nee telling van 20%. Lidmate maak 64% uit van die respondente wat ja 

gerespondeer het. 

Die bywoning van eredienste volg dieselfde patroon as by die antler veranderlikes in vraag 

7, te wete hoe hoer die bywoning van eredienste, hoe hoer die ja-telling. 51 % lidmate 

woon minstens eenkeer per week die eredienste by~ 13% besoek die erediens minstens 

driekeer per maand en 6% woon die eredienste minstens eenkeer per maand by - die 

respons hi er is ja. Die nee ( 19%) is meer as die onseker telling van 11 %. 

Die telling vir nee ten opsigte van huwelikstatus is die hoogste by getroudes (9%). Die 

onseker responskoers is redelik laag hier en volg van laagste tot hoogste van 

weduwee/wewenaar (1%) na ongetroud (5%). 

Ten opsigte van ouderdom is die ja telling hoer by die kategoriee bo 56 naamlik gemiddeld 

12.5% teenoor 10%. Nee (5%) en onseker (5%) vind die hoogste telling by die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar. 

68 respondente laat hierdie vraag onbeantwoord. 

7-6.1.3.5 Seks voor die huwelik 

'n Baie hoe 86% (194) van die respondente het hier 'nja respons aangedui met nee 9% (f= 

20) en onseker 5% (f= 13). Die nee - telling vir manlik en vroulik was 'n eweredige 4%. 

Onseker het 'n baie lae telling van 1 % vir manlik en 4% vir vroulik. 

26% van die getroude respondente en 22% van die ongetroude respondente het ja 
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gerespondeer. Die geskeides teken die laagste ja telling aan met 14% (f=34). Ook hier is 

die onseker telling baie laag naamlik 5. 7% met die grootste onsekerheid onder die 

ongetroudes (3%; f=7). 

Ook in hierdie geval is daar 'n korrelasie tussen bywoning van eredienste en die ja tellings. 

Van die 86.2% ja respondente (f=l95), woon 62% die eredienste minstens eenkeer per 

week by; 18% minstens driekeer per maand en 6% minstens eenkeer per maand. 

Bykans 80% (79.39% - f=l81) van die lidmate meen ja. Geen nie-lidmaat het nee of 

onseker aangedui nie. 

Die hoogsteja telling is in die ouderdomsgroep 56-65 aangeteken, te wete 16.29% (f=36). 

Die totaal van ja response is 'n baie hoe 86%. Die hoogste nee- en onseker responskoers 

is in die ouderdomsgroep 15-25 jaar aangeteken. 

7-6.1.3.6 Saamwoon buite die huwelik 

77% lidmate respondeerja (f=184). Die nee beloop 11%. 

Wat bywoning van eredienste betref, is daar weer 'n korrelasie tussen erediensbywoning 

en die response. Van die 83% wat ja respondeer, woon 59% die eredienste minstens 

eenkeer per week by; 19% woon eredienste minstens driekeer per maand by en 6% woon 

eredienste minstens eenkeer per maand by. Dieselfde patroon volg by die nee- en onseker 

tellings. 

Die hoogste ja telling is in die ouderdomsgroep 56-65 aangeteken, te wete 15% (f=34). 

Die totaal vanja response is 'n hoe 83.%. Die hoogste nee- en onseker telling (eweredig -

3%) is in die ouderdomsgroep 15-25 jaar aangeteken. 
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Wat huwelikstaat betref is geskeides se ja telling die laagste naamlik 15% (f=35) van 'n 

hoe 82.3% {f=197). 

Volgens die Chi-kwadraat15 telling (0.005) is hier 'n betekenisvolle verband tussen geslag 

en hierdie veranderlike te wete "saamwoon buite die huwelik". 

Die onseker telling is 'n lae 6% (f=15) 

7-6.1.3. 7 Sport op Sondae 

Binne die ouderdomsgroep 66-75 vind ons die hoogste ja telling van 14%. Tussen die 

ouderdomme 26 en 55 is die telling die laagste - 8%. 

Betreffende geslag is die nee- en onseker-telling 'n hoe 32% (f=74). Die onseker 

responskoers by vroulik is veel hoer as by manlik, met 8.47% (f=20) teenoor 2% (f=5). 

Ook ten opsigte van huwelikstatus is die nee- en onseker responskoers 'n hoe 32%. 

Bywoning van eredienste toon 'n korrelasie met die response. Hoe hoer die 

erediensbywoning, hoe hoer is die ja telling. 48% woon die eredienste minstens eenkeer 

per week by; 14% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 7% se bywoning 

is minstens eenkeer per maand. Dit gee 'n totaal van ja response van 69% {f=l62). Die 

nee- en onseker responskoers is aldus 31 % (f=74). 

31% Lidmate teken 'n nee- (20%) of onseker (11%) respons aan (f=65). 

15 Vir 'n bespreking van die Chi-kwadraat toets, vgl. Du Toit 1969:118-
127; Hardyck & Petrinovick 1969:155-169; Kolstoe 1970:209-212; Spiegel 
1988:245-263 
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7-6.1.3.8 Besigheid op Sondae 

72% (f=165) lidmate meen ja. Hier is ook 'n korrelasie tussen die bywoning van 

eredienste en die response wat aangeteken word. 55% woon die eredienste minstens 

eenkeer per week by; 13% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 4.39% se 

bywoning is minstens eenkeer per maand (f ten opsigte van ja = 164). Dieselfde patroon 

geld ten opsigte van die nee en onseker tellings. 

Wat geslag betref is die nee- en onseker respons by vroulik opmerklik hoer as die van 

manlik, te wete onderskeidelik 10% en 9% (teenoor 6% en 2%). 

Die grootste ja respons is by die ouderdomsgroep 66-75 met 14% (f=32) uit 'n ja 

persentasie van 71% (f=159) wat uit sewe ouderdomskategoriee saamgestel is. 

7-6.1.3.9 Rook 

'n Lae 50% (f=l 13) van manlik en vroulik dui 'nja respons aan. Dit is 'n laeja telling, in 

vergelyking met die ander ja tellings, soos aangetoon word. Die nee respons beloop 37% 

(f=84). 

Dieselfde persentasies (!) vind ons ook by huwelikstatus ten opsigte van die ja, nee en 

onseker respons. Die nee telling is by die ongetroudes die hoogste met f=30 uit f=85 vir 

nee. 

Hierdie patroon herhaal horn ook wat ouderdom betref Met enkele persentasiepunte wat 

verskil, is dieja responskoers 49.3% (107), nee is 39% en onseker is 12%. 

Die hoogste nee (f=19) en onseker (f=8) response is in die ouderdomskategorie 15-25 

aangeteken. 



241 

Wat erediensbywoning betref, is bier ook 'n korrelasie tussen erediensbywoning en die 

onderskeie response wat aangeteken word. 34% woon die eredienste minstens eenkeer per 

week by; 13% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 3.14% se bywoning is 

minstens eenkeer per maand (f ten opsigte van ja = 113). Dieselfde patroon geld ten 

opsigte van die nee en onseker tellings. 

Ook in hierdie geval volg die persentasies wat die moontlike response betref - ja (50%) I 

nee (37%) I onseker (12%), dieselfde patroon as by geslag, ouderdom en huwelikstatus. 

Wat meer is, hierdie persentasies geld ook vir lidmaatskap (!) 

7-6.1.3.10 Dans 

Lidmate se nee telling oortref die ja telling bier: 43% (f=89) teenoor 39% (f=80). 12% 

lidmate is onseker (f=25). 

Met betrekking tot erediensbywoning oortref die nee telling ook die ja telling: 45% 

(f=87) teenoor 42% (f=67). 13% (f=26) is onseker. 

Wat ouderdom betrefis die nee telling ook hoer as dieja telling: 44% (f=88) teenoor 42% 

(f 86). Die hoogste nee telling (f=21) val binne die ouderdomsgroep 15-25, en die 

hoogste onseker telling val binne die ouderdomsgroep 56-65. 

Hierdie patroon herhaal horn ook ten opsigte van huwelikstatus: nee= 45% (f=93) enja = 

43% (f=89). 

Dieselfde geld ook vir geslag: nee = 45% (f=89); Ja = 43% (f=92). 

7-6.1.3.11 Nie-Chirstelike godsdiensuitsendings op TV 
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Met betrekking tot geslag beloop die ja telling 72% (f=l68); nee = 16% (f=36) en 

onseker = 12% (f=28). 

Wat huwelikstatus betref, is geskei seja telling die laagste, te wete 14% (f=32) uit 'nja 

respons van 73% (f=169). Ongetroud se nee en onseker is die hoogste: onderskeidelik 

6.44% (f=l5) en 4.29% (f=lO). 

Met betrekking tot ouderdom toon die ouderdomsgroep 15-25 jaar die hoogste nee 

(5.31 % - f=l2) en onseker (4% - f=9). 

Bywoning van eredienste toon 'n korrelasie met die response. Hoe hoer die 

erediensbywoning, hoe hoer is die ja telling. 53% woon die eredienste minstens eenkeer 

per week by; 13% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 7% se bywoning 

is minstens eenkeer per maand. Dit gee 'n totaal van ja response van 73% (f=168). Die 

nee- en onseker tellings is aldus 31 % (f=63) 

7-6.1.3.12 Die bevoordeling van mense in 'n beroepsituasie op grond van velkleur 

59% (f=134) van die respondente meen ja. Getroudes en weduwees teken die hoogste 

tellings aan: 18.4% (f=42) en 15% (f=34). Die hoogste nee-respons is by die ongetroudes 

naamlik 11.40% (f=26) uit 32% (f=74) wat uit 4 kategoriee van huwelikstatus saamgestel 

IS. 

Wat geslag betref is die ja respons 'n lae 59% (f=133) Hiervan is 15% manlik en 44% 

vroulik. Die nee beloop 32.3% (f=73) - manlik 12% hiervan; en onseker is 9% (f=20) -

manlik 2.2%. 

40% van die lidmate is onseker (8% f=18) of meen nee (32% f=73). 

Wat erediensbywoning betref, is hier ook 'n korrelasie tussen erediensbywoning en die 
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onderskeie response wat aangeteken word. 43% woon die eredienste minstens eenkeer per 

week by; 12% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 4% se bywoning is 

minstens eenkeer per maand (ja - 59%; f ten opsigte van ja = 134). Dieselfde patroon 

geld ten opsigte van die nee en onseker tellings. 

Met betrekking tot ouderdom, is die hoogste tellings by die ouderdomsgroepe 56-65 en 

66-75: f-= 25 en f-=23, uit 'nja frekwensie van 129 (daar is 7 ouderdomskategoriee wat 

hierdie frekwensie opmaak). Die ouderdomsgroep 15-25 jaar bet die hoogste nee (f-=17) en 

onseker (f-=9) aangeteken. 

7-6.1.3.13 Diskrimioasie op grond van ras 

Met betrekking tot lidmaatskap, beloop die nee (300/o; f-=63) en onseker (9%; f-=20) 

response 'n hoe 39% (f-=83). 

Vroulik maak 18% (f-=39) van die 29% (f-=62) nee response uit. Die hoer onseker (8% 

(f-=17) teenoor 1 % (f-=3) le ook by vroulik. 

Bywoning van eredienste toon 'n korrelasie met die response. Hoe hoer die 

erediensbywoning, hoe hoer is die ja telling. 43% woon die eredienste minstens eenkeer 

per week by; 14% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 5% se bywoning 

is minstens eenkeer per maand. Dit gee 'n totaal van ja response van 62% (f-=132). Die 

nee- en onseker tellings is 38% (f-=81). 

Wat ouderdom betref, is die grootsteja respons binne die ouderdomskategoriee 56-75 

(12%; f-=49 uit f-=137 vir ja). Onseker is die hoogste binne die ouderdomskategorie van 15-

25 jaar (4.3% uit 10% vir onseker). 
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7-6.1.3.14 Diskriminasie op grond van geslag 

Met betrekking tot huwelikstatus, is die hoogsteja respons by ongetroud (17%; f=33) en 

getroud (15%; f=30). Groottotaal vir ja is 53% (f=l06). 36% meen nee. Die grootste 

onseker vind ons by ongetroud (5%; f=9 uit 11%; f=22 vir onseker). 

Wat geslag betref, is die nee en onseker respons 47%. Die grootste nee (21% van 35%) 

sowel as onseker ( 10% van 11 % ) respons tref ons aan by vroulik. 

'n Lae 50% van die lidmate teken 'nja respons aan. 

Bywoning van eredienste toon 'n korrelasie met die response. Hoe hoer die 

erediensbywoning, hoe hoer is die ja telling. 36% woon die eredienste minstens eenkeer 

per week by; 13% woon die eredienste minstens driekeer per week by en 5% se bywoning 

is minstens eenkeer per maand. Dit gee 'n lae totaal vanja response van 54% (f=132). Die 

hoe nee- en onseker tellings is aldus 46% (f=81). Die grootste onseker respons (7% van 

11 % ) le binne die eenkeer per week kategorie. 

Die hoogste responskoers (4% van 11%) met betrekking tot onseker - ten opsigte van 

ouderdom - is by die ouderdomkategorie 15-25 jaar. 

Daar is 'n frekwensie van 81 afwesig by hierdie veranderlike. 

7-6.1.3.15 Genadedood 

'n Totaal van 13% respondente wat lidmate van die NG Kerk is, het onseker aangetoon. 

Teenoor nee met 9%, is die responskoers by onseker hoog. 

Ook wat bywoning van eredienste betref, is onseker (13%; f=30) groter as nee (10%; 

f=22). 
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Vroulik se responskoers by onseker (8%; f=l9) is hoer as die by nee (5%; f=l l). Nee en 

onseker behaal dieselfde telling by manlik, te wete 5% (f=l l). 

Wat huwelikstatus betref, dui ongetroud die hoogste responskoers by ja aan (24%; f=55, 

van 77%; f=l 75). Ten opsigte van nee het getroud die hoogste koers (5%; f=l2, van 10%; 

f=22). 

In verband met ouderdom, le die grootste telling vir onseker by die ouderdomskategorie 

66-75 (4%; f=8, van 13%, f=29). Die telling vir onseker (13.2%) oortref die van nee 

(10%). 

7-6.1.4 INTERPRETASIE - VRAAG 7 

7-6.1.4.1 Seksualiteit 

Die eerste 6 vrae naamlik oor vigs, homoseksualisme, aborsie, sekswinkels, seks voor die 

huwelik en saamwoon buite die huwelik, het betrekking op verskillende aspekte rakende 

die seksualiteit van die mens. Gevolglik word hulle saam geinterpreteer. 

Gesamentlik gee dit 'nja respons van 75%. 'n Uitsondering is seks voor die huwelik (86%) 

en aborsie wat 'n hoe 85% ja-telling behaal het.Van hierdie 75% (ja) het die hoogste ja

telling gekom van getroudes en ongetroudes. Wat sekswinkels betref was die getroudes se 

nee-respons die hoogste. Geskeides wou die minste he dat saamwoon buite die huwelik in 

die gemeente bespreek word. Seks voor die huwelik het die hoogste ja respons behaal 

(86%). Gemiddeld 74% van hierdie ja respons van 75% respondente, is lidmate van die 

gemeente en 57% van hulle woon die eredienste minstens eenkeer per week by. 

Die grootste mate van onsekerheid is binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar aangeteken. 

Verder le die grootste mate van onsekerheid met betrekking tot hierdie veranderlikes by 



246 

vroue. 

Die laagste ja respons is ten opsigte van sekswinkels aangeteken, en getroudes maak die 

grootste verteenwoordiging in die nee-kategorie uit. Die hoogste onsekerheid was by 

weduwees en ongetroudes. 

In die geval van elkeen van hierdie 6 veranderlikes, is daar 'n betekensvolle patroon wat 

bywoning van eredienste betref Dit is naamlik dat daar 'n duidelike verband bestaan tussen 

erediensbywoning en die ja-respons by elkeen. Hoe hoer die erediensbywoning, hoe hoer is 

die ja respons. Dit beteken dat die respondente wat gereeld die eredienste bywoon, ook 

meer genee is om die onderskeie sake hier ter sprake te bespreek. 

7-6.1.4.2 Sondag 

Die volgende twee vrae (7g (7) en 7h (8), het betrekking op lidmate se siening van die 

Sondag - met betrekking tot sportbeoefening en besigheid op Sondae. 

'n Gemiddelde ja respons van 71% is hier aangeteken. Wat sport op Sondae betref is die 

laagste ja respons in die ouderdomskategoriee 26-55 jaar aangeteken. 32% van die 71% ja 

respons is getroud - die hoogste uit al die moontlike huwelikstatusresponse wat gebied is. 

Die grootste onsekerheid le by vroue. 31 % van die respondente wat onseker is, is lidmate 

van die gemeente. Die meerderheid van die respondente wat ja gerespondeer het, besoek 

die eredienste gereeld. 

Wat besigheid op Sondae betref, besoek 55% van die 72% wat ja gerespondeer het, die 

kerk minstens eenkeer per week. Die hoogste ja respons het gekom uit die 

ouderdomskategorie 66-75 jaar. Ook in hierdie geval (besigheid op Sondae) is die hoogste 

mate van onsekerheid onder vroue. Verder besoek die getal respondente wat Ja 

gerespondeer het, die eredienste meer gereeld as hulle wat nee of onseker aangedui het. 
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7-6.1.4.3 Rook en dans 

Die volgende twee vrae het betrekking op twee sake nl. rook (vraag 7i (9) en dans (vraag 7 

j (10), wat met verloop vanjare druk onder bespreking was binne kerkkringe. Die houding 

was afwysend en vermydend. 

Die gemiddelde ja respons is 'n lae 45% (met rook 51% en dans 39%). 34% van die 

respondente wat ja aangedui het, besoek die kerk minstens eenkeer per week. Die grootste 

nee respons het gekom van ongetroudes en die grootste mate van onsekerheid was in die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar. Met betrekking tot dans is die nee respons hoer as die ja 

respons, met die grootste nee verteenwoordiging uit die ouderdomskategorie 15-25 jaar. 

Die grootste mate van onsekerheid le by die ouderdomskategorie 56-65 jaar. 

7-6.1.4.4 Diskrimimasie 

Die volgende stel vrae raak die omstandighede van lidmate in die sg. nuwe Suid-Afrika -

dit het betrekking op nie-christelike godsdiensuitsendings op radio en TV (vraag 7k (11 ); 

die bevoordeling van mense in 'n beroepsituasie op grond van velkleur (vraag 71 (12 )); 

diskriminasie op grond van ras (vraag 7m (13); diskriminasie op grond van geslag (vraag 

7n (14)). 

Die gemiddelde ja respons op hierdie vrae is 62%, met die laagste ja respons (54%) by 

vraag 7n (14) - diskriminasie op grond van geslag, en die hoogste ja respons (73%) ten 

opsigte van vraag 7k (11) - nie-christelike godsdiensuitsendings op radio en TV. 

Manlik maak die grootste deel van die ja respons uit. Die grootste getal ja respondente 

besoek die kerk gereeld. Dit is waar ten opsigte van al vier veranderlikes in hierdie groep. 

In die geval van vraag 7n (14) besoek 7% van die onseker respondente die erediens 
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minstens eenkeer per week. 

Geskeides bet die grootste mate van onsekerheid in verband met nie-christelike radio en 

TV uitsendings aangetoon. Die ongetroudes maak die grootste deel van die nee asook die 

onseker respons uit, met die uitsondering van vraag 7n (14) waar die ongetroudes die 

grootste verteenwoordiging van die ja respons uitmaak. Getroudes en weduwees 

respondeer die meeste ja (die gemeente behoort dit te bespreek), ten opsigte van "die 

bevoordeling van mense in 'n beroepsituasie op grond van velkleur" (71 (11 ). 

Met betrekking tot ouderdom toon die ouderdomskategorie 15-25 jaar die hoogste nee 

sowel as onseker. Die telling vir onseker le ook baie hoog by vroulik. Manlik steun die ja 

meer as vroulik. 

7-6.1.4.5 Genadedood 

Die ja respons bier, is 77%. Die onseker respons is bier hoer as die nee respons. Dit geld 

ook vir lidmate van die gemeente - diegene wat ook gereeld die eredienste bywoon. Verder 

maak vroulik die grootste deel van onseker uit. Die ouderdomskategorie 15-25 jaar le die 

grootste mate van onsekerheid. 

By vraag 7o (15) - genadedood - bet ons dus 'n afwyking van die patroon in die 

responskoerse met betrekking tot erediensbywoning wat ontwikkel bet (naarnlik dat 'n hoe 

erediensbywoningskoers lei tot 'n hoe ja respons en namate die erediensbywoning afueem 

neem die nee en onseker response toe). 

7-6.1.5 Gevolgtrekking- Vraag 7 

• Die gemiddelde ja respons by vraag sewe is 66% met die hoogste persentasies by seks 
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voor die huwelik met 86% gevolg deur aborsie - 85% (vraag 7c (3)), en die laagste 

(39%) by dans (vraag 7j (10)). Dit beteken dat 'n hoe 44% van lidmate nie wil he dat 

hierdie sake in die gemeente bespreek behoort te word nie of ten minste onseker is 

daaroor. Dit kan beteken dat hierdie respondente nie deur die kerk voorgeskryf wil 

word nie - hulle wil self daaroor besluit. Dit kan ook daarop dui dat die 

geloofwaardigheid van die kerk in gedrang is en dat die opinie van die kerk oor hierdie 

sake aanvaar word nie. Dit kan ook beteken dat die respondente nie gewoond daaraan is 

dat dit in die kerk bespreek word nie. 

• Die respondente wil die meeste he dat seks voor die huwelik, dan aborsie en 

genadedood bespreek word; die antler aspekte rakende seksualiteit volg daarop. Sport 

en besigheid op Sondae volg daarop; diskriminasie kom volgende aan die beurt en rook 

en dans neem die laaste plek in. 

• Die grootste mate van onsekerheid le by die respondente binne die ouderdomskategorie 

15-25 jaar. 

• Verder maak ongetroud en vroulik die grootste deel van die onseker respondente uit. 

• Die mees afwykende responspatroon is ten opsigte van diskriminasie op grond van 

geslag - hier blyk daar die grootste onduidelikheid oor te bestaan. Die hoogste onseker 

respons is ten opsigte van die diskriminasie-kwessies. 

• Rook en dans blyk huidiglik irrelevant onder die kerkvolk te wees. 

• Merkwaardig is die patroon wat ontwikkel het in verband met erediensbywoning en die 

korrelasie daarvan met die ja respons. Hoe hoer die erediensbywoning is, hoe hoer is 

die ja respons en hoe laer die erediensbywoning is, hoe meer neem die nee- en onseker 

respons toe. 
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• Daar moet beslis tydens eredienste genoegsaam aandag gegee word aan hierdie sake in 

vraag 7 ter sprake, en dan met besondere toespitsing op die ongetroude lidmate - veral 

vroue - binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar. 

• Die baie hoe telling vir Bybelstudiegroepe by vraag 6, beteken dat die 

Bybelstudiegroepe ook nuttig ingespan kan word om sekerheid by jong, ongetroude en 

vroulike lidmate te bevorder. 

• Kennis moet geneem word van die hoe persentasie vroue en jongmense in die gemeente. 

7-6.2 Afdeling B: Vraag 8 

7-6.2.1 Die predikant 

lets meer as die helfde van die respondente (51.3% (f=136)) is van mening dat die 

predikant voorkeur moet gee in sy hulpverlening, aan lidmate bo nie-lidmate (Vraag 8a(l)). 

Meer vroulik as manlik (40% (f=74) teenoor 11% (f=26)) stem hiermee samn. Wat 

lidmaatskap betref, het slegs 51.34% (f=134) hiermee samngestem. Hiervan het 

getroudes 16% (f=42) en geskeides 15.27% (f=40) uitgemaak. In die ouderdomskategorie 

15-25 jaar tref ons die grootste verteenwoordiging van 'n stem nie saam nie-respons aan, 

en dit beteken dat hierdie leeftydsgroep in 'n minder mate voorkeurhulp deur die predikant 

aan lidmate verwag - hulle wil die meeste betrokkenheid van die predikant by nie-lidmate 

s1en. 

Verder meen 'n baie hoe persentasie (86% (f=235)) dat die predikant ook betrokke moet 

wees by dienslewering in die samelewing (Vraag 8n (14)). Hiervan het getroudes 25% 

(f=68) en geskeides 23% (f=62) uitgemaak. Die hoogste mate van instemming hiermee het 

gele by respondente binne die ouderdomskategorie van 66-75 jaar (17.31%; f=45 uit 7 
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ouderdomskategoriee: 86%; f=224). Die respons van gereelde erediensbywoners 

korrespondeer hiermee (86%). Betreffende lidmaatskap, meen 10% (75%; f=32) minder, 

dat dit die geval moet wees. Daar skyn dus 'n hoer verwagting van betrokkenheid deur die 

predikant by lidmate en nie-lidmate te wees, onder lidmate (teenoor nie-lidmate). 

59.2% (f=161) respondente meen dat die plig om lidmate in nood te help, nie alleen by die 

ampte berus nie (vraag 8ah (34)). Noemenswaardig is die feit dat bykans die helfde van die 

respondente wat nie saamgestem het hiermee nie, manlik was. Dit beteken dat manlik in 'n 

groter mate ook lidmate se deelname wil sien wat lidmate in nood help. 

'n Hoe 31 % ( f=61) lidmate meen dat lid mate nie nodig sa1 he om ander lidmate in nood te 

steun nie, indien die predikant "doen wat hy moet" (Vraag 8al (38)). Die persentasie 

gereelde erediensbywoners wat hiermee saamstem is 32%. Ook hier het ons 'n groter 

telling by manlik as vroulik, wat beteken dat manlik weereens groter deelname van lidmate 

wil he (20.22% manlik teenoor 55% vroulik, uit 75% vir dieselfde responskategorie). Die 

meeste respondente binne die ouderdomskategorie 15-35 gaan ook hiermee akkoord 

(31 %; f=81 uit 6 ouderdomskategoriee: f=256). Dieselfde geld ook vir die ongetroudes en 

getroudes (44% (f=107) uit 69%; f=186) 

7-6.2.2 Diakens 

70% (f=183) van 75% (f=196) van lidmate stem nie saam dat diakens niks met nie-lidmate 

te doen het nie (Vraag 8.h (8)). Dit is 5% laer as die totaal van respondente wat hiermee 

akkoord gegaan het. Die hoogste telling respondente wat meen dat diakens· wel iets met 

nie-lidmate te doen het, is binne die ouderdomskategorie van 15-25 jaar (14% (f=35) uit 7 

ouderdomskategoriee: 75%; f=188. Die grootste onsekerheid oor diakens se betrokkenheid 

by nie-lidmate le by vroue 11 % uit 13% vir onseker, waarvan 7% uit 13% ongetroud is. 

'n Noemenswaardige hoe 47% respondente is onseker daaroor of diakens se eerste 
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verantwoordelikheid by lidmate le (vraag 8z (26)). Verder is dit betekenisvol dat die helfte 

van die lidmaat-respondente (50%; f=133) meen dat as diakens doen wat hulle moet, sal 

dit nie vir lidmate nodig wees om ander lidmate in nood te help nie. Die hoogste 

persentasies ten gunste van voorkeur aan lidmate in die diakens se dienslewering, val binne 

die ouderdomskategoriee van 56-75 jaar (28% uit 75% vir 7 ouderdomskategoriee). 

50% (f=136) respondente meen dat dit net die diakonie se plig is om aan hongeres kos te 

gee (vraag 8ac (29)). Die grootste onsekerheid hieroor tref ons by vroulik aan (9% uit 12% 

onseker) 

41% (f=llO) lidmate meen dat diakens eers lidmate en dan nie-lidmate moet help (vraag 

8af (32)). 'n Hoe 19% (f=50) is onseker hieroor. Die hoogste voorkeur hier val binne die 

ouderdomskategorie 66-75 jaar (f=25 uit 105 vir 7 ouderdomskategoriee). Die meeste 

ongetroudes (14% van 40%) stem nie hiermee saam nie. 

Wat bywoning van eredienste betref, teken elkeen van hierdie vrae in verband met diakens, 

vir die lx per week = 70/71%; minstens 3x per maand = 7-8% en minstens eenkeer per 

maand = 21.% aan. 

7-6.2.3 Lid mate 

'n groat hoeveelheid respondente (lidmate = 90%; f=247) meen dat hulle gawes van God 

ontvang het om ander lidmate mee te dien (91 %; f=249) (vraag 8j (10). Die grootste 

onsekerheid kom voor binne die ouderdomskategorie 66-75 jaar (2% (f=5)van 6% (f=16) 

onseker, met geskeides in die laagste plek in terme van huwelikstatus (15% (f=41) uit 90% 

(f=247). 

Ewe-eens meen 90% (f=238) respondente (ook 90% = lidmate) dat deel van hulle 

christentaak is om nie-lidmate te dien (vraag 8x (24). Die hoogste instemming vind ons 

binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar (17% uit 90% vir 7 ouderdomskategoriee). Die 
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grootste mate van onserkerheid (6% (f=l5) uit 7% (f=l8)) tref ons onder vroulik aan. 

Gelykluidend meen 'n baie hoe 92% (f=246) respondente (92% = lidmate) dat elke lidmaat 

antler lidmate in nood behoort te help (vraag 8ad (30). Geskeides le ook hier in die laagste 

plek in terme van huwelikstatus (16% (f=42) uit 92% (f=246). 

35% (f=95) respondente (35% = lidmate) stem saam dat lidmate eers lidmate in nood moet 

help, en as daar tyd is, ook vir nie-lidmate in nood (vraag 8ai (35)). 10% (f=27) is onseker 

hieroor, en 'n lae 55% (f=l43) stem nie daarmee saam nie. Die grootste stem nie saam

telling vind ons binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar (13% van 56%). Ook hier is die 

telling vir onseker noemenswaardig hoer onder vroulik as manlik (8% (f=22) teenoor 2% 

(f=5) van 10% onseker), teenoor 'n totale (N=) 26% manlike en 74% vroulike 

respondente. 20% (f=52) van 55% (f=l46) ongetroudes stem nie saam dat lidmate antler 

lidmate in nood moet help en eers as daar tyd oor is, ook vir nie-lidmate in nood nie. 

In alle gevalle korrespondeer die lidmaatskap, soos aangedui by elke vraag, met die 

bywoning van eredienste. 

Volgens die MANOVA16 toets - Scheffe se toets vir veranderlikes is rekenkundig in die 

SAS stelsel toegepas - toon die N.G. Gemeente Bronberg en die N.G. Gemeente Pretoria 

geen noemenswaardige verskille ten opsigte van "deelnemers (predikant; diaken; lidmate) 

rue. 

7-6.2.4 Verhouding: Gemeente - Samelewing 

16 MANOV A is die "meervoudige analise van variansie" 
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80% (f=215) - ook 80% lidmate - is van mening dat die gemeente horn behoort uit te laat 

oor probleme in die samelewing (vraag 8d (4)). Die grootste mate van onsekerheid le by 

diegene wat eenkeer per week die kerk besoek nl. 7% (f= 19) uit 11 % (f= 28). 

'n Baie hoe 93% (f=251) - ook 93% lidmate - van die respondente meen dat hulle lidmate 

en nie-lidmate moet dien met die gawes van God ontvang bet (vraag 8e (5)). Geen 

respondent binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar bet bier 'n respons aangedui nie. 

Verder meen 80% (f= 209) - 80% = lidmate - respondente dat die gemeente tred 

moet hou met tendense in die samelewing (vraag 8k (11)). Ook bier is die hoogste 

persentasie onseker binne groep wat kerk eenkeer per week die besoek, met 10.42% (f= 

27) uit 14.29% (f= 37). Geen respondent binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar bet bier 

'n respons aangedui nie. 

'n Baie lae 31 % (f= 82) respondente (64% biervan is lidmate) meen dat die gemeente 

genoeg weet van samelewingsprobleme om horn daaroor uit te laat (Vraag 8 m (13)). 23% 

(f= 58) van 33% (f= 86) onseker, besoek die kerk eenkeer per week. Die laagste telling -

dat die gemeente genoeg weet van samelewingsprobleme om horn daaroor uit te laat - is 

binne die ouderdomskategorie 36-45 jaar aangeteken, met 3% (f= 8) uit 31 % (f= 77). 

By al vier vrae bier, bet die geskeides die laagste telling aangeteken - hulle bet dus die 

minste instemming met die onderskeie vrae getoon. (onderskeidelik vraag 8.4: 14% (f= 

36) uit 80% (f= 213); vraag 8.5: 15% (f= 39) uit 93% (f= 248); vraag 8.11: 14% (f= 

36) uit 80% (f= 208) en vraag 8.13: 5% (f= 13) uit 31% (f= 81)). 

Volgens die MANOVA toets is daar geen betekenisvolle verskil tussen die N.G. Gemeente 

Bronberg en die N.G. Gemeente Pretoria ten opsigte van die verhouding tussen die 

gemeente en die samelewing nie. 
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7-6.2.5 Owerhede 

Hoewel 17% (f= 45) respondente aangetoon het dat hulle meen dat die oplossing van 

samelewingsprobleme uitsluitlik by die plaaslike owerhede berus, het 'n hoe 31 % (f= S2 -

N=26S) hulle onsekerheid hieroor betuig (Vraag Si (9)). 14% (f= 36) hiervan is lidmate 

van die NG Kerk. 53% (f= 139) respondente wat die kerk ten minste eenkeer per week 

besoek, stem nie saam dat die verantwoordelikheid vir die oplossing van 

samelewingsprobleme alleen by die owerhede berus nie. Bykans die helfte van die onseker

respondente was manlik (4.3S% (f 12) teenoor 9.51% (f= 25) vroulik). 

6S% (f= 1S5) van die respondente het gemeen dat dit die owerhede se plig is om om te sien 

na die bekamping van rommelstrooiing (Vraag So (15)). 24% (f= 65) hiervan is lidmate. 

Respondente binne die ouderdomskategorie 15-25 is die meeste onseker hieroor (3 .4% uit 

S% onseker). 

46% (f= 134 - N= 267) respondente was van mening dat die gemeente weinig invloed het 

op plaaslike owerhede oor samelewingsaangeleenthede (Vraag Sag (33)). 26% (f= 67) 

hiervan is lidmate van die NG Kerk. 26% (f= 69) van die respondente is gereelde 

kerkgangers wat onseker is hieroor. Respondente binne die ouderdomskategorie 66-75 

jaar toon die grootste instemming hiermee (9% uit 45% [7 ouderdomskategoriee]). 

79% (f= 209) respondente was van mening dat die gemeente met plaaslike owerhede 

behoot saam te werk om samelewingsprobleme op te los (Vraag Sap (42)). 12% (f= 30) 

van die respondente is gereelde kerkgangers wat onseker is hieroor. Die onsekerheid by 

vroulik oortref die van manlik by verre: 10% (f= 25) vroulik; 2% manlik (f= 5). 

7-6.2.6 Ekonomie 
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80% (f= 214) van die respondente - 79% as lidmate waarvan ook 79% gereeld die kerk 

besoek - stem saam dat lidmate aangemoedig behoort te word om werknemers billike lone 

te betaal (Vraag 8r (18)). 

69.4% (f= 184) respondente - gelykluidend ook as lidmate - toon aan dat die gemeente 

werkloses behoort te help om werk te kry (Vraag 8u (21)). 

68% (f= 180) respondente - dieselfde persentasie as lidmate wat ook die kerk gereeld 

besoek - wil graag meer weet van hulle verantwoordelikheid teenoor werkloses in die 

samelewing (Vraag Saa (27)). Die grootste mate van onsekerheid val binne die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar met 4.26% (f= 12) van 10% (f= 25) onseker. 

40% (f= 107) respondente - dieselfde persentasie as lidmate wat ook die kerk gereeld 

besoek - meen dat die gemeente onbillike werksure met werkgewers behoort op te neem 

(Vraag 8aj (36)). Die grootste mate van onsekerheid val binne die ouderdomskategorie 15-

25 jaar met 8% (f= 20) van 25% (f= 63) onseker (uit 7ouderdomskategoriee). Vroulik 

teken die grootste onsekerheid aan met 20.23% (f= 53) uit 26% (f= 68) onseker. 

7-6.2.7 Ekologie 

47% (f= 123; N=262) van die respondente - eweveel is lidmate en 'n ewe persentasie 

woon kerk gereeld by - meen dat die gemeente in gesprek moet tree met lugbesoedelaars 

(Vraag 8y (25)). 29% (f= 74) lidmate is onseker hieroor. Die responskoers neem toe oor 

die ouderdomskategoriee vanaf 15-25 jaar en vind sy hoogste koers onder die 

ouderdomskategorie 66-75 jaar ( 14% (f= 35) van 52% (f= 133). Die grootste onsekerheid 

le by die ouderdomskategorie 15-25 jaar (10% (f= 25) van 24% (f= 63) onseker. Meer 

ongetroudes is onseker hieroor met 10% (f= 25) uit 28% (f= 75) onseker. 

53% (f= 140; N=266) van die respondente - ook hier is eweveel lidmate van die gemeente 

waarvan 52% (f= 138) gereeld kerk bywoon - meen dat die gemeente behoort sluipslapers 
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aan die polisie te rapporteer (Vraag Sab (2S)). 'n Hoe 24.15% (f= 64) van die lidmate is 

onseker hieroor. Die hoogste responskoers vind ons tussen die ouderdomskategoriee 56-75 

jaar (37% (f= 94 van 66% (f= 170) stem saam. Mans is meer verdraagsaam en stem meer 

as vroue nie saam nie (S% (f= 21) van 15% (f= 40) vroulik in vergelyking met 'n 

geslagsverspreiding (N) van 26% manlik teenoor 74% vroulik. Ook hier is die grootste 

onseker-respons onder ongetroudes met 'n hoe 11% (f= 30) uit 53% (f= 65) onseker. 

66% (f= lSO; N=267) van die respondente - eweveel is lidmate van die gemeente en 

dieselfde persentasie woon die kerk gereeld by - meen dat die gemeente plakkery onder die 

aandag van die stadsraad behoort te bring (Vraag Sam (39)). Ook in hierdie geval is die 

onsekerheid onder lidmate groter (19% (f= 50)) as diegene (lidmate) wat nie saamstem nie 

(15% (F= 41)). Die onseker-telling onder gereelde kerkbywoners is 19% (f= 50). 

70% van die respondente - 'n ewe groot persentasie is lidmate en dieselfde persentasie 

woon kerk gereeld by - meen dat die gemeente soms ook hulle omgewing behoort skoon te 

maak (Vraag Sao (41)). Die stem nie saam nie-persentasie beloop 19.0S% (f= 50). 

7-6.2.8 Mensbeeld 

'n Hoe 77% (f= 20S) respondente - waarvan eweveel aandui dat hulle lidmate van die 

gemeente is - meen dat dit belangriker is dat 'n mens se siel gered word as dat sy 

liggaamlike nood verlig word (Vraag Sc (3)). Die grootste onsekerheid le binne die 

ouderdomskategorie van 15-25 jaar (4% (f= 12) van 9% (f= 24). 

'n Hoe S1% (f= 220) respondente - die gelyke persentasie dui lidmaatskap van die 

gemeente aan - meen dat die mens se siel belangriker is as sy liggaam (Vraag Sg (7)). Die 

grootste onsekerheid le binne die ouderdomskategorie van 15-25 jaar (4% (f= 9) van 7% 

(f= 19). 'n Hoe persentasie vroulik stem nie hiermee saam nie: 12% (f= 33) uit 2% (f= 5) 

van 'n stem nie saam-respons van 14% (f= 3S). Verder dui die meerderheid respondente in 
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die kategorie vir ongetroud aan dat hulle onseker is: 5% (f= 13) van 9% (f= 25) onseker. 

54% (f= 144; N=268) respondente - eweveel is lidmate van die gemeente - meen die 

gemeente eers aan lid.mate se geestelike nood aandag moet gee, en dan aan nie-lidmate se 

liggaamlike nood (Vraag 8w (23)). Die grootste onseker-telling vind ons by ongetroud 

met 8% (f= 21) van 16% (f= 42) vir onseker. 

70% (f= 185) van die respondente meen dat die gemeente eers aan nie-lidmate se geestelike 

nood aandag moet gee, en dan aan hulle liggaamlike nood. Hier is groot onduidelikheid 

onder die respondente wat lidmaatskap van die gemeente gerespondeeer het: 40% (f= 108) 

lidmate stem hiermee saam; 18% (f= 47) is onseker hieroor en 36% (f= 97) van die lidmate 

stem nie hiermee saam nie. Feitlik eweveel lidmate wat die kerk minstens eenkeer per 

week besoek stem of saam (29% (f= 77)) of stem nie saam nie (30% (f= 81). Wat 

huwelikstaat betref, dui feitlik dieselfde persentasie ongetroude respondente aan dat hulle 

saamstem of nie saamstem nie (10% (f= 26) teenoor 9% (f= 24); die syfer vir geskei is 7% 

(f= 18) stem saam teenoor 6.34% (f= 17) stem nie saam nie. Wat weduwees betref is daar 

egter 'n verskil ten gunste van stem saam (14% (f= 37) teenoor stem nie saam nie (7%) (f= 

20) .. 

Volgens die MANOVA toets - Scheffe se toets vir veranderlikes is rekenkundig in die SAS 

stelsel toegepas - toon die N.G. Gemeente Bronberg en die N.G. Gemeente Pretoria wel 

betekenisvolle verskille ten opsigte van mensbeeld wat betref die ouderdomskategoriee 15-

25 en bo 56 jaar. Daar is sterk ooreenkoms binne die ouderdomskategorie 36-55 jaar binne 

die twee gemeentes. 

7-6.2.8 Godsbegrip 

68% (f= 187; N=273) respondente - 65% (f= 175) hiervan is lidmate en woon die kerk 
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gereeld by - meen dat mense vir God meer belangrik is as die natuur (Vraag 8b (2)). 

'n Hoe 32% van die respondente dui aan dat hulle onseker is daaroor of God meer begaan 

is oor die gemeente as oor die samelewing (Vraag 8f (6)). 15% (f= 37) van hulle wat die 

kerk gereeld bywoon, val in hierdie groep. Die geskeides vorm die kleinste groep wat nie 

saarn stem nie dat God meer begaan is oor die gemeente as oor die samelewing (9% (f= 

24) van 63% (f= 161) onseker. 

67% (f= 175) respondente is van mening dat die ekonomie binne God se sorg val (Vraag 81 

(12)). 26% (f= 67) van die respondente is onseker. 60 respondente hiervan, is lidmate van 

die NG Kerk (24%). Die hoogste telling vir onseker tref ons aan by respondente wat 

minstens eenkeer per week die kerk besoek (17% (f= 43) van 26% (f= 66) wat onseker 

gerespondeer het. Die grootste persentasie respondente wat nie hiermee saamstem nie, val 

binne die ouderdomskategorie van 15-25 jaar (13% (f= 31)) uit 64% (f= 156) van 7 

ouderdomskategoriee. 

'n Baie hoe 96.3% (f= 260; N=270) respondente deel die mening dat God sy liefde binne 

die samelewing deur die gemeente wil bewys (Vraag 8p (16)). Slegs 2% van hierdie 

respondente is lidmate (f= 6). Betekenisvol is die feit dat geen respondent in die 

ouderdomskategoriee 15-25, 26-35; 36-45 en 56-65 jaar, stem nie saam aangedui het! Die 

oorblywende 2 kategoriee het elk slegs een respondent opgelewer (46-55; 66-75 jaar - N= 

259!). Noemenswaardig is ook die feit dat geen ongetroude of geskeide stem nie saam nie 

gerespondeer het ten opsigte van hierdie vraag nie (N-270)! 

Volgens die MANOV A toets - Scheffe se toets vir veranderlikes is rekenkundig in die SAS 

stelsel toegepas - toon die N.G. Gemeente Bronberg en die N.G. Gemeente Pretoria geen 

' betekenisvolle verskille ten opsigte van Godsbegrip nie. 



260 

7-6.2.10 Toerusting 

Slegs 51 % (f= 133) van die respondente (N=260) sal 'n kursus by die gemeente wil 

bywoon oor die impak van besoedeling op die omgewing (Vraag 8q (17)). 27% (f= 71) van 

die respondente wat onseker (30%; (f= 75)) aangedui het, is lidmate. 29.07% hiervan (f= 

75; N= 256), woon die kerk gereeld by. 

66% (f= 166) respondente stem saam dat hulle toerusting nodig het om ander lidmate in 

nood te kan help, en 22% (f= 56) is onseker hieroor (Vraag 8v (19)). 8% (f= 21) van die 

respondente wat onseker geantwoord het, val in die kategorie vir ongetroud. Die meeste 

getroudes stem saam dat hulle toerusting nodig het om ander lidmate in nood te kan help -

(22% (f= 54) van die respondente 66% wat stem saam beantwoord het. 

'n Totaal van 77% respondente (f= 197; N = 257) wil graag leer oor hoe om diens binne 

die gemeente te lewer (Vraag 8v (22)). 17% (f= 44) is onseker hieroor. Geen respondente 

binne die ouderdomskategoriee 15-25 en 56-65 jaar het stem nie saam nie gerespondeer. 

Geen ongetroude het aangedui dat hy nie met hierdie vraag saamstem nie. Heelwat minder 

mans as vroue dui aan dat hulle nie meer wil leer nie, oor hoe om diens te lewer binne die 

gemeente (1% (f= 2) teenoor 6% (f= 15) van 7% (f= 17) stem nie saam nie. Let hier op 'n 

totale manlik persentasie van 26% van die pop~lasie teenoor 74% vroulik in totaal. 

'n Baie hoe 36% (f= 97; N = 273) is onseker daaroor of die samelewing betrekking op die 

respondent se christenskap het en daarom moet die respondent meer leer oor ons 

samelewing (Vraag 8an (40)). 'n Hoe 10% (f= 26) van 23% (f= 61) getroudes het 

aangetoon dat hulle saam stem dat dit onnodig is om meer te leer oor ons samelewing 

want dit het nie betrekking op sy christenskap nie. 
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'n Klein persentasie van 51 % meen dat die predikant eers lidmate moet help en dan vir nie

lidmate (vraag 8a (1)). Die meeste hiervan is getroud, is lidmate en woon die erediens 

gereeld by. Die respondente binne die ouderdomskategorie 15-25 was die meeste onseker 

hieroor. Daarmee saam het 86% respondente die verwagting dat die predikant by 

dienslewering in die samelewing betrokke behoort te wees (vraag 8n (14)). Die hoogste 

ouderdomskategorie hier is 66-75 jaar; ook die meeste getroudes en geskeides en lidmate 

wat die erediens gereeld besoek. 59% van die respondente meen ook dat dit nie alleen die 

ampte se plig is om lidmate in nood te help nie (vraag 8ah (34)). Die meeste mans meen dat 

as die predikant doen wat hy moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om mekaar te bedien 

nie (vraag Sal (38)). Getroudes en ongetroudes stem saam. Respondente binne die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar wil egter groter deelname deur lidmate he. 

Daar bestaan dus in soverre dit die predikant betref, 'n openheid by lidmate oor 

betrokkenheid van die predikant by die gemeenskap en verder meen die respondente dat 

lidmate ook deur ander (lidmate) bedien behoort te word. Tog handhaaf 'n hoe 41% van 

respondente dat die ampte steeds voorop in bediening aan lidmate staan. Jongmense deel 

egter nie hierdie opinie nie. 

7-6.3.1.2 Diaken 

Die oorgrote meerderheid respondente (70%) stem nie saam dat diakens niks te make het 

met nie-lidmate nie (vraag 8h (8)). Die grootste telling vir respondente wat hiermee 

saamstem kom uit die ouderdomskategorie 15-25 jaar. Die grootste onsekerheid le by 

ongetroudes en vroue. 
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'n Baie klein persentasie van 47% respondente is egter onseker daaroor of indien diakens 

doen wat hulle moet, dit dan vir lidmate nodig sal wees om ander lidmate in nood te help 

(vraag 8z (26)). Respondente binne die ouderdomskategoriee 56-75 jaar stem hiermee 

saam. 

Eweneens is dit beduidend dat die helfte van die respondente meen dat dit net die diakens 

se plig is om kos aan die hongeres te gee (vraag 8ac (29))! Die grootste onsekerheid hier, 

le by vroulik. 41 % respondente - die meeste binne die ouderdomskategorie 66-75 jaar -

meen dat diakens eers lidmate en dan nie-lidmate moet help (Vraag 8af (32)). 'n Hoe 

onseker telling van 19% word hier aangeteken. 

Hier bestaan dus wel onder respondente 'n ampskerk-perspektief betreffende die dienstaak 

van die gemeente. Die rol van lidmate word onderskat, wanneer die houding ten opsigte 

van diakens in ag geneem word. Daar is 'n hoe onduidelikheid by respondente oor die taak 

van die diaken. 

7-6.3.1.3 Lid mate 

Die hoogste persentasie in hierdie ondersoek word ten opsigte van die vrae rakende lidmate 

aangeteken. 90% respondente meen dat hulle gawes van God ontvang het om ander 

lidmate mee te dien (vraag 8 j (10)). Onsekerheid bestaan egter by die ouderdomskategorie 

66-75 jaar, en geskeides. Verder meen ook 90% respondente dat dit deel van 'n lidmaat se 

christentaak is om nie-christene te help (vraag 8x (24)). Die hoogste instemming hiermee le 

by die ouderdomskategorie 15-25 jaar, en vroulik respondeer weereens die hoogste mate 

van onsekerheid. 

'n Uitermate hoe responskoers van 92% is aangeteken teenoor die vraag of lidmate ander 

lidmate in nood behoort te help (vraag 8ad (30)). Geskeides maak die kleinste deel van die 

stem saam-respons uit. 55% respondente (lidmate en gereelde erediensbywoners) is stem 
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saam daarmee dat lidmate eers lidmate in nood moet help en dan, wanneer daar tyd is, ook 

vir nie-lidmate in nood (vraag 8ai (35)) . 10% is onseker. Diegene wat die meeste nie 

hiermee saam stem nie, val binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar. 

Lidmate openbaar dus 'n groot lojaliteit jeens ander lidmate maar hulle is nie geslote 

teenoor nie-lidmate nie. Daar is tog verwarring by lidmate oor priorisering en skedulering 

van hulle dienstaak (tyd <> lidmate/nie-lidmate). 

7-6.3.2 Gemeente - Samelewing 

'n Hoe 80% van die lidmate meen dat die gemeente horn moet uitlaat oor probleme in die 

samelewing (vraag 8d (4)). Die hoogste mate van onsekerheid le by die respondente wat 

die minste die eredienste bywoon. Soos in die geval van gawes om lidmate mee te dien, 

meen 'n baie hoe aantal lidmate (93%) dat hulle lidmate en nie-lidmate moet dien met die 

gawes wat hulle van God ontvang (vraag 8e (5)). Geen respondente binne die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar het hulle hierteen uitgespreek nie. Hoewel 80% van die 

respondente ( ook lidmate wat eredienste gereeld bywoon) meen dat die gemeente tred 

moet hou met tendense in die samelewing (vraag 8k (11)) - geen teenspraak van 

respondente in die ouderdomskategorie 15-25 jaar! - is 'n hoe 31 % van die respondente 

(waarvan die meeste die kerk minstens eenkeer per week besoek) onseker of die gemeente 

genoeg weet oor samelewingsprobleme om horn daaroor uit te laat (vraag 8m (13)). 

Geskeides stem die minste hieroor saam. 

Daar bestaan dus by lidmate 'n openheid jeens die samelewing, maar aan die anderkant is 

daar groot onsekerheid (veral by geskeides) of die gemeente tans genoeg van 

samelewingsprobleme weet om horn daaroor uit te laat. 

7-6.3.3 Owerhede 
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Die meeste respondente meen dat die oplossing van samelewingsprobleme nie alleen by die 

plaaslike owerhede berus nie (vraag Si (9)), is 'n hoe 31 % onseker hieroor - die meeste 

onseker: mans. 68% respondente sien dit as die owerhede se plig om om te sien na die 

bekamping van rommelstrooiing (vraag So (15)), maar respondente binne die 

ouderdomskategorie 15-25 is die meeste onseker hieroor. 'n Baie hoe 46% respondente -

lidmate en gereelde kerkbywoners - meen egter dat die gemeente weinig invloed op die 

plaaslike owerhede het (vraag Sag (33)). Tog meen 79% respondente dat die gemeente met 

die plaaslike owerhede moet saamwerk om samelewingsprobleme op te los ( vraag Sap 

(42)). Vroue is egter meer onseker hieroor, as mans. 

Daar bestaan dus 'n bereidwilligheid by respondente om met die plaaslike owerhede saam 

te werk maar andersyds is die onsekerheid groot of daar enige noemenswaardige invloed 

op die plaaslike owerhede sal wees deur die gemeente. 

7-6.3.4 Ekonomie 

'n Groot aantal lidmate wat die eredienste gereeld besoek meen dat lidmate aangemoedig 

moet word om werknemers billike loon te betaal (vraag Sr (IS)). Eweneens meen 69.4% 

lidmate wat gereeld die eredienste bywoon dat die gemeente werkloses moet help om werk 

te kry (vraag Su (21)), en 6S% wil graag meer weet van hulle verantwoordelikheid teenoor 

werkloses in die samelewing (vraag Saa (27)). Respondente binne die ouderdomskategorie 

15-25 jaar is die meeste onseker hieroor. 'n Baie laer persentasie naamlik 40% (lidmate en 

gereelde erediensbywoners ), meen egter dat die gemeente onbillike werksure met 

werkgewers behoort op te neem (vraag Saj (36)). Die grootste onsekerheid in die verband 

le by vroue en diegene in die ouderdomskategorie l 5-25jaar. 

Ten opsigte van die ekonomie is die responskoers laer as wat respondente aangeteken het 

as lidmate teenoor lidmate, en nog laer teenoor nie-lidmate. W anneer dit gaan om 

daadwerklike betrokkenheid by die samelewing/ekonomie kry ons lae response en wanneer 
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die gemeente direk by die gemeenskap betrokke raak ( werkgewers) tree groot huiwering 

In. 

7-6.3.5 Ekologie 

Slegs 4 7% respondente - lidmate en gereelde erediensbywoners - wil he dat die gemeente 

in gesprek moet tree met lugbesoedelaars (vraag 8y (25)). Die grootste onsekerheid le by 

die ongetroude respondente, en die respondente binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar. 

'n Klein 53% respondente - ook lidmate en gereelde erediensbywoners - meen dat die 

gemeente sluipslapers aan die polisie behoort te rapporteer (vraag 8ab (28)). Die grootste 

groep respondente wat hiermee saamstem kom uit die ouderdomskategoriee 56-75 jaar. 'n 

Baie hoe 29% respondente is onseker, die meeste: vroulik. 'n Groter persentasie (66%) 

respondente meen dat die gemeente plakkery onder die aandag van die stadsraad behoort te 

bring (vraag 8am (39)). Die onsekerheid hier is groter as die nee respons, en die meeste 

lidmate val onder die onseker-respondente. 70% van die respondente - weereens dieselfde 

persentasie as lidmate en gereelde erediensgangers - stem saam dat die gemeente soms 

hulle omgewing behoort skoon te maak (vraag 8ao (41). 19% respondeer egter dat hulle 

nie saam stem nie. 

Wat die samelewing/ekologie betref, kry ons die laagste persentasies van respondente. Die 

dienswilligheid ten opsigte van die ekologiese aangeleenthede is baie laag, en die 

onsekerheid is hier die grootste. 

7-6.3.6 Mensbeeld 

'n Hoe 77% respondente - eweveel is lidmate en gereelde erediensbywoners - meen dat 

dit belangriker is dat 'n mens se siel gered word, as dat sy liggaamlike nood verlig word 

(vraag 8c (3)). Die grootste onsekerheid hieroor tref ons aan binne die ouderdomskategorie 

15-25 jaar. 'n Nog hoer persentasie van 81% (dieselfde persentasie is lidmate en gereelde 
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erediensbywoners), meen dat die mens se siel belangriker is as sy liggaam (vraag 8g (7)). 

Die vroue stem in 'n groter mate nie hiermee saam nie, en die grootste onsekerheid hieroor 

le by respondente binne die ouderdomskategorie 15-25 jaar. Ook in hierdie geval stem 

vroue in 'n groter mate as mans nie saam nie. Onsekerheid heers by respondente - 54% 

stem saam - of die gemeente eers aan lidmate se geestelike nood aandag moet gee, en dan 

aan lidmate se liggaamlike nood (vraag 8w (23)). Die ongetroudes is die meeste onseker 

hieroor. 

70% respondente (40% hiervan is lidmate) meen dat aandag aan nie-lidmate se geestelike 

nood, voorrang moet geniet bo hulle liggaamlike nood (vraag 8ar (44)). Lidmate was 

hieroor baie onseker! 36% van die lidmate stem nie saam hiermee nie. Die response vir 

gereelde erediensbywoning, ongetroud en geskei, was ten opsigte van stem saam en stem 

nie saam nie, ewe groot. Weduwees het egter baie duidelik aangedui dat hulle wel 

saamstem. 

Die mensbeeld van respondente gaan gebrekkig aan 'n holistiese perspektief op die mens -

'n ongesonde dualisme (liggaam <> siel) word gehandhaaf en dit geld beide vir lidmate 

sowel as nie-lidmate. Die hoe onsekerheid onder die jonger respondente wek sorg. 

7-6.3.7 Godsbegrip 

68% lidmate en gereelde erediensbywoners meen dat die mens vir God meer belangrik is 

as die natuur (vraag 8b (2)). Geskeides maak die kleinste verteenwoordiging uit van hulle 

wat nie daarmee saamstem nie. 23% respondente meen dat God meer begaan is oor die 

gemeente as oor die samelewing (vraag 8f (6)). Vir 68% respondente val die ekonomie 

binne God se sorg (vraag 81 (12)), en 26% van hulle wat onseker is hieroor is lidmate van 

die gemeente. Die hoogste persentasie wat nie hiermee saamstem nie, kom uit die 

ouderdomskategorie 15-25 jaar. 
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Die hoogste persentasie is aangeteken by die vraag of respondente meen dat God sy liefde 

deur die gemeente binne die samelewing wil bewys (96.3%). Geen respondente binne die 

ouderdomskategoriee 15-45 en 56-65 het 'n verskil hiermee aangeteken nie - ook geen 

ongetroudes of geskeides het hiermee verskil nie. 

Wat Godsbegrip betref pendel die lidmate tussen twee standpunte. Enersyds word God 

beskou as Een wat by die gemeente en gemeenskap betrokke is (vraag 8f (6), vraag 81 (12) 

en andersyds is hulle tog die opinie toegedaan dat die mens tog vir God meer belangrik is 

as die natuur (vraag 8b (2)). Die respondente beskou die gemeente beslis as die kanaal 

waarlangs God sy liefde na die samelewing wil laat vloei. 

7-6.3.8 Toerusting 

Slegs 51 % van die respondente sal by die gemeente meer wil leer oor die impak van 

besoedeling op die omgewing (vraag 8q (17)). 27% van hulle wat onseker (30%) aangedui 

het, is lidmate, en 29% woon eredienste gereeld by. 'n Beperkte 66% respondente 

waaronder getroudes die meeste, stem saam dat hulle toerusting nodig het om ander 

lidmate in nood te kan help (vraag 8v (19)). Ongetroud maak die grootste deel van die 

onsekeres uit. Meer respondente (77%) is egter bereid om meer te leer oor hoe om diens 

binne die gemeente te lewer (vraag 8v (22)). Meer mans as vroue stem egter nie hiermee 

saam nie. Geen ongetroude of respondente binne die ouderdomskategorie 15-25 het 

aangedui dat hy nie daarmee saam stem nie. 

'n Hoe 36% respondente is onseker daaroor of die samelewing betrekking het op sy 

christenskap en daarom behoort hy meer oor die samelewing te leer (vraag 8an (40)). Die 

meeste getroudes stem saam dat dit onnodig is omrede dit nie betrekking het op hul 

christenskap nie. 

Hier is 'n beperkte mate van bereidwilligheid onder respondente om toegerus te word vir 
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dienswerk. Wanneer die dienswerk op die gemeente betrek word is die bereidwilligheid 

aansienlik hoer as vir dienswerk binne die gemeenskap. 

7.6.4 Gevolgtrekking -Vraag 317 

• Respondente openbaar 'n groot openheid, lojaliteit en dienswilligheid teenoor ander 

lidmate. 

• Respondente wat hulleself as lidmate kwalifiseer, toon ook 'n openheid teenoor nie

lidmate. Daar bestaan 'n groot openheid onder hierdie respondente vir 'n groot(-er) 

betrokkenheid van die predikant in die samelewing. Enersyds beteken dit dat 

respondente insien dat die predikant 'n belangrike dienstaak te vervul het binne die 

gemeenskap. Andersyds kan dit egter beteken dat die lidmate hulle eie 

verantwoordelikheid ( dienstaak) teenoor die samelewing op die predikant plaas om te 

vervul. 

• Hierdie openheid van lidmate jeens mekaar, maar veral ook teenoor nie-lidmate moet 

gemobiliseer en uitgebou word. Gemeentebou het 'n belangrike rol hierin te speel. 

• Gesien in die lig van die hoe ampsperspektief wat steeds gehandhaaf word ( 41 % meen 

dat as die predikant doen wat hy moet, sal dit nie vir lidmate nodig wees om mekaar te 

ondersteun nie ), is hierdie gemeentes steeds sg. "domineeskerk". Die resultate rakende 

die diaken, wys dit nog duideliker uit. Daar word 'n baie hoe premie op die dienstaak 

van die diaken geplaas, ten koste van die lidmate wat teenoor die diaken erg onderskat 

17 Gesien in die lig van die beperktheid van hierdie ondersoek, moet die 

gevolgtrekkings met omsig tot die hef e populasie veralgemeen word 
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word. Die lidmate verplaas hulle dienstaak op die diaken. 

• 'n Gesonde ampsperspektief moet binne hierdie gemeentes bevorder word. 'n Gesonde 

perspektief op die mondigheid en dienstaak van die lidmate moet eweneens daarmee 

saam gevestig en uitgebou word. Gemeentebou het 'n belangrike rol te speel hierin. 

• Onsekerheid beers die meeste by jongmense oor die dienstaak van die predikant en dit is 

veral mans wat sterk 'n hoe premie, ten koste van lidmate, op die ampte plaas. In die lig 

van die voorafgaande, moet besondere aandag aan hierdie twee groepe gegee word. 

• Die openheid wat by lidmate teenoor nie-lidmate bestaan, blyk ook uit hulle gesindheid 

jeens die samelewing. Lidmate wil meer te wete kom van die samelewing. Daar is egter 

by die lidmate 'n groot mate van onsekerheid of die gemeente hulle hierin kan begelei. 

• Die gemeente moet horn daadwerklik vergewis van die dinamika van die samelewing. 

Gemeentebou moet die openheid wat daar by lidmate teenoor die samelewing bestaan, 

benut en die gemeente toerus om vanuit 'n Koninkryksperspektief die samelewing te 

interpreteer sodat hulle effektiefhulle dienstaak in die samelewing kan volvoer. 

• Eweneens bestaan daar 'n bereidwilligheid by respondente oor samewerking met die 

plaaslike owerhede. Hulle onsekerheid (die hoogste onder vroue) of die gemeente 

noemenswaardige invloed op die plaaslike owerhede kan uitoefen, kan met doelgerigte 

('n Koninkryksperspektief) diensgemotiveerde betrokkenheid by die plaaslike owerhede 

- deur die gemeente - uit die weg geruim word. Dit plaas die onus op die leierskorps om 

inisiatief hierin te neem. Gemeentebou moet Iidmate toerus vir hierdie besondere 

dienswerk. 

• Lidmate is onseker oor wat hulle dienstaak binne die samelewing omvat. Dit geld ten 

opsigte van die ekonomie sowel as die ekologie - ten opsigte van laasgenoemde beers 
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daar die grootste onduidelikheid en onsekerheid by lidmate. Hierdie onsekerheid blyk 

veral duidelik wanneer onderhandelinge met werkgewers oor hierdie aangeleenthede ter 

sprake kom. Gemeentebou vind 'n duidelike opdrag hier. 

• Lidmate handhaaf 'n dualistiese mensbeskouing sterk. Dit geld beide ten opsigte van 

lidmate sowel as nie-lidmate. Gemeentebou moet 'n holistiese perspektief op die mens 

onder lidmate bevorder. Die dienstaak van die gemeente sal dan op 'n meer omvattende 

wyse tot volvoering gebring word. Die jongmense hied 'n besondere uitdaging in hierdie 

verband - gesien in die lig van die hoe onsekerheid onder hulle. 

• Lidmate meen beide die gemeente en die samelewing is vir God belangrik. Die 

samelewing moet egter nie net in terme van die mens verstaan word nie. Lidmate moet 

toegerus word om die hele geskapene te sien as voorwerp van God se sorg -

byvoorbeeld mens maar ook die natuur - en die een mag nie hoer as die antler geag 

word nie. Dit kan tot 'n "ten koste van ... " situasie aanleiding gee. 

• Die respondente beskou die gemeente ondubbelsinnig as kanaal van God se liefde binne 

die samelewing. Lidmate moet nou toegerus word om te verstaan dat beide mens en 

(bv.) natuur binne die trefwydte van hulle dienstaak as liefdeskanale vir God, val. 

• Die beperkte mate van bereidwilligheid van lidmate om toegerus te word vir hulle 

dienswerk, wek kommer. Veral ook gesien in die lig van die feit dat indien daar wel 'n 

bereidwilligheid by lidmate is om toegerus te word, dit dan gerig is op hulle dienstaak 

aan mede-lidmate. Elke lidmaat het aandeel in die uitvoering van die gemeente se 

dienstaak binne die gemeente en in die samelewing. Hierdie gesindheid van beperkte 

bereidwilligheid moet daadwerklik deur gemeentebou teengewerk word - die leierskorps 

moet besondere sorg dra hiervoor: dit is deel van hulle dienstaak! 

• Die erediens en Bybelstudiegeleenthede hied goeie geleentheid om 'n positiewe houding 
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en deelname aan toerustingsgeleenthede te bevorder omdat daar 'n bewese goe1e 

deelname aan die erediens en Bybelstudiegeleenthede is en 'n bewese invloed daarvan 

uitgaan (soos aangetoon). 

• Die na-binne gerigtheid van lidmate moet verruim om ook die samelewing in te sluit as 

terrein van gemeentelike dienswerk. Dit is die gegewe van 'n Koninkryksperspektief op 

die dienstaak van die gemeente. 

7-6.4 Slotso01 

• Daar is 'n sterk na-binne gerigtheid by lidmate oor die dienstaak van die gemeente. 

• Lidmate toon 'n openheid teenoor die samelewing. 

• Die verantwoordelikheid vir die volvoering van lidmate se dienstaak teenoor die 

samelewing word in 'n te groot mate op die amptenare van die kerk af geskuif 

• Lidmate twyfel daaraan dat die gemeente hulle kan lei in hulle verstaan en omgang van 

die samelewing. 

• Lidmate moet begelei word in effektiewe betrokkenheid en dienslewering teenoor die 

plaaslike owerhede . 

• Indien daar wel met die mens binne die samelewing omgegaan word, is die dienswerk 

gerig op die sg. "siel" van die mens en geniet die mens se liggaamlike nood sekondere 

aandag. 

• Lidmate is onseker en onbeholpe m die uitvoering van hulle dienstaak binne die 

ekonomie en teenoor die ekologie. 

• Lidmate beskou die gemeente wel as kanaal van God se liefde in die samelewing. Die 
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mens geniet egter voorkeur bo antler samelewingsaspekte as voorwerpe van hulle 

liefdesdiens. 

• Lidmate is redelik gewillig om toegerus te word vir hulle dienswerk. Dit is egter in 'n te 

beperkte mate die geval, en ook te veel na binne gerig. 

7-6.5 Vraag 9 

'n Lae 54% (f= 146) van die respondente (N=272) het aangedui dat hulle hulself as 

betrokke by die gemeente beskou. Die oorblywende 46% (f= 126) het gerespondeer dat 

hulle nie by die gemeente betrokke is nie. 

Wanneer vraag 9 en vraag 6 gekruistabuleer word, verhoog die betrokkenheid tot 86%. 

Dit beteken dat die betrokkenheid van respondente by die onderkeie aktiwiteite hoer is as 

wat die respondente se persepsie ten opsigte van hulle eie betrokkenheid is. Dit beteken 

verder dat die respondente nie 'n te hoe premie plaas op hulle huidige betrokkenheid nie en 

dat hulle meen dat daar veel ruimte bestaan vir 'n groter betrokkenheid by die gemeente. 

Die getal respondente wat nie gerespondeer het nie is 'n hoe 2304 as gevolg van die 

kruistabulasie. Dit onderskryf die betekenisse wat uit die gegewens afgelei is - soos pas 

uiteengesit - en bevestig die twyfelagtigheid van daadwerklike betrokkenheid van lidmate 

by die gemeente. 

7-6.6 Vraag 10 

Die volgende antwoorde is op hierdie oop vraag verstrek - ek haal dit woordeliks aan. Ten 

einde die kommentaar by hierdie oop vraag op 'n sinvolle wyse aan te hied, is dit in 5 

onderafdelings georden en verskaf dit sodoende 'n hanteerbare uitsig op die geheel. Dit is 
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uiteraard nie altyd moontlik om die presiese bedoeling van die respondent te bepaal nie, 

gevolglik moes ek in sommige gevalle my eie diskressie gebruik. 

7-6.6.J N.G. Gemeente Bronberg 

7-6.6.1.1 Niksseggende antwoorde: 

Hierdie antwoorde is niksseggend in die sin dat dit baie vaag is en ons nie voorsien van 

daadwerklike voorbeelde van gemeenskapsbetrokkenheid nie. 

1. Liefde, vriendelikheid en gasvryheid 

2. Bied my hulp aan 

3. Help waar ek kan 

4. Raad aan die jeug 

5. Uitdra van geestelike ( onvoltooid gelaat - GGH) 

6. Allerlei - altyd bereid om te dien 

7. Help waar ek kan 

8. Verskaffing van dienste 

9. Moeder/christen/beroepsvrou/dien my naaste waar moontlik 

10. Dienslewering 

11. Help waar jy moontlik kan 

12. Ek stem gereeld 

13. By my woonstel, by die werk, familie en kinders 

14. Ek leef in my eie klein wereldjie maar sou dit graag anders wou he 

7-6.6.1.2 Gemeentegerig 

Die volgende antwoorde toon 'n sterk gemeentegerigtheid ten spyte daarvan dat hierdie 

oop vraag wou he dat betrokkenheid by die gemeenskap gespesifiseer moes word: 



274 

15. By die kerk 

16. ·Woon samekomste by 

17. Aktiwiteite rakende basaar en vrouediens 

18. Help met probleemgevalle in die gemeente en ook die in onmiddelike nood 

19. By die kerk 

20. Wyksleier, koor, Bkja, Gemeenteprogramrne 

21 Sendingraad, diakonie, Bannhartigheidsdiens, verskeie kursusse wat aangebied word 

22. Gaan gereeld kerk toe en werk baie hard by die basaar 

7-6.6.1.3 Geestelike perspektief en -ondersteuning 

Onder hierdie onderafdeling resorteer die antwoorde wat meer uitgaan van betrokkenheid 

by die samelewing in 'n geestelike sin, bedoelende gebed, getuienis ens: 

23. Bid, luister na ander se probleme en ondersteun hulle 

24. Bearbei kinders vir Christus in die skool 

25. Pro beer so ver as moontlik my godsdiens uitlewe; Voorbidding vir spesifieke sake 

26. Lewer deur voorbeeld en woorde bydrae tot opbouing van samelewing in werk en 

daaglikse lewe 

27. Kan alleen bid tans 

7-6.6.1.4 Beroepsbetrokkenheid by gemeenskap 

Die volgende respondente is by die gemeenskap betrokke weens die spesifieke aard van 

hulle beroep (of studierigting met die oog op 'n beroep): 

28. Studeer maatskaplike werk 

29. Werk by 'n naskoolsentrum 



30. Eienaar van woonstelblok - gedurig te doen met huurders en skoonmakers, ens 

31. Werk vir die SAPD (Suid-Afrikaanse Polisie Diens) 

32. Lewer nooddienste aan armes en mense wat liggaamlike gebrek het 

33. Werk het te doen met maatskaplike ophefling 

34. In werksituasie betrokke by ophefling, inskakeling anderskleuriges 

3 5. As skakelbeampte hanteer ek elke situasie op meriete 

36. Polisiebeampte 

3 7 As polisiebeampte is ek regstreeks met die samelewing betrokke 

7-6.6.1.5 Algemene daadwerklike betrokkenheid by die samelewing 
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Onder hierdie onderafdeling resorteer die antwoorde wat op 'n meer daadwerklike 

betrokkenheid by die samelewing dui. Dit maak die relevante en betekenisvolste response 

by hierdie vraag uit. Dit is "algemeen" in die sin dat dit binne hierdie bestek sinloos sal 

wees om dit in nog kleiner kategoriee te verdeel: 

39. Betrokke by dieretuin 

40. Hospitaalbesoek; Carmel 

41. Probeer om my omgewing skoon te hou; gee kos aan bedelaars, deur gebed 

42. Politiek 

43. Skenkings aan minderbevoorregtes 

44. Ek is besig met 'n kurses om te leer hoe om met ander mense van antler rasse te 

kommunikeer 

45. Liefdadigheid 

46. Kultuurbelange 

47. Politiek, afrikaanse sakekamer, sendingaangeleenthede 

48 . Ek het al moeite gedoen om die stadsraad te vra om wllis te verwyder 

49. Lewer waar moontlik inspraak in owerheid en omgewingsaangeleenthede 



276 

50. Omgewingsbewaring: Dieretuin 

51. Diens tot seniorburgers 

52. Ouetehuis - doen welsyn 

53. Vervoer van bejaardes na hospitaal ens. 

54. Hospitaalbediening 

7-6.6.2 Interpretasie 

Ten spyte van 37% (f= 68) respondente wat by vraag lOi aantoon dat hulle by die 

samelewing betrokke is, kon net 54 respondente (N= 194) dit staaf deur die spesifieke aard 

van hulle betrokkenheid te spesifiseer. Van hierdie 54 respondente is slegs 16 

(uitgesonderd diegene wat beroepsonthalwe betrokke is), betekenisvol by die samelewing 

betrokke. Dit is 8% van die totale populasie respondente van die N. G. Gemeente 

Bronberg. 

7-6.6.3 Gevolgtrekking 

'n Baie lae 37% respondente sien hulleself as daadwerklik by die samelewing betrokke. In 

werklikheid is betrokkenheid van lidmate van die N.G. Gemeente Bronberg by die 

samelewing, minimaal. 

7-6. 6. 4 N. G. Gemeente Pretoria 



7-6.6.4.1 Niksseggende antwoordel8 

1. Beter lewe vir almal 

2. Doen soveel as my kragte my toelaat 

3. Uitreiking deur gesprekke 

4. Om mense gelukkig te maak 

5. SAVF- lid 

6. Let op behoeftes, gee aandag en liefde en hulp waar moontlik 

7. Verskaf werk 

7-6.6.4.2 Gemeentegerigte betrokkenheid 

8. Vrouediens - geldinsameling 

9. Diaken/ straatkinders 

10. Voorbidding vir predikant en kerkraad 

11. By die kerk 

7-6.6.4.3 Geestelike penpektief en -ondenteuning 

12. Voorbidding~ siekehulp vir bejaardes 

13. Doen spesiale voorbidding 

14. As disiepel (= oorspronlike spelling deur respondent- GGH) in Sy Naam 

7-6.6.4.4 Beroepsgerigte betrokkenheid by die gemeenskap 

15. Omgewingsgesondheidsbeamte 

18 Vir 'n verduideliking wat met elke onderafdeling bedoel word, s1en 
kommentaar by N.G. Gemeente Bronberg (7-6.6.1.1 - 7-6.6.1.5) 
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16. Skoolhoof 

17. Deur die aard van my werk help ek gestremdes met hulpmiddele 

18. Werk elke dag met mense, raad, luister, hulp 

7-6.6.4.5 Algemene, daadwerklike betrokkenheid by die samelewing 

19. Omgewingsbewaring: Dieretuin 

20. Sien om na oumens 

21. Gemeenskapsbiblioteek; verbruikerskomitee 

22. Werkverskaffing 

23. Gee hulp (finansieel) aan verskeie instansies 

24. Kollekteer vir bejaardesorg 

25. Bejaardesorg, Bybelstudie 

26. Masjienbreiwerk vir bejaardes 

27. In die w/stelblok en by Ruis Davidtz 

7-6. 7 Interpretasie 

Ten spyte van 45% (f= 38) respondente wat by vraag lOi aantoon dat hulle by die 

samelewing betrokke is, kon net 27 respondente (N=85) dit staaf deur die spesifieke aard 

van hulle betrokkenheid te spesifiseer. Van hierdie 27 respondente is slegs 9 (uitgesonderd 

diegene wat beroepsonthalwe betrokke is), betekenisvol by die samelewing betrokke. Dit 

is 11 % van die totale populasie respondente van die N.G. Gemeente Pretoria. Dit is slegs 

3% hoer as die daadwerklike betrokkenheid by die N.G. Gemeente Bronberg. 
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7-6.8 Gevolgtrekking 

Alhoewel die persepsie by 45% respondente bestaan dat hulle daadwerklik by die 

samelewing betrokke is, is die werklike betrokkenheid van lidmate van die N.G. Gemeente 

Pretoria minimaal. 

7-7 HOOFSTUK 7 - GEVOLGTREKKING 

In die lig van die bevindinge (lees: interpretasies, gevolgtrekkings en slotsom) wat in 

hierdie hoofstuk aangebied is, kan ons nou tot die volgende gevolgtrekking met betrekking 

tot hierdie empiriese ondersoek kom. 

Hierdie empiriese ondersoek was 'n hipotese-toetsende werksaamheid wat deur teoretiese 

oorwegings19 gestuur is. Die hipotese wat gestel is, lui as volg: 

Lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente is sterk na binne gerig en dit 

sluit nie genoegsaam aan by die samelewing nie. 

Die resultate van hierdie empiriese ondersoek bevestig (Dreyer 1992:414) die vermoede 

wat by die ondersoeker bestaan het, soos in die hipotese geformuleer. Daar is aangetoon 

19 Hierdie teoretiese oorwegings is die konseptualisering by wyse van die 
voorafgaande literatuurstudie en teorieformulering na aanleiding van die 
ondersoekvraag van hierdie proefskrif, en meer bepaald soos in hierdie 
empiriese ondersoek gekonseptualiseer en geoperasionaliseer 
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dat daar nie 'n genoegsame verband tussen die dienstaak van die gemeente en die 

samelewing bestaan nie - alleen maar met die gemeente self. 

Die teorie soos in hoofstuk 6 vervat staan sterk en kan dien om die noodsaaklike verband 

tussen die dienstaak van die gemeente en die samelewing, uit te bou. 

-0000000-



HOOFSTUK 8 

BEVINDINGE 

In hierdie hoofstuk word die bevindinge waartoe daar in hierdie proefskrif gekom is, 

saamgevat. Dit gee aan ons in kort 'n oorsig van die belangrikste konklusies wat 

gemaak is ter beantwoording van die ondersoekvraag in hierdie proefskrif nl. wanneer 

staan gemeentebou in <liens van die koninkryk van God. 

Die opdrag van gemeentebou word bepaal deur die koninkryk van God. Gemeentebou 

staan in <liens van die koninkryk van God. Die koninkryk van God omvat die ganse 

skepping, en daarom is die koninkryk van God ook groter as die kerk. Die koninkryk 

van God staan sentraal in die kosmos en daarom staan die koninkryk ook sentraal in 

die gemeente en in alle handelinge van die gemeente. 

As koninkryksgemeenskap is die gemeente van Christus die instrument wat God 

gebruik om Sy koningsheerskappy op aarde te vestig. Die gemeente vind sy oorsprong 

in God; dit beskik oor 'n koninkryksbepaalde identiteit; die gemeente bestaan met 'n 

koninkryksdienstige doel; die gemeente se funksionering is gerig op die realisering van 

die gemeente se <liens aan die koninkryk en die gemeente bestaan binne 'n bepaalde 

konteks waarbinne dit tekens van die koninkryk van God oprig. 

Die gemeente staan dus in 'n besondere verhouding tot die koninkryk - dit is die 

interne dimensie van die koninkryk. Die gemeente bely Christus as koning. Die wereld 

is die eksterne dimensie van die koninkryk van God. Die heerskappy van Christus word 

(nog) nie deur die wereld erken nie. Die gemeente staan in 'n koninkryksbepaalde 
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verhouding tot die wereld. Christus, die Kurios, bepaal die verhouding tussen die 

koninkryk, die gemeente en die wereld. 

Die bouwerk binne die gemeente is die op- en die uitbou van die koninkryk van God. 

Die gemeente rig tekens van die koninkryk in die wereld op: hierdie handelinge van die 

gemeente is die herstel van die wereld as koninkryk van God. Die arbeid in die 

gemeente is die ontwikkeling van die koninkryk, en die gemeente se kommunikatiewe 

handelinge in die wereld is die ontplooiing van die koninkryk van God. 

Die koninkryk van God dien as blikpunt vir die arbeid in die gemeente. Dit dien as 

korrektief op die bouwerk in die gemeente en rig die handelinge van die gemeente op 

die realisering van die gemeente se koninkryksdiens. 

Gemeentebou vestig en bevorder hierdie koninkryksoptiek binne die gemeente. Deur 

gemeentebou is die koninkryk van God die eintlike bepalende realiteit vir die 

gemeente. Gemeentebou kweek 'n koninkryksbewussyn binne elke aspek van 

gemeentehandelinge. In die lig van die volle betekenis die koninkryk van God verruim 

gemeentebou die blik van die gemeente om die koninkryk van God te sien as die 

bestemming van alle samelewingsverbande. Gemeentesentriese bouwerk verruim dus 

om die volle werklikheid van die koninkryk van God te dien. 'n Positiewe verband 

tussen gemeentebou en die koninkryk van God lei tot effektiewe kommunikatiewe 

handelinge in diens van die Evangelie deur die gemeente binne sy konteks, ter wille van 

die koninkryk. Gemeentebou staan so in diens van die koninkryk van God. 

Vir die mees effektiewe realisering - deur gemeentebou - van die koninkryksdoel wat 

God vir die gemeente bet, is drie dimensies geidentifiseer wat deel van gemeentebou 

behoort uit te maak. Dit geld as 'n basisteorie vir gemeentebou. Gemeentebou staan 

myns insiens in diens van die koninkryk van God wanneer dit lidmate se verstaan van 

die gemeente verruim om dit in toto in diens te stel van die koninkryk; wanneer dit die 
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gemeente se vermoe om in <liens van die koninkryk te staan realiseer en ook die 

gemeente opbou om genoegsaam met die konteks waarbinne dit funksioneer, rekening 

te hou. 

Gemeentebou bevorder dus 'n bevredigende ekklesiologie in die gemeente - lidmate 

verstaan die oorsprong, doel, identiteit, funksionering en konteks van die gemeente 

genoegsaam vanuit 'n koninkryksperspektief. 

Die gemeente verander ook tot die realisering van die gemeente se <liens aan die 

koninkryk van God deur strategiese teologiese beplanning, die liggaam-van-Christus 

model, kategoriale strukturering en die toerusting van elke lidmaat tot <liens. 

Gemeentebou staan in <liens van die koninkryk wanneer dit met die konteks van die 

gemeente rekening hou - met die werklikheid van die gemeente as sosiale sisteem; deur 

rekening te hou met die veranderinge wat binne die gemeentekonteks plaasvind; deur 

die bevordering van die nodige onderskeiding van die dinamika van die 

gemeentekonteks; deur 'n holistiese oorbrugging van die afstand tussen die gemeente 

en sy konteks, en deur tekens van die koninkryk binne die gemeentekonteks op te rig. 

Die empiriese ondersoek na 'n enkele aspek van hierdie nuutgeformuleerde teorie in 

hierdie proefskrif nl. lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente, toon aan 

dat lidmate se siening van die dienstaak van die gemeente sterk na binne gerig is en nie 

genoegsaam aansluit by die samelewing nie - 'n vermoede wat by die ondersoeker 

bestaan het (hipotese) en bevestig is. 'n Sterk "domineeskerk" -idee bestaan steeds 

onder lidmate - die vervulling van hulle dienstaak word op die ampte oorgedra. Die 

matige bereidwilligheid van lidmate om vir diens toegerus te word, is na binne 

(gemeente) gerig. Die openheid wat daar wel teenoor nie-lidmate bestaan is sterk 

dualisties (nie holisties) van aard - hulle is "siele wat gered moet word". Lidmate 

twyf el daaraan dat die gemeente hulle kan begelei in hulle verstaan en omgang met die 
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samelewing. Hulle is onseker oor en onbeholpe in die uitvoering van die dienstaak van 

die gemeente binne die samelewing. 

Indien gemeentebou binne die betrokke gemeentes in die empiriese ondersoek volgens 

die nuwe teorie toegepas word, sal hierdie gemeentes myns insiens vorder in hulle 

koninkryksdienstigheid, word die volle werklikheid van die koninkryk verreken en sal 

tekens van die koninkryk in die wereld opgerig word. 

Indien dit gebeur, staan gemeentebou in diens van die koninkryk van God. 

-0000000-
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Bylaag 1 

• Dekbrief van vraelys vir empiriese ondersoek 
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UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

Fakulteit Teologie en Godsdienswetenskap 

DEPARTEMENTPRAKTIESETEOLOGIE 

Empiriese ondersoek: Gemeentebou in diens van die koninkryk van God 

Geagte respondent, 

Een van ons doktorale studente, ds Garfield Havemann, is tans besig om lidmate se siening 
van die dienstaak van die gemeente te ondersoek. U samewerking - deur hierdie vraelys te 
voltooi - sal meewerk aan die afhandeling van hierdie navorsingsprojek. 

U kan verseker wees dat al u antwoorde vertroulik hanteer word. Daar is geen manier 
waarop vasgestel kan word watter vraelys u voltooi bet nie. Hierdie vraelys word anoniem 
voltooi en anoniem verwerk. 

U eerlike opinie is baie belangrik en dit sal op prys gestel word indien u soveel as moontlik 
van die vrae in die vraelys sal beantwoord. Probeer om geen vrae onbeantwoord te laat nie. 
Sodoende word verseker dat betroubare en bruikbare resultate verkry word. 

Moenie te veel tyd aan enige vraag spandeer nie; dit is u spontane reaksie op die vrae wat 
van belang is. U moet daarom nie antwoord wat u dink die regte antwoord is nie - u is vry 
om u persoonlike mening sonder voorbehoud te gee. 

Dankie byvoorbaat vir u samewerking. 

Prof H. J. C. Pieterse 
Departementshoof 
8 F ebruarie 1996 

NG Kerk Bronberg ~ 
NGKerkPretoria ~ 78 

Vraelys nommer: 
I I I 19-80 
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Bylaag 2 

• V raelys vir empiriese ondersoek 



1. Ouderdom in jare 
(een syfer per blokkie) 

1 2 

Merk die blokkie wat u keuse in die volgende vrae aandui, met 'n X 

2. Geslag Manlik Vroulik 
2 3 

3. Huwelikstaat 
a. Nooit getroud l 4 
b. Getroud 2 

c. Geskei 3 

d. Wedowee/ wewenaar 4 

e. Verlaat 5 

Ja Nee 
4i. Is u 'n lidmaat van die NG Kerk? 

4ii lndien "ja", van watter gemeente? ------------

5. Hoe gereeld WOOD u 
eredienste by? Ja 

a. Minstens eenkeer per week l 6 
b. Minstens eenkeer per maand 2 

c. Tussen een- en driekeer per 3 

maand 
e. Minstens eenk:eer per jaar 4 
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6i. Aan watter van die volgende 
gemeentelike aktiwiteite neem u 
deel: 

a. Ouderling 
b. Diaken 
c. Lid van 'n Kerkraadskommissie 
d. Koorlid of orrelis 
e. Lid van die ieugvereniging 
f Die vrouediens 
g. Lid van 'n Bybelstudiegroep 
h. Lid van 'n dienswerkgroep 
1. Evangelisasie/ sending 
j, Geen 

Ja 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
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6ii. Spesifiseer asseblief indien u by enige ander aktiwiteite in die gemeente betrokke 
is, buiten dit wat hier vermeld word: 

7. Ons gemeente behoort die 
volgende 
aan2eleenthede te bespreek 

a. Vigs 
b. Homoseksualisme 
c. Aborsie 
d. Sekswinkels 
e. Seks voor die huwelik 
f Saamwoon buite die huwelik 
g. Sport op Sondae 

h. Besigheid op Sondae (bv. Winkels, 
Vlooimarkte) 

1. Rook 
j. Dans 
k. nie-Chistelike godsdiensuitsendings 

op radio en TV 
l. Die bevoordeling van mense in 'n 

beroepsituasie op grond van velkleur 
m. Diskriminasie op grond van ras 
n. Diskriminasie op grond van geslag 
o. Genadedood 

Ja Nee 
1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

On-
seker 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 

28 
30 
31 
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Lees die volgende stellin~en dui in elke geval u antwoord aan deur die mees 
toepaslike blokkie met 'nl!J te merk. 

Wees verseker dat daar nie iets soos 'n regte of 'n verkeerde antwoord op die 
vrae is nie. Dit is u spontane reaksie op die vrae wat van belang is. U moet 
daarom nie antwoord wat u dink die regte antwoord is nie - u is vry om eerlik u 
persoonlike mening te gee. 
Onthou: hierdie vrae word anoniem beantwoord 

8. Stem 
Stem Stem beslis 
beslis Stem On- nie nie 
saam saam seker saam saam 

a. Die predikant mo et eers lidmate 1 2 3 4 5 

help en dan nie-lidmate 
b. Mense is vir God meer belangrik as 1 2 3 4 5 

die natuur 
C. Dit is belangriker dat 'n mens se siel 1 2 3 4 5 

gered word as dat sy liggaamlike 
nood verlig word 

d. Ons gemeente behoort horn uit te 1 2 3 4 5 

laat oor probleme in die samelewing 
e. Ek glo dat ek lidmate en nie-lidmate 1 2 3 4 5 

moet dien met die gawes wat ek van 
God ontvang het 

f God lS me er begaan oor die 1 2 3 4 5 

gemeente as oor die samelewing 
g. 'n Mens se siel is belangriker as sy 1 2 3 4 5 

liggaam 
h. Diakens het niks te make met nie- 1 2 3 4 5 

lidmate 
1. Die oplossing van samelewings- 1 2 3 4 5 

probleme berus uitsluitlik by die 
plaaslike owerhede 

J. Ek glo <lat ek gawes van God 1 2 3 4 5 

ontvang het om and er lidmate 
mee te <lien 

k Ons gemeente behoort tred te hou l 2 3 4 5 

tendense in die samelewing 
I. Die ekonomie val binne God se sorg 1 2 3 4 5 

m. Die gemeente weet genoeg oor 1 2 3 4 5 

samelewingsprobleme om horn 
daaroor uit te laat 

n. Die predikant behoort betrokke te 1 2 3 4 5 

wees by dienslewering in die 
samelewing 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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Stem 
Stem Stem beslis 
beslis Stem On- rue rue 
saam saam seker saam saam 

0. Dit is die owerhede se plig om om l 2 3 4 5 46 
te sien na die bekamping van 
rommelstrooiing 

p. God wil Sy liefde binne die l 2 3 4 5 47 
samelewing deur die gemeente 
bewys 

q. Ek sal 'n kurses by die gemeente l 2 3 4 5 48 
oor die impak van besoedeling om 
ons omgewing bywoon 

r. Lidmate behoort aangemoedig te l 2 3 4 5 49 
word om werknemers billike lone te 
betaal 

S. Ek het toerusting is nodig om ander l 2 3 4 5 50 
lidmate te kan help 

t. Diakens se eerste l 2 3 4 5 51 
verantwoordelikheid le by lidmate 

u Die gemeente behoort werklose l 2 3 4 5 52 
mense te help om werk te krv 

v. Ek wil graag leer oor hoe om <liens l 2 3 4 5 53 
binne die gemeente te lewer 

w. Die gemeente moet eers aan lidmate l 2 3 4 5 54 
se geestelike nood aandag gee, dan 
aan hulle liggaamlike nood 

X. Deel van lidmate se christentaak is l 2 3 4 5 55 
om nie-christene te help 

y. Die gemeente behoort in gesprek te l 2 3 4 5 56 
tree met lugbesoedelaars 

z. As die diakens doen wat hulle moet, l 2 3 4 5 57 
sal dit nie vir lidmate nodig te wees 
om lidmate in nood te help nie 

aa. Ek wil graag meer wil weet van my l 2 3 4 5 58 
verantwoordelikheid teenoor werk-
loses in die samelewing 

ab. Die gemeente behoort sluipslapers l 2 3 4 5 59 
aan die polisie te rapporteer 

ac. Dit is net die diakonie se l 2 3 4 5 60 
verantwoordelikheid om kos aan 
hongeres te gee 

ad. Elke lidmaat behoort ander lidmate l 2 3 4 5 61 
in nood help 

ae. Die kerksaal behoort gebruik te l 2 3 4 5 62 
word om ongeskoolde arbeiders op 
te lei 

af Diakens moet eers lidmate en dan l 2 3 4 5 63 
nie-lidmate help 
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Stem 
Stem Stem beslis 
beslis Stem On- rue rue 
saam saam seker saam saam 

ag. Die gemeente het weinig invloed 1 2 3 4 5 64 
op plaaslike owerhede oor 
samelewingsaangeleentehede 

ah. Dit is net die ampte (predikant, 1 2 3 4 5 65 
ouderling, diaken) se plig om 
lidmate in nood te help 

at. Lidmate behoort eers Vlf and er 1 2 3 4 5 66 
lidmate in nood te help, en as daar 
tyd is, ook vir nie-lidmate in nood 

aJ. Die gemeente behoort onbillike 1 2 3 4 5 67 
werksure met werkgewers op te 
neem 

ak. Ek sou graag wou leer hoe om met 1 2 3 4 5 68 
straatkinders te werk 

al. As die predikant doen wat hy moet, 1 2 3 4 5 69 
sal dit nie vir lidmate nodig wees 
om mekaar te ondersteun nie 

am. Die gemeente behoort plakkery 1 2 3 4 5 70 
onder die aandag van die stadsraad 
te bring 

an. Dit is onnodig om meer te leer oor 1 2 3 4 5 71 
ons samelewing want dit het nie 
betrekking op my christenskap nie 

ao. Die gemeente behoort soms hulle 1 2 3 4 5 72 
omgewing skoon te maak 

ap. Die gemeente behoort met plaaslike 1 2 3 4 5 73 
owerhede saam te werk om 
samelewingsprobleme op te los 

aq Lidmate reik uit na alle mense in 1 2 3 4 5 74 
nood, ongeag ras of geslag 

ar. Die gemeente moet eers aan nie- 1 2 3 4 5 75 
lidmate se geestelike nood aandag 
gee, dan aan hulle liggaamlike 
nood 

Blaai om/ 
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9. 

Dui op 'n vierpuntskaal aan hoe u u betrokkenheid by die gemeente sien. "Een" (1) 
beteken dat u beslis baie betrokke by die gemeente is, en " vier" ( 4) beteken dat u 
beslis nie baie betrokke is by die gemeente nie: 

Sleutel: 
(1) Baie beslis betrokke; 
(2) Beslis betrqkke; 
(3) Nie betrokke nie; 
(4) Beslis nie baie betrokke nie 

I 

10.i 

2 3 4 
76 

Dui op 'n vierpuntskaal aan hoe u u betrokkenheid by die samelewing sien. Een" (1) 
beteken dat u beslis baie betrokke by die samelewing is, en " vier" ( 4) beteken dat u 
beslis nie baie betrokke is by die samelewing nie: 

Sleutel: 
(I) Baie beslis betrokke; 
(2) Beslis betrokke; 
(3) Nie betrokke nie; 
(4) Beslis nie baie betrokke nie 

I 2 3 4 
77 

10.ii Indien u wel by die samelewing betrokke is, spesifiseer asseblief die aard 
van u betrokkenheid: 

Die vraelys eindig bier 
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