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INLEIDING 

Die term "missioner" in die titel van hierdie tesis moet verstaan word in die Jig van die 

missio Dei (vgl. Bosch 1979:78-85, 239-248; Ne! 1986:11). Dit wys op die gemeente of 

geloofsgemeenskap wat, soos Christus, gestuurde is na mense wat nog buite gemeenskap 

met God leef, met die doe! om die isolasie in hulle verhouding tot God te deurbreek. 

"Missioner" wil hier 'n wisselterm wees vir "evangeliserend"; "transformerend"; "na

buite-gerig", na die voorbeeld van die gemeente waarvan Handelinge 2 vertel. Dit dui op 

die (byna spontane) lewenstransformerende invloed van die kerk na buite. 

"Geloofsgemeenskap" word in die titel gebruik eerder as "gemeente", juis omdat hierdie 

studie poog om die institusionele kaders te deurbreek waarin ons geneig is om oor 

kerkwees te dink. 

Aangesien ek werk vanuit 'n beskouing van praktiese teologie as handelings-wetenskap, is 

die interesse van die studie nie soseer by die ontologiese aspekte van kerkwees nie, maar 

eerder by die wyse vanfunksionering van die plaaslike geloofsgemeenskap. 

As gepoog sou word om die studie te koppel aan 'n spesifieke subdissipline van die 

praktiese teologie, sou dit weens die gerigtheid van die studie kon tuishoort by Evange

listiek. Andersyds sou die studie ook beskou word in die Jig van die invalshoek, as 'n 

prakties-teologiese ekklesiologiese teorie wat aansluit by 'n denkrigting waarna skrywers 

vanuit uiteenlopende agtergronde verwys met terme soos "church for the unchurched", 

"church health" en "once and future church" (vgl. Hunter; Hybels; Warren; Klaas; Mead). 

'n M-verhandeling wat ek in homiletiek gedoen het, was die aanleidende faktor vir hierdie 

studie. Die gevolgtrekking van my kwalitatiewe empiriese ondersoek oor die rol van 

prediking in die uitbou van die gemeente was die volgende: 

Prediking met die oog op die uitbou van die gemeente sal beslis binne die konteks van 'n 

geheelstrategie binne die gemeente moet geskied om in die hedendaagse situasie enigsins 

vrug af te werp. Waar my vorige navorsing uitgewys het dat daar 'n geheelstrategie moet 

wees, wil hierdie studie vra: "Hoe lyk hierdie geheelstrategie?". 

8 



OPSOMMING 

Die kerk maak nie meer 'n impak op die samelewing van ons tyd nie. Beide statistiek en 

die landsomstandighede bewys onteenseglik hierdie stelling. Die situasie in Suid-Afrika 

is so benard dat die kerk nie onbetrokke kan bly nie. Die kerk is egter self kragteloos en 

kwynend. 

Die rede waarom die kerk nie 'n impak maak op mense nie, is <lat die kerk sy roeping 

ver!oor het. 'n Kerk wat sy roeping verloor het, .het ook sy identiteit verloor. Die roeping 

van die kerk word bespreek aan die hand van die Matteus-evangelie. Gehoorsaarnheid 

t.o.v. haar roeping vra dat die kerk 'n manier vind om gesekulariseerde mense te 

evangeliseer en assirnileer. 

'n Historiese blik op die kerk wys uit <lat ons tans op die drumpel van die grootste 

transformasie staan wat die kerk die afgelope 1600 jaar beleef het. Ons geslag is geroep 

om die kerk van die volgende paradigma gestalte te laat kry. 

Aan die hand van die sosioloog, Parsons, word uitgewys dat die huidige struktuur van die 

kerk waardevorrning teewerk. 'n Meer effektiewe inrigting word deur die teorie uitgewys. 

Die identiteit van die kerk en verhoudinge in die kerk meet baie ernstiger opgeneem 

word. Die tyd van die kerk as instituut is verby. 

Die kerk sal maksimum impak op mense buite die kerk he wanneer die kerugma, 

leiturgia, koinonia en diakonia gebalanseerd funksioneer. 

Drie prosesse meet op die missionere front van die geloofsgemeenskap m sinvolle 

samehang funksioneer ten einde gesekulariseerde mense te bereik. Dit is diens aan die 

gemeenskap, 'n dialoog-geleentheid, en 'n duidelik omlynde proses waardeur gewillige 

buitestaanders dee! word van die huisgesin van die geloof en Koninkrykswaardes gevestig 

word. 

Die sentrale stelling van hierdie studie is dat 'n geloofsgemeenskap wat gesond en 

gebalanseerd funksioneer 'n positiewe transformerende invloed op mense uitoefen, wat 

ook na hulle waardes deurwerk. 
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OPERATION OF A 
LIFE-TRANSFORMING 

CONGREGATION 

The Church no longer has any significant impact on society. An analysis of the Church 

morally and statistically confirms this. The situation in South Africa is so critical, that the 

Church cannot afford to remain detached and uninvolved. 

An explanation for this lack of impact, is that the Church has lost its identity. Its loss of a 

sense of call and purpose is argued from the Gospel of Matthew. 

In order to rediscover its call, the Church must find a way to evangelise and assimilate 

secular people. 

A historical analysis reveals that the Church is on the brink of the greatest transformation 

in 1600 years. Our generation is called upon to shape the new Church paradigm. 

The present structure of the institutional Church nullifies the attempt to instil its moral 

values. Parson's sociological theory confirms this and proposes a more effective 

paradigm, where the identity of the Church and the importance of relationships are 

underscored. 

It is only when the Church balances kerugma, leiturgia, koinonia and diakonia that she 

effectively impacts on secular men and women. 

Three processes need to be held in tension in this evangelical endeavour of the faith 

community. These include ministry to the commtinity; an interactional dialogue; and a 

process of assimilation and value formation, culminating in a sense of belonging to the 

household of faith. 

The central thesis holds that a balanced and healthy community of faith, effects a positive 

transforming influence and leads to a change of values. 

KEYWORDS: 

Evangelism; Practical Theology; Ecclesiology; Church; Balance; Health; Church 

Growth; Unchurched; Acts 2; Parsons; Paradigm; Purpose Driven; Relational; Alpha 

Course; Seeker Service; Once and Future Church. 
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Probleemste/ling 

HOOFSTUKl 

PROBLEEMSTELLING 

1.1 CHAOS IN DIE LAND 

Die godsdienssosioloog Dekker (1995:7) se ons leef in 'n post-Christelike wereld. In 

Suid-Afrika is dit duidelik merkbaar dat dit nie net die beoefening van godsdiens is wat 

kwyn nie, maar dat die norme wat deur die Christelike geloof gedra word, ook besig is om 

te verval. Verkrummelende waardes en misdaad wat hand oor hand toeneem, het dee! 

geword van ons !ewe. 

Pomografie, vrye seks en dwelms het dee! geword van die !ewe van skoolkinders. 

Die allerergste vorme van wetsoortreding het 'n alledaagse verskynsel geword. In Suid 

Afrika word daagliks 1038 vroue verkrag (Morkel 1995:53), en vyftig mense word elke 

dag van die jaar vermoor (Financial Mail 1995/06/02; Heys 1996:74). 

In 'n dokument genaamd Totdat vrede en geregtigheid mekaar omhels, beskryf die Wes

Kaap Provinsiale Raad van Kerke (1997:1, 4) die situasie as volg: "Wetteloosheid het 

dee! van die maatskaplike bestel geword. Dit is oral, het alles in sy magsgreep en weet 

alles... Misdaad het sy eie heerskappy ontwikkel en vir horn die mag toegeeien om ons 

identiteite oor te definieer en ons menswaardigheid aan te tas. Die mense het nou genoeg 

van hierdie alomteenwoordige misdaad gehad. Hulle het lank genoeg gely en te veel van 

hulle kinders, vroue en mans aan hierdie afgod geoffer". 

Tronke is oorvol, en die doodstraf is ongrondwetlik. Die polisiediens is korrup en 

oneffektief. Misdaad, en gebrek aan waardes, dreig om Suid Afrika ten gronde te laat 

gaan. 

"Meer as 179 000 moorde in die land is onopgelos en die syfer vir verkragtings en 

aanrandings is van die hoogste ter were Id. ... (die) Prokureur-generaal van die 

Witwatersrand, het ... gese dat die misdaadsituasie in Suid-Afrika "onhoudbaar" geword 

het" (Rapport 1995/02/26 :5). 

11 



Probleemstelling 

Onhoudbaar is dit inderdaad vir baie mense. Op 'n daaglikse basis verhuis van ons land 

se knapste mense permanent na antler lande waar hulle glo dat misdaad en die verval van 

waardes beter aan bande ge!e word. 

1.2 CHAOS IN DIE KERK 

Daar is sekerlik mm plekke in die wereld waar 'n Jewenskragtige, na-buite-gerigte, 

lewensveranderende en waardevormende kerk 'n groter bydrae sou kon !ewer as in die 

Suid-Afrika van vandag. Statistiese tendense laat egter 'n groot vraagteken hang oor die 

vraag of die Ned. Geref. Kerk enige beduidende invloed na buite het. Empiriese 

navorsing het uitgewys dat die kerke in Suid Afrika byna geen impak het op die waardes 

van hulle eie jeug nie (Van der Ven, Dreyer & Pieterse 1997:134-135). 

Die probleem in ons samelewing le dieper as die chaos en wetteloosheid wat hoogty vier. 

"Die probleem van wetteloosheid, misdaad en geweld is in wese 'n morele probleem en 

nie bloat 'n probleem vir die strafreg nie" (W.K.P.R.K. 1997:9; eie kursivering). 

Onderliggend aan die moord, roof en verkragting, die witboordjiemisdaad en minagting 

van verkeersreels Je 'n algemene vervaging van die onderskeid tussen wat reg en verkeerd 

is. Mens sou kon dink dat Romeine 1 :32 profeties vir ons tyd en vir ons kerk se mense 

geskryfis: 

"Hulle is mense wat die verordening van God ken dat die wat sulke dinge doen, 

die dood verdien, en tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind 

dit ook goed as antler dit doen". 

In een betrokke Ring van die Ned. Geref. Kerk is daar binne 'n bestek van 12 jaar, ses 

predikante wat artikel twaalf sake teen hulle hangend gehad het oor sake wat onder andere 

homoseksuele aktiwiteite, owerspel en alkoholmisbruik insluit. 

Kenners raam dat die bedrae betrokke by witboordjiemisdaad soveel as 25 biljoen rand 

per jaar kan wees (Nevin 1996:35). Volgens een opname is soveel as 80% van werkers 

bewus van bedrog in hulle maatskappye (Nevin 1996:35). Mense betrokke by hierdie 

misdade sluit lidmate van ons kerke en selfs kerkraadslede in. 

Iets van die morele verwarring sien mens ook tussen die tradisionele Christelike siening 

van homoseksualiteit wat staan teenoor die standpunt van die Gay & Lesbian Christian 
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Prob/eemstelling 

Outreach (G.L.C.O.), 'n aksie onder leiding van 'n persoon wat aan een van ons kerk se 

teologiese fakulteite afgestudeer het, en waar daar gelegitimeerdes van ons kerk by 

betrokke is. Die G.L.C.0. stel hulle standpunt as volg: 

"Dit is ... ons oortuiging dat dit volledig in ooreenstemming is met die Christelike 

geloof - nie alleen om iemand van dieselfde geslag lief te he nie, maar ook om 

daardie liefde volledig in 'n persoonlike seksuele liefdesverhouding uit te leef' 

(G.L.C.O. 1996). 

Dit is duidelik dat morele verwarring nie net in die samelewing beers nie, maar dat ook 

die kerk daardeur aangetas is. 

In sy boek, Ethics after Babel, bespreek Jeffrey Stout (1988:13) die vraag of dit nog in 

ons tyd moontlik is om van morele waarheid te praat. In die bespreking van hierdie vraag 

onderskei hy drie benaderinge. Hy onderskei tussen morele nihilisme, morele skeptisisme 

en morele relativisme: 

Morele nihilisme se dat morele waarheid nie bestaan nie. 

Morele skeptisisme se dat ons nie oor die middele beskik om morele waarheid aan 

te toon nie. 

Morele relativisme stel dit dat morele waardes 'n subjektiewe verskynsel is en net 

binne 'n bepaalde groep as waarheid erken word. 

Morele monisme, dit is die verskynsel dat alma! min of meer saamstem oor wat as reg en 

verkeerd beskou moet word, het ons vir goed verlaat. Ons leef met die werklikheid van 

morele pluraliteit (vgl. Stout 1988; Markham 1994). 

Die Christelike godsdiens was tradisioneel die belangrikste integrasiefaktor in Westers

georienteerde samelewings. Cliteur (1994) toon oortuigend aan dat dit nie meer die geval 

is me. 

Die vraag wat onmiddellik na vore kom is die volgende: 

"As die Christelike geloof nie meer die integrasiefaktor in die Weste is nie, wat is 

dit dan wat tans die samelewing bymekaar en in stand hou?" 

13 



Probleemstelling 

Cliteur is van Oplllie dat godsdiens vervang is deur moraal as integrasiefaktor. 

Manenschijn (1995) toon oortuigend aan, met verwysing na die verskynsel van die 

morele pluraliteit, dat Cliteur nie gelyk het nie. Hy se oor die morele bankrotskap van 

ons tyd die volgende: 

"De liberale publieke moraal is immers bewust anti-patemalistisch en anti

perfectionistisch: de gemeenschap legt geen waarde aan de mensen op en wil ze 

ook niet tot een moreel perfecte levenswi jze brengen. 

Daar is tegen in te brengen dat op die manier een samenleving haar ogen sluit voor 

de sociale ontbinding die overal gaande is. Dus we! een opvanghuis en 

afwerkplekken voor verslaafde tienerhoeren, maar geen poging hen door afkicken 

en resocialisatie tot een menswaardig bestaan te brengen. De vooronderstelling is 

immers dat ze daarvoor zelf moeten kiezen. Maar wat heeft een verslaafde te 

kiezen? Wat kunje hier met mensenrechten? Hier baat alleen maar bekommernis 

om hun el!endige lot, maar bekommernis is niet bij de mensenrechten 

ondergebracht. De dag van de modemiteit heeft ook zijn nacht. 

... Om in de economie rechtvaardige verdeling van lasten en Justen te garanderen, 

is behalve economisch kapitaal ook moreel kapitaal nodig. Maar door het 

toenemend gewicht van die functionele rationaliteit binnen de subsystemen speelt 

het morele kapitaal een steeds geringere rol. Waarden als trouw, solidariteit, 

soberheid · zelftucht en rechtvaardigheid zijn ondergeschikt aan het efficient 

realiseren van de doeleinden van het subsysteem (Manenschijn 1995:37-38). 

Die integrasiefaktor in die hedendaagse samelewing, in besonder in die Westerse sektore 

daarvan, is nie meer godsdiens of moraal nie, maar oorlewingsbelang en ekonomiese 

groei (Manenschijn 1995:39; 52). 

W anneer die disintegrasie van die samelewing in Suid Afrika in die open bare oog kom, is 

dit opvallend dat die wegval van godsdiens en moraal selde genoem word as 

disintegrasiefaktore, maar altyd iets anders: "Daar is ... diegene ... wat die endemiese aard 

van misdaad aan die apartheidserfenis wyt, met name die Groepsgebiedewet en die 

instromingsbeheerwette" (W.K.P.R.K. 1997:3). Vanuit ander oorde word die sknld gele 

voor die deur van die sukkelende ekonomie, die omvangrykheid van werkloosheid, die 

maatskaplike las op die staat en die hoe koste van misdaad (vgl. Manenschijn 1995:39). 
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Probleemstelling 

Om egter te se dat niemand oor die disintegrasie van waardes besorg is nie, sal nie waar 

wees nie. Dit is egter al te veel die simptome op die oppervlak wat kommer wek, terwyl 

die diepste wortels gewoonlik misgekyk word. Mens vind dat mense dikwels in 'n 

algemene sin besorg is oor die verdwyning van waardes en norme terwyl daar nie begryp 

word dat 'n stel willekeurig-bymekaar-gegooide waardes nog geensins 'n moraal vorm nie 

(Manenschijn 1995:39). Manenschijn (1995:39) is veral besorg daaroor dat daar byna 

nooit gekyk word na die band van oorsaaklikheid tussen die ekonomisering van die 

samelewing aan die een kant, en die verlies aan waardes en norme aan die antler kant nie. 

Langs dieselfde lyn van denke skryf Pieterse (1997a:83) as volg: 'Die markekonornie wat 

die oorlewingsbelang en die ekonorniese groei tot gevolg het, skep uiteindelik 'n 

onbarmhartige samelewing. Diegene wat dit ekonomies maak, is wela:t; maar die wat dit 

nie maak in die verskriklike kompetisiesamelewing nie kan 'n treurige lot in die oe staar. 

Die drang na geldmaak en die oorlewingsdrang in hierdie proses waar elkeen vir homself 

en die duiwel vir die res is, veroorsaak 'n ingesteldheid wat goed deur Laeyendekker 

(1994:70-79) opgesom word: waardes soos trou, solidariteit, soberheid, selftug en 

regverdigheid word ondergeskik gestel aan die realisering van die ekonomiese doelwitte; 

hierdie instelling op wins en ekonomiese snkses skep mense wat nie meer 

"commitments" maak aan 'n saak of aan antler mense nie". 

Die suggestie van Manenschijn (1995:37), wat deur Pieterse (1997a:83) onderstreep 

word, is dus dat juis dit wat die integrasiefaktor van die samelewing geword het (die 

ekonomisering), oorsaak is van die uitkalwing van waardes. 

Die Ned. Geref. Kerk in sy geheel, en waarskynlik elke gemeente, word geknou deur die 

morele sinkgat waarin ons ons bevind (vgl. Hendriks 1996a:l41,142). Lidmate se 

vertroue en geloof bly nie onaangeraak denr gerugte van losbandige predikante en 

kerkraadslede wat bedrog pleeg nie. Om self emosioneel te oorleef verkies predikante 

dikwels om nie te weet dat die oulikste kinders in sy belydenisklas gereeld drank rnisbruik 

en seksueel aktief is nie. In die meerderheid van gesinne skuif oorlewensbelang en 

ekonomiese vooruitgang ongemerk nader na die lewensentrnrn ten koste van waardes wat 

'n gemeente meelewend hou. Oorlewensbelang en ekonorniese vooruitgang word selfs 

"huisgodsdiens" vir baie gesinne waar God, gemeente, en die wil om die regte ding te 

doen vroeer in die sentrnrn gestaan het (vgl. Pieterse 1997a:83). 
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1.3 KWYNENDE KERK 

'n Tendens wat reeds sedert die vyftigerjare in Europa beers, het nou ook in Suid-Afrika 

deeglik sy to! begin eis. Die feit dat baie mense in Nederland die kerk as 

ongeloofwaardig beteef, het onrusbarende gevolge vir die Nederlandse kerke gehad (vgl. 

Pieterse 1987:51). Empiriese navorsing het bewys dat talle mense jaarliks die kerk 

verlaat. In die tydperk 1950 tot 1990 het die totale kerkbywoning in Nederland 

gehalveer.. Dekker vind dat oor die tydperk van sy navorsing lidmate se binding aan die 

kerk aansienlik swakker geword het. Dit geld vir die mate van betrokkenheid sowel as vir 

die gesindheid teenoor die kerk (Dekker 1992:125,131). 

Ook Van der Ven spreek sy besorgdheid uit: 

"Er heerst alom onzekerheid omtrent de toekomst van de christelijke religie in de 

Westerse landen. Deze onzekerheid komt voort uit de afuarne van het aantal 

mensen die op de christelijke religie betrokken zijn, er zich aan binden en aan de 

kerkelijke vormen ervan deelnemen. Zij hangt sarnen met de toenemende 

. ondervertegenwoordiging van de jongere generatie in de kerken en de toenemende 

vergrijzing die daarvan het gevolg is. Het opmerkelijke is dat de jongeren geen 

"bewuste kerkverlaters" zijn, maar gewoon "wegblijvers", "afhakers", "niet 

binders" (Van der Ven & Biemans 1994:3; vgl. ook Van der Ven, Dreyer & 

Pieterse t 997b:840). 

Dieselfde tendense as in Nederland kan ook binne die Suid-Afrikaanse konteks aangewys 

word, in besonder in die wit en bruin gemeenskappe (vgl. Hendriks 1995a). In die tien 

jaar van 1980 tot 1990 het die aantal mense wat hulle met geen kerk assosieer nie, 

toegeneem van 5% tot 20,7% van die blanke bevolking, en van 5,5% tot 30,7% van die 

kleurlingbevolking. Hendriks (1996a:140) spreek horn as volg hieroor uit: "Die 

gevolgtrekking kan dus met reg gemaak word dat sekularisasie of kerkvervreemding 

sedert 1980 sterk toegeneem het onder Blankes en Kleurlinge ... ". Wanneer die data van 

die nasionale sensusse van 1911 tot 1991 vergelyk word, word dit duidelik dat veral die 

groot denominasies van Europese herkoms vinnig besig is om kwyn. In 1911 het 33% 

van die Christene in die land behoort aan 'n kerk van gereformeerde herkoms. In 1991 is 

slegs 16% van Christene lidmaat van gereformeerde kerke (Hendriks 1996a:l41,142). 

Gedurende die 1997-boekjaar alleen het die Ned. Geref. Kerk 21 000 doop- en belydende 

lidmate verloor. Dit is meer as 400 mense per week (vgl. Gaum 1997:286; Gaum 
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1998:292). Hendriks (1996a:l43) is van mening dat hierdie daling in lidmaattalle van die 

gevestigde kerke sal voortduur. 

In Nederland is heelwat navorsingswerk gedoen om die ontkerklikingsproses beter te 

probeer begryp. Hierdie navorsing mag vir ons van groot waarde wees. In 'n 

navorsingstuk oor die redes vir die swak kerkbetrokkenheid van studente in Enschede, 

Nederland, vind Bannink dat min of meer een derde van die studente heelternal "een 

hekel had ·aan religieuze groepen ... omdat men het imago van het Studentenpastoraat te 

religieus vond" (Bannink 1993:28). 

Die ondersoek van Van Dam (1987) het eweneens uitgewys dat kerklike godsdienstigheid 

vinnig afneem by studente. Sy gee dan ook aan haar studiestuk die titel: "Is God 

buitenkerkelijk geworden?" (Van der Ven & Biemans 1994:5). Die hoop dat 

Christenskap buitekerklik kan voortleef is egter deur verdere empiriese navorsing 

beskaam. Dekker (1995) het gevind dat buitekerklike godsdiens binne twee geslagte 

heeltemal verdwyn. 

'n Volgende benouende bevinding binne die Europese konteks is dat, afgesien van die 

verskuiwinge rondom geloofsbetrokkenheid, ook die geloofsinhoude verander het om al 

minder in ooreenstemming met die Skrif te wees (Dekker 1992:131-143). In hierdie 

verband skryf Dekker: "Zonde- of schuldbesef lijkt geen reeel onderdeel meer van bet 

geloofsleven van de !eden van de Gereformeerde Kerken nit te maken" (Dekker 

1992:143). 

As 'n derde faset naas kerkbetrokkenheid en geloofsinhoud bespreek Dekker (1992:143-

151) ook die verskuiwinge in die aard van mense se geloof. Sy bevindinge is die 

volgende: 

'n Verskuiwing van die belang van die kenniselement na die belang van die 

belewingselement. 

'n Verskuiwing vanaf sekerheid na onsekerheid en soeke. 

'n Verskuiwing van "het moeten" na "het mogen'', van dwangmatige na 

bevrydende. 

'n Verskuiwing van objektiewe na subjektiewe. 
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Afname in Bybellees. 

Afname in gebed. 

Op grond van hierdie navorsing van horn, wys Dekker (1992:151) heeltemal die 

interpretasie van sommige af dat die afname in betrokkenheid 'n suiwering van die kerk 

is. Dit is 'n belangrike insig dat ook ons in Suid-Afrika ons self nie daarmee moet troos 

dat die verskuiwinge in geloofsbetrokkenheid 'n suiwering van die kerk is nie. Deeglike 

empiriese studies bet hierdie aanname verkeerd bewys (vgl. Dekker 1992). 

Die proses van ontkerkliking en ontchristeliking staan algemeen bekend as sekularisasie. 

Hierdie proses bet ook na Suid-Afrika deurgewerk, spesifiek ook na die lidmate van ons 

eie kerk. 

Die begrip "sekularisasie", is sover vasgestel kan word, vir die eerste keer gebruik met 

die vrede van Munster in 1648. Daar bet dit verwys na die oorgang van kerklike goedere 

na nie-kerklike beheer (Manenschijn 1995:31). 

Sosioloe soos Dekker (1992:191-206) en Laeyendekker (1994:126-142) ken aan 

sekularisasie drie betekenisse toe: 

I. Vermindering van godsdienstigheid. 

2. Beperking van die reikwydte van die godsdiens. 

3. Aanpassing van die godsdiens by nuwe opvattinge. 

Dekker (1995:12) beskryf die invloed van sekularisasie as volg: "Op bet individuele 

niveau doet secularisatie zicht voor als een vermindering van de godsdienstigheid". Dit 

wil se dat godsdienstige handelinge en opvattinge, simbole en instellinge minder in getal 

word en /of van geringer betekenis word vir mense. 

"Op bet samenlevingsniveau doet secularisatie zich voor als een beperkillg van de 

reikwijdte van de godsdienst." Dit beteken dat ander samelewingsektore onafhanklik 

word van die godsdiens (Dekker 1995:12). 
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Manenschijn (1995:33) se hieroor: 

"Alie drie ontwikkelingen worden door het sociaalwetenschappelijk onderzoek 

bevestigd. Daarbij is ook duidelijk geworden dat behoud van godsdienstigheid om 

institutionele kaders vraagt, dat wil zeggen, het is een misvatting te denken dat 

kerkverlating geen gevolgen heeft voor geloofsverlies" (vgl. 

Manenschijn1995:52). "Roewe! ontkerkelijking niet noodzakelijk 

deehristianisering inhoud, is dechristianisering we! een proces dat op enige 

tijdsafstand de ontkerkelijking volgt" (Manenschijn 1995:32). 

In sy boek, Als het getij verloop, skryf Dekker (1995a) daaroor dat die gety van die kerk 

in die Westerse samelewing verby is. Klaas ( 1996) bevestig hierdie bevinding, en beskryf 

dit as die oorgang van 'n "churched" na 'n "unchurched society". 

Wat die Suid-Afrikaanse situasie betref, skryf Pieterse reeds in 1987 (:50-51): 

"Ons leef nie nou in 'n normale situasie in Suid-Afrika nie; ons bevind ons te 

midde van een van die grootste krisisse wat hierdie land nog ooit beleefhet ... Die 

geloofwaardigheid van die evangelie en die kerk is op die spel. lndien ons 'n 

gemeenskap van versoenende mense, wat vrede het met God en met mekaar en op 

hierdie wyse saamleef as Christene, binne die kerk kan skep, sal die kerk 'n 

antwoord op die krisis kan kommunikeer. 

Indien ons nie daarin kan slaag nie, mag dit deur diegene wat buite die kerk staan, 

en ons eie jeug, interpreteer word as 'n mislukking van die kerk in die uur van 

krisis in die land ... 

My besorgdheid raak die toekoms van die .Christendom in Suid-Afrika. Sal ons 

die jeug (wit en swart) behou? Wat kommunikeer die kerk in hierdie krisis aan 

hulle? Kan gepolariseerde mense soos wat ons vandag in die land het, deur die 

Christelike geloof in 'n versoenende gemeenskap in die kerk saamgebring word? 

Indien nie, mag die jeug ... die Christendom vaarwel toeroep". 

Pieterse (1987:54) skryf vervolgens: 

"Die Afrikanerjeug het grootgeword met die boodskap van die kerk dat die 

geskeidenheid tussen die rasse nie met die Skrif bots nie (in sommige gevalle dat 

die Skrif apartheid voorskryf). Hulle het grootgeword met die gedagte dat God 
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aan ons kant is. In hulle dienspligtyd kan die opvatting maklik posvat dat hulle 

aan die kant van die Christendom veg teen die magte van die duisternis (die 

verbanne politieke organisasies). Wanneer die omwenteling voltrek is en die 

"magte van die Bose" dalk in die regering sit, kan 'n groot krisis by hierdie mense 

ontstaan. 'n Gevoel dat God hul verlaat bet of dat die kerk hul rnislei bet, kan 

oorheersend word. In so 'n geval sal die Afrikaanse kerk in 'n groot 

geloofwaardigheidskrisis gedompel wees. Vervreemding mag dan op groot skaal 

plaasvind". 

Statistiese tendense soos uitgewys deur Hendriks (1996a:l04) laat duidelik blyk dat 

hierdie ongelukkige voorspelling bewaarheid is. Saam met Dekker en Klaas moet ons 

toegee dat dit algaande duideliker word dat die gety van die kerk ook vir die Afrikaner 

verby is (vgl. Dekker 1995a; Klaas 1996). 

1.4 KRAGTELOSE KERK 

Van der Ven, Dreyer en Pieterse (1997:111, 129) wys op grond van 'n omvattende 

empiriese studie onder Suid-Afrikaanse standerd nege leerlinge in die omgewing van 

Pretoria en Johannesburg, dat Godsbeskouing weinig invloed bet op die jongmense se 

(transformatiewe) waardes. Waar daar enigsins sprake is van bei'nvloeding, moet gese 

word dat dit baie swak is. 

Na aanleiding van 'n ondersoek onder van-huis-uit-Christelike studente in Nederland 

skryf Stoffels en Dekker (1987:7) oor hulle besorgdheid dat diejeug buite gehoorafstand 

van die Evangelie geraak bet, en geen antenae meer het vir dit waaroor dit in die 

Evangelie gaan nie. Baie van ons eie predikante, kategete enjeugwerkers worstel met die 

probleem dat die kerk klaarblyklik heeltemal buite magte geraak bet om die jonger 

generasie te bereik. 

Waar evangelisasiewerk onder jongmense tradisioneel dikwels aansluiting gevind het by 

die vraag na die sin van die !ewe, is dit my praktiese ervaring dat baie van die jongmense 

met wie ek in die middestad van Kaapstad werk, die grootste vrede denkbaar gemaak bet 

met die gedagte dat die Jewe geen sin bet nie. In 'n sekere sin is dit vir hulle uiters nai"ef 

om nog hoegenaamd na sin in die Jewe te vra. Hulle manier van dink hou in dat die beste 

wat iemand in die huidige tydsgewrig kan doen, is om horn besig te hou met dinge wat 

help om die sinloosheid draaglik te maak. As ontvlugting die beste opsie is, dan is 
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metodes van ontvlugting vandag legio. Dit wissel van dwelms, en die rave-kultuur tot 

"cyberspace" of Oosterse godsdienste. 

Te lank was die groei van die kerk tot geboortegroei beperk. Non het tendense gedraai. 

Die afwesigheid van bekeringsgroei wys dat kerke steriel geword het. Dit is baie spesifiek 

waar van die kerke van gereformeerde belydenis (Hendriks 1996a). Die kerk is in die 

gewoonte om haar besig te hou met haar eie meelewende lidmate, maar is nie in staat om 

die harte van onverskilliges vir die saak van die Here te wen nie. Die kerk wee! nie meer 

hoe om die waarheid van die evangelie op 'n lewensveranderende wyse aan ons eie jeug ... 

wat staan nog aan die wereld, te kommunikeer nie (vgl. Hunter 1996:12; Van der Ven, 

Dreyer & Pieterse 1997:134-135; Hunter 1992). 

1.5 OPSOMMEND 

In die dokument, Totdat vrede en geregtigheid mekaar omhels;, word die ineengestorte 

waardes in ons land as volg beskryf: 

"Ons het te staan gekom voor 'n enorme en sigbare ontploffing van menslike 

boosheid" (W.K.P.R.K. 1997:9). 

Die kerk is ons land se enigste hoop. As die kerk nie met 'n inisiatief na vore kom om die 

waardes te bevorder nie, kan geen pogings tot opbou slaag nie (Esterhuyse 1995:16). 

Die huidige krisis in die Suid-Afrikaanse samelewing is te groot dat die kerk kan onttrek, 

of net kan besig wees "in eie kring". Die kerk moet die gesekulariseerde mens van ons 

dag met die evangelie bereik (vgl. Hunter 1992). 

Die empiriese blik op die kerk soos wat navorsers soos Pieterse en Dreyer, Dekker, 

Manenschijn, Van der Ven en Klaas dit vir ons skets, is 'n somber prentjie. Kan die kerk 

nog enigsins missioner en transformerend wees in vandag se samelewing, of is die kerk 

gedoem tot kapitulasie? Statistiek voorspel die kerk se ondergang, spesifiek wat die kerke 

van gereformeerde herkoms en Westers-georienteerde persone betref. 
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1.6 DIE KERK SE REAKSIE 

Die kerk sou op enige van drie moontlike maniere kon reageer op die somber prentjie wat 

tot sover in hierdie hoofstuk geskets is. 

Die eerste moontlike reaksie is ontkenning. Die afwaartse koers in die Christendom kan, 

teen alle bevindinge van empiriese navorsing in, beskou word as kerksuiwering, of as 'n 

tydelike verskynsel met die vae hoop dat die gety hopelik vorentoe weer sal draai. Die 

kerk sou dus hardkoppig kon volhard op die gebaande wee, waarskynlik met 

rampspoedige gevolge. 

Die tweede moontlike reaksie is depressie. Dit hou in dat daar deeglik kennis geneem 

word van die onmiskenbare afwaartse tendens t.ov. kerkbetrokkenheid met die gevolg dat 

totale kapitulasie as onafwendbaar gesien word. 

Die derde moontlike reaksie is dat die kerk doelgerig 'n fase van kritiese selfrejleksie kan 

betree (vgl. Burger 1995). Ons het gesien dat dit nie net die samelewing is wat in 'n krisis 

verkeer nie. Die voortbestaan van die kerk is self in gedrang. Die krisis in die kerk is te 

groot dat enige iets minder as 'n radikale terugkeer na haar wortels en na haar roeping, van 

standhoudende betekenis kan wees. In hierdie proses van kritiese selfrefleksie moet daar 

ook in alle eerlikheid gesoek word na tekens van hoop waarop die kerk van die toekoms 

weer gebou kan word. Daar moet met alle ems gepoog word om die blokkasies wat die 

positiewe impak van die kerk wil stuit indringend te verstaan. Hierdie proses van 

selfkritiese refleksie, en die gevolglike aanpassing, word deurloop in die hoop dat die kerk 

weer herstel sal word tot die dinamiese en lewenstransformerende geloofsgemeenskap 

waarvan ons lees in Handelinge 2. 

Saam met baie antler wil hierdie studie 'n tree wees op hierdie laasgenoemde weg. Die 

vraag is nie net na die oorlewing en voortbestaan van die kerk nie, maar hoe die kerk 'n 

daadwerklike impak op die lewens van mense buite die gemeente kan he. Aan watter 

vereistes moet 'n gemeente of geloofsgemeenskap voldoen om nog in vandag se 

samelewing 'n transformerende en lewensveranderende faktor in die samelewing te wees? 

Daar is 'n groot gevaar dat gemeentes wat die benardheid van die situasie besef waarin die 

kerk haar betref, angstig sal begin soek na 'n towertablet wat die kerk sal regruk. So 'n 

towertablet bestaan nie. Die kerk sal weer tot helder verstaan van haar roeping en funksie 

moet kom om effektief "kerk vir vandag" te kan wees. 
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Om hierdie pad van selfrefleksie te loop is egter nie sonder prys nie. Dit vra dat mens nie 

sal wegskram van indringende vrae nie, en dat daar 'n bereidheid moet wees om wesenlike 

verskuiwinge in denke ( teoriee) en praktyk toe te laat. 

Is dit moontlik dat ons idee van kerkwees, gemeentebou en selfs selgemeentes, so netjies 

is, so voorstedelik, so middelklas, so georden is, en so gerieflik geword het - dat ons met 

'n heeltemal skeefgetrekte kerkbeeld sit, wat skeefgetrekte bediening tot gevolg het? Het 

daar dalk op te veel plekke 'n bykans onoorbrugbare kloof ontwikkel tussen meelewende 

lidmate, en 'n stukkende, sukkelende, sondige mensdom rondom hulle. Kan dit dalk waar 

wees dat hierdie "kloof' in stand gehou word deur faktore soos ekonomiese verskille en 

'n gesindheid van veroordeling? 

Joh. 3: 17 vertel ons iets van God se doe] met die sending van die Hoof van die kerk: 

"God het nie sy Seun na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, 

maar sodat die wereld deur Hom gered kan word." 

Handelinge 2 vertel vir ons 

" ... die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg" (Hand. 

2:47). 

Wat het dan skeefgeloop van daardie tyd af? Wat het veral geword van 'n reddende, 

transformatiewe invloed wat van die kerk uitgaan? Moet die font by God gesoek word of 

by ons, die kerk? 

Lynreg teenoor die statistiek wat die einde van die kerk uitstippel, is daar talle belo:ftes in 

die Woord wat impliseer dat die kerk deur alle eeue sal voortbestaan (vgl. Jes 54:10; 

Matt 16:18; Luk 22:32; Joh 6:39; Joh 10:9,11, 14, 28; Joh 14:16; Joh 17:15,17; Rom 

8:16,26,29-31,35,38,39; Rom 9:11; Rom 11:29; Fil 1:6; Heb 7:24; 8:1; 9:24: 1Pet1:4; I 

Joh 2:1). Al lyk die tendense in ons tyd ontmoedigend het ons nit die Woord die 

versekering dat God betrokke bly by Sy kerk . 

Benewens die belo:ftes in die Woord, is ook die geskiedenis 'n bron wat inspireer tot hoop. 

In 'n inleiding tot die kerkgeskiedenis skryfLinder (1988:i) as volg: 

"Een van die opvallende kenmerke van die groei van die Christendom was sy 

merkwaardige vermoe om homself periodiek te hervorm en te vemuwe. Historici word 
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dikwels getref deur die veerkragtigheid van die Christendom en sy blykbaar onuitputlike 

vermoe om te herstel na tydperke van stagnasie of agteruitgang". 

Hierdie studie is aangevuur deur die tekens van hoop wat tot in ons dag voortleef - deur 'n 

lewende belangstelling oor 'n tydperk van 15 jaar in onderwerpe soos herlewing, 

evangelisasie, evangelisasie-opvolg, dissipelmaking en wereldsending. Afgesien van die 

baie boeke wat die navorser gelees het oor hierdie onderwerpe, en oor bedieninge en 

gemeentes· waarin dit voorkom, het hy oor hierdie hele tydperk self moeite gedoen om 

bedieninge te besoek, en soms betrokke te raak by aksies waar mense se lewens deur die 

evangelie verander word. Hierdie studie is 'n poging om dieper te gaan as die beskrywing 

van die bedieningspraktyk van die uiteenlopende geloofsgemeenskappe met 'n 

transformatiewe invloed. Ons doe! is om die beginsels te probeer verstaan wat 

onderliggend funksioneer by hierdie geloofsgemeenskappe, en toepassing van hierdie 

beginsels deur die kerk te deurdink. 

Ons leef vandag in 'n oomblik van krisis, maar ook van geleentheid. In die woorde van 

Totdat Vrede en Geregtigheid mekaar omhels: "Aan ons as kerk word die uitdaging 

gestel om die teologiese betekenis van hierdie oomblik in ons geskiedenis te begryp. Dit 

is baie emstig. Ons het die skeidingslyn bereik in ons keuse vir !ewe teenoor dood. Vir 

baie Christene ... is dit 'n KAIROS, die oomblik van genade en geleentheid, die gunstige 

tyd wanneer God die geroep van die mense hoor en tot beslissende aksie oproep. Dit is 

tewens 'n gevaarlike tyd, want as hierdie geleentheid nie aangegryp word nie, sal die 

verlies vir die kerk, (en) die evangelie ... oneindig groot wees" (W.K.P.R.K. 1997:4-5). 

1. 7 SENTRALE TEORETIESE STELLING 

Wanneer Warren (1997: 23-24) sy ongemak ten opsigte van die Amerikaanse kerklike 

situasie beskryf, maak hy die volgende opmerkinge oor die kerk: 

" ... size is not the issue. You can be big and healthy, or big and flabby. You can 

be small and healthy, or small and wimpy. Big isn't better; small isn't better. 

Healthy is better. There is no correlation between the size and strength of a 

church. I'm interested in helping churches become balanced and healthy. If they 

are healthy, growth will naturally happen. I don't command my kids to grow. !fl 
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provide them with a healthy environment, growth is automatic. If growth is not 

happening, it means something's wrong, because it's the nature of living organisms 

to grow". 

Warren bring weer 'n belangrike aspek van kerkwees onder ons aandag. 'n Gemeente wat 

gesond en gebalanseerd is het 'n invloed op die wereld. Wat gesond wees, en 

gebalanseerd wees regtig beteken is 'n ingewikkelder saak. Dit het nodig geword dat ons 

in ons tyd weer 'n helder begrip moet kry van wat 'n gesonde, gebalanseerde 

geloofsgemeenskap is, gestroop van onbybelse verwagtinge en uitgediende kulturele 

verwordinge. 

'n Hele paar navorsers en skrywers het in die afgelope paar jaar vanuit hierdie hoek begin 

dink oor kerkwees (bv. Mead, Klaas, Oswald, Leas, Hunter, Hybels, Warren). Daar is 

egter nog geen uniforme naam vir hierdie denkrigting nie. Die Alban Institute het 'n hele 

reeks publikasies vemoem na die baanbrekersboek van Mead (1991), naarnlik "The Once 

and Future Church". Hunter (1996) en Hybels gebruik die term "Church for the 

unchurched" en Warren (1997:23) se dat hy die "Church Growth"-beweging geruil het vir 

'n "Church Health"-beweging. 

Hierdie studie wil aansluit by hierdie (nuwe) blik op die kerk maar dan spesifiek vanuit 

die Suid-Afrikaanse konteks, en vanuit 'n ietwat meer prinsipiele invalshoek. 

Die sentrale teoretiese stelling wat hierdie studie maak is die volgende: 

'n Gelooftgemeenskap wat gesond is en gebalanseerd fimksioneer, 

sal 'n effek he op die lewens van mense buite die geloofsgemeenskap, 

en sa/ 'n positiewe transformerende invloed op mense uitoefen 

wat ook na hulle waardes sal deurwerk. 

Teologies word ons sentrale stelling gemotiveer deur die seker wete dat God vandag nog 

besorg is oor, en betrokke is by Sy skepping, in die besonder deur bemiddeling van die 

kerk wat die liggaam is van die Lewende Christus. Handelinge 2:37-47 dien as voorbeeld 

in die Skrif van die transformerende effek wat die gesonde en gebalanseerde 

funksionering van die ekklesia kan he. 
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Hoewel hierdie nie 'n empmese studie is wat sal poog om met eie kwantitatiewe 

bevindinge hierdie sentrale teoretiese stelling te bewys nie, sal daar we! deeglik gepoog 

word om die relevansie en geldigheid van hierdie stelling grondig te motiveer en toe te 

Jig. 

Dit handel in hierdie studie oor die transformerende invloed van geloofsgemeenskappe op 

mense wat buite die geloofsgemeenskap staan. Daar sal ondersoek ingestel word na die 

wyse waarop 'n geloofsgemeenskap moet funksioneer ten einde hierdie transformasie 

teweeg te bring. 

Vier perspektiewe op die funksionering van die kerk sal in hierdie studie op mekaar 

betrek word, naamlik: 

'n Historiese blik 

'n Eksegetiese blik 

'n Sosiaalwetenskaplike blik 

'n Prakties-teologiese blik. 

1.8 TOESPITSING VAN DIE PROBLEEMSTELLING 

Voortspruitend uit die sentrale teoretiese stelling kristalliseer die vraag wat die verloop 

van hierdie navorsingstuk lei. 

Ons sentrale vraag in hierdie studie is dan die volgende: 

Hoe lyk, en hoe funksioneer die gemeente of geloofsgemeenskap wat in vandag se 

situasie 'n transfOrmerende invloed het op mense se lewens, spesifiek ook ten 

opsigte van mense buite die eie kring? 

Die volgende spesifieke vrae vloei uit die sentrale probleemstelling: 

Welke prakties teologiese ekklesiologie moet as onderbou vir so 'n gemeente of 

geloofsgemeenskap <lien? (Hoofstuk 3). 

Watter sosiale teorie is nodig om die funksionering van genoemde 

geloofsgemeenskap te verstaan? (Hoofstuk 4). 
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Watter teorie sou die gesonde funksionering van hierdie geloofsgemeenskap 

vanuit 'n teologiese (ofpastorale) hoek kon verhelder? (Hoofstuk 5). 

Welke praktykteorie sou vanuit die insigte van hierdie studie gekonstrueer kon 

word? (Hoofstuk 6). 

1.9 METODE 

Die doe! van 'n navorsingsontwerp, of uitstippeling van die navorsingsmetode, is om die 

werkwyse van die betrokke navorsingsprojek sodanig te beplan en te struktureer dat die 

uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindinge so veel as moontlik verhoog word 

(Mouton & Marais 1990:35). Wat die werkwyse van hierdie studie betref, sal daar nie 

gepoog word om die navorsing te veranker in 'n eie empiriese komponent met 

gebruikmaking van kwalitatiewe en kwantitatiewe metodologie nie. Die 

navorsingsprobleem sal in hierdie studie aangepak word met behulp van teoretiese 

navorsmg. 

Soos wat normaalweg by navorsing van teoretiese aard die geval is, word die sosiologiese 

dimensie hoofsaaklik verreken deur die vertrekpunt vanuit 'n literatuurstudie. Teen die 

agtergrond deur hierdie literatuurstudie verskaf, sal ons binne die raarn van die praktiese 

teologie 'n kritiese analise doen van bestaande teoriee wat in omloop is. Hierop word daar 

deur logiese argun1entasie verder voortgebou. Die studie het dus analitiese, sowel as 

sintetiese komponente. Stoker (1969:85) beskryf die onderskeid tussen hierdie twee 

prosesse as volg: "Analise is ... die uiteenstelling van die samestellende dele van 'n geheel 

met die oog op kennis. Sintese is die verbinding van die sarnestellende dele tot of met 'n 

betrokke geheel met die oog op kennis." 

Mouton en Marais (1990: 105) beskryf hierdie selfde proses in die volgende woorde: 

"Deur analise word die konstitutiewe veranderlikes of faktore wat relevant is vir die 

verstaan van 'n verskynsel of gebeurtenis, gelsoleer. Deur die sintese word die verbande 

en samehange tussen hierdie veranderlikes weer gerekonstrueer om tot insig in die 

oorsake en aanleidende faktore tot die verskynsels en gebeure te kom". 

Teleologies reik die studie daarna om dieper te delf as wat die geval is met verkennende 

of beskrywende studies. Die navorsingsdoelstelling sou as verklarend beskou kon word 
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in die opsig <lat daar gepoog word om verklarende gevolgtrekkinge ten opsigte van sekere 

aspekte van die funksionering van missionere geloofsgemeenskappe te formuleer 

(Mouton & Marais 1990:45). 

Nomotetiese en idiografiese navorsingstrategie kan beskou word as twee uiterstes op 

dieselfde kontinuum. Alie navorsing behels 'n beskrywing van ooreenkomste en verskille. 

Afhangend daarvan of die fokus val op ooreenkoms-in-verskille en of die klem op 

verkil/e-in-ooreenkomste val, sal van 'n nomotetiese of idiografiese strategie gepraat kon 

word (Mouton & Marais 1990:50). Hierdie studie wil die prinsipiele ooreenkomste van 

gemeentes met 'n transformatiewe invloed uitlig. Dit is dus meer nomoteties van aard. 

Navorsing kan soms slegs van kontekstuele, of andersyds, van meer universele belang 

wees. (Mouton & Marais 1990:51,53). Soos wat normaalweg met nomotetiese studies 

die geval is, is die beginsels wat in hierdie studie ter sprake kom redelik universeel. van 

aard, hoewel die studie gebore is uit, en gerig is op bediening binne die Ned. Geref. Kerk. 

Daar word deurgaans in die studie gepoog om 'n hoe mate van teoretiese of konnotatiewe 

geldigheid te handhaaf deur konsepte, konstrukte en artefakte wat ter sprake kom 

duidelik te denoteer (Mouton & Marais 1990:60-61). Groot dele van die studie word 

afgestaan aan konseptuele eksplikasie. "Die basiese tegniek waardeur die konnotasies van 

teoretiese konsepte of konstrukte uitgespel word, is deur sogenaamde teoretiese of 

konstitutiewe definisies, terwyl die denotasies van sodanige konsepte deur die tegniek van 

operasionele definisie of operasionalisering eksplisiet gemaak word" (Mouton & Marais 

1990:62). 

Daar word gepoog om op 'n verantwoordelike wyse met die epistemologiese en 

metodologiese dimensies van die navorsing om te gaan deur 'n hermeneutiese werkwyse 

te volg wat aansluit by die hermeneutiek van Paul Ricoeur. Ricoeur maak gebruik van 'n 

refleksiewe werkwyse wat hy beskryf as 'n hermeneutiese variant van die fenomenologie 

van Husserl (Vaessen 1997:10). 

Ricoeur onderskei drie vlakke in die hermeneutiese proses, te wete 'n metodologiese, 'n 

epistimologiese en filosofiese vlak. Die metodologiese vlak word gebruik om bepaalde 

metodes of modelle van interpretasie aan te dui. Dit gaan dus oor die verstaansproses. 

Onderliggend aan die metodologiese vlak is die epistemologiese vlak. Hier handel <lit nie 

net oor die verstaan van die voor hande saak ofteks nie (m.a.w. nie oor die inhoud nie), 

maar daar word gereflekteer oor die manier waarop daar tot verstaan gekom word - daar 

word gepoog om beginsels vir hierdie verstaansprosesse vas te stel - die verstaansproses 
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self word ontsyfer. Die eerste twee vlakke, die verstaansproses en die nadenke oor die 

wyse waarop daar tot verstaan gekom word het altyd op 'n dieper vlak 'n filosofiese 

onderbou. Die derde hermeneutiese vlak neem hierdie filosofiese onderbou onder die 

loep (vgL Vaessen 1997:3; 218). 

Vir Ricoeur is hierdie drie vlakke van die hermeneutiese proses onlosmaaklik en baie nou 

verweefd. Wat op enige van die vlakke ontwikkel word, word op die antler vakke verder 

uitgewerk, of daarmee in 'n dialektiese verhouding geplaas. Die filosofie gee rigting aan 

die epistemologie en die metodologie, maar word self ook weer be'invloed deur wat op die 

antler vlakke ontwikkel word. (Vaessen 1997:4). 

Die keuse om aan te sluit by die hermeneutiese werkwyse van Ricoeur impliseer dat daar 

nie in hierdie studie uitsluitlik gefokus kan word op die beantwoording van die 

navorsingsvraag nie, maar dat die onderliggende epistemologiese keuses en filosofiese 

uitgangspunte daarmee saam ter tafel geneem word. 

1.10 SAMEVATTING 

Verkrummelende waardes en misdaad is besig om die !ewe in Suid-Afrika byna 

onhoudbaar te maak. Ook in die kerk beers daar morele verwarring. Die ekonomisering 

van die samelewing is een van die belangrikste faktore wat waardes vemietig. Vir baie is 

geld al wat saak maak. Kerke, veral die tradisionele kerke kwyn in getalle en die mense 

wat in die kerk oorbly se geloofsinhoude erodeer om minder in ooreenstemming met die 

Bybel te wees. Die kerk het byna geen invloed op die waardes van sy eie jongmense nie. 

Nog minder word mense wat buite die kerk staan bereik. 

Die situasie in die land is te benard dat die kerk onbetrokke kan bly. Die kerk is egter self 

in die moeilikheid. 

Daar is egter hoop, en dan nie net in die vorm van beloftes in die Woord en die getuienis 

van die kerkgeskiedenis nie. Daar is vandag geloofsgemeenskappe waar lewens 

getransformeer word. In hierdie studie sal die funksionering van sulke missionere 

geloofsgemeenskappe prinsipieel deurdink word sodat dit duidelik kan word wat die 

beginsels is wat die funksionering van sulke lewenstransformerende 

geloofsgemeenskappe rig. 
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HOOFSTUK2 

VERTREKPUNTE 

2.1 VERANDERDE WETENSKAPSBEELD 

2.1.1 AANLOOP 

Dit is belangrik <lat daar by die aanvang van hierdie studie deeglik kennis geneem word 

van die wetenskapteoretiese debat die afgelope aantal jare binne die sosiale wetenskappe 

(vgl. Snyman & Du Plessis 1987). Kunneman (1986) beskryf hierdie debat as die 

ontwikkeling van 'n versmalde rasionaliteitsopvatting na 'n bree rasionaliteitsopvatting 

(vgl. Pieterse 199la:38). 

Binne die sogenaamde versmalde rasionaliteitsopvatting is daar slegs gefokus op die 

objektiveerbare aspekte van probleme wat ondersoek is. Alleen die ondersoek na die 

objektiewe werklikheid kan dus binne hierdie opvatting aanspraak maak daarop om 

wetenskaplik hanteer te word. In die proses word alle normatiewe en subjektiewe aspekte 

rakende die probleem van wetenskaplike ondersoek uitgesluit. Binne hierdie benadering 

is probleme dus nie net hanteer nie, maar getransformeer en verskraal tot slegs die 

objektiveerbare aspekte daarvan. Die probleem hiermee is <lat die " ... vooruitgang van die 

wetenskappe lei ... tot steeds grotere tegniese beheersingsmoontlikhede, terwyl die bronne 

waaruit geput kan word om die vooruitgang normatief te stuur, verder uitgedroog word 

(Pieterse 199la:39; vgl. Pieterse 1993:65). Kunneman verwys na hierdie werkwyse as 'n 

natuurwetenskaplike model. W anneer hierdie model egter deur die sosiale wetenskappe 

gebruik is, het <lit enorme verskraling meegebring. 

Karl Popper se wetenskapsfilosofiese benadering het die eerste groot breuk met die 

positivisme meegebring. Dit is in besonder die gevolg van sy kritiek op die 

verifikasiebeginsel van die positivisme. Popper wys daarop dat die induktiewe werkwyse 

van die positivisme nie kan <lien as onderskeidskriteriurn vir wat as (wetenskaplik) waar 

beskou kan word nie. Hy stel 'n nuwe afbakeningskriteriurn, of verifikasiebeginsel voor, 

naamlik falsifikasie (vgl. Snyman & du Plessis 1987:33; Pieterse 199la:40; Pieterse 

1993:63) 
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Nog 'n belangrike insig van Popper wat "die positivisme ingrypend gekorrigeer het, is sy 

siening dat waameming altyd interpretasie van feite is in die Jig van 'n duidelik 

geformuleerde teorie of 'n onbewus hanteerde teorie. Neutrale of objektiewe waameming 

is nie moontlik nie" (Pieterse 1993:63; vgl. Van Huyssteen 1986:40). 

As 'n verdere pluspunt vir die beoefening van wetenskap, word die objektiwiteit gekoppel 

aan die prinsipiele kritiseerbaarheid van uitsprake deur die wetenskapsgemeenskap. 

Hiermee voer hy 'n kommunikatiewe komponent in die evalueringsproses in (Kunneman, 

1986:22; Snyman & Du Plessis 1987:33). 

2.1.2 PARADIGMATEORIE VAN KUHN 

Die werk van Kuhn het die afgelope aantal jare groot invloed gehad op die teorie van 

wetenskaplike navorsing (vgl. Bosch 1991:184) 

Kuhn het geen bedoeling om met sy teorie iets vir die geesteswetenskappe te se nie. Sy 

werk was afgestem op die natuurwetenskappe, wat hy "mature sciences" noem. (vgl. 

Bosch 1991: 184). 

Die teorie van Kuhn het nie vry van kritiek gebly nie. Om 'n oorsig te kry oor die 

belangrikste kritiek, kan Bernstein (1985:88-98) geraadpleeg word. 

Bosch (1991:184) herinner daaraan dat, aangesien die teorie van Kuhn Vlf die 

natuurwetenskappe ontwikkel is, 'n mens baie verantwoordelik moet omgaan wanneer jy 

dit op die vakgebied van die teologie betrek. Nie al die fasette van die teorie van Kuhn 

kan klakkeloos op die teologie van toepassing gemaak word nie; 'n verantwoordbare 

omgaan met hierdie teorie kan egter tot groot seen wees. 

Kuhn het tot die insig gekom dat wetenskaplike kennis nie regtig kumulatief groei nie, 

maar eerder deur "revolusies-in-denke" (Pieterse 1993:68). Enkele individue begin op 'n 

stadium dinge kwalitatief anders sien as hulle voorgangers wat "normale wetenskap" 

bedryf. Hierdie groepie wetenskaplikes ontdek dan dat die dienende wetenskapsmodel 

vol tekortkominge en inkonsekwenthede is, en nie in staat om hulle by bevredigende 

oplossings te bring nie. Hierdie gefrustreerde wetenskaplikes begin dan soek na 'n nuwe 

teoretiese raamwerk (ofnuwe paradigma) - een wat as't ware reeds wag om die vorige een 

te vervang (Pieterse 1993:66-71). 
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'n Nuwe paradigma word nie deur wetenskaplikes asof vanuit niks geskep nie. ''No 

individual or group can actually "create" a new paradigm; rather, it grows and ripens 

within the context of an extraordinary network of diverse social and scientific factors" 

(Bosch 1991:184). 

Namate die ou paradigma al hoe meer "blur'', trek die nuwe paradigma al hoe meer 

aandag, totdat die ou problematiese paradigma uiteindelik verwerp word. 

Duidelike paradigmaverskuiwinge het met die verloop van tyd in die wetenskaplike 

wereld plaasgevind. So het die paradigma van Newton die vervang van Copernicus, om 

later self vervang te word deur die paradigma van Einstein. 

Kuhn het beweer dat wanneer daar 'n paradigmaverskuiwing plaasvind, die ou paradigma 

en die nuwe paradigma so verskillend is dat daar nie kommunikasie tussen die twee 

paradigmas kan wees nie. Volgens horn is perspektiewe binne die opvolgende 

paradigmas so verskillend dat mens sou kon se dit gaan oor verskillende werklikhede. Al 

leef mense wie se denke deur die verskillende paradigmas bepaal word in dieselfde 

wereld, is hulle waameming daarvan en hulle reaksie daarop so verskillend dat mens sou 

kon se hulle leefin verskillende werklikhede (vgl. Bosch 1991:184). 

Om 'n ou paradigma te verruil vir 'n nuwe is nie 'n rasionele wetenskaplike besluit nie. 

Omdat geen waameming werklik objektief is nie, is dit 'n proses waarby die 

wetenskaplike met sy hele wese betrokke is. Dit is 'n geloofsbasis wat verruil word vir 'n 

ander een, skille wat van mens se oe val - 'n bekeringsproses. Die mense wat nog vanuit 

die ou paradigma werk, immuniseer hulleself met argumente teen die nuwe paradigma. 

Dit is dikwels 'n baie emosionele proses. Kling (1984:59) haal vir Einstein aan wat sou 

gese het "It is more difficult to smash prejudices than atoms". 

Ongelukkig het Kuhn nie met groot genoeg omsigtigheid met die term "paradigma" 

omgegaan nie. Kuhn word beskuldig daarvan dat hy die term op ten minste twee en 

twintig maniere gebruik (Bosch 1991: 185). In 'n addendum tot sy werk definieer Kuhn 

(1970:175) 'n paradigma as "the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so 

on, shared by the members of a given community". Van Huyssteen (1986:66) gebruik die 

term "verwysingsraamwerk'', en Kling beskryfparadigmas as "models of interpretation", 

Pieterse beskryf 'n paradigma as 'n " ... teoretiese denkraamwerk waarmee die 

wetenskaplike die werklikheid van die vak se studieveld nader" (Pieterse 1993 :67). 
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Kuhn se paradigmateorie was 'n radikale breuk met die werklikheidsbenadering van die 

positivisme. Met sy teorie is die subjek-objek-denkskema van die positivisme finaal 

deurbreek (vgl. Pieterse 1993 :67). 

Kuhn se teorie het besondere waarde in tye van verandering. 

2.1.3 NUWE WETENSKAPSBEELD 

V anuit die hermeneutiese beweging is daar 'n reusetree gegee in die rigting van 'n bree 

rasionaliteitsopvatting. Gadamer gaan uit van die standpunt dat ware kennis nie alleen 

kognitiewe kennis behels nie, maar ook normatiewe en subjektiewe aspekte insluit (vgl. 

Pieterse 1993:79-87). 

In die klassieke benadering tot die wetenskap is gepoog om objektiewe kennis te 

versamel. Hierdie versmalde rasionaliteitsopvatting het tot gevolg dat alles wat normatief 

of subjektief is as onwetenskaplik afgewys is. Jiirgen Habermas het die "tegniese 

kennisbelang" onthul wat verantwoordelik is vir die geldigheid van wetenskaplike 

empiriese stellings in die positivistiese benadering tot die werklikheid (Pieterse 1993:91). 

Hiermee deurbreek hy die illusie van objektiewe wetenskapsbeoefening (vgl. Snyman & 

Du Plessis 1987:182; Pieterse 1993:89-98). 

Die kommunikatiewe handelingsteorie van Habermas gaan uit van 'n breer 

rasionaliteitsopvatting, en juis dft maak sy teorie so bruikbaar vir die praktiese teologie. 

Hierdie teorie maak <lit moontlik dat ook "normatiewe uitgangspunte en subjektiewe 

ervaringe wetenskaplik onder woorde gebring en beargurnenteer kan word" (Pieterse 

1991a:43). Hiermee is die ruimte geskep <lat daar non ook wetenskaplik gewerk kan word 

met 'n praktiese, en met 'n emansipatoriese (of normatiewe) kennisbelang. 

Die tegniese kennisbelang gebruik die empiries analitiese instrumentarium as 

wetenskaplike komponent, en is gerig op die beheersing van die omgewing. Die ruimte 

wat geskep is om wetenskaplik te werk met 'n emansipatoriese en praktiese kennisbelang 

skuif nie die wetenskaplike werk met 'n tegniese kennisbelang ter syde nie. Dit is steeds 

van groot belang. Die rasionaliteitsopvatting het dus breer geword. 

Die praktiese (of subjektiewe) kennisbelang gebruik as wetenskaplike komponent die 

hermeneutiese werklikheidsbenadering, en is kommunikatief gerig op intersubjektiewe 

konsensus en onderlinge begrip. Vir die praktiese teologie wat gerig is op 
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kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie is <lit 'n sleutel tot die 

wetenskaplike fundering van ons vakgebied (Pieterse 1993 :93). 

Die emansipatoriese (of normatiewe) kennisbelang werk met die kritiese 

werklikheidsbenadering en kritiese selfrefleksie as wetenskaplike komponent. Hier is die 

gerigtheid op die opheffing van magsverhoudinge en afbanklikheidsverhoudinge. Dit is 

in antler woorde gerig op die bevryding van mense (Pieterse 1993:94). 

Dit is belangrik om te onthou dat hierdie drie werklikheidsdomeine onderskei, maar nie 

geskei word nie (Pieterse 1993:95). 

Die praktiese teologie kan baie goed aansluiting vind by Habermas se benadering, vanwee 

die bree rasionaliteitsopvatting daarvan. Die kommunikatiewe handelingsteorie dien dan 

as meta-teorie vir die praktiese teologie. "Uiteraard sluit ons krities aan by Habermas. 

Hy is geen Christen nie en het 'n samelewingsteorie ontwerp" ( Pieterse 1991a:43). 

Bo en behalwe die teorie vir kommunikatiewe handelinge word ook die sisteemteorie 

soms as meta-teorie vir die praktiese teologie betrek (vgl. De Jong van Arkel 1991 :62). 

2.1.4 BELANG 

Die belang wat hierdie afdeling oor die ontwikkeling van die heersende wetenskapsbeeld 

vir hierdie studie het, is om die ekklesiologie waarmee ons werk vanuit die staanspoor te 

veranker ten opsigte van die volgende insigte: 

• die paradigmateorie van Thomas Kuhn 

• die insig in verband met kennisbelang (Gadamer I Habermas) 

• die ideaal van dwangvrye kommunikasie (Habermas) 

In hoofstuk 3 sal die selfverstaan van die kerk ondersoek word in die Jig van die 

paradigmateorie van Kuhn. Ons uitgangspunt is dat die kerk tans besig is om 'n nuwe 

paradigma van kerkwees te betree. 

Met hierdie studie word die kerk bestudeer vanuit 'n subjektiewe en emansipatoriese 

kennisbelang. 
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Die ideaal van dwangvrye kommunikasie soos deur Habermas voorgehou, speel 'n 

deurslaggewende rol in die keuses wat in hierdie studie gemaak word. 

2.2 PRAKTIES-TEOLOGIESE VERTREKPUNT 

Die teoretiese kontoere van ons benadering tot die vakgebied van die praktiese teologie 

moet verstaan word teen die agtergrond van die komplekse situasie van die Suid

Afrikaanse konteks. Suid-Afrika is 'n land met 'n multikulturele en multigodsdienstige 

bevolking wat reeds dekades lank deur konflik en geweld geteister word. Afgesien van 

die aard van die praktiese teologie as akademiese teologiese dissipline, het dit binne 'n 

konteks soos die bepaald ook 'n rol te vervul as krisisdissipline (vgl. Heitink 1993:14-17). 

Met die Suid Afrikaanse situasie as agtergrond, moet die praktiese teologie, aldus Pieterse 

(1997c), gesien word as 'n kritiese kontekstuele teologie met 'n bevrydende 

transformatiewe aard. 

Praktiese teologie is 'n teologiese teorie van kommunikatiewe geloofshandelinge. Hierdie 

teologiese teorie is veranker binne 'n hermeneutiese raamwerk, dit werk met 'n 

handelingsteorie, en is empiries georienteerd. Die vak het 'n spesifieke metodologie 

( empiriese instrumentarium) waarvolgens wetenskaplike kennis versamel word van die 

praxis wat bestudeer word (Pieterse 1997c). Hoewel hierdie 'n teoretiese hipotese

formulerende studie is wat nie self 'n empiriese komponent het nie, word daar, benewens 

teologiese insigte, aangeleun teen die empiriese bevindinge van andere. 

2.3 TEOLOGIESE VERTREKPUNT 

Na aanleiding van die hermeneutiek van Gadamer skryf Pieterse (1993:79) die volgende: 

" 'n Mens kan nie neutraal met die tradisie en die talige werklikheid omgaan nie.... Ons 

kan ons eie konteks en vooroordele nie in hakies sit nie". In dieselfde trant skryf 

Schoeman en Van Veuren (1978:117): "Die tradisie is geen statiese gegewendheid nie. 

Dit is dinamiese gebeure, en die verstaan is niks anders nie as 'n moment in die 

voortstuwende tradisie-gebeure ... Tradisie en verstaan is korrelatiewe begrippe: Tradisie 

is 'n hermeneutiese proses en omgekeerd is die hermeneutiese proses 'n tradisie-proses". 
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Verder op die spoor van Gadamer kan ons se ons "deelgenootskap van 'n tradisie en die 

vooroordele wat daarin werksaam is, is nie 'n hindernis wat ons eers moet opskort 

alvorens ons tot egte insig in onsself en ons verlede kan kom nie... Die tradisie is 

voortdurend werksaam in die hede. So sterk is die vormende invloed daarvan op ons dat 

ons nooit volkome daarvan rekenskap kan gee nie. Ons denke is 'n voortdenke van en 

binne 'n tradisie" (Schoeman & Van Veuren 1978;1l7). 

Die feit dat hierdie studie meta-teoreties wil aansluit by die rasionaliteitsbeskouing van 

Gadamer en Habermas noop my om die tradisie waarbinne ekself staan bloot te le en 

krities onder oe te neem. Een gevolg hiervan is dat mens nie onbewus bly van die 

gebreke en vooroordele van die bepaalde tradisie waarbinne jy staan nie. "Die 

verstaansproses geskied dan so dat 'n mens jou vooroordele produktief in die 

hermeneutiese heen-en-weer inspan" (Pieterse 1993 :79). 

As iemand wat sedert my geboorte verbonde is aan die Nederduits Gereformeerde Kerk, 

is dit vanselfsprekend dat my teologiese uitkyk gestempel is deur die opvattinge en 

strominge wat binne hierdie kerkverband leef - in bree dus, 'n gereformeerde tradisie. 

Sedert die sitting van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (die sinode van 

die Wes-Kaap) in 1995, was daar spesifiek in die Wes-Kaap heelwat bespreking oor die 

betekenis van gereformeerd wees. Vir sommige beteken gereformeerd wees dat niks in 

die kerk se manier van doen mag verander nie. Vir ander beteken dit niks anders as 

Christen wees nie. In aansluiting by hierdie tergende onsekerheid in hierdie tyd van 

woelinge skryf W.D. Jonker in Die Kerkbode (7 Junie 1996): 

"Wat maak ons gereformeerd? Wei, nie die blote feit dat ons Christene is nie ... 

Die groot meerderheid Christene is nie gereformeerd nie. Ons betwyfel nie hulle 

Christenskap, omdat hulle nie gereformeerd is nie. Ons respekteer hulle 

oortuigings. Tog is dit vir ons selfbelangrik om gereformeerd te wees ... " 

Onder die titel: "Wat maak ons gereformeerd?" sonder Jonker (1996:13) ses kenmerke 

uit wat 'n mens gereformeerd sou maak, te wete: 

Die evangelie van genade (die uitverkiesing) 

Die sentraliteit van die Woord 

Die belang van wet van God 

Die verbond 
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Die sing van die Psalms 

Die kerkregering deur ouderlinge en diakens. 

Die blote feit dat ek opgegroei het binne 'n bree gereformeerde atmosfeer beteken nie dat 

ek noodwendig saamstem met elke enkele gedagte wat onder die noemer van 

"gereformeerdheid" byeengebring kan word nie. Tog is daar enkele eienskappe van die 

bree gereformeerde teologie waardeur ek my in die besonder aangespreek voe!. 

Aangesien my hele uitkyk op die !ewe, en daarom ook die inhoud van hierdie studie 

hierdeur gestempel word, is dit, ter wille van deursigtigheid, nodig dat ek vervolgens iets 

meer hieroor sal se. 

Die drie eienskappe van die bree gereformeerde leer wat in my eie uitkyk sentraal staan, is 

die volgende: 

• Gereformeerde teologie is Skrifteologie. 

• Gereformeerde teologie is soteriologiese teologie. 

• Gereformeerde teologie is soewereiniteitsteologie. 

In die bespreking van hierdie drie punte sal kortliks verwys word na enkele toepaslike 

Skrifgedeeltes en .die belydenisskrifte voordat die belang van die saak binne die konteks 

waarin die kerk homselfvandag bevind nader belig sal word. 

2.3.1 GEREFORMEERDE TEOLOGIE IS SKRIFTEOLOGIE 

Op talle plekke en wyses word die waarde van die Goddelike Skrif vir ons geskets in die 

Bybel self, soos bevoorbeeld: 

"Gras verdor en blomme verwelk, 

maar die woord van ans God bly vir ewig" (Jes. 40:8). 

"Die heme! en die aarde sal vergaan, 

maar my woorde nooit" (Matt. 24:35) 

"Die woord van die Here is volmaak: 

dit gee lewe. 

Die onderwysing van die Here is betroubaar: 

dit gee wysheid aan die wat onervare is" (Ps.19:8; my kursivering). 
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Weens die groot aantal tekste in die Bybel wat handel oor God se woorde, wet, 

onderwysinge ensovoorts, sal dit 'n onbegonne taak wees om in besonderhede daarop in te 

gaan. Aangesien die belydenisskrifte vir diegene wat dit onderskryf 'n samevatting is van 

wat ons glo en wat die Bybel vir ons leer, sal ons eerder kortliks vanuit hierdie hoek die 

saak beskou. 

Van al ons belydenisskrifte is die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) die een wat die 

saak van die belang en gesag van die Skrif die duidelikste uitlig. 

Artikel 2 van die NGB se dat ons God deur twee rniddele leer ken, naamlik deur Sy 

skepping en deur Sy Woord. Artikel 3 tot 7 handel dan spesifiek oor die Woord. Die 

gesag en die grense van die Heilige Skrif word hier noukeurig beskrywe, en we! op die 

volgende wyse: 

Die Bybel is die Woord van God. 

Die woorde van die Bybel is nie mensewoorde nie, maar God se woorde. Die Heilige 

Gees het self hierdie woorde aan heilige mense gegee wat <lit onder Goddelike leiding 

neergepen het (NGB artikel 3). "Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en 

Goddelike Skrif' Ons glo dus dat die Bybel God se Woord is (vgl. Deist 1986:67-78; 

Heyns 1978:18-21; Pink 1976; Carson & Woodbridge 1992). 

Die hele Bybel is die Woordvan God. 

Artikel 4 noem al ses en sestig boeke van die Bybel op, en se: "Dit is die kanonieke boeke 

waarteen niks ingebring kan word nie". 

Die belydenisskrif vervolg: "Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en 

kanoniek om ons geloof daama te rig, daarop te grond en daarmee te bevestig. Ons glo 

ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is ... " (NGB artikel 5). In die gereformeerde 

tradisie is ons vertrekpunt dus <lat die hele Bybel, al ses en sestig boeke, deur God 

geYnspireer is. 
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Die volkomenheid van die heilige Skrif. 

Artikel 7 van die NGB handel daaroor <lat die leer van die Bybel volledig en betroubaar 

is: "Ons glo <lat hierdie heilige Skrif die wil van God volkome bevat en <lat itlles wat die 

mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word" (NGB artikel 7; vgl. 

Weber 1981:274-280; Pink 1976:81). Die Bybel is die enigste norm vir leer en !ewe. 

Weber ( 1981 :271) se "It is very clear that every other norm outside of Scripture is here 

excluded. . The Evangelical Church only exists where this exclusiveness of the biblical 

witness is dominant". 

Om dit in 'n neutedop saarn te vat: In die gereformeerde tradisie word 'n besonder hoe 

waarde geheg aan die inhoud, gesag, en sentraliteit van die Bybel. Geen gesag weeg 

swaarder as die Bybel nie. Niks mag uit die Bybel weggelaat word nie, en niks mag 

daarby gevoeg word nie (NGB artikel 7). Die Bybel is die een en die finale gesag (vgl. 

Heyns 1976:124-137; Heyns 1978:29). 

In artikel 7 vervolg die NGB: "Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die 

mense ook al was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte 

of die groot getalle of die oudheid of die opvolging van tye of persone, of 

kerkvergaderings of verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, 

want die waarheid is bo alles". 

Die gereformeerde kerk moet haarselfvoordurend aan die hand van die Skrifreformeer. 

Die kerk moet altyd gehoorsaarn wees aan die Skrif. Geen gebruik of gewoonte, en geen 

uitspraak of besluit van 'n vergadering en geen tradisie mag in die pad van die gemeente 

staan wat gehoor wil gee aan die eise en opdragte van die Skrif nie, selfs al sou 

gehoorsaarnheid in hulle konteks in vorm anders lyk as wat <lit in vorige generasies was 

(vgl. ook Deist 1986: 13). 

Gebruike in die kerk ontstaan uit die wyse waarop die Skrif in 'n bepaalde tyd en bepaalde 

omstandighede verstaan is. Die gebruike as sodanig dra egter nie gesag nie - slegs die 

Skrif. Wanneer gehoorsaamheid aan die Skrif onder nuwe omstandighede anders lyk as 

wat die gebruiklike is, weeg die Skrif en gehoorsaarnheid altyd swaarder as die bepaalde 

gebruik. 

Sowel die Bybel as die belydenisskrifte is in 'n voor-moderne tydperk neergepen. Daarom 

spreek dit vanself dat hierdie studie nie 'n oproep is <lat die Bybel met 'n positivistiese 

rasionaliteitsopvatting benader moet word nie (vgl. Pieterse 1993:58; Deist 1992:72). 
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Dat gereformeerdes we! grondig ems behoort te maak met die Bybel as die Woord van 

God, staan egter vas. 

'n Gereformeerde kerk is 'n Bybelkerk. Dit is 'n kerk waar die Bybel hanteer word, geleer 

word, ge!eef word. Dit is 'n kerk waar die gesprek met die geskrewe Woord van God 

lewendig bly (vgl. Althaus 1966:4). Alles wat gedoen word, en alles wat besluit word, 

word besluit en gedoen in gehoorsaarnheid aan die Skrif, en alle Jig word getoets in die Jig 

van die Skrif. "Ondersoek, Skrifondersoek, is die hartaar van die Reformasie en van 

gereformeerd wees" (Deist 1986:15). Die gereformeerde Christen leefvan die boor van 

die Woord, die emstige besinning daaroor en die gehoorsame uitlewing daarvan" (Smit 

1988:186). 

"Wanneer die Woord van God in welke opsig en om welke rede ookal uit sy sentrale 

posisie in die erediens en die kerklike !ewe as geheel verdring word, is die gereformeerde 

karakter van die kerk in gevaar", aldus Jonker (1996:13). 

2.3.2 GEREFORMEERDE TEOLOGIE IS SOTERIOLOGIESE TEOLOGIE 

Die fokuspunt van die Reformasie, en die fokuspunt van elk van ons belydenisskrifte is 

die verlossing van sonde deur Jesus Christus. 

Hoewel die eerste elf en die laaste elf artikels van die NGB oor ander sake handel, skets 

die sentrale vyftien artikels die verlossingsverhaal: skepping, voorsienigheid, val, 

verlossing en die verwerwing en toeeiening van die heil. 

In artikel 22 bely die NGB as volg: 

"Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak Hom ons eie en soek 

na NIKS anders as na Hom nie" . 

... en verder.. 

"Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die 

middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels .... " 
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Die Heidelbergse Kategismus handel in sy geheel oor die soteriologie. Op die vraag: 

"Wat is jou enigste troos in !ewe en in strewe?", kom die antwoord wat die trant van al 52 

Sondae as geheel aandui - 'n soteriologiese antwoord: 

"Dat ek met liggaam en siel in !ewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue 

Verlosser, Jesus Christus behoort". 

Die drie dele van die Heidelbergse Kategismus handel dan onderskeidelik oor die 

volgende:. 

• Die ellende van die mens. 

• Die ver!ossing van die mens. 

• Die dankbaarheid wat ons aan God verskuldig is vir die verlossing. 

Die temas van die hoofstukke van die Dordtse Leerreels lyk weer soos volg: 

• Goddelike uitverkiesing en verwerping. 

• Dood van Christus en die verlossing van die mense daardeur. 

• Die verdorwenheid van die mens en sy bekering tot God. 

• Die volharding van die Heiliges. 

Ook die Dordtse Leerreels is dus een stuk soteriologie. 

In die drie korter belydenisse, die Apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van 

Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius, staan die Persoon en die verlossingswerk 

van Christus eweneens sentraal. 

Wanneer daar vanuit die gereforrneerde tradisie na Jesus gekyk word, is dit vanuit die 

hoek van Sy verlossingswerk. B.B. Warfield (1950:325) stel dit as volg: "There is no one 

of the titles of Christ which is more precious to Christian hearts than "Redeemer" ". 

"Talle aspekte van die Christusgebeure wat elders, in ander tradisies 'n belangrike rol 

speel in die vorrning van die Christelike vroomheid, tree hier (in die gereforrneerde 

siening) op die agtergrond... Die kruis en opstanding word hier in die nouste verband 

gesien as die heilsgebeure" (Smit 1988:188). Wakefield (1983:64-66) praat van die "focal 

theme" van Calvinistiese spiritualiteit as die mistieke eenwording, of vereniging van die 

gelowige met Christus - die mortificatio en vivificatio. 
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Gereformeerde teologie is teologie van kruis en opstanding. 

"God het nie sy Seun na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar 

sodat die wereld deur Hom gered kan word" (Joh. 3: 17). 

Ne! (1986: 11) skryf as volg oor hierdie soteriologiese of rnissionere perspektief van 

gereformeerde kerkwees: 

"In die beklemtoning van die rnissionere perspektief word hi er veral die uitwaartse 

blik op die wereld bedoel. Hoe dit moet gebeur, word in die Evangelistiek en 

Missiologie bestudeer en beantwoord. Hier is dit belangrik om te onthou dat dit 

juis hierdie blikpunt is wat die gemeente as gemeente van Christus waarmerk. 

Wanneer 'n gemeente sonder hierdie perspektief "opgebou" word, is dit nie 

!anger gereformeerde gemeentebou nie en verloen so 'n "gemeente" sy eie aard 

as Christelike gemeente. So 'n gemeente mag we! baie oor opbou praat, baie krag 

en tyd daarin bele, maar is ten diepste besig met 'n program van kerkvernietigende 

selfsugtighede". 

Gereformeerde teologie is in die hart daarvan soteriologiese teologie. Gevolglik " ... 

verstaan die gereformeerdes die evangelie van genade as die boodskap dat ons uit genade 

alleen, sonder enige verdienste van ons kant, slegs vanwee die kruis van Christus gered 

word, en dat ons dit maar net kan ontvang deur die belofte van die evangelie te glo" 

(Jonker 1996: 13). 

"Zo blijft dan het sola fide - so/a gratia het eerste en het laatste woord in de verhouding 

tussen geloof en rechtvaardiging" (Berkouwer 1949:214). 

Sonder vrees vir teespraak kan dus gese word dat wanneer die soteriologie nie leef as 

kernwaarheid in 'n gemeente nie, daardie gemeente nie aanspraak daarop sal kan maak dat 

hulle in die gereformeerde tradisie staan nie. 

2.3.3 GEREFORMEERDE TEOLOGIE IS SOEWEREINITEITSTEOLOGIE 

Die hoe waardering van die Skrif en die soteriologie wat in die vorige afdelings met die 

gereformeerde leer in verband gebring is, is beslis nie uniek aan die gereformeerdes nie. 

Binne die hele sg. evangeliese stroming, bv. by die Baptistekerke, die onafhanklikes, en 

selfs die vroee Metodiste is beide die sentraliteit en gesag van die Woord en die 
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soteriologie belangrike temas (vgl. Carson & Woodbridge 1992). Hoewel hierdie selfde 

temas in ons eie belydenisskrifte en teologiese teorie so belangrik is beteken gereformeerd 

wees nie sonder meer dieselfde as om een van die massa in die bree evangeliese beweging 

te wees nie. 

Gereformeerde teologie kan onderskei word van die res van die evangeliese wereld deur 

die verstaan van gereformeerde teologie as soewereiniteitsteologie. Binne die 

gereformeerde tradisie leef daar 'n besondere agting vir die grootheid, die almag, en die 

soewereiniteit van God. 

Teen die Dordtse leerreels kan daar baie kritiek ingebring word. Die Dordtse leerreels 

was 'n reaksionere geskrif en daarom stel dit baie dinge skerper en krasser as wat nodig is. 

Tog is daar in die gees van dit wat Dordt wou se iets baie belangriks wat die 

gereformeerdes onderskei van die res van die Christelike wereld. Dit is 'n beskouing wat 

duidelik afgegrens is teenoor die humanisme. Daar is 'n besondere respek vir God wat 

leef in die gereformeerde hart, respek wat gepaard gaan met 'n radikale besef van die 

sondigheid van die mens. 

In hierdie diep respek vir God en die radikale sondebesef kom die so/a gratia tot sy 

uiterste toespitsing (Jonker s.a.: 29). Otto Weber beskryf iets hiervan treffend: " 
although God's will certainly is infinitely deeper and more comprehensive that we can 

recognize it to be ... , it is never another will than that which is revealed to us in Jesus 

Christ". Wanneer mens glo, ontdek jy ... "God's omnipotence is shown to us as the 

omnipotence of his free grace ... The believer will then honour God's omnipotence in all 

its unfathomable sovereignty. He will not seek to incorporate it into a system and will 

make no attempt to rob its freedom for the sake of the creature's freedom. But he will not 

find God's omnipotence to be a dark and threatening fate hanging over him, but rather the 

gracious omnipotence of the One who has "opened his heart" to us in Jesus Christ" 

(1981 :447). 

Van mense wat God se almag, sy soewereiniteit en transendensie bedreigend beleef, se hy 

" ... they were incapable of understanding that God's omnipotence is also his capacity to be 

weak, that God's omnipresence is precisely his capacity to be present, and that God's 

eternity is precisely his openness for time" (Weber 1981:439). 

Waarskynlik meer as in enige antler teologiese stroming, besef gereformeerdes dat 

vemuwing God se werk is (vgl. Ne! 1994:15-16; 19-20). 
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Wanneer Konig (1975:43) oor Joh. 3:16 skryf, se hy dat ons sou verwag dat dit so moet 

klink: 

"Want so moeg was God vir die wereld dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het om 

'n einde daaraan te maak." 

Maar God gee dwarsdeur die Jang geskiedenis met Israel en die kerk net liefde aan mense 

wat dit nie werd is nie. " ... God se lief de is lief de wat uitgaan na 'n waardelose voorwerp 

en daaraan waarde gee" (Konig 1975:43). 

Gereformeerde teologie spreek van genade alleen - daarom is dit soewereiniteitsteologie. 

2.4 SAMEV ATTING 

Insigte soos die bree rasionaliteitsopvatting van Kunneman, Popper se breuk met die 

positivisme, die paradigmateorie van Kuhn, die kommunikatiewe handelingsteorie van 

Habermas en die insig van Gadarner en Habermas met betrekking tot kennisbelang vorm 

belangrike boustene vir die wyse waarop hierdie studie aangepak is. 

Praktiese teologie word gesien as 'n kritiese kontekstuele teologie met 'n transformatiewe 

aard. 

Teologies word die studie georienteer aan die hand van drie aspekte van die 

gereformeerde tradisie, naarnlik gereformeerde teologie as Skrifteologie, as soteriologiese 

teologie en as soewereiniteitsteologie. 
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'N PRAKTIES-TEOLOGIESE 
EKKLESIOLOGIE 

Ekklesiologie 

Dit is nou tussen vyftien en twintig jaar sedert die gemeenteboubeweging in Suid-Afrika 

begin het (vgl. Burger 1991:15). Sedertdien is talle klein verskuiwinge in gemeentes 

dwarsoor die land gemaak. Die afgelope aantal jare het daar egter by praktiese teoloe die 

behoefte ontstaan .om kerkwees as sodanig vanuit die oogpunt van die praktiese teologie 

grondig te deurdink. 'n Hele aantal bydraes tot die ontwikkeling van 'n prakties-teologiese 

ekklesiologie is sedertdien deur Suid-Afrikaanse praktiese teoloe gemaak (vgl. Pieterse 

1991; Burger 1991; Hendriks 1992; Louw 1992). 

Die doel van hierdie studie is om, in ooreenstemming met hierdie vorige bydraes, die 

funksionering van 'n geloofsgemeenskap vir ons situasie te deurdink. Die spesifieke 

belang waarmee hier gewerk word, is dat die gemeente of geloofsgemeenskap nie net 

selfgerig voortleef nie, maar 'n transformerende gerigtheid op die konteks sal he (V gl. 

Pieterse & Breytenbach 1992:108-110). 

Die allesomvattende oorgangsituasie waarin ons land tans nog is, spel ook vir die kerk 'n 

dringendheid uit. Burger (1995) onderstreep die belangrikheid daarvan dat ons die 

situasie waarin ons ons bevind, moet verstaan. 

Wanneer mens weer oor kerkwees wil besin, en oor wat kerkwees in vandag se situasie 

van mens vra, is die Skrifvanselfsprekend die plek waar 'n gereformeerde eerste wil gaan 

ondersoek instel. Bosch (1991: 181) beklemtoon egter dat mens nie vanuit die Nuwe 

Testamentiese beeld sonder meer oor die eeue heen sal spring na vandag se situasie nie. 

'n Bepaalde aanvoeling vir die rasionaal agter die funksionering van die kerk in die 

verskillende eras is nodig voordat vandag se situasie in oenskou geneem word. Een van 

die grondredes hiervoor is die feit dat Christenskap 'n historiese godsdiens is. God 

kommunikeer sy openbaring aan ons in die eerste plek deur mense en gebeure en nie deur 

abstraksies nie. "TI1is is another way of saying that the biblical faith, both Old and New 

Testament, is "incarnational", the reality of God entering into human affairs" (Bosch 

1991: 181). 
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'n Belangrike instrument wat mens kan help om die situasie waarin ons ons bevind te 

verstaan, is die paradigmateorie van Thomas Kuhn (vgl. Kiing 1984:25; Bosch 1991:181; 

Pieterse 1993:66-71). 

3.1 PARADIGMAS VANKERKWEES 

In die afgelope tweeduisend jaar reeds worstel die kerk met die verhouding tussen die 

kerk en die wilreld - die selfverstaan van die kerk soos afgegrens teenoor die wereld, en 

die implikasies daarvan vir die kerk se taak of roeping in die wereld (Mead 1991 :9). Die 

Here van die kerk het die opdrag gegee om na die wilreld te gaan met liefde, om betrokke 

te raak, om te <lien en tot bekering te roep. Terselfdertyd is die opdrag aan die kerk ook 

om anders as die wereld te wees (vgl. Rom 12:1-2; Matt 16:26; Kol 3:2; Jak 4:4; Ps 96:3 

Matt 28:19, Mrk 16:15; Luk 10:25-37;Joh 13:14-17). 

Die kerk is nie staties nie, en so ook nie die konteks waarbinne die kerk haar bevind nie. 

Daar is gedurige verskuiwinge binne die kerk en binne die wilreld. "Sooner or later, 

however, the thousands of minute shifts and changes bring such pressure to bear that the 

stable mind-set cracks, shifts, or falls apart" (Mead 1991 :9). Dit skep dan ruimte 

daarvoor dat die kerk op 'n totaal nuwe manier verstaan word. 'n Paradigmaskuif in die 

algemeen-heersende kerkbeeld vind so plaas. 

Die basiese tese van die boek van Mead (1991 :9) is dat 'n mens oor die vorm van die kerk 

in die nuwe paradigma moet <link vanuit die vertrekpunt van die roeping van die kerk. Hy 

se dat wanneer daar 'n nuwe paradigma vir die manier van kerkwees na vore kom " ... it 

will emerge from a new sense of the church's mission, giving a. new clarity and focus" 

(Mead 1991 :9). Ons kan baie goed aansluiting vind by hierdie insig van Mead, aangesien 

ons spesifiek gemoeid is met die funksionering van 'n missionere geloofsgemeenskap in 

die era wat nou voor ons le. 

Voordat ons probeer vasstel hoe die roeping van die kerk in die toekoms verstaan moet 

word, is dit tog nodig om na te gaan hoe dit in die verlede verstaan is. "We reflect on the 

past not just for the past's own sake; rather, we look upon it as a compass - and who 

would use a compass only to ascertain from where he or she has come?" (Bosch 

1991: 189) 
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Die verskillende fases in die geskiedenis van die kerk sal in hierdie studie met behulp van 

Kuhn se paradigmateorie nagegaan word. Hans Kling (1984:25; 1987:157) was die 
' 

eerste om die paradigmateorie van Thomas Kuhn op die verskillende fases van die kerk se 

bestaan van toepassing te maak. Kling is geihteresseerd in die verskillei:tde dogma

historiese paradigmas in die geskiedenis van die kerk, en vanuit hierdie hoek onderskei hy 

die volgende eras in die kerkgeskiedenis: 

1. Die apokaliptiese paradigma van primitiewe Christenskap. 

2. Die Hellenistiese paradigma van die pateristiese periode. 

3. Die middeleeuse Rooms-Katolieke paradigma. 

4. Die Protestantse paradigma (Reformasie). 

5. Die paradigma van die Verligting. 

6. Die opkomende ekumeniese paradigma. 

Bosch gaan in sy eie werk ook uit van hierdie dogma-historiese indeling van Kling. Hy 

gee egter toe dat mens vanuit 'n ander belang of ander perspektief die tydperke ook 

anders soukon indeel (1991:188). Hy verwys byvoorbeeld na Martin (1987) wat vanuit 

die hoek van Skrifinterpretasie die geskiedenis van kerk en teologie in drie paradigmas 

indeel, naarnlik die voor-kritiese, kritiese, en post-kritiese benaderingswyses. 

Oor die verdeling tussen die paradigmas se Bosch dat met die oorgang van die Katolieke 

paradigma na die Protestantse paradigma daar baie dinge is wat nie verander het nie. Een 

saak wat glad nie verander het nie is die wyse waarop die verhouding tussen kerk en staat 

verstaan is. Die enigste verskil wat ingekom het is dat dit lyk of die Reformatore geglo 

het "that since the exercise of absolute power by the papal church was wrong, its 

exercise by the opponents of the papacy was right" (Bosch 1991:241; vgl. Niebuhr 

1959:29). 

Wat die dogma betref, was daar we! 'n belangrike diskontinuYteit tussen die Rooms

Katolieke en Protestantse eras, byvoorbeeld oor die regverdiging deur die geloof, 

sentraliteit van die Skrif, die gevolge van die sondeval en die priesterskap van alle 

gelowiges. Vir ons doeleindes egter, val beide die Rooms-Katolieke, en Protestantse eras 

binne dieselfde paradigma. 

By hierdie studie is die dogma-historiese verskuiwinge nie van primere belang nie, maar 

we! die verhouding tussen kerk en wereld, en hoe die kerk sy taak in die Jig van hierdie 

verhouding gesien het. In aansluiting by Mead ( 1991) is dit heeltemal bevredigend om 

die geskiedenis van die kerk in drie eras te verdeel , naamlik die vroeg-Christelike era 
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vanaf Jesus tot met Konstantyn; die Christendom-era van Konstantyn tot tans en derdens 

die opkomende era. 

Met elke nuwe paradigma in die kerk verander die rolle en verhoudinge. Magsbasisse 

verskuif en nuwe strukture ontwikkel. Nuwe fasette kom na vore. Sake wat in een 

paradigma van groot belang is, word waardeloos in 'n nuwe (vgl. Mead 1991 :8). 

Oorgangstye tussen paradigmas is tye van verwarring, onsekerheid en ontwrigting. 

Ons is tans weer in 'n oorgangstyd (Burger 1995; Bosch 1991) In die huidige tydsgewrig 

is die kerkbeeld van die Christendom vinnig besig om uitmekaar te val (vgl. Dekker 

1995a). Die opvolger daarvan, 'n nuwe kerkbee!d, moet nog ten voile verskyn (vgl. Mead 

1991:8). 

By die beknopte bespreking van die drie verskillende paradigmas van kerkwees, sal die 

volgende sake aandag geniet: 

Die bespreking van elke paradigma sal ingelei word met 'n kort historiese oorsig waar 

enkele faktore genoem word wat aanleiding gegee bet tot die ontstaan van 'n nuwe manier 

van kerkwees. In elke geval word die verhouding tussen kerk en wereld en die manier 

waarop die kerk sy taak in die wereld verstaan bet, kortliks toege!ig. By e!keen van die 

paradigmas sal ons aandag gee aan die selfverstaan van die plaaslike gemeente en die 

verband met antler gemeentes. Die bespreking van elke afdeling sal afgesluit word met 'n 

uiteensetting van die rol en taak van gewone lidmate binne hierdie manier van kerkwees. 

3.1.1 APOSTOLIESE PARADIGMA 

Historiese oorsig 

Volgens Heyns (1978:355) Je die oorsprong van die kerk in 'n bo-historiese sin in die 

ewige Raad van God. Aan hierdie ewige Raadsbes!uit het Hy in die geskiedenis 

uitvoering gebring. Die wortels van die kerk Je reeds in die Ou Testament, of anders 

gestel, die geskiedenis van die Ou Testament sou beskou kon word as die embrionale 

voorgeskiedenis van die kerk (vgl. Heyns 1987:355) 

48 



Ekklesiologie 

Honderde jare voor die geboorte van die kerk, soos ons <lit in die Nuwe Testament leer 

ken, het die Here aan die profeet Jeremia openbaar <lat Hy in 'n verhouding van 'n totaal 

antler aard met die mensdom wil tree (vgl. Aalders 1954:88-90). 

31 "Daar kom 'n tyd, se die Here, <lat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal 

sluit. 
32 Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe 

Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie 

verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was ek getrou aan hulle, se die 

Here. 

33 Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, se die Here: Ek sal 

my woord op hulle harte skryf en <lit in hulle gedagtes vaslil. Ek sal hulle God 

wees en hulle sal my volk wees. 

34 'n Man sal nie meer vir sy buurman ofvir sy broer voorhou: "Jy moet die Here 

<lien" nie, want alma! sal My <lien, klein en groot, se die Here. Ek sal hulle 

oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes <link nie" (Jer 31 :31-34). 

In antler dele van die Bybel word <lit vir ons duidelik dat hierdie belofte, hierdie nuwe 

verbond, bewaarheid is in en deur Jesus Christus (vgl. Luk 22:20; I Kor 11 :25; II Kor 3:6; 

Hebr 8:6-13; 9:15; 12:24). Reeds met die geboorte van Jesus het die engele aangekondig: 

" ... vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n welbehae het". 

Toe Jesus omtrent dertig jaar oud was, het hy op 'n <lag langs die see van Galilea gestap. 

Hy het vir 'n paar vissermanne gese: "Korn saam met My, en Ek sal julle vissers van 

mense maak" (Matt 4:19). "En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle 

alles net so laat Je en sy volgelinge geword" (Luk 4:11). Spesifiek in die Matteus

evangelie word hierdie dissipelkring van Jesus geteken as die prototipe van die kerk 

(Schrage 1982:144; Bosch 1991 :82). 

Aan die kruis het Jesus die voile prys betaal vir die sondes van hierdie wereld, sodat Sy 

kerk sonder die skeidsmuur van die sonde, coram Deo kon !ewe. Dit is oor meer as die 

wat daar teenwoordig was <lat Jesus besorg was toe Hy aan die kruis uitgeroep het: 

"Vader, vergeefhulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie" (Luk 23:34). 

Na die triomf van die opstanding het die uitstorting van die Heilige Gees die eerste 

gemeente in hulle roeping bekragtig, soos Jesus voor Sy hemelvaart aan hulle belowe het: 

" ... julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies 
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wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die 

wereld" (Hand I :8). 

Die dissipelkring was 'n prototipe van die kerk. Die omgekeerde waarheid is <lat die kerk 

in die Nuwe Testament en die Apostoliese era 'n kontinuering was van Jesus se 

dissipelkring. Die verskil was net <lat Jesus nie meer in die liggaam teenwoordig was nie, 

maar deur Sy Gees. 

Verhouding tussen kerk en wereld 

Die lewenswyse van die eerste Christene was so radikaal anders as die van die 

omringende gemeenskap dat hulle feitlik outomaties uitgesluit was uit die hoofstroom van 

die heidense gemeenskap. Weens die vermenging van afgodsdiens met elke aspek van 

die !ewe het hulle geen dee! gehad aan die belangrike sosiale aktiwiteite van die 

Romeinse Ryk nie. Daarby het hulle geweier om oorlog te maak. Hulle is as anti-sosiale 

fanatici beskou (Linder l 988:xii). Hulle aardse burgerskap was vir hulle onbelangrik, 

want hulle het hulleself as burgers van die heme! beskou. 

Dit is belangrik om te onthou <lat die omgewing nie neutraal was nie. Vir die grootste 

dee! van die eerste driehonderd jaar in die kerk se bestaan is Christene vanwee hulle 

geloof vervolg. Om tot die kerk te behoort, kon hulle !ewe kos (vgl. Smit 1971 ). In 

gewone menslike terme kon <lit geen voordeel inhou om aan die kerk te behoort nie -

inteendeel! 

In 64 n.C. het Rome afgebrand. Keiser Nero het die Christene van brandstigting 

beskuldig. Baie Christene is in die daaropvolgende tydperk gemartel, gekruisig of soos 

fakkels in die nag aan die brand gesteek om te verbrand (vgl. Dowley (ed.) 1988:71; 

Linder l 988:xiii). 

Sedert die heerskappy van keiser Domitianus het <lit praktyk geword <lat die keisers 

aanbid is. Hieraan kon die Christene nie meedoen nie. Die politieke leiers het die 

weiering van die Christene as onpatrioties beskou, gevolglik is baie Christene vervolg 

vanwee hulle geloof (vgl. Tenney 1961 :67). Teen die derde en vierde eeue is Christene 

oor die lengte en breedte van die Romeinse Ryk vervolg. (Smit 1971 :161). 

Hierdie druk en vervolging het bygedra daartoe <lat die Christene as 'n baie hegte 

gemeenskap gelewe het. "You gained entrance into the community only when the 
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community was convinced that you also held these values and had been born in that 

power. The community was intense and personal. Belonging to it was an experience of 

being in immediate touch with God's Spirit" (Mead 1991:10). 

Alma! in die kerk het duidelik geweet wie dee! vorm van hulle gemeenskap en wie nie. 

Niemand sou daar uit vals motiewe nie wou wees. Slegs die wat Jesus wou volg, ongeag 

die prys, het tot hierdie geloofsgemeenskap behoort. Die grens tussen gemeente en 

wereld was dus baie duidelik. Die proses om dee! te word van die gemeente was 'n 

dramatiese gebeure wat gepaard kon gaan met verwerping deur familie en vriende. Die 

doop het gedien as teken van die afsterf van die ou !ewe, en die begin van 'n nuwe !ewe as 

dee! van hierdie intieme, eskatologiese gemeenskap (vgl. Green 1970: 152). 

Die kerk in hierdie era was 'n gemeenskap wat gevorm is deur gemeenskaplike waardes, 

en met 'n gemeenskaplike storie (Mead 1991:11). 

Kerk se sending 

Die vroee kerk was doelgerig evangelisties (vgl. Linder 1988:xii). Hulle het getuig dat 

Jesus die Verlosser is. Teenoor slaaf en vryman, man en vrou en enige volk of taal het 

hulle hierdie getuienis uitgedra (Smit 1971:92). 

"The Christian Gospel was intended for all men everywhere. The early Christians 

had no hesitations on that point: it was the agreed starting point for mission. The 

very nature of God demands a universal mission: if there is but one God, whose 

will for all men is that they should be saved, then the preaching must be world

wide. If this supreme God has revealed himself uniquely in Jesus of Nazareth, and 

in him has acted decisively for man's redemption, then the news of this greatest of 

all events must be spread far and wide. The nature of the gospel no less than the 

nature of God involves the Church in a mission to all mankind. The first 

generations of the Christian Church recognized this clearly" (Green 1970:256). 

Die kerk se sendingveld was letterlik net oor die drumpel. Alma! met wie daar daagliks 

kontak gemaak is en wat nie tot die gemeente behoort nie, maak die sendingveld van die 

apostoliese kerk uit (vgl. Mead:ll). Dit was 'n gemeenskap wat verstaan het dat hulle 'n 

wereld wat vir hulle haat moet liefhe en dien, en die mense daarin moet roep tot 'n !ewe 

van dissipelskap. 
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Gesien in die lig van die omstandighede van vervolging, was hulle in hulle getuienistaak, 

menslik gesproke, besig met 'n saak van onmoontlikheid (vgl. Green 1970:29-47). Tog 

het die groei van die kerk die teendeel bewys. Ten tye van vervolging het talle Christene 

met blymoedigheid vir hulle geloof gesterf. Hulle vastheid van geloof en blymoedigheid 

tot die einde toe was so aangrypend dat baie omstanders self ook tot bekering gekom het. 

Tertullianus het geskryf: "Die bloed van die martelare is die saad van die kerk" (vgl. 

Linder 1988:xii). 

Selfaerstaan van die plaaslike gemeente 

Gedurende die eerste drie eeue van die kerk se bestaan het die Christene 'n besonderse 

kerkbeeld gehad. Die kerk het 'n baie sterk gemeenskapskarakter gehad wat meer was as 

slegs 'n tydelike verskyningsvorm. Die kerk was nie bloot 'n klein groepie mense wat in 

'n huis saamgekom het omdat die Christendom nog in die beginjare was nie. Die kerk 

was 'n geestelike gesin wat ten nouste met mekaar saamgeleef het en selfs toe die 

Christene in 'n stad soos Rome duisende getel het, het hulle nog steeds vasgehou aan die 

intieme aard van die byeenkomste. Liggaam-wees as konkrete betrokkenheid by mekaar 

was 'n wesenlike eienskap van die kerk (Potgieter 1985:22). 

Die intieme gemeenskap tussen "broers" en "susters" was na alle waarskynlikheid 'n nuwe 

dimensie wat nie onder die Jode gefunksioneer het nie. Roewe! die aard en struktuur net 

soos die van 'n Joodse familiegroep was, het dit nie uit bloedfamilie bestaan nie maar uit 

geloofsgenote - die huisgesin van God! (V gl. Potgieter 1985: 16). 

Gemeentelik was daar geen eenvormige struktuur nie. Gemeentes het verskillend gelyk 

en in hul karakter van mekaar verskil. Ook was daar geen oorhoofse struktuur wat 

gemeentes aan mekaar gebind het nie; nogtans was daar 'n sterk eenheidsband in die sin 

dat hulle al die onderlinge gemeentetjies gesamentlik as gemeente van Christus gesien het 

(Smit 1971: 152; vgl. Potgieter 1985). 

Roi en taak van die gewone lidmaat 

Daar was in hierdie tyd nog geen teken van die latere skeiding tussen die sg. "geestelikes" 

as heilige mense, en die res as "!eke" nie (Potgieter 1985:23). In die byeenkomste van 

die gemeente het alma!, van die jongste tot die oudste, ewe veel verantwoordelikheid 
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gedra vir die geestelike opbou van mekaar. Paulus skryf aan een so 'n gemeente: "Elke 

keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te !ewer: 'n psalm, 'n 

onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan <lat 

alles tot opbou van die gemeente verloop." (I Kor 14:26). 

Wat lewenswyse betref, was daar 'n duidelike onderskeid tussen die gemeente en die 

samelewing. Kane (1978:24) beskryf hierdie onderskeid so: "The two outstanding 

virtues of the early church were charity and chastity". Elke Christen het hierdie liefde en 

reinheid uitgelewe, en elke Christen was 'n getuie. Onderstaande aanhaling uit die Brief 

aan Diognetus dateer waarskynlik uit die tweede eeu (Linder 1988:69). Dit gee mens 'n 

baie goeie idee van die !ewe en die prioriteite van die gewone Christen in hierdie era: 

"Christene word nie van ander mense onderskei deur hul land, taal of gebruike nie; 

hulle woon ook nie in hul eie stede nie, hulle praat geen vreemde dialek en het 

geen ongewone leefwyse nie ... 

Hulle woon in Griekse sowel as in buitelandse stede, net waar hulle geplaas is. 

Hulle volg plaaslike gebruike wat klere, kos en ander aspekte van die !ewe betref. 

Terselfdertyd toon hulle egter aan ons die wonderlike en beslis ongewone vorm 

van hul eie burgerskap. 

Hulle woon in hul geboortelande, maar soos vreemdelinge; as burgers dee! hulle 

alles met ander, maar soos vreemdelinge verduur hulle alle dinge. Elke vreemde 

land is vir hulle net soos hul geboorteland, en elke geboorteland soos 'n vreemde 

land. 

Hulle trou en bring kinders voort, net soos alle ander mense; maar hulle maak nie 

onwelkome kindertjies dood nie. Hulle hied aan om 'n tafel te dee!, rnaar nie 'n 

bed nie. Hulle is tans "in die vlees", maar hulle leefnie "volgens die vlees" nie. 

Hulle slyt hulle dae op aarde, maar is burgers van die heme!. Hulle gehoorsaam 

die staatswette, en doen in hul eie lewens meer as wat die wette vereis. Hulle het 

alma! lief, maar word deur alma! vervolg. Hulle is onbekend en word veroordeel; 

hulle word doodgemaak en verkry !ewe. Hulle is arm, en tog maak hulle baie 

antler ryk. Hulle het 'n tekort aan alles, en tog het hulle baie van alles. Hulle word 

onteer en tog verwerf hulle daardeur heerlikheid. Hulle name word swartgesmeer, 

en tog word hulle onskuld bewys. Hulle word skandalig behandel, maar bewys 

respek teenoor antler. As hulle goed doen, word hulle soos boosdoeners gestraf. 

Wanneer hulle gestraf word, jubel hulle daaroor asof hulle nuwe !ewe daaruit kry. 

Hulle word deur die Jode as vreemdelinge aangeval en word deur die Grieke 

vervolg; nogtans kan diegene wat hulle haat, geen rede vir hulle vyandigheid 

verstrek nie. Om <lit eenvoudig te stel - wat die siel vir die liggaam is, <lit is die 
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Christene vir die wereld. Die siel is versprei deur al die dele van die liggaam, en 

die Christene deur al die stede van die wereld. Die siel is in die liggaam, maar nie 

van die liggaam nie; Christene is in die wereld, maar nie van die wereld nie". 

3.1.2 CHRISTENDOM-PARADIGMA 

Die Christendom-paradigma verteenwoordig 'n radikaal anderse "kerkbeeld" as wat ons 

in die Apostoliese era gevind het. Binne die Christendom-paradigma van kerkwees is 

daar twee onderskeibare verskyningsvorme waaraan ons aandag gee, nl. die Rooms

Katolieke, en die Protestantse verskyningsvorme. Ter wille van die historiese feite is <lit 

die maklikste om die twee verskyningsvorme apart te behandel. Ons kyk dus vervolgens 

eers na die ontstaan en funksionering van die Christendom-paradigma tot en met die 

middeleeue, en vervolgens na die Protestantse vorm soos wat ons dit self leer ken het in 

Suid-Afrika in die Ned. Geref. Kerk. 

Rooms-Katolieke verskyningsvorm: 

Historiese oorsig 

Die kerkvader en kerkhistorikus, Eusebius, het die gebeure opgeteken wat die wending in 

die geskiedenis gebring het, soos wat Keiser Konstantyn <lit self baie jare later aan horn 

vertel het: 

In die jaar 312 n.C. net buite Rome was Konstantyn saam met sy bemanning in 'n stryd 

gewikkel met 'n weermag baie groter as hulle eie. In die loop van die namiddag het 

Konstantyn net bokant die son meteens 'n helder Jig in die vorm van 'n kruis gesien. Op 

die kruis het geskryf gestaan: In hoc signo vinces (Oorwin in hierdie teken). Hy was 

verslae en het baie gewonder oor die betekenis hiervan (vgl. Micklem 1938:81; Wand 

1963:127). 

Daardie nag in sy slaap het Christus aan Keiser Konstantyn verskyn met dieselfde teken 

wat die middag bo die son was. In sy droom het hy die versekering ontvang <lat as hy vir 

horn 'n replika van die kruis sou maak, dit horn sou beskerm in alle konfrontasies met die 

vyand. Die volgende <lag het Konstantyn se teestanders 'n groot strategiese flater begaan, 

en is heeltemal verslaan. Hierdie gebeure het Konstantyn se !ewe ingrypend verander. 
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Met die Edik van Milaan wat op 15 Junie 313 uitgereik is, verklaar Konstantyn die 

Christendom 'n wettige godsdiens in die Romeinse Ryk (vgl. Vos 1985:28). Dit het die 

einde van alle vervolging van Christene beteken. Daar is ook bevele uitgereik vir die 

herstel van plekke van aanbidding, en die teruggee van eiendom wat van Christene 

afgeneem is. Dit was die einde van 'n eeuelange vervolging. 'n Nuwe era het vir die kerk 

aangebreek. Die Christene was verheug. Eusebius, en al die Christene van die tyd het 'n 

byna bonatuurlike respek en dankbaarheid teenoor Konstantyn getoon vir die verandering 

wat hy gebring het. 

Tot met 324 n.C. het Konstantyn die Christene se posisie geweldig verbeter. Na hierdie 

tyd staan Konstantyn dan ook arnptelik bekend as 'n Christen, hoewel hy eers aan die 

einde van sy !ewe gedoop is. Christene is sonder skroom bo die heidene bevoordeel. Die 

Ryk word op tye geknel deur aanvalle van barbare uit die noorde en weste. In hierdie tye 

van wanorde sorg die biskoppe van die kerk vir stabiliteit in die land deurdat hulle deur 

die Keiser gemagtig word om siviele sake te verhoor. In 'n sekere sin het die opsieners 

van die gemeente nou semi-staatsarnptenare geword (Micklem 1938: 84; vgl. Hinson 

1995: 150-151 ). Talle kerkgeboue is ook deur die Keiser opgerig. 

Verhouding tussen kerk en wereld 

Dit is duidelik <lat met die bekering van Konstantyn die verhouding tussen die Christene, 

oftewel die kerk en die staat radikaal verander het. Waar Christene tevore vervolg is, het 

hulle nou die vertrouelinge van die Keiser geword. Die belangrike eienskap van hierdie 

era in die bestaan van die kerk is <lat die kerk en staat met mekaar vervleg geraak het. 

Konstantyn het die kerk as afdeling van die staat beskou, en daarby as een van die 

belangrikstes. Omdat die Christendom op hierdie stadium een van die wettige 

godsdienste in die Ryk was, het Konstantyn homselfbeskou as die hoof daarvan (vgl. Vos 

1985 :42). Toe die eenheid van die kerk op 'n stadium bedreig is as gevolg van 'n geskil 

oor die Godheid van Christus, roep hy in 325 n.C. meer as driehonderd biskoppe en antler 

afgevaardigdes saarn vir die Raad van Nicea. Dit doen hy sodat uitsluitsel oor die saak 

verkry, en die eenheid herstel kon word (Vgl. Raven 1938:91; Vos 1985:42). 
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Teen 326 n.C. word die spanning ondraaglik tussen Konstantyn en Licinius, die ander 

regeerder in die Romeinse Ryk. Konstantyn beroep hom op die biskoppe om te help met 

die voorbereidings vir oorlog. Licinius word verslaan, en sy 130 skepe word gesink. 

Hoewel Konstantyn, Licinius se !ewe vir 'n tydjie gespaar het ter wille van hulle 

familieverband, laat hy hom tog later om die lewe bring. Nou was Konstantyn die 

alleenheerser oor die hele Romeinse Ryk. Hoewel die Christene nog 'n minderheidsgroep 

was, het Konstantyn nie geskroom om as Christen heerser bekend te staan nie ( vgl. Wand 

1963 :127). Na raming was min ofmeer een uit elke tien persone in die Romeinse Ryk 

op hierdie stadium Christene gewees (Micklem 1938:83; Wand 1963:131). In dieselfde 

jaar waarin hy alleenheerser word oor die Ryk, laat Keiser Konstantyn die St. Peters 

katedraal bou, en skenk hy aan pous Sylvester 'n paleis in die Vatikaanstad. 

'n Dekreet word deur die keiser uitgereik dat alle individuele Christene of kerke wat iets 

verloor het as gevolg van die vervolging, ten voile daarvoor vergoed moes word. 

Martelare se eiendom word aan hulle nageslag uitbetaal, of indien hulle nie opgespoor 

word nie, aan die gemeentes. Christene ontvang ereposisies, en die mense wat nog die 

heidense godsdienste aanhang, word in hierdie tyd konstant gediskrediteer. " ... from now 

on their religion could itselfbecome a source of prestige ... " (McManners 1990:63). 

Konstantyn pro beer elke aspek van die !ewe onder die invloed van die kerk bring, te wete 

die politiese, ekonomiese en godsdienstige sfere van die samelewing. Waar hy kan, 

elimineer hy die heidendom en afwykende vorme van die Christendom (Hinson 1995: 150; 

Kee 1991:198; Micklem 1938:84). Konstantyn beveel dat alle bestaande kerkgeboue 

herstel moet word, dat waar moontlik kerkgeboue vergroot moet word, en dat talle nuwe 

kerke gebou word. Indien daar erens iets kortkom, kon dit alles van horn verhaal word. 

Tesame met sy moeder het Konstantyn ook ingestaan vir die oprigting van kerkgeboue in 

Jerusalem, Betlehem, by die Olyfberg, by die eikebome van Mamre en by die graf van 

Jes us. Reuse, en luukse kerkgeboue en basilikas is opgerig ter ere van onder andere Petrus 

en Paulus. Vir byna elke Christenmartelaar word 'n kerkgebou opgerig. 

Een nadeel van die geweldige voorspoed wat die kerk nou genie! het, is dat wedywering, 

jaloesie en afguns ingetree het tussen die kerke in verskillende dele van die Ryk. Soos 

met Nicea, het Konstantyn telkens 'n beroep op eendragtigheid gedoen. 

Na 330 n .. C. laat vaar Konstantyn enige pretensies van verdraagsaamheid teenoor die 

heidense godsdienste. Heidense tempelskatte is geroof ten bate van die Christelike kerke. 

Heidene is onderdruk, tempels is afgebreek en mense is vergoed wanneer hulle hulle 

bekeer het. 
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Volgens sommige skrywers was sy visie 'n Romeinse Ryk wat gedra word deur die 

Christelike geloof (Vgl. Micklem 1938). " .. .in his view, the unity and well being of the 

empire depended on the concord in common faith and worship of all its citizens" (Hinson 

1995:157). 

Wat die beoordeling van Konstantyn se persoonlike geloofslewe, en die motief vir sy 

optrede betref, is daar geen eenvormigheid nie. Wand laat die verskillende skrywers se 

menings in drie basiese kategoriee uiteenval: 

Wand (1963:134) vervolgens: "It is doubtful whether he was a genuine Christian who 

whole-heartedly accepted the faith and teaching of the Church; or whether he was really a 

syncretist whose desire was to establish a universal deistic religion; or whether he was an 

astute statesman who believed he could find in Christianity the social and moral force that 

would bring unity to his empire. The evidence is conflicting." (vgl. ook Hinson 199 

5:150). 

Wand noem self die moontlikheid dat Konstantyn se optrede bepaal is deur 'n kombinasie 

van al drie bogenoemde motiewe. 

Vos (1985:29) !ewer die volgende kommentaar oor die gebeure in die kerk gedurende die 

leeftyd van Konstantyn: 

"Though Christianity was winning a victory of sorts over paganism, paganism 

achieved victories of her own by infiltrating the Christian Church in numerous 

subtle ways. As opposition to paganism increased, many took their place in the church 

without experiencing conversion. Thus large segments of the church membership 

consisted merely of baptized pagans. The distinctions between Christianity and paganism 

became increasingly blurred as the state church was established under the ultimate 

authority of the emperor. Under the circumstances it seems unwise to speak of the 

church's conquering of the Roman Empire. One might easily argue that the empire had 

conquered the church." 

Hinson (1995:157) wys uit dat met Konstantyn se onbeskroomde bevoordeling van die 

kerk en die druk wat daar op die aanhangers van die tradisionele godsdiens geplaas is, 

daar ook 'n antler saadjie geplant is: 

" ... he (d.i. Konstantyn) set Christianity on the track of persecution that has cast a shadow 

in its history ever since. Christians had themselves experienced fearsome persecution at 

times, but even that did not equal the pain they inflicted on non-Christians and even on 

other Christians as they gave religious sanction to the state's coercive powers". 
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Augustinus het die weg verder berei vir 'n nuwe siening van die taak van die kerk ten 

opsigte van die heidene. Aanvanklik was Augustinus gekant teen enige vorm van dwang 

in die kersteningsproses. Na 400 n.C. word hy egter al hoe meer oortuig daarvan <lat 

eksteme druk soms wenslik is. Om iemand die geleentheid te bied om ewige oordeel vry 

te spring kan <lit mos nie verkeerd wees om iemand aan te moedig nie. Augustinus het 

egter gevoel <lat hierdie "aanmoedigende praktyke" beperk moet bly tot boetes, 

konfiskering van eiendom, verbanning, ensovoorts. Om mense te vermink of dood te 

maak was vir horn buite die kwessie (vgl. Rowe 1991 :191; Bosch 1991:223). 

Twee eeue na Augustinus het Gregorius die Grote die landhere berispe omdat so baie van 

hulle werkers en kleinboere nog nie gedoop is nie. Hy stel voor <lat hulle so belas moet 

word met hoe huur vir die ongedooptes <lat hulle hul tot geregtigheid sal haas! Hy het 

hulle ook vermaan <lat slawe, wat ten spyte van hierdie druk steeds weier om hulle te laat 

<loop, geslaan en gemartel moet word. Vry mense wat weier moet in die tronk gegooi 

word tot hulle hulle bekeer. Dit is tog alles vir die ongelowige se eie beswil (vgl. Bosch 

1991:223). 

Gedurende die laat Middeleeue was daar intemasionale wetgewing wat nie-Christene 

sekere regte ontse het. Eers as hulle hulle laat <loop, het hulle dieselfde voorregte as 

Christene genie!. Weereens is daar geredeneer <lat <lit vir hulle eie beswil was as hulle 

hulle laat <loop, nie net wat hulle geestelike !ewe betref nie, maar ook finansieel. 

Dit is nie net teen nie-Christene wat daar met geweld opgetree is nie. Ook ketters en 

afvalliges van die gemeente kon met hulle lewens boet. 

Po us Alexander III ( 1163) het opdrag gegee <lat ketters opgespoor moes word, en het die 

heersers genooi om aan die verhore dee! te neem. In die tyd van pous Lucius ID is 

leerafvallighede met groter ywer vervolg. As heersers nie wou deelneem aan die 

inkwisisie nie, het die pous hulle met ekskommunikasie gedreig. Strawwe vir kettery het 

gewissel van boetes tot slawemy, konfiskering van besittings, ballingskap of die doodstraf 

deur te hang of die brandstapel te sterf. 

Onder pous Innocentius III het nog strenger maatreels gegeld. Op grond van sy goeie 

kennis van die Romeinse wet het hy aangevoer <lat kettery geestelike hoogverraad is. Dit 

geld dus as 'n logiese stap <lat hoogverraad teen Jesus Christus, die hoof van die kerk, 

minstens met dieselfde fermheid hanteer sou word as burgerlike hoogverraad (vgl. Olson 

1991: 184). 
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Die prosedure van ondervraging is deur pous Gregorius IX opgeskerp deurdat rondgaande 

inkwestatore aangestel is wat van dorp na dorp gereis het om kettery uit te snuffel. Die 

absolute mag wat aan hierdie inkwestatore toegese is, het vele wanpraktyke tot gevolg 

gehad (Rowe 1991:191). 

In Spanje het die lnkwisisie eers m 1478 begin, maar dit het voortgeduur vir byna 

vierhonderd jaar tot met 1834. Aanvanklik was die bedoeling in hierdie land om 

skynbekeerlinge uit die Jodedom uit te vang. Die inkwisisie het egter gou uitgebrei om 

ook ketters en Protestante in te sluit. Wat Rome betref, het die inkwisisie sy hoogtepunt 

in die sestiende en sewentiende eeu bereik, toe die godsdienstige woelinge in Europa ook 

aan die orde van die dag was. 

Rowe ( 1991: 191) som die hele gebeure rondom die inkwisisie as volg op: 

"The inquisition cannot be defended or justified. By the standard of modern legal science, 

the tribunal was fundamentally flawed in its organization and procedures. The constraints 

placed on the accused, the refusal of competent legal counsel, the excessive powers of the 

inquistor, the use of torture, the terror of the ultimate penalty, all these and more 

precluded the attainment of justice. Yet there are deeper considerations. The inquisition 

presupposed a co-operation between church and state offensive to modern morality for its 

violation of the sanctity of individual conscience. But it was, after all, the product of a 

society whose conceptions of justice and religion were profoundly different from those of 

a liberal democratic tradition. The inquisition should be understood in the context of the 

society that produced it ... " 

Teen hierdie tyd (hoe Middeleeue) was daar 'n baie stabiele orde in Europa. Dit is 

verstaan as God se orde, en mense moes nie daarmee ontevrede wees of peuter nie. 

Sommige was ryk en sommige was arm. Dit is soos God dit wou gehad het. Daar was 

geen heidene oor in Europa nie. Buiten vir klein groepies ketters en "skeurmakers" was 

alle verstandige mense in Europa Katolieke Christene (Bosch 1991 :225). 
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Kerk en wereld is in hierdie paradigma net nooit los van mekaar verstaan nie. Bosch 

(1991:263) stel die Middeleeuse wereldbeskouing as volg voor: 

God 

Kerk 

Koning en Adel 

@ 
Mense 

Diere, Plante en Voorwerpe 

Dit is hierdie denkraamwerk of wereldbeskouing wat aan die wortel Je van elkeen van die 

handelinge van kerk of Keiser wat in hierdie afdeling bespreek is. Bosch (1991:360) 

beskryf die invloed van hierdie denkraamwerk so: "As long as one lives and thinks 

within the pattern of a given paradigm, that paradigm provides one with a plausibility 

structure according to which all reality is interpreted". 

Kerk se sending 

In die tyd van Gregorius die Grote is daar begin met godsdienstige oorloe teen die nie

Christene, ter verdediging van die Christendom en soms ter wille van die uitbreiding 

daarvan. Die doe! van hierdie oorloe was die onderwerping van die nie-Christenvolke, 

soda! die evangelie in gunstige omstandighede aan hulle gebring kon word.· 

In hierdie tye was dit egter ondenkbaar vir 'n Christenmonarg om te heers oor 'n 

heidenvolk. Toe die Sakse oorwin is in die tyd van Charlemagne, was dit praktyk dat 

hul!e gedoop is, al het hulle geweier. Hulle was immers onderwerp! As hulle eers 

gedoop is het hulle die doodstraf in die oe gestaar as hulle weer sou terugkeer na hulle ou 

godsdiens. Min of meer dieselfde praktyk is gevolg toe Olaf Tryggvason teen die einde 
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van die tiende eeu N oorwee gekersten het; net so in die twaalfde eeu met die kerstening 

van die Wende wat noord en oos van die Elbe gewoon het (vgl. Bosch;l991:224). 

Hoewel hierdie sendingoorloe 'n werklikheid was, moet daarby gese word dat dit die 

uitsondering eerder as die reel was om op hierdie manier te werk te gaan. 

In 'n sekere sin sou mens kon se dat die hele kolonialisasiebeweging vanuit Europa 'n 

moderner weergawe van die kruistogte en sendingoorloe was. 

Die eerste fase van kolonisasie het plaasgevind nadat pous Alexander VI die hele gebied 

buite Europa aan die koninkryke van Spanje en Portugal gegee het. So het dit gebeur dat 

Vasco da Gama die Kaap en Columbus Amerika "ontdek" het, en hulle kruise geplant. 

"Christendom discovered with a shock that, fifteen centuries after the church was 

founded, there were still millions of people who knew nothing about salvation and who, 

since they were not baptized, were all headed for eternal punishment" (Bosch 1991 :227). 

Dit was vir die mense van Europa duidelik dat die Christendom uitgebrei moes word na 

hierdie lande. 

"The point is that medieval Christians responded tot the challenges they faced in the only 

way that made sense to them... Western colonization of the rest of the world were - in 

spite of all the horrors that went with them and even if we, today, find them totally 

incomprehensible and indefensible - expressions of a genuine concern for others, as 

Christians understood their responsibility in those years" (Bosch 1991 :230). 

In die hele kolonisasieproses was die belange van die kerk en die van die staat so 

ineengeweef dat dit uiters moeilik is om dit van mekaar te onderskei (Bosch 1991 :228). 

Die vervlegdheid van kerk en staat het ook die verstaan van die roeping om die evangelie 

aan die wereld te bring, bei:Uvloed. Uitbreiding van die staat is binne hierdie siening 

gelyk aan uitbreiding van die Christendom, en bedreiging van die staat word as 'n 

bedreiging van die Christendom beskou. Hierdie verstaansraamwerk het ingrypende 

implikasies vir die wyse waarop die kerk se sendingopdrag verstaan word. Die 

sendingtaak beteken dat antler volke in antler lande aan God se heerskappy onderwerp 

moet word. Hierdie sending of getuienistaak is dus die taak van die weermag en die 

sendelinge wat die evangelie verkondig wanneer die Iande onderwerp is. Aangesien 

alma! in Europa reeds gekersten is, is dit nie die gewone Christene, vrou, kind en slaaf, 
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deur wie se getuienis die koninkryk van God uitgebrei word nie. Die Christendom word 

uitgebrei deur spesialismagte, nl. soldate en sendelinge, en dit gebeur in ander lande ver 

van die huis af. 

Die kerk se sendingroeping word dus heeltemal anders verstaan as in die apostoliese era. 

Waar die sendingtaak in die apostoliese era oorkant elke Christen se drurnpel ge!e het, le 

dit in die Christendom era oorkant die politieke grens. In die apostoliese era was elke 

Christen 'n sendeling. In die Christendom era word die sendingtaak alleen uitgevoer deur 

die "professionele magte", naamlik soldate en sendelinge. 

Selfaerstaan van die gemeente 

In hierdie era is <lit duidelik <lat die gemeente beslis nie meer die karakter het van die 

klein groepie Christene wat nou met mekaar verbonde en duidelik afgegrens van die 

wereld leef nie. As mens in hierdie tyd in 'n Christenland woon, dan spreek <lit tog 

vanself dat die mense in die gemeenkap alma! gedooptes, kerkmense en daarom Christene 

is. Daar mag 'n paar ketters of afvalliges wees, maar hulle is onmiddellik randfigure in 

die samelewing. Die samelewing as geheel is Christelik. 

Die plaaslike gemeente is nie meer verstaan as die "huisgesin van God" - die klein 

groepie mense wat so goed as familie vir mekaar geword het nie. Die gemeente het sy 

kerkgebou gekry wat groat genoeg is <lat alma! in die gemeenskap daar kan saamkom. 

Omdat alma! in die gemeenskap tot die gemeente behoort word die gemeente geografies 

afgebaken. Die afgebakende gebied en al die verstandige mense daarbinne moet deur die 

plaaslike gemeente bedien word (vgl. Potgieter:1985:22). 

Geen aspek van die gemeenskapslewe val buite die gemeente nie. 

Omdat die kerk so geweldig groat is en basies alma! in die staat lidmate van die kerk is, 

word <lit nodig om 'n groat organisasie op die been te bring. Sekei:e dinge word 

gestandaardiseer. In hierdie verband het daar spanning begin ontstaan tussen Rome en 

Konstantinopel wat nie altyd die dinge eenders gesien het nie. In I 053 het daar dan ook 'n 

breuk gekom tussen die oostelike en westelike dele van die Ryk (Mead 1991:16). 

In hierdie paradigma is dit sinoniem om 'n goeie landsburger te wees, en om 'n goeie 

lidmaat te wees. Daarteenoor is kettery so goed as verraad teenoor die staat, en verraad so 

goed soos kettery (Mead 1991: 16). 
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Rol en taak van die gewone lidmaat 

Dit verg nie 'n geloofsoorgawe om dee! van die kerk te word nie. Die eerste geslag het in 

'n groot mate as gevolg van eksteme druk lidmate geword, en na die eerste generasie 

gebeur dit deur geboo1te. Deur die <loop word bevestig wat eintlik reeds 'n werklikheid is 

(Mead 1991:16). Binne hierdie raamwerk maak die <loop van pasgebore babatjies goeie 

sin. 

Die regte lewenswyse word nie net deur die kerk gekweek me, maar deur die hele 

samelewing. Die kerk het inspraak by die skole, en die howe straf gedrag wat nie 

ooreenstem met die waardes wat die kerk voorskryf nie. 

Om lidmaat van die kerk te wees, moet mens net op die regte plek gebore word en die 

landswette gehoorsaam. Die roeping van die gelowige lidmaat behels net dat hy sy 

belasting betaal en 'n bydrae vir die kerk gee. Verder moet hy 'n goeie landsburger wees 

en onderdanig wees aan almal wat oor horn aangestel word, ongeag of dit van die kerk of 

staat se kant is. Hy moet sy eie kinders bring om gedoop te word en die uitbreiding van 

die Christendom in antler lande ondersteun (Mead 1991 :17). 

Priesters en biskoppe is iets heeltemal anders as gewone mense. Hulle het baie gesag en 

mag die evangelie en die genademiddele bedien. 

Protestantse verskyningsvorm: 

Historiese oorsig 

Ons het reeds vroeer aangedui dat die Reformasie die gevolg was van ongelukkigheid met 

die leer van die kerk. Met die "kerkbeeld" as sodanig, en die manier van kerkwees, was 

daar egter geen ernstige probleme nie. Toe die totaalheerskappy van die Katolieke kerk in 

die Westerse wereld uitmekaarval het die Christendom-paradigma nie gesterf nie, maar 

voortgeleef in elkeen van die fragmente (Mead 1991 : 17). So is byvoorbeeld die 

Gereformeerde kerke in Nederland amptelik erken as staatskerk met die totstandkoming 

van die Nederlandse kerkstaat in 1651 (Lamprecht 1997:16) 

Hoewel die Reformatore .nie die gesag van die pous erken het nie, het hulle die kerk as 

sodanig erken. (Hulle het byvoorbeeld nie die <loop deur Katolieke priesters bevraagteken 
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nie ). Hulle bedoe!ing was nie om die kerk te vervang nie, maar om die kerk te hervorm 

(Bosch 1991:247). Hoewel daar in praktyk baie verandering gekom het in die 

Reformatoriese kerke, is die bree paradigma steeds die paradigma van die Christendom. 

Die uitsondering hierop was die Anabaptiste. Hulle wou heeltemal wegdoen met die 

ineengestrengeldheid van die kerk met die staat. Vir die doeleindes van hierdie 

bespreking sal daar egter nie aan hulle aandag gegee word nie. 

Verhouding tussen kerk en wereld. 

Daar is al beweer dat die noue verband wat daar tussen die kerk en staat in Nederland op 

grondslag van die Dordtse Kerkorde (1618-1619) geheers het, feitlik net so in Suid-Afrika 

voortgesit is (Lamprecht 1997:21). In die Kerk in Suid-Afrika het daar van die begin af 

'n onderliggende owerheidsentriese bewussyn geheers wat aanleiding gegee het tot 'n 

Gereformeerde kerkstaat aan die Kaap (Lamprecht 1997:62). Die kerkorde van J.A. De 

Mist het in 1803 die verband tussen kerk en staat verder vasgele. Lamprecht ( 1997 :24, 

vgl. 63) skryf as volg hieroor: " 'n "Kerkorde" in die ware kerklike sin van die woord 

was die Provisioneele Kerkenorde van De Mist egter nie. Dit is veel eerder 'n omlyning 

van die posisie van die kerk ten opsigte van die owerheid in die nuwe bedeling wat De 

Mist aan die Kaap probeer skep het ... Die effek daarvan vir die kerk was een van noue 

verbondenheid ... " 

Hoewel hierdie verhouding met verloop van tyd moontlik minder rigied geword het, skryf 

Pieterse ( l 997b: 1) as volg oor die verhouding tussen die Nasionale Party en die Ned. 

Geref. Kerk voor die politieke oorgangsproses, wat dit afgespeel het tussen 1990 en 1994: 

"The traditionally white Dutch Reformed Church in South Africa enjoyed a privileged 

position with the previous white government. Although the church represents only 3 .5% 

or the total population (1, 308 000 in 1993 out of37 million in the 1991 census) the ethos 

of the governance of the previous (white) government was determined by this church's 

interpretation of the Biblical message for the South African situation, e.g. the policy of 

apartheid; the Sunday laws; the prohibition of abortion except for very special cases; the 

anti-pornography laws; Christian (reformed) religious education in the schools; the 

religious programmes on TV and radio; the prayers in parliament; the inaugural 

ceremonies of presidents (in Dutch Reformed Church buildings)". 
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Die volgende aanhaling uit Kerk en Samelewing (par. 317-319) gee in aansluiting by die 

Kerkorde (art. 67.5) iets weer van die omvang van hierdie skakeling tussen die kerk en die 

staat: 

"Die wyse waarop die gesprek of kontak met die owerheid plaasvind, moet by voorkeur 

ampshalwe en op ordelike wyse geskied. 

Dit is wenslik dat reeds by opstel van konsepwetgewing met religieus-etiese aspekte, en 

implikasies, daar die nouste skakeling tussen die Ned. Geref. Kerk en die owerheid sal 

wees . 

... Wanneer 'n bepaatde kornrnissie van die Algemene Sinode of sinodes, uit hoofde van sy 

opdrag, veral op gespesialiseerde terrein of administratief optree, skakel hy direk met die 

betrokke minister of staatsdepartement" 

Binne hierdie bestel was Kerk en Staat onskeidbaar vermeng. Daar is soms 

spottenderwys gese dat die N .G. Kerk, die Nasionale Party in gebed is. 

Ook vir gewone mense was lidmaat wees en landsburger wees so vermeng dat dit nooit 

geskei kon word nie. 

Kerk se sending 

Die Reformasie het heeltemal gebreek met die praktyk van geweld in die 

kersteningsproses. Nogtans was dit vir die Hervormers ondenkbaar om sendingwerk te 

doen in 'n land waar hulle eie regering nie aan bewind is nie. Dit was een van die grootste 

redes dat daar byna geen Protestantse sending buite Europa was voordat die Kolonisasie

tydperk van die Protestantse lande begin het nie. 

Sedert die sestiende eeu was sending en kolonisasie so ineengevleg dat sending net nie 

sander kolonisasie bestaan het nie, en eweneens kolonisasie nie sander sending nie. "No 

Catholic or Protestant ruler of the period could imagine that in acquiring overseas 

possessions, he was advancing only his political hegemony: it was taken for granted that 

the conquered nations would also have to submit to the Western ruler's religion" (Bosch 

l 991 :303). 

Sendelinge en regering het die een die antler se hande gewas. Sendelinge wat tussen die 

mense woon het, en hulle taal kon praat was tog die ideale mense om die lojaliteit vir die 

regering te wen. Hulle was agente vir kulturele en ekonomiese befuvloeding. Sendelinge 
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was 'n belangrike brng tussen die regenng en die inboorlinge, m besonder in die 

opheffingswerk wat as dee! van die taak gesien is. 

Soms het sendelinge hulle op hulle tuisregerings beroep om hulle protektoraat uit te brei 

na die areas waar hulle (die sendelinge) werk (vgl. Bosch 1991:305). Verder het die 

sendelinge die koloniale regerings as bondgenote beskou omdat hulle geglo het dit is ten 

beste vir die "inboorlinge". 

Weereens is daar die verskynsel dat die "uitbreiding van die koninkryk van God" iets is 

wat oor grense heen in veraf lande geskied. Dit is nie iets wat 'n gewone Christen kan 

doen nie. Vir so baie N.G. mense het die woord "Sending" beteken dat geld gegee moet 

word vir die swartmense. Sending is deur professionele mense gedoen. Die beste wat 'n 

gewone Christen kon doen is om dit geldelik te ondersteun en te bid. 

Se/fverstaan van die gemeente 

Die gemeente is 'n afgebakende gebied. Met uitsondering van die "ketters en 

skeurmakers" as ons die middeleeuse terme kan gebruik, is byna alma! binne hierdie area 

die plaaslike gemeente se verantwoordelikheid. (Dit is natuurlik nog baie meer waar in 

die Kaap waar die ander susterskerke maar yl gesaai is.) 

Solank iemand se naam op die lidmateregister staan, is hy as lidmaat beskou. Ek het in 

my vorige gemeente iemand gehad wat net een maal _per jaar in 'n erediens was. Dit was 

met die middernagdiens sodat hy "die ou jaar reg afsluit en die nuwe jaar reg begin". Ons 

het nooit enige stappe teen horn geneem nie, omdat daar te veel ander lidmate van die 

gemeente is wat minder gereeld as hy in 'n erediens is. 

Soos by die Katolieke kerk word 'n mens deur geboorte dee! van die kerk. K.O. artikel 

50.1 lui: "Die jeug as wesenlike dee/ van die gemeente is die verantwoordelikheid van die 

Kerk en hierdie verantwoordelikheid is onvervreembaar en onoordraagbaar". 

Aantekening 3 daarby omskryf dit meer presies: "Die jeug is die kind en die jongmens 

vanaf geboorte tot volwassenheid ... " ( eie kursivering). 

Wanneer ouers se name op die lidmateregister staan word daar ook drnk op hulle 

uitgeoefen om hulle kinders te laat <loop. 
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In die lig daarvan dat kinders reeds vanaf geboorte as wesenlike dee! van die gemeente 

beskou word, kan mens nie die belydenisaflegging verstaan as "dee! word" van die 

gemeente nie. 'n Kind van wie die ouers se name op die lidmateregister verskyn - ongeag 

hulle (gebrek aan) betrokkenheid of geloofstoewyding, is reeds deel van die gemeente. 

Mens kan iets van die institusionele en hierargiese karakter van die kerk raaksien in die 

volgende twee punte: 

Die kerk word beskou as 'n landswye organisasie waarbinne eenvormigheid belangrik is. 

'n Eenvormige liturgie word tradisioneel dwarsoor die land gevolg. 

Kerkvergaderinge maak 'n belangrike dee! van kerkwees uit, te wete kerkraads-, rings-, 

sinode- en Algemeen Sinodale vergaderinge. Die besluite van die hoer vergaderinge is 

bindend, en die plaaslike gemeentes moet daarvolgens geskik word (K.O. artikel 23). 

Roi en taak van die gewone lidmaat 

Om 'n goeie lidmaat te wees en 'n goeie landsburger te wees, was een en dieselfde ding. 

As iemand regtig 'n goeie lidmaat wou wees, het <lit ook lojaliteit beteken teenoor 

Vaderland en Moedertaal (en selfs Broederbond!). 

Om 'n goeie landsburger te wees, was dit 'n vereiste <lat iemand 'n kerkmens moet wees. 

Elkeen het <lit as 'n voorreg beskou om in 'n Christenland te woon. Die meeste Afrikaners 

sou baie ver moes <link as 'n lysie gemaak moes word van goeie kennisse wat nie lidmaat 

van 'n Christelike kerk is nie. Soos in die tyd van Konstantyn het <lit, solank iemand se 

!ewe op die oppervlak Christelik gelyk het, nie veel saak gemaak wat 'n mens se hart leef 

me. 

In hierdie era is Christenskap en patriotisme sinoniem. 

'n Uitgawe van die Afrikaanse Bybel het verskyn wat 'n skets van die Voortrekker

monument voorop gehad het! 

Daar was min mooier dinge wat van iemand gese kon word as om te se hy is 

Christelik Nasionaal. 
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Dit is met godsdienstige toewyding dat ons gesing het: "Ons sal !ewe, ons sal 

sterwe .... Ons vir jou Suid-Afrika! 

Waardes en norme is deur die hele samelewing gevorm. By die skoal is kinders die Bybel 

geleer, meer nog as in die kategese. Die landswette het Bybelse waardes (probeer) 

weerspieel en die ho we het mense gestraf wat buite die lyne beweeg. 

As die uitbreiding van die Christendom vir 'n lidmaat baie belangrik was, dan was die 

beste wat hulle kon doen om die Vrouesendingbond te ondersteun, geld te stuur vir 

sending en miskien 'n jongmens aan te moedig om predikant of sendeling te word. Die 

sendingveld het oorkant die politieke grense ge!e, en daarom buite die gewone Christen se 

bereik. 

Gemeentes is in die Christendom-era bedien deur predikante wat aan Teologiese 

Fakulteite opgelei is. Dit is belangrik binne hierdie hele sisteem dat "dominee" vir die 

res van sy !ewe 'n andersoortige mens moet bly. Hier is dus nie veel sprake van die 

getuienistaak van die gewone Christen nie. Hy moet alleen maar 'n !ewe van 

gehoorsaamheid !ewe. Om verbaal te getuig van die werke van God was nie die taak van 

gewone Christene nie - dit het 'n andersoortige tipe mens gevra. 

Om hierdie bespreking van die Christendom-era in sy geheel af te sluit, is dit belangrik 

dat ons ems maak met die besef dat Christene van hierdie era nie met kwade bedoelings 

anders opgetree het as wat vandag vir ons reg mag lyk nie. Hulle was maar net kinders 

van hulle tyd. Hulle het binne die raamwerk van die lewens- en wereldbeskouing van 

hulle dag op praktiese maniere uitdrukking probeer gee aan hulle toewyding aan Christus. 

Ten spyte van baie flaters vanuit 'n hedendaagse oogpunt en lewensuitkyk beskou, het 

God deur hierdie mense en hulle bediening honderdduisende in 'n lewende verhouding 

met Christus ingelei. 

3.1.3 NUWEPARADIGMA 

Historiese oorsig 

Die Christendom-paradigma van die kerk was eens kenmerkend van alle Westerse lande. 

In die suide van Europa het die Katolieke kerk deur die era van die Christendom sy 

magsbasis behou. Hoewel die Katolieke kerk in sommige Protestantse lande sterk gebly 
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het, was <lit die Lutherse, Gereformeerde, Anglikaanse en Presbiteriaanse kerke wat op 

antler plekke die grootste invloed en magsbasis gehad het. 

Dit is baie duidelik <lat die Christendom-era nou tot die verlede behoort. Daar is 'n 

"ontchristelikingsproses" aan die gang in die weste. In Suid-Afrika het die Ned. Geref. 

Kerk alleen gedurende 1997 meer as 400 lidmate per week verloor (vgl. Gaum 1997:286; 

Gaum 1998:292). David Barrett (1982:7) het bereken <lat daar in Europa en Noord

Amerika elke week, van Sondag tot Sondag, 53 000 mense die kerk permanent verlaat 

(vgl. Dekker 1995). 

Hierdie ontkerkliking of ontchristeliking maak dee! uit van die sekularisasieproses wat in 

Westerse lande aan die gang is. Volgens die humanistiese filosoof, Paul Cliteur, is 

sekularisasie 'n proses met 'n dubbele dinamiek. Eerstens is sekularisasie die 

ontmitologisering van godsdiens - die ontmaskering van die transendentale as 'n illusie en 

projeksie van die mens. Tweedens is sekularisasie die proses van ontkerkliking (vgl. 

Manenschijn 1995:29). 

Dit is moeilik om te oordeel presies wat die oorsaak was vir hierdie situasie (Van der 

Ven, Dreyer & Pieterse l 997b:840). Sonder om daarmee die hele proses te probeer 

verklaar dui Bosch (1991:349) twee van die belangrikste faktore wat hierin 'n rol gespeel 

het aan. Die eerste is vanselfsprekend die Verligting. In sekere opsigte was die denke 

van die Verligting vir kerk en teologie tot seen. Tog lyk <lit asof die Verligtingsdenke, 

gebou op die beginsel van die radikale twyfel van Descartes, een van die grootste faktore 

is in die ondermyning van die Christendom. Die mees karakteristieke eienskap van die 

Verligting was die radikale antroposentrisme. God is uitgestoot uit die <link en leefwereld 

van die mens. Dit kan deels wees omdat die wetenskaplike ontwikkeling en voorspoed, 

wat 'n gevolg was van die Verligting, <lit al hoe makliker gemaak het om sonder God klaar 

te kom (vgl. Bosch 1991 :262-266). 

'n Tweede faktor wat waarskynlik 'n groot invloed gehad het, was die invloed van twee 

opeenvolgende wereldoorloe tussen Christenvolke. Die invloed van die oorloe op die 

Westerse, en veral Europese gemoed kan nie gepeil word nie (Bosch 1991 :349). 

Ons doe! is egter nie hier om te probeer vasstel waarom die era van die Christendom ten 

einde geloop het nie. Wat vir ons van belang is, is dat dit gebeur het. In 'n sekere sin was 

"blanke Suid-Afrika" 'n laaste bakermat van die Christendom. Ook in Suid-Afrika het dit 

nou ten einde geloop (Pieterse 1997b: 1 ). 
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In die era van die Christendom het die kerk op 'n bepaalde manier gefunksioneer wat goed 

was vir die tyd. Hierdie tyd is nou verby, en dit help nie om daama te probeer teruggryp 

nie. Wat plaasgevind het, is nie net 'n paradigmaverskuiwing vir die kerk nie, maar 'n 

verandering in denkwyse wat die hele wereld raak (Bosch 1991:4). 

Die Ned. Geref. Kerk en antler kerke in die land staan nou voor 'n besondere uitdaging. 

As die kerk bly soos dit is, sal dit 'n tipe "ghetto-bestaan" word vir die toegewyde lidmate 

wat frustreerd terugverlang na beter dae. 

Die altematief is om, hoe pynlik dit ook al mag wees, rondborstig te erken dat die era van 

Christendom vir goed verby is. Om dit dan te sien as 'n uitdaging vir die kerk om so kerk 

te wees dat 'n nuwe generasie bedien kan word met die goeie nuus van Jesus Christus op 

'n manier wat vir hulle sin sal maak. 

Linder (1988:xii) skryf in die inleiding van 'n boek oor kerkgeskiedenis: "Die 

Christendom kon horn aanpas by veranderende historiese en kulturele situasies sonder om 

die kem van sy boodskap te wysig". Dit is dan ook die uitdaging waarvoor ons staan in 

hierdie tyd. "In earlier ages the church has responded imaginatively to paradigm changes; 

we are challenged to the same for our time and context" (Bosch 1991 :4) 

Die boodskap wat Jes us op aarde verkondig het, het haaks gestaan op die wereld. 

Dieselfde was waar van die kerk van die eerste drie eeue. Die kerk self het dwars gestaan 

op die wereld. Sede1i Konstantyn tot in ons leeftyd was <lit egter anders - eintlik 'n 

abnormale situasie. "That there were so many centuries of crisis-free existence for the 

church was abnormality. Now, at long last, we are "back to normal" ... and we know it! 

And if the atmosphere of crisislessness still lingers on in many parts of the west, this is 

simply the result ofa dangerous delusion" (Bosch 1991:2). 

Die kerk in ons tyd is in 'n krisis. Dit is egter nie net negatief nie. Die Japannese simbool 

vir die woord "krisis" is 'n kombinasie van die simbole vir "gevaar" en "geleentheid" 

of "belofte" (Koyama 1980:4). Bosch (1991:3) maak <lit van toepassing op die nuwe 

tydperk wat die kerk nou moet betree met die uitdaging: " ... crises is therefore not the end 

of opportunity but in reality only its beginning, the point where danger and opportunity 

meet, where the future is in the balance and where events can go either way". 

Om te <link oor, en 'n pad uit te stippel vir die kerk van die toekoms is nie 'n eenvoudige 

taak nie. Wanneer Mead (1991) skryf oor die kerk in die komende paradigma, gebruik 

hy as 'n hulpmiddel die begrip "spanningsveld" of "polariteit". Daar is sekere aspekte 
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van kerkwees, veral met die oog op die toekoms, waar 'n mens net nie te eksak kan wees 

wanneer jy die lyne wil trek nie. 

Polariteite is spanningsvelde en <lit sou verkeerd wees om te verval in, of 'n keuse te 

maak vir een van die uiterste moontlikhede ten koste van die ander. Dit is in 'n sekere sin 

ook veel meer as 'n kompromie. Dit is om te bly vashou aan twee skynbaar 

teenoorstaande waarhede, en so die toekoms tegemoet te gaan. In Mead (1991:44) se eie 

woorde: "Polarities are differences you live with but never resolve". 

Elkeen van die aspekte van die kerk waama ons vervolgens kyk, verteenwoordig so 'n 

polariteit. 

Verhouding tussen kerk en wereld 

Die kerk van die toekoms sal in die spanningsveld tussen inklusiwiteit en eksklusiwiteit 

moet leef. 

In die Apostoliese paradigma is die kerk vervolg vir haar geloof. Daar was dus absolute 

skeiding, 'n duidelike grens, tussen die wat heelhartig tot die gemeente behoort en die 

wereld daarbuite. Die kerk was in hierdie era dus baie eksklusief. Slegs die wat bereid 

was om met hulle !ewe daarvoor te boet, het lid van die kerk geword. 

In die era van die Christendom het alma! aan die kerk behoort. Mense het in 'n groot mate 

die vryheid gehad om ooreenkomstig hulle oortuigings te !ewe en te glo. In die 

susterskerke was daar gewoonlik net twee doodsondes, naamlik voorhuwelikse 

swangerskap en grootdoop, wat 'n tugsaak oor mens kon bring. As 'n reel was die kerk se 

arms oop vir alma! wat aan die "volk" behoort het. 

Beide die eksklusiwiteit en die inklusiwiteit het 'n baie sterk positiewe kant. Albei het 

terselfdertyd 'n groot gevaarkant wat die kerk groot skade kan berokken wanneer 'n keuse 

ten gunste van een gemaak word ten koste van die teenoorstaande pool. Die 

eksklusiwiteit is tekenend van God se heiligheid en van die heiligheid van die kerk as 

skepping van die Gees. Dit beteken <lat daar 'n duidelike grens is tussen kerk en wereld. 

lnklusiwiteit daarteenoor, is tekenend van God se liefde, en sy aanvaarding van die wat by 

mense nie aanvaarbaar is nie. 'n Kerk met 'n inklusiewe karakter gaan met ope arms na 

die wereld. 
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In die tyd wat ons betree, sal die kerk nie meer die samelewing omvat soos in die 

Christendom-paracligma nie. Aan die antler kant behoort die kerk ook nie direkte 

vervolging te wagte te wees nie. In lyn met die algemene neiging in die wereld, is Suid

Afrika vinnig besig om te ontwikkel in die rigting van 'n gesekulariseerde liberale 

demokrasie. Dit behoort na alle verwagting die konteks te wees waarin ons in die 

toekoms kerk sal moet wees. In hierdie tipe samelewing sal daar na alle waarskynlikheid 

ambivalente gevoelens teenoor die kerk wees. 

Die enigste standaard wat die kerk in die tyd van die apostoliese paradigma gestel het, 

was die belydenis dat Jesus die Here is. Die kerk het nie nodig gehad om 'n duideliker 

grens te trek nie, want die samelewing het die grens getrek. Die enigste mense wat sou 

oorweeg om hulle by die kerk aan te sluit, was die wat so aangegryp is deur Jesus van 

N asaret dat hulle Hom wou volg ten spyte van vervolging. 'n Duidelike grens tussen die 

kerk en were Id dus, sonder dat die kerk standaarde hoef te stel. 

Nie net die Christendom nie, maar ook die kerk van die Apostoliese era het 'n inklusiewe 

karakter gehad. Hulle het met groot toewyding getuig teenoor almal. "Die 

Christengemeenskap het geen onderskeid getref op grond van ras, nasie , kulturele status, 

slawemy, vryheid of geslag nie" (Linder 1988:xii). 

Om werklik inklusief te wees, sal die kerk doelgerig moet uitreik na die wereld, m 

besonder na die geringstes. Wat die eksklusiwiteit betref, word die grens in ons era nie 

deur die samelewing getrek nie. Die verantwoordelikheid sal die kerk s'n wees om 'n 

duidelike grens te trek wat 'n bepaalde geloofstoewyding verg. Hierdie grens, met 

hoeveel beslistheid ookal, moet getrek word in die grootste liefde (vgl. Mead 1991 :47-

48). 

Tussen inklusiwiteit en eksklusiwiteit is 'n spanningsveld. Die kerk sal nie 'n keuse kan 

maak nie. Die kerk moet in hierdie spanningsveld !ewe. Die kerk moet met ope arms na 

die wereld gaan, en terselfdertyd sal daar 'n duidelike skeidslyn moet wees tussen die wat 

tot die gemeenskap behoort en die wat nog daarbuite staan (Mead 1991 :48). 

Kerk se sending 

Die Westerse lande wat tradisioneel as Christenlande bekend gestaan het, is vinnig besig 

om wat oor is van hierdie Christelike karakter te verloor. Die migrasie van miljoene 

mense van baie godsdienste dwarsoor die wereld, tesame met die ontchristeliking van die 
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Weste bring mee dat die wereld nie meer in "Christelike" en "nie-Christelike" dele 

verdeel kan word nie. Hierby is daar nog 'n tendens wat sendingwerk, soos verstaan in die 

Christendom-paradigma, byna onmoontlik maak. Dwarsoor die wereld is daar 'n neiging 

dat sendingkerke en dogterkerke onafhanklik wil wees, en hulle eie teologiee ontwikkel 

(Bosch 1991 :3). 

Enersyds beteken hierdie verskuiwinge dat daar op baie min plekke in die wereld nog 'n 

sendingveld oor is. Andersyds beteken dit dat die hele wereld 'n sendingveld is. Soos in 

meer gesekulariseerde lande reeds die geval is, sal dit in S uid-Afrika al hoe meer duidelik 

word dat alma! nie in die nuwe situasie wat ons betree, betrokke lidmate van 'n kerk gaan 

wees nie. Soos in die Apostoliese era is ons sendingveld nie net meer die ver land wat 

deur die professionele sendeling bedien word nie. Ons sendingveld is weer, soos <lit 

destyds was, net oorkant elke Christen se eie drumpel. Daarom kan en moet elke Christen 

weer getuie wees. 

Die wereld waarin ons leef, is 'n stukkende wereld en die kerk is God se gestuurde. Die 

wereld is verdeel tussen ryk en arm. Daar is 'n skynbaar onomkeerbare proses aan die 

gang wat meebring <lat die rykes net ryker word en die armes net armer. Dit bring 

frustrasie mee by die armes, en 'n traagheid by die rykes om uit te reik na die armes 

(Bosch 1991 :3). 

Die kerk van die toekoms sal moet uitreik na die sendingveld op sy drumpel. Wat die 

aard van hierdie sending van die kerk betref, moet 'n ander belangrike polariteit in 

gedagte gehou word. Die taak van die kerk in die wereld is al deur verskillende strominge 

in die Christendom verskillend verstaan. Die roeping van die kerk is enersyds verstaan as 

<liens aan 'n wereld in nood. Andersyds is dit verstaan as 'n oproep tot bekering. Beide 

strominge het hulle siening in die bediening van Jesus gefundeer. Saam met Mead 

( 1991:46-47) is my oortuiging <lat ook hier die kerk nie 'n keuse mag maak nie. Die kerk 

se sending moet staan in die spanningsveld tussen <liens en bekering. Al dienende moet 

die kerk die wereld oproep tot dissipelskap. 

Selfoerstaan van die plaaslike gemeente 

Van der Ven (1993:32) noem die twee uiterste vorme van selfverstaan van die gemeente 

die volkskerk en daarteenoor die sekte. Moet die kerk 'n wereldgelyke volkskerk wees, 

of 'n wereldvreemde sekte? In die hoogbloei van die Christendom was die kerk volkskerk 
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en wereldgelykvormig. In die vroeg-Apostoliese era is die kerk 'n sekte genoem en by tye 

kan die kerk se optrede nie in antler woorde beskryfword nie as "wereldvreemd". 

By sommige hoofstroomkerke in die Westerse wereld loop 'n paadjie gevaarlik naby aan 

absolute wereldgelykvormigheid. Sommige fundamentalistiese kerke daarteenoor, is 

totaal wereldvreemd. Die kerk van die toekoms sal met 'n Godgegewe toewyding in die 

voetspore van die Here Jesus moet loop sonder om in een van hierdie twee uiterstes te 

verval. 

In die Apostoliese tyd was die kerk in breer verband 'n baie losse strukturering. 

Vervolging het enige iets meer as dit onmoontlik gemaak. Die wins van die klein 

gemeentetjie wat net op mekaar aangewese was, was intimiteit en toewyding. 

In die era van die Christendom het groot en magtige institute tot stand gekom. In sulke 

institute was eenvormigheid in struktuur en uitdrukking van groot belang. Daar was 'n 

hierargiese struktuur waarbinne die besluite van hoer ampte of hoer vergaderinge bindend 

was vir die plaaslike gemeente. 

Die jonger generasie het 'n absolute weersin en wantroue in kerklike institute. As die kerk 

die generasies van die toekoms wil bereik, sal daar heeltemal van hierdie institusionele 

karakter afgewyk moet word. 

'n Uittreksel uit 'n lied van Robert Long, 'n jong Nederlandse sanger gee iets weer van die 

gevoel van hierdie gesekulariseerde generasie teenoor die institute van die Christendom. 

Toen 't chtistendom op aarde kwam 

en ieder mens het recht ontnam 

om zo te !even als hij dacht dat goed was 

en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was 

we rd het meteen de hoogste tij d 

dat heidenen na zware strijd 

door legers door de kerk geleid 

van hun cultuur werden bevrijd. 

Dat hield men eeuwenlang in stand. 

Vol liefde werd de rechterhand 

van dieven, slaven, kinderen en vrouwen 

als zij een misstap deden afgehouwen. 
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Men zorgde voor een schuldkomplex 

wanneer je rondliep in iets geks 

of je te buiten ging aan seks. 

Je stond al snel bekend als heks. 

Soms wordt een land vol hongersnood 

bezocht door weer zo'n vrome kloot 

die steeds dezelfde ouwe kool komt stoven 

en roept vanuit zijn draagstoel: 'Blijft geloven' 

die zegenend naar mensen zwaait 

voor ieder lijk z'n hoofd omdraait 

elk argument van tafel maait 

en steeds opnieuw de mensen paait. 

Al jaren gaan er stemmen op 

voor pi! en voor geboortenstop 

maar Rome weigert steeds om te beperken. 

Dat zou de zedeloosheid maar versterken. 

Elk recht word! u nog steeds betwist 

en seks blijft steeds de antichrist. 

Hij die door zijn orgaan slechts pist 

heeft steeds voor duizenden beslist. 

En die snydende slot van die liedjie ..... 

Het is maar al te waar helaas 

de paus, de kerkman, Sinterklaas ... 

ze zijn al eeuwenlang de baas 

en eeuwenlang al even dwaas. 

Ekk/esio/ogie 

(Uit: "Jezus Redt" van die album Vroeger of Later.) 

Die Amerikaanse popsangeres Joan Osborne se lied, "One of Us", was m 1996 

wereldwyd 'n treffer. Die hele lied is 'n emstige bevraagtekening na die opregtheid 

waarmee mense na God soek. Sy stel die vraag in die lied , as God vandag in menslike 

gestalte hier tussen ons sou wees, of enige iemand in vandag se wereld belang sou stel om 

regtig met Hom kontak te maak - sy vriend te word. Sou Hy nie maar alleen op die bus 
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gery het, en alleen in Sy woonstel gewees het nie? Sou Sy telefoon ooit gelui het? "Ja", 

se sy een maal in die lied, "miskien sou die pous Hom darem 'n keer uit Rome geskakel 

bet". 

Osborne het grootgeword as 'n nominale Katoliek. In die lied self word duidelik wat ook 

bevestig is deur onderhoude wat met haar gevoer is, dat sy nog nie antwoorde gekry het 

op haar geestelike vrae nie. Sy se in die lied dat sy wonder of "glo in God" ook beteken 

dat mens ook moet glo van "Jesus and all the saints". 

"Ja ... ja ... " sing sy in die koortjie, ek weet die godsdienstige mense en al die 

kerke se "God is groot" ... 

"Ja ... ja ... " ek weetjulle se God is goed ... 

"Ja ... ja .... . 

. .. en mens hoar die ontnugtering in haar stem, asof sy wou se: "Maar ek glo nie julle is 

regtig besig met God nie. Ek <link julle is net besig met julleself ... en dit terwyl God 

erens alleen sit en wag". 

If God had a name, what would it be? 

And would you call it to his face 

if you were faced with him in all his glory? 

What would you ask if you had just one question? 

"What if God was one of us? 

Just a slob like one of us? 

Just a stranger on the bus 

trying to make his way home? 

Yeah, Yeah, God is great. 

Yeah, Yeah God is good, 

Yeah, Yeah .... 

In 'n artikel oor hierdie liedjie skryf Landegent (1996:24) "Osborne is doing more than 

saying "Amen" to a familiar children's mealtime prayer. Her deadpan delivery sounds 

more like: " I know the textbook definitions about God, but I want to know more." 

Osborne won't settle for a quick catechism answer, and neither will our world". 
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In Joan Osborne se eie woorde: "It's a shame religion has become such a huge institution 

with all its political and authoritarian power, as opposed to something that can release you 

- which was obviously its original intent." (Aangehaal deur Landegent 1996:24) 

"Een ding is seker: die kerk heers nie meer oor die samelewing nie. Die kerk kan 

nie meer simplisties verklaar en aankondig dat God die Here is nie. Die 

samelewing het doof geraak vir hierdie soort kommunikasiepatroon en ontken met 

groeiende brutaliteit die uniekheid en selfs die bestaan van God. God word klein 

gemaak, onbenullig gemaak. .. 

Hiermee vergroot die taak van die kerk om 'n teken van die Koninkryk te wees - 'n 

teken wat nie weerspreek kan word nie" (Nel 1994:23). 

Dit is duidelik dat 'n kerk vir wie dit enigsins belangrik is om gesekulariseerde mense, 

veral jongmense te bereik, heeltemal sal moet breek met 'n institusionele karakter. 

Die totale teenpool van institusionalisme is sekerlik die tendens van losgestrnktureerde 

huisgemeentes (vgl. Banks & Banks 1986). Ook hierdie teenpool is nie die oplossing vir 

ons dag nie. Die kerk van die opkomende era is nie in 'n vervolgingsituasie soos die in 

Apostoliese era nie, en daar is baie te wen by 'n verbondenheid van gemeentes met 

mekaar. 

Roi en taak van die gewone lidmaat 

Mead (1991:35) ve11el dat hy in 1960 'n ouderling gehad het wat vir horn gese het "My 

job is to back you up. Make sure the parish budget is raised and balanced. Make sure 

we're doing our part for the diocese and the mission program. Beyond that - my job is to 

keep my nose clean, pay my taxes, do my job, not run around, keep the booze under 

control, and support the governor and the president, especially if he's a Democrat!" 

Die era is egter verby dat die betrokkenheid van lidmate hiertoe beperk bly. Gewone 

lidmate het gawes van die Gees ontvang (vgl. I Kor 12, I Kor 14), en moet die gemeente 

daaimee bedien. "We are in the midst of a second reformation. The first had to do with 

getting the Scripture into the hands of the laity. This one has to do with getting the 

ministry into the hands of the laity" (Henrichson & Garrison, aangehaal deur Heyns & 

Pieterse 1990:2). 
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Lidmate moet bemagtig en toegerus word om die geloofsgemeenskap te kan dien, en om 

sendelinge te wees by hulle werk sowel as wanneer hulle hulle vrye tyd bestee. Mead 

maak 'n saak daarvoor uit dat kweekskole 'n instansie van die Christendom-era is. In die 

toekoms moet die gemeente vir Christene wees wat kweekskole vir predikante was. 

K weekskole moet nie teruggryp na die verlede nie, maar in hierdie proses meehelp. 

Die teenpool vir bemagtigde lidmate wat alles self kan doen, 1s visioenere en 

toonaangewende leierskap. Die feit dat alle lidmate opgeroep word tot diens moet die 

kerk geensins laat neig in die rigting van anargie nie. In tye van verandering is daar juis 

besondere leierskap nodig. Gemeenteleiers hoef egter nie meer alles in die gemeente self 

te doen nie. Deur die diens van ander word hulle hande juis vrygemaak om visioner en 

strategies die leiding te gee. 

Bemagtigde lidmate staan dus nie teenoor sterk leierskap nie. Die kerk van die komende 

paradigma sal beide nodig he. 

3.2 ORGANISASIE EN ORGANISME 

Dit het in die afgelope aantal jare duidelik geword dat dit vir die praktiese teologie 

dringend noodsaaklik is dat 'n ekklesiologiese teorie vanuit prakties-teologiese perspektief 

ontwikkel word. Waar die dogmatiek fokus op die wese of die "wat" van kerkwees, moet 

'n prakties-teologiese ekklesiologiese teorie fokus op die funksionering, of die "hoe" van 

kerkwees. Talle praktiese teoloe is tans betrokke by hierdie besinning (vgl. Pieterse 1991; 

Burger 1991; Hendriks 1992; Louw 1992; VanderVen 1993enPieterse1993). 

Die probleem watter sprake is vir die praktiese teologie, aldus Pieterse (1993:157), is om 

die teologiese en empiriese sieninge van die gemeente op so 'n wyse bymekaar te bring 

dat ons 'n sinvolle kyk daarop kan kry. "Soms word te veel klem op die teologiese insigte 

ge!e, wat die sig op die empiriese kant verdof. Andersyds word weer te veel klem op die 

empiriese kant gele, wat die teologiese sy uit die beeld laat verdwyn" (Pieterse 1993:157). 

Die kerk as liggaam van Christus is 'n organisme. Terselfdertyd kan dit ook 

beskou word as 'n menslike organisasie (vgl. Pieterse 1993:258). Beide hierdie aspekte 

moet volledig verreken word in ons prakties-teologiese blik op die kerk. 
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3.3. BEGRIPSVERHELDERING: EKKLESIA 

Voordat keuses gemaak word met betrekking tot 'n ekklesiologiese teorie moet daar 

duidelikbeid wees oor presies waarna die begrip "kerk" of dan "ekklesia" verwys. 

Ongelukkig het die woord "kerk" in die volksmond verword, en die draer geword van 

onbybelse betekenisinhoude. 

Die Griekse woord ekklesia is afgelei van die werkwoord ekkalein wat dui op die 

saamroep van mense. Dit is nie 'n woord met 'n spesifiek Christelike betekenis nie. Die 

woord is ook gebruik om na 'n volksvergadering in 'n Griekse stad te verwys (Bauer, 

Arndt & Gingrich 1979:241). 

Odendal (et al) (1984:543) gee vyf moontlike betekenisskakerings van die Afrikaanse 

woord "kerk". Ons gee <lit vervolgens saam met enkele gebruiksvoorbeelde. 

Gebou vir Christelike erediens. 

"By die eerste stopstraat na die kerk draai jy regs". 

"Ons moet die kerk weer 'n slag laat uitverf'. 

Godsdiensoefening ('n reeks handelinge op Sondag) 

"Die kerk het vanoggend ontsettend lank aangehou". 

Binne die gereformeerde tradisie bestaan "kerk" uit votum, seengroet, wet, 

geloofsbelydenis en preek. Binne die Pinkster- en charismatiese beweging bestaan 

"kerk" uit 'n halfuur se lofprysing, spreek in tale, 'n profesie, 'n getuienis en 

prediking. 

Kerkgenootskap I denominasie 

"Aan watterkerk behoortjy?" 

"Die N.G. kerk is die grootste kerk onder Afrikaanssprekendes". 

Kerklike gesagsdraers 

"Die kerk se dat aborsie verkeerd is". 

"Die kerk het met die president gaan praat". 
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Gemeenskap van die gelowiges 

(Dit kan 'n lokale gemeenskap wees, of gelowiges oral oor.) 

Van al vyf die betekenismoontlikhede is <lit net die laaste een wat min of meer die 

betekenis van "ekklesia" weergee. Ons Afrikaanse woord kerk is dus eintlik 'n baie 

swak vertalingsekwivalent vir die Griekse "ekklesia". 

'n Akkurater Afrikaanse vertalingsekwivalent vir "ekklesia" is "gemeente". 

Die Afrikaanse woord gemeente het twee basiese betekenismoontlikhede: 

Geografiese gebied 

"Ons gemeente strek van De Kelders tot by Pearly Beach" 

"'n Predikant in Namibie kan 200 kilometer ry en nog steeds binne sy gemeente 

wees. 

Gemeenskap van gelowiges. 

(Gewoonlik lokaal bedoel - kan ook dui op gelowiges oral oor). 

Dit is weereens net die tweede vertalingsmoontlikheid wat enigsins verband hou met die 

gebruik van "ekklesia" in die Nuwe Testament. 

Louw en Nida (1988a: 126) onderskei die volgende twee betekenisskakerings vir die 

Nuwe Testamentiese (teologiese) gebruik van die woord ekklesia: 

Eerstens: 

'n groep Christene wat aan mekaar verbonde is - in hulle eie woorde "a 

congregation of Christians, implying interacting membership" (bv. !Kor I :2). 

Tweedens: 

Die woord ekklesia wys op die totaliteit van gemeentes van Christus - Christus se 

kerk oor die wereld heen. 
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Die leksikon van Bauer, Arndt & Gingrich (1979:241) onderskei hier meer 

betekenisnuanses, naamlik die volgende: 

"the church or congregation as the totality of Christians living in one place" (bv. 

Matt 18: 17; Hand 5:11; 8:3; !Kor 4:17; Fil 4: 15; Hand 15:22) 

"house churches" (bv. Rom 16:5; 1Kor16:19) 

"the church universal, to which all believers belong" (bv. Matt 16:18; Hand 9:31; 

1Kor6:4; 12:28; Ef1:22; 3:10, 21; 5:23ff, 27, 29, 32; Kol 1:18, 24; Fil 3:6; !Tim 

5:16) 

Banks (1986:38) beskryf die verband tussen die verskillende groepe waama "ekklesia" 

verwys as volg: "Church generally signified the regular gatherings of Christians, whether 

meeting as a small home-based group or a larger, city-wide affair. Less frequently, it 

referred to the ongoing heavenly assembly around Christ in which all Christians now 

participate, by virtue of the inclusion in him, even as they go about their everyday 

activities". 

Dit is dus baie duidelik dat die Kerk van Jesus Christus nie geboue is nie, dit is nie plekke 

nie, dit word nie gekonstitueer deur sekere handelinge nie. Die Kerk van Christus is 

mense. Mense wat vrygekoop is deur die sterwe van Christus. Roewe! die etirnologie nie 

oorspeel moet word nie, is dit tog insiggewend dat die Griekse woord vir kerk, "ekklesia" 

'n sarnestelling is van ekso en kaleo, met antler woorde "uitgeroeptes" - mense dus! (V gl. 

Louw & Nida 1988a:126) Dit wil dus lyk of die woord "geloofsgemeenskap" die 

betekenis van "ekklesia" beter weergee as wat "kerk" of "gemeente'', soos algemeen 

gebruik, dit doen (vgl. Burger 1991; vgl. Louw 1984:119-121; Schmid 1972:530). 

Tydens die tweede Vatikaanse Konsilie is 'n konstitusie, De Ecclesia, aanvaar. Hierin 

word, volgens Hans Kling (1968:12), die oudste defmisie van die kerk op sy regmatige 

plek geplaas, naamlik in die sentrum van die ekklesiologie. Hierdie oudste .definisie is die 

kerk as God se mense, volk van God. Die ingrypende impak van hierdie konstitusie vir 

die Katolieke kerk is die besef dat die !eke werklik kerk is en dat die ampsdraers 

diensknegte is. 

In ons denke oor die kerk sal mens doelbewus moet breek met 'n verkeerde kerkbeskouing 

wat meer te doen het met verwonde begrippe as met God se ekklesia. Die Nuwe 

Testament meld niks van heilige plekke en heilige handelinge wat teenoor 'n profane 
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werklikheid staan nie. Die Nuwe Testament praat egter van geheiligde mense wat teenoor 

'n verlore mensdom staan (vgl. Potgieter 1985:120). 

Kerk, of gemeente, of geloofsgemeenskap is mense wie se lewens met Christus en met 

mekaar vervleg geraak het. 

3.4 EKKLESIA AS HERSTEL VAN SKEPPINGSDOEL 

In die begin het God die mens geskep om in 'n verhouding met Hom (God) self te !ewe 

(Heyns 1978:128). God het ook die mens geskape om Sy beelddraer, Sy 

verteenwoordiger, Sy ambassadeur te wees (Gen 1 :26). Met die sondeval is die 

besonderse gemeenskapsverhouding met God verbreek, en het die mens as God se beeld 

so verwronge geraak dat hy geen ware verteenwoordiger van God meer kan wees nie. 

Met die roeping van Abraham en die sluit van die verbond sien ons dat God in Abraham 

en synageslag die mens in hierdie tweeledige skeppingsdoel wil herstel (vgl. Gen 12; Gen 

15). 

Die wet wat aan Moses gegee is was niks anders nie as 'n appel op die volk om te !ewe in 

lyn met hulle skeppingsdoel. Die eerste tafel is 'n oproep tot 'n innige en eerbiedige 

verhouding met God, en met die tweede tafel word hulle meegedeel hoe hulle teenoor 

hulle medemense moet optree as verteenwoordigers ofbeelddraers van God (vgl. Eks 20; 

Deut 5). Ook die opsomming van die wet in Matteus 22 verteenwoordig hierdie appel. 

Die mens moet nie alleen God liefhe met sy hele hart, siel en verstand nie, maar moet God 

verteenwoordig in hierdie wereld deur in elke moontlike situasie waarin hy beland, die 

mees liefdevolle ding te doen en die mees liefdevolle ding te se. God word 

verteenwoordig deur liefdevolle optrede, want "God is liefde" (I Joh 4:8,16). 

As ons vervolgens ondersoek instel na die roeping en opdrag van die kerk ( ekklesia), val 

dit op hoe naby dit aan die skeppingsdoel van die mens le. Dit is asof God die mens 

binne die gemeenskapsverband van die ekklesia wil herstel in sy verhouding met God en 

in sy posisie as ve1teenwoordiger van God. 
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3.5 ROEPING VAN DIE EKKLESIA 

Volgens Warren (1995:77) is daar in elke gemeente " ... a guiding force, a controlling 

assumption, a directing conviction behind everything that happens. It may be unspoken. 

It may be unknown to many. Most likely it's never been officially voted on. But it is 

there, influencing every aspect of the church's life". 

Die "guiding force" wat rigting gee aan alles wat in die gemeente gebeur, kan enige van 

'n hele aantal faktore wees, bv. tradisie, 'n sterk persoonlikheid, die kerk se finansies of 

perseel en fasiliteite. Dit kan eweneens bepaal word deur programme, gebeure of deur die 

nukke en grille van die mense na wie die kerk probeer uitreik (vgl. Warren 1995:77-80). 

Dit is belangrik <lat die "guiding force" waarvan Warren praat nie ongedefinieerd bly 

nie. Dit is tog wenslik <lat die rigtinggewende beginsel nie een of ander onuitgesproke en 

twyfelagtige motief sal wees nie. Ten diepste moet die roeping of bestaansdoel van die 

gemeente die finale rigtinggewende faktor wees. 

'n Mens kan nie praat van kerkwees sonder om <lit te doen teen die agtergrond van die 

roeping van die kerk nie. Vir die formulering van 'n ekklesiologiese teorie vanuit 

prakties-teologiese perspektief is <lit belangrik om die "hoekom" van kerkwees duidelik 

te omlyn voordat die "hoe" van kerkwees ter sprake gebring word. Burger (1991 :37) stel 

<lit as volg: "Sonder 'n visie wat funksioneer op die vlak van 'n gedeelde droom, kan daar 

nie sprake wees van 'n lewende en effektiewe geloofsgemeenskap nie". Omdat die 

effektiewe funksionering van die gemeente vir ons van uiterste belang is in ons nadenke 

vanuit 'n prakties-teologiese perspektief, gee ons vervolgens aandag aan die gerigtheid 

van die funksionering van die kerk. 

Volgens Banks is die bestaansdoel van die kerk tradisioneel op een van twee maniere 

verstaan (Banks 1986:214). Die eerste veronderstelde bestaansdoel van die kerk sou 

wees, soos in die inleidingswoorde van die Westminster Confession: "to glorify God and 

to enjoy Him for ever". Die kerk bestaan dus ter wille van God sodat Hy daardeur 

verheerlik kan word. 

In ander kringe word die bestaansdoel van die kerk verstaan as die "kerk vir andere". By 

hierdie tweede moontlikheid sou daar natuurlik verder onderskei kon word tussen 'n meer 

soteriologiese, en meer diakonale inkleding. 
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Die praktiese teologie is nie in die eerste plek besorg oor geloofsinhoude nie, maar oor die 

kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie. Hoewel die interesse van die vak 

by die funksionering van die ekklesia, by die "hoe" van kerkwees Je, is dit belangrik om 

daarmee rekening te hou dat die funksies of handelinge nie in 'n vakuum geskied nie. 

Dit is dus vir ons van die uiterste belang om 'n greep te kry op die Goddelike roeping van 

die kerk. Volgens J.A. Heyns het die kerk geen antler taak in hierdie wereld nie as om te 

getuig van die verlossing en nuwe !ewe in Christus. Die kerk wat horn losmaak van 

hierdie getuienistaak gee sy bestaansreg prys, want die kerk is in sy wese getuigende kerk. 

'n Swygende kerk is in werklikheid geen kerk nie (Heyns 1978:363). As ons horn gelyk 

gee, is dit eintlik toutologies om van 'n "missionere gemeente" te praat, aangesien (soos 

"wedergebore Christen" ), die kerk in wese missioner is. 

Ne! ( 1986: 11-12) skryf as volg oor die missionere aard van die kerk: 

"Die kerk staan of val met sy roeping tot verkondiging. Die oordra van die 

Evangelie is vir die gemeente geen luukse wat nagelaat kan word wanneer, of 

omdat dit nie gerieflik, maklik of populer is nie. Die kerk is apostolies en die 

apostolisiteit is meer as net maar eienskap van die kerk. Die oordra van die 

Evangelie is nie maar 'n gevolg van kerk wees nie, dit is inderdaad voorwaarde vir 

kerk wees ... 

In die beklemtoning van die missionere perspektief word hier veral die uitwaartse 

blik op die wereld bedoel... 

Die ware kerk word gekenmerk deur 'n diepe omgee vir die wat buite is." 

In ons vakgebied is dit nie net die apostolisiteit as teologiese ideaal, soos deur Heyns 

uitgespel, wat ter sprake is nie. Die praktiese teologie is juis die dee! van die teologie wat 

die empiriese werklikheid met wetenskaplike akkuraatheid by die teologiese gesprek wil 

betrek. Ons kan dus nie bloot aanneem dat die kerk missioner is omdat die dogmatoloe 

dit vir ons se nie. Ook die vraag na die empiriese situasie met betrekking tot die 

gehoorsaamheid aan die roeping moet dus by die prakties-teologiese gesprek betrek word. 

'n Kernagtige eksegetiese blik op die aard van die roeping van die kerk sal vervolgens 

uitwys dat mens dit sal moet probeer vermy om 'n keuse te maak tussen die "kerk vir 

God" en die "kerk vir andere". Twee perikope uit Matteus is al meermale by gesprek 

aangaande die roeping van die kerk betrek. Dit is Jesus se opsomming van die wet in 
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Matt. 22:37-40, ook bekend as die Groot Gebod, en die sendingopdrag of, soos dit ook 

bekendstaan, die Groot Opdrag in Matt 28:16-20. 

Armstrong (1987:60) se die vereistes van die evangelie ... "can be summed up in two 

overarching demands, the Great Commandment and the Great Commission". John Stott 

( 1975:23-29) haal met instemming die bevinding aan van 'n National Evangelical 

Anglican Congress, wanneer hulle se "evangelism and compassionate service belong 

together in the mission of God", en dat die "Great Commandment" en "Great 

Commission" onlosmaaklik bymekaar behoort. Warren (1995:102) se: "although many 

passages describe what the church is to be and do, two statements by Jesus summarize it 

all: the Great Commandment (Matt.22:37-40) and the Great Commission (Matt 28:19-

20)". 

Die sg. Groot Gebod en Groot Opdrag kan dus moontlik dien as 'n sleutel tot die verstaan 

van die roeping van die kerk. 

3.5.1 DIE GROOT GEBOD (MATT 22:34-40) 

34 Toe die Fariseers hoor dat Jesus die Sadduseers die mond gesnoer het, het 

hulle bymekaargekom 

3 5 en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek. 

36 "Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?" 

37 Jesus antwoord horn: "Jy moet die Here jou God liejhe met jou hele hart en 

met jou hele siel en met jou hele verstand". 

38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 

39 En die tweede, wat hiermee gelykstaan, is: "Jy moet jou naaste liejhe soos 

jouself'. 

40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. 

Die eerste ... 

Jes us noem twee Skrifgedeeltes wat die wortel en grondslag van alle wetsgehoorsaarnheid 

behoort te vorm. Die eerste gedeelte was by die Jode besonder hoog in aansien, aangesien 

dit deel uitgemaak het van die shema, die gebed wat die Jode twee maal elke <lag gebid 

het. Dit is ook aangebring op hulle deurposte en aan hulle gebedsrieme (Deut 6:5; vgl. 

Grosheide 1954:338; Nielsen 1973:225). 
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Die wetgeleerde het waarskynlik verwag dat Jesus een van die gebooie rnoet uitsonder. 

Deur wetsgehoorsaarnheid kan mens egter nie God se guns wen nie. Jesus doen eintlik 

iets anders as om vir horn 'n gebod te gee. Bruner (1990:794) stel dit treffend: "He does 

not so much give an activity that can be calculably done as he gives a direction to face. 

And the first facing is Godward." 

Die eerste en grootste wat 'n mens rnoet doen is om God lief te he. Met "hart, siel en 

verstand" wys Jesus op die hele rnenswees. Met alles in jou, met jou hele menswees 

moet jy jou op God verlaat. Die vergelykende dele in Markus en Lukas verwys ook na 

"krag" sonder dat dit die betekenis wysig. Dit wys op die mens in al sy fasette - as totale 

mens (Nielsen 1973 :225). 

Die tweede ... 

Hoewel die wetgeleerde gevra het dat Jesus een gebod rnoet uitsonder, gee Jesus 'n 

tweede hiermee saarn. Hierdie tweede gebod is veel rneer as net 'n nagedagte. Hill 

(1972:306) se hiervan: (It is) "not a second in importance, but a second which is as 

important, of equal gravity." 

Waar die eerste "gebod" wat Jesus gegee het, ooreengekorn het met die eerste tafel van 

die wet, is die tweede 'n sarnevatting van die tweede tafel van die wet (vgl. Grosheide 

1954:339). Die tweede staan egter nie los van die eerste nie, rnaar is 'n uitbreiding 

daarvan. Die liefde vir die naaste spruit voort uit die eerste liefde - die liefde vir God 

(Bruner 1990:797). 

Jesus se !ewe en bediening het sy besorgdheid oor mense getoon. Sy opdrag aan sy kerk 

is om besorg te wees oor en betrokke te raak by mense. Tog sou mens Jesus allermins 

van humanisrne kon beskuldig. "Jesus' humanism is always rooted in a prior theism, a 

God-directedness that carmot be erased from Jesus' portrait" (Bruner 1990:796). 

Jesus se dat ons ons naaste moet liefhe soos onsself. Die frase "soos jouself' in die 

tweede gebod is net 'n ander manier om te se "met alles wat jy is", soos in die eerste 

gebod. Dit se: "Throw yourself into personal encounters" (Bruner 1990:780). 

Soos ook in Joh 3: 16 sien ons dat die kerk nie die uitsluitlike objek van God se lief de is 

nie. Frases soos " .. so lief het God die wereld gehad ... " en "jou naaste, (m.a.w. jou 

medemens) soos jouself', dui daarop dat God se liefde horn uitstrek na die hele mensdom. 
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Oar die twee gebooie gesamentUk ... 

In hierdie dubbele liefdesgebod gee Jesus die grootste kritiese beginsel vir alle waaragtige 

sedelikheid (Ridderbos 1954:122). Jesus som hiermee nie net die gebooie op nie. Hy 

gee die hele Skrif in 'n neutedop weer. Volgens Grosheide (1954:339) dui "wet en 

profete" op die ganse kanon. Ridderbos (1954:122) stem saam hiermee ashy se "heel de 

openbaring als kenbron van den goddelijken wil vindt hierin haar samenvatting en kern". 

Hierdie vereenvoudiging van die inhoud van die hele kanon deur die Jesus beteken nie dat 

ons die res van die Skrif ter syde kan laat, of as dooie gewig moet saamdra nie. Bruner 

(1990:782) se "it wants believers to read Scripture with the bifocal lens of Jesus' double

love command so that they will always correctly interpret and obey other Scripture". 

Ons het reeds gese dat hierdie twee gebooie beslis nie 'n sleutel is waardeur God se guns 

deur wetsgehoorsaarnheid gewen word nie. "De wet is als een ledig vat, dat eerste 

betekenis ontvangt, wanneer het een inhoud krijgt, wanneer het gevuld wordt met 

hetgeen, dat het volgens zijn bestemming ontvangen moet" (Grosheide 1954:76). 

Jesus het die wet kom vervul. Ook wat hierdie samevatting van die wet betref, is Jesus 

die een wat dit vervul - die essensie daarvan. In die besonder geld dit ook vir hierdie 

gedeelte in die Matteus-evangelie. 

Schrage (1982: 144) skryf: "Fundamental for Matthew's ethics is its foundation in the 

person and work of Jesus. The Mattbaean Jesus is not merely the messianic interpreter of 

the Old Testament, who calls for a "better righteousness", but also the one who fulfills 

the righteousness in word and deed". 

" ... the love that Jesus (and Scripture) command is answering love" (Bruner 1990:794). 

God het eerste liefgehad. In dankbaarheid weerkaats ons iets van Sy liefde terug na Hom. 

God se liefde kom na ons in Jesus Christus. 

"God het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het ... " (Joh 3:16). 

Daarom, as ons antwoord op Sy liefde, vra Hy van ons 'n !ewe, in Bruner (1990:794) se 

woorde, nie net van "facing Godward" nie, maar net so belangrik, "facing manward". 

"Het gaat hier om een wederzijds op elkaar betrokken-zijn van God en mens enerzijds en 

mens en naaste anderzijds... beide geboden horen onverbrekelijk bij elkaar: ze zijn 
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essentieel op elkaar betrokken, waarbij het grote en eerste gebod voorop staat" (Nielsen 

1973 :226-227). Hierdie twee gebooie is wesenlik een. 

Jesus self het hierdie saak uitgesonder as die mees sentrale imperatief in die Skrif. 

"Adore God and cherish the other person. These two commandments teach us, 

liberatingly, that we do not need to feel guilty if we are not doing a host of other 

important deeds. When we are sincerely attending to these two duties we are in the will 

of God. For another commandment that is greater than these, simply does not exist" 

(Bruner 1990:780). 

In hierdie dubbele liefdes-imperatief word God se skeppingsdoel met die mens 

weerspieel. Dit dui nie net op die tipe !ewe wat ons nou moet leef nie. Dit is ook vir ons 

'n tekening van die !ewe wat in die ewigheid op die gelowiges wag. Die dubbele 

liefdesgebod dui heen na die eskatologiese harmonie, waarvan ons iets nou reeds kan 

beleef. Bruner (1990:794) se: "We were made for love''. Jesus maak ons vry om hierdie 

liefde te ontvang en te gee. 

3.5.2 DIE GROOT OPDRAG (MATT 28:16-20) 

18 ... "Aan My is alle mag gegee in die heme! en op die aarde. 

19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in 

die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 

20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by 

julle al die dae tot die voleinding van die wereld. 

Harnack ( 1924) het gese dat dit onmoontlik is om in net veertig woorde iets groter of 

meer te seas wat vers 19 tot 20a vir ons se (vgl. Bosch 1991:56). Meier (1977: 407) 

praat van "The pivotal nature of these verses". 

In die konteks van Matteus 

Dit wil voorkom asof die hele Matteus-evangelie vanuit die perspektief van hierdie 

gedeelte geskryf is, of anders om, asof alles wat Matteus ons in sy evangelie wil meedeel 

hier byeengebring is. Bosch (1991:57) haal Friedrich (1983:177) aan wat 'n opsomming 

gee van wat verskeie eksegete se oor die verband van hierdie paar verse met die res van 

die Matteus-evangelie: 
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• Die teologiese program van Matteus. 

• 'n Opsomming van die hele evangelie van Matteus. 

• Die belangrikste saak in die hele Matteus-evangelie. 

• Die klimaks van die evangelie. 

• 'n Kulminasie van alles wat tot op hierdie punt gese is. 

• 'n Manifesto. 

• 'n Inhoudsopgawe van die evangelie. 

Friedrich self beskryf dit dan as volg: "Matthew has, as if in a burning-glass, focused 

everything that was dear to him in these words and put them as the crowing culmination 

at the end of his gospel" (1983:177; vgl. Bosch 1991 :57). 

Dit alles beteken natuurlik dat mens hierdie "Groot Opdrag" nooit mag losmaak uit die 

konteks van die he le Matteus nie. W anneer hierdie gedeelte los van die verband waarin 

dit voorkom as motivering vir sending gebruik word, word dit gereduseer tot 'n blote 

slagspreuk of 'n "kapstok" om 'n paar sendinggedagtes aan te hang (vgl. Bosch 

1991 :57). Al die resente eksegete stem saam dat Matt. 28:18-20 teen die agtergrond van 

die hele Matteus-evangelie verstaan moet word. As mens hierdie belangrike insig buite 

rekening laat, gaan byna die hele betekenis en trefkrag van die gedeelte verlore. 

Wat is dissipelskap? 

Vir Matteus is Christenskap sonder dissipelskap nie moontlik nie. Elke gelowige moet 'n 

dissipel wees. By Matteus is die dissipelkring die prototipe van die kerk. Bosch 

(1991:73) se dat "dissipels" by Matteus 'n spesifiek ekklesiologiese inhoud het. Vir 

Schrage (1982:144) staan in die Matteus-evangelie uit " ... the prefignration of the church 

in the group of disciples". 

Dissipel wees is om prakties God se wil te doen, en om toegewy te wees aan dieselfde 

sending as wat Jesus in hierdie wereld gehad het (Schrage 1982: 144). Om 'n dissipel te 

word, beteken "a decisive and irrevocable turning to both God and neighbour" (Bosch 

1991:82). Die inhoud van dissipelskap val dus presies saam met die praktiese uitleefvan 

die "Groot Gebod". 

Dissipelskap is om een van die dissipelkring, lid van die ekklesia te wees. In 'n poging 

om die identiteit van die geloofsgemeenskap weer te gee, sluit Matteus aan by die tradisie 

van Jesus van Nasaret. "He clarifies the community's identity as an identitv-in-mission by 
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writing a gospel permeated from beginning to end, by tbe notion of a mission to Jews and 

Gentiles and by designing it in such a way !bat it would culminate in tbe "Great 

Commission" (Bosch 1991:80 - my beklemtoning). 

Dissipel wees is missioner wees. Die kemopdrag in Matt 28:16-20 is "maak dissipels". 

Matteus wil vir die hele wereld se dat alle mag in heme! en op aarde aan Jesus gegee is. 

Op grond hiervan wil hy alle mense, Jood en nie-Jood oproep om volgelinge te word van 

Hom aan wie alle mag behoort (Bosch 1991 :73;78). Jesus se sendingopdrag aan sy 

dissipelkring, en daarmee aan die kerk, is om alle mense op te roep om ware Christene, 

volgelinge van Jesus, te word (Bosch 1991:73). 

"Doop hulle" en "leer hulle" is in Matt 28 duidelik ondergeskik aan Jesus se kemopdrag, 

naamlik, "maak dissipels". (Bosch 1991:73). Mens word juis 'n dissipel deur die doop, 

deurdat mens se sondes vergewe word. "What God has done in Christ - tbe forgiveness of 

sins - is the point of departure of tbe new life of the disciple and is being sealed in tbe act 

of baptism" (Bosch 1991 :78). Na hierdie selfoorgawe aan Christus waarvan die doop 'n 

teken is, volg 'n !ewe van "leer om alles te onderhou". Daar is dus geen ruimte vir 'n 

anomistiese !ewe nadat iemand 'n volgeling van Jesus geword het nie. 

Christenskap is missioner 

In hierdie slotboofstuk van Matteus word die strekking van die hele evangelie saamgevat. 

Die Christelike geloof is missioner van aard. Jood en nie-Jood word deur God geroep. 

Die Christelike geloof sien alle geslagte op aarde as objekte van God se liefdevolle 

reddingsplan. Christenskap is essensieel missioner van aard. Hieruit volg dit logies dat 

'n geloofsgemeenskap, of vorm van Christenskap wat nie missioner is nie, sy eie 

bestaansdoel verloen (Bosch 1991:8). By die tweede Vatikaanse konsilie is gese: "tbe 

church on earth is by its very nature missionary" (Bosch 1991 :9). 

Die vroee kerk was bepaald missioner. Die uitreik van die kerk na die ongelowige mense 

in hulle omgewing was meer as 'n blote taak. Dit was 'n fundamentele uitdrukking van 

kerkwees (vgl. Kasting 1969). Dit was wesenlik dee! van die uitleef van hulle geloof. 

Meyer (1986:206) se "Christianity has never been more itself, more consistent witb 

Jesus, and more evidently en route to its own future, than in the launching of tbe world 

mission" (vgl. Bosch 1991:16). 
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Missionere Christenskap gee uiting aan die dinamiese verhouding tussen God en die 

wereld, veral soos <lit vir ons duidelik word in die geskiedenis van Israel as die 

verbondsvolk, en daarna in die geboo1te, !ewe, dood en opstanding en die verheerliking 

van Jesus Christus. Die rede vir die kerk se uitreik na die wereld is God se 

"selfkommunikasie" in Jesus Christus (Bosch 1991 :9). 

Christus stuur sy volgelinge om dissipels te maak. "Dit is die taak van die kerk in 

beweging, van die kerk wat vir ander !ewe, die kerk wat nie alleen met haarself besig is 

nie, maar haarself "binneste-buite" keer (soos Hoekendijk <lit beskryf het) na die wereld 

toe" (Bosch 1979: 18). 

Die Matteus-evangelie, en spesifiek die kulminasie daarvan in Matt 28: 16:20, maak die 

evangelisasietaak van die kerk duidelik. "Evangelisasie bevat altyd, as kern, die element 

van uitnodiging tot dissipelskap. Dit het ook soos sending, met die oorsteek van grense te 

doen, maar dan heel spesifiek met die oorskryding van die grens tussen ongeloof en 

geloof' (Bosch 1979:21 ). 

In die "Groot Opdrag" word die hele kerk na die wereld gestuur met die oproep om 

hierdie belangrike grens oor te steek. 

Opdrag en gebod ... 

Jesus se opdrag aan sy volgelinge om die wereld op te roep tot dissipelskap is niks anders 

nie as 'n uitvloeisel van die dubbele liefdesgebod. Netsoos wat die liefde tot die naaste 

voortspruit uit die liefde vir God, so spruit uit die dubbele liefde <lat die dissipelkring, of 

ekklesia, gedring word om ook andere by hierdie Iiefdeskring te betrek. 

Die volgende verhaal <lien as eenvoudige illustrasie: 

'n Jongman was besig om hornself as predikant te bekwaam. Sy ou vader het op sterwe 

gele en was al baie swak. Op 'n stadium was die jongman alleen by sy vader in die kamer. 

Na 'n lang stilte het die ou vader sy kragte bymekaar gemaak en met 'n hees stem gese: 

"My seun ... !ewe naby God". 

Toe hy weer sy asem onder beheer kry, se hy met system nog meer krakerig: "My seun ... 

!ewe naby die mense." 

Die ou vader was uitgeput, en <lit het lank geduur voordat hy, skaars hoorbaar, kon se: 

"My seun ... bring die mense en God by mekaar uit". 
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Dit is die opdrag, nie net van hierdie jongman nie, maar van elke predikant, elke Christen, 

elke geloofsgemeenskap en elke gemeente: So het Jesus <lit ook saamgevat in die Groot 

Gebod en die Groot Opdrag: 

Leef naby God. 

Leef naby die mense. 

Bring die mense en God by mekaar uit. 

3.6 KOMMUNIKATIEWE PERSPEKTIEF OP DIE GEMEENTE 

'n Ekklesiologiese teorie wat geformuleer is binne die vakgebied van die sistematiese 

teologie is nie genoegsaam vir die arbeid van die praktiese teologie nie. Ons het 'n 

behoefte aan 'n teorie van die gemeente of geloofsgemeenskap, vanuit 'n prakties

teologiese perspektief. Volgens Pieterse (1993:258) het 'n ekklesiologie vanuit prakties

teologiese perspektief veral twee gesigspunte, naamlik 'n kommunikatiewe perspektief en 

'n fokus op die funksies van die kerk (vgl. Pieterse 1991:40-44). Hoewel ons in hierdie 

studie primer van die funksionele perspektief uitgaan, gee ons vervolgens eerste aandag 

aan kontoere van 'n kommunikatiewe perspektief op die gemeente (vgl. Pieterse 1991 :40-

44). 

Die praktiese teologie het as sy studieveld alle kommunikatiewe handelinge in <liens van 

die evangelie. Roewe! ons in ons studie nie beperk is tot kommunikatiewe handelinge 

binne die konteks van die gemeente nie, is <lit tog die plek waar die meeste van hierdie 

kommunikatiewe handelinge plaasvind. Die noodsaak van 'n kommunikasieteorie vir die 

gemeente word hierdeur onderstreep. 'n Kommunikasieteorie vir die gemeente het groot 

belang vir die praktiese teologie. 

Die kommunikasiehandelinge in <liens van die evangelie is die studie-objek van die 

praktiese teologie (Firet 1987). Hierdie kommunikatiewe handelinge sluit in die 

ontmoetingsgebeure tussen God en mens in die gemeente, en spesifiek die menslike 

handelinge wat dee! daarvan uitmaak. God gebruik mense (intermedier) in sy bemoeienis 

met mense. Hierdie intermediere pastorale handelinge moet in die kommunikasieteorie 

vir die gemeente verreken word (vgl. Pieterse 1993: 158). 

Die gemeente as kommunikasiegemeenskap maak, in die taal van die algemene 

sisteemteorie, 'n kommunikasiesisteem uit (Pieterse 1991 :40). Die sisteemteorie leer <lat 

92 



Ekk/esiologie 

kommunikasiesisteme onderling saamhang. So maak die gemeente as 

kommunikasiesisteem dee! uit van die gemeenskap as makrosisteem, en self word die 

kommunikasiesisteem opgebou uit verskeie mikrosisteme. 

Wanneer die gemeente vanuit 'n kommunikatiewe hoek beskou word, is dit nie net hierdie 

sisteme waarbinne kommunikasie plaasvind wat belangrik is nie. Die tipe kommunikasie 

wat binne hierdie sisteme plaasvind, is van kardinale belang. 'n Mens sou op 'n skaal 

twee uiterste vorme van kommunikasie kon aandui, te wete simmetriese en asimmetriese 

kommunikasie. 

'n Asimmetriese kommunikasiestruktuur word gekenmerk deur eenrigtingkommunikasie 

waar die sender 'n groter magsbasis het as die ontvanger, en daar vir die ontvanger geen 

geleentheid is om te verskil van of 'n bydrae tot die kommunikasieproses te !ewer nie. 

Binne die asimmetriese kommunikasiestruktnur word die wil en opinie van die sender op 

grond van sy magsposisie, op die ontvanger afgedwing. 'n Tipiese voorbeeld hiervan is 'n 

sersant-majoor in die weermag wat besig is om 'n peloton te dril. Daar is geen ruimte vir 

die troepe om hulle opinie te lug oor wat hulle volgende wil doen nie. Net een tipe 

reaksie is gepas, naamlik onmiddellike gehoorsaamheid. 

Die teenpool van asimmetriese kommunikasie is simmetriese kommunikasie. 

Simmetriese kommunikasie word gekenmerk deur gelyke dialoogrolle. Albei partye kry 

in die kommunikasieproses geleentheid om beide sender en ontvanger te wees . Beide 

persone word as gelykwaardig beskou. Elkeen van die partye het die vryheid om sy eie 

opinie en voorbehoude te lug en emstig deur die ander party opgeneem te word. Die 

proses word gekenmerk deur wedersydse aanvaarding. Simmetriese kommunikasie is 

dialogies in die volste sin van die woord (vgl. Baumler 1984:44). 

Waar asimmetriese kommunikasie gerig is op optrede, is simmetriese kommunikasie 

besorg oor die mens. 

Dit spreek vanself dat die spesifieke kommunikasiestruktuur wat binne 'n gemeente 

funksioneer, van groot belang is. Die inhoud van die kommunikasieproses binne die 

gemeente is die evangelie. Mense hoor egter nie net die inhoud wat aan hulle oorgedra 

word nie, ook die kommunikasiestyl dra iets oor - dit versterk of weerspreek die inhoud. 

As mens sou oplet na die kommunikasiestyl van politici wat tot leiersposisies verkies 

word, is dit duidelik dat daar binne die hedendaagse samelewing, deels as gevolg van 

televisie, 'n dramatiese skuif plaasgevind het. Leiers met 'n duidelik asimmetriese sty! 
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soos die eerste ministers John Vorster en P. W Botha is opgevolg deur presidente De 

Klerk en Mandela, wat baie meer simmetries in hulle kommunikasiestyl is. Die 

verskuiwing binne die sty! wat deurdring tot mense is so opmerklik dat 'n satiris soos 

Pieter Dirk Uys gedurig die spot dryf met die asimmetriese kommunikasiestyl van vroeere 

leiers. 

Pieterse ( 1991 :41) beklemtoon dat 'n asimmetriese kommunikasiestruktuur heeltemal 

kontraproduktief kan wees binne die konteks van die hedendaagse samelewing. Hy 

( 1991 :41) gee 'n beskrywing van die oordra van die evangelie binne die raamwerk van 'n 

asimmetriese kommunikasie. Hoewel hierdie beskrywing hopelik nie die bedoeling van 

die kommunikeerder weergee nie, is dit 'n akkurate beskrywing van die manier waarop die 

modeme hoorder hierdie manier van kommunikasie beleef. Pieterse beskryf dit as volg: 

"Die boodskap van die kerk word aan die mense toegeslinger soos 'n klip. Daar is 

geen sweem van liefde in die kommunikasie te bespeur nie. Die evangelie word 

eintlik dan in sy wese ontkrag, al sou hierdie kerkleiers ook al "reg" wees in hul 

standpunte. Diegene wat nie volgens die kerk se siening <link of optree nie, ervaar 

die kerk se kommunikasie as hard, gevoelloos, veroordelend en vyandig." 

Hy stel dan die indringende vraag: "Kan so 'n kerk nog regtig missioner wees?" 

Die politiek van die dag bewys dat daar 'n verandering gekom het in die vereistes wat die 

samelewing aan sy leiers stel. Waar die samelewing 'n kwarteeu gelede van sy leiers 

verwag het om waardig en bes/is te wees, is daar nou ander waardes soos egtheid en 

begrip wat voorrang geniet. Hierdie waardes kom die beste tot hul reg binne 'n dialogiese 

of simmetriese kommunikasiestruktuur. 

'n Simmetriese kommunikasiestruktuur vir die gemeente weerspieel dus binne die konteks 

van ons tyd die aard van die evangelie die beste (Baumler 1984:44). Inhoudelik mag die 

evangelie egter nooit in die proses verwater word nie. Habermas se begrip, 

"Herrschaftsfreie Kommunikation" of "dwangvrye kommunikasie", bevestig in die aard 

daarvan die boodskap van die evangelie. Waar 'n asimmetriese kommunikasiestruktuur 

kontraproduktief is vir die verkondiging van die evangelie, omdat die hedendaagse mens 

nie genoee neem met enigiets wat op hulle afgedwing word nie, word die eie karakter van 

die evangelieboodskap onderstreep deur 'n simmetriese kommunikasiestruktuur binne die 

gemeente. 
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Lidmate in gemeentes wat na binne gerig is, het dikwels al gewoond geraak aan die 

asimmetriese kommunikasie wat binne die gemeente leef. Vir die gemeente wat werklik 

missioner wil wees, is dit egter van die uiterste belang dat 'n simmetriese 

kommunikasiestruktuur nagestreef sal word. 

S0ren Kierkegaard word algemeen beskou as die vader van die modeme dialogiese 

kommunikasieteorie (vgl. Jansen 1986). Volgens horn moet kommunikasie 'n egte 

dialoog wees tussen twee of meer vrye, selfstandige subjekte (Pieterse 1988: 188). 

Jilrgen Habermas stel "Herrschaftsfreie Kommunikation" voor as die ideale 

kommunikasiesituasie. Die praktiese teologie kan baie goeie aansluiting vind by hierdie 

ideaal, omdat dit so akkuraat ooreenstem met die aard van die evangelie. 

Habermas staan in die tradisie van die kritiese teorie wat in Duitsland naas die 

hermeneuties-filosofiese skool bestaan. Volgens hierdie benadering is mededelers en 

ontvangers op gelyke voet. Werklike onderlinge begrip (V erstandigung) kan slegs deur 

dialoog bereik word. (Pieterse 1988:193; Dingemans 1989:43) 

Binne die konteks ·van die koninkryk van God as ideale kommunikasiesituasie, <lien die 

dialogiese kommunikasieteorie as die ideaal waarvolgens ons ons Christelike 

kommunikasie behoort in te rig. Dit kan dus goedskiks funksioneer as 'n kritiese teorie 

vir die wetenskaplike ondersoek van die kommunikasiepraktyk van die bediening 

(Pieterse 1988:194). 

3. 7 PERSPEKTIEF V ANUIT DIE FUNKSIES 

Die studieveld van die praktiese teologie is kommunikatiewe geloofshandelinge in <liens 

van die evangelie. Ons het reeds iets gese oor die teorie wat die kommunikasie-aard, en 

die kommunikasiegebeure deur die ter sake handelinge teoreties verreken. Ons kan egter 

nie volstaan by hierdie teorie vir die gemeente as kommunikatiewe gemeenskap nie. Ons 

benodig ook 'n teorie wat die verskillende handelinge as sodanig binne 'n bevredigende 

samehang verreken. Waar die praktiese teologie in die besonder besorg is oor die hoe van 

kerkwees het ons 'n ekklesiologiese teorie nodig wat sy vertrekpunt het vanuit die 

funksies van die kerk. 
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In die praktiese teologie is dit vir ons van groot belang om beide die teologiese en 

empiriese aspekte van die kerk deeglik te verreken. Die kerk as skepping van die Gees, as 

Liggaam van Christus is 'n teologiese entiteit - 'n lewende organisme. Sonder om afbreuk 

te doen aan die gemeente as organisme, bly dit egter 'n feit dat dit tog ook volledig 'n 

organisasie van mense is. 

Die funksionele teorie waarmee ons die gemeente ondersoek mag dus nie net ems maak 

met die teologiese aard van die gemeente en die empiriese aard daarvan uit die oog 

verloor nie. Eweneens mag die teorie nie op die empiriese aard fokus ten koste van die 

teologiese inhoude nie. Ons funksionele teorie van kerkwees sal beide hierdie aspekte 

volledig moet verreken. 

Ten einde die funksionering van die gemeente vanuit 'n teologiese hoek te bestudeer, 

benodig ons 'n teologiese teorie wat na teologies-gedefinieerde funksies ondersoek instel. 

Hiermee saam benodig ons ook 'n sosiaal-wetenskaplike teorie om die funksionering van 

die gemeente as menslike organisasie te bestudeer. Op die voetspoor van Pieterse 

( 1993: 158) sal ons die terme "pastorale funksies" en "sosiale funksies" gebruik. In 

hoofstukke 4 en 5 sal ons vanuit hierdie twee perspektiewe die funksionering van 'n 

geloofsgemeenskap vollediger bespreek. In hoofstuk 4 sal 'n sosiale teorie bespreek word, 

en in hoofstuk 5 'n pastorale teorie vir die funksionering van 'n missionere 

geloofsgemeenskap. 

3.8 KERKMODELLE 

Sedert die koms van gemeentebou het dit gebruiklik geword in die praktiese teologie in 

Suid-Afrika om van gemeentestrukturering te praat in terme van verskillende 

kerkmodelle. Hoewel daar verskillende formulerings is en verskillende aksente gele 

word, is daar wesenlik groot konsensus oor die onderskeidinge wat gemaak word (vgl. 

Pieterse 1993:159). 

Pieterse (1991:71-79) onderskei op die voetspoor van Dulles (1976) drie modelle, 

naamlik, die kerk as herout, die kerk as liggaam van Christus en die kerk as dienskneg. 

W anneer hy empiries navorsing doen oor die tuiskom van die prediking by die gemeente, 

onderskei hy binne die konteks van die Ned. Geref. Kerk drie tipes gemeentes: die herder-
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kudde-model ( dit val saam met sy herout-model), die liggaam-van-Christus-model en die 

oorgangsvorm tussen herder-kudde- en liggaamsmodel (Pieterse 1991 :29). 

Hendriks (1992:14-34) onderskei vier verskillende modelle, te wete die instituutmodel 

wat hoofsaaklik verwys na die Rooms-Katolieke kerk; die verkondigingsmodel wat 

verwys na die tradisioneel Protestantse manier van kerkwees ( ook genoem herder-kudde

model); die liggaan1smodel wat vir gelowiges ruimte wil hied om hulle gawes te gebruik; 

en laastens die transformasiemodel waar ( dikwels politieke) transformasie van die 

samelewing hoog op die agenda is. 

Louw (1992:126-127) se indeling kom grootliks op dieselfde neer as die van Hendriks, 

hoewel hy ander terminologie gebruik. Louw praat van 'n kultiese model, 'n homiletiese 

model, 'n kommunikasiemodel, en die revolusionere transformasiemodel, en dan, as 'n 

vyfde moontlikheid, die charismatiese liggaamsmodel. 

Baie teoloe is van oordeel dat die liggaam-van-Christus-model vir kerkwees die beste 

antwoord is vir die tyd waarin ons leef (vgl. Louw 1980 & 1992:128; Baumler 1984:10; 

Moltman 1978:125; Dingemans 1986:59; Pieterse 1991:80-96 & 1983:159-160). 

Alma! is dit egter nie met hierdie standpunt eens nie. 

Scholtz (1994:7) reageer in die volgende woorde teen die verstaan van die kerk 

hoofsaaklik vanuit die liggaamsmetafoor: "Die sogenaamde herder-kudde-model, wat 

volgens hierdie sienswyse uitgedien is, is egter 'n heel legitieme Bybelse beeld vir die 

gemeente ... Diegene wat dus die herder-kudde-model prober (sic!) afskiet, moet besef dat 

hulle daardeur eintlik kritiek op Jesus en Paulus uitspreek!" Scholtz glo dat mens nie 

moet lo! met die strukture nie, maar die gemeente moet opbou in ooreenstemming met 

die tradisionele bedieningstyl. Hy pleit vir 'n bediening volgens die "beproefde" metode, 

naamlik deur huisbesoek, Bybelstudiegroepe, gemeente-aksies, tugtoepassing, prediking, 

kategese, ens. Scholtz is spesifiek besorg oor die dienslewering van lidmate volgens 

hulle gawes, en oor die implikasies daarvan vir die rol van die predikant. In hierdie 

verband gee hy die volgende waarskuwing: "Hy ( d.i. die predikant) is ... die enigste wat 

daarvoor opgelei is en wat die godsdiens op 'n professionele basis beoefen" (Scholtz 

1994:7). 

Anders as Scholtz, en in ooreenstemming met die meeste praktiese teoloe, neem Louw 'n 

antler standpunt in. Hy motiveer 'n keuse vir 'n liggaamsmodel as volg: "Vanwee die 

toenemende proses van sekularisasie, vertegnisering, rekenarisering, meganisering en 
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kommersialisering van ons lewensbestel, bestaan daar 'n toenemende behoefte by mense 

aan humaniteit en intimiteit. Mense soek 'n menswaardige bestaan en het 'n behoefte aan 

onvoorwaardelike aanvaarding (lief de). Met die oog op hierdie belangrike eksistensiele 

behoeftes doen 'n prakties-teologiese ekklesiologie die keuse vir die liggaam-metafoor. 

Die verstaan van die kerk as liggaam van Christus gee die beste uitdrukking aan die 

primere funksie van die kerk binne die een-en -twintigste eeu ... " (Louw 1992:125). 

Pieterse (1993:159-160) voer die volgende redes aan vir 'n keuse ten gunste van die 

ligaamsmodel: 

• Dit is 'n model wat gekenmerk word deur simmetriese kommunikasie. 

• Die opboumotief staan sentraal. 

• Groepsbediening kom tot sy reg. 

• Geestelike volwassenheid en spiritualiteit word ten doe! gestel. 

• Ruimte word gebied vir diepgaande koinonia en eenheid in liefde. 

• Die model skep ruimte vir die gemeente se taak in die samelewing. 

Verskillende aspekte van die modelle-teorie sal m die volgende hoofstukke by die 

bespreking betrek word. 

3.9 SAMEVATTING 

Die vraag na die prakties-teologiese ekklesiologie wat as onderbou <lien vir die missionere 

geloofsgemeenskap is in hierdie hoofstuk nader belig. Teen die agtergrond van die 

kerkgeskiedenis het dit duidelik geword dat ons 'n nuwe paradigma van kerkwees betree. 

Wanneer die buitelyne vir die kerk van die nuwe paradigma getrek word, is dit belangrik 

dat die teoriee waarmee gewerk word 'n greep sal he op die kerk as organisasie en as 

organisme. Die nuwe paradigma vra 'n terugkeer na die essensie van kerkwees. Die 

begrip "kerk" sal weer van foutiewe betekenisinhoude gesuiwer moet word. Die 

missionere roeping is 'n wesenseienskap van die kerk. Hoewel die praktiese teologie die 

kerk ook vanuit 'n kommunikatiewe perspektief sou kon beskou, is ons benadering in 

hierdie studie meer vanuit 'n funksionele perspektief. 
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SOSIALE TEORIE VIR DIE 
FUNKSIONERING VAN 'N 
GELOOFSGEMEENSKAP 

4.1 KEUSE VAN 'N SOSIALE TEORIE 

Sosiale Teorie 

Souder dat predikante en lidmate in leiersposisies in die gemeente dit besef, bring hulle 

voortdurend juis die taak tot uitvoering wat die praktiese teologie as sy taak beskou. Alie 

Christene neem onwillekeurig geloofshandelinge van predikante en gemeentelede waar, 

en evalueer dit aan die hand van verwagtinge en aan die hand van die Woord. Die 

praktiese teologie bemoei dit dus nie werklik met iets vreemds wat buite die ervaringsveld 

van gewone gelowiges le nie. Die verskil le net daarin dat die praktiese teologie 'n 

wetenskap is en nie sander meer genoee daarmee neem om die empiriese situasie op 'n 

voor-wetenskaplike wyse waar te neem nie. Mense se waarnemings is te maklik 

eensydig; mense is te geneig om 'n enkele belewenis te veralgemeen. Die praktiese 

teologie stel homself ten doe! om op 'n wetenskaplike manier die empiriese situasie te 

evalueer voordat hierdie waarnemings in verband met die Woord en teologie gebring 

word (vgl. Zerfass 1974:164-177). 

Ons belang le in hierdie studie by die funksionering van die kerk. Dit spreek vanself dat 

as mens 'n ondersoek na die funksionering van die kerk op 'n wetenskaplike wyse wil 

benader, daar 'n behoorlike en verdedigbare teorie ten grondslag van so 'n ondersoek moet 

le. As dit oor die empiriese waarneming van mense se gedrag gaan, sal die teorie 

uiteraard 'n sosiaal-wetenskaplike teorie moet wees. Voordat 'n toepaslike teorie gekies 

kan word, moet die voorwaardes uitgestippel word waaraan so 'n teorie moet voldoen. 

In die eerste plek sal ons teorie geskik moet wees om die funksionering van mense in 'n 

sosiale verband te ondersoek. Dit moet dus 'n teorie wees wat vir hierdie doe! ontwerp is. 

Tweedens moet die teorie fokus op fanksies binne die sosiale verband wat op 'n 

bevredigende wyse rekenskap sal kan gee van die funksionering van 'n 

geloofsgemeenskap (Pieterse 1993: 158). 
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Voordat die spesifieke funksies geselekteer word waarop die teorie gebaseer gaan word, is 

dit belangrik dat bepaalde kriteria toegepas kan word om 'n onderskeid te tref tussen 

handelinge of gebeure wat as kemfunksies beskryf sou kon word en funksies wat meer 

ondergeskikte aspekte van die aktiwiteite van die kerk uitmaak. Die vereistes wat Van 

der Ven (1993:65-67) gebruik in sy ekklesiologie word hier kortliks weergee: 

Eerstens: 

Mens sal moet kyk na die frekwensie en die duur van die funksies. Sommige 

funksies kom dikwels voor, terwyl antler baie selde voorkom. Sommige funksies 

is van korte duur, terwyl antler vir Jang periodes duur. Op grond van die 

frekwensie en duur, kan funksies van 'n groep gedeel word in primere en 

sekondere funksies. 'n Primere funksie sal dus tipies 'n baie hoe frekwensie 

tesame met 'n lang duur he. Hierteenoor sal die tipiese sekondere funksie minder 

gereeld voorkom, en dan ook van korter duur wees. 

Tweedens: 

Die rigting van werking, of gevolg van die funksie is ook 'n belangrike kriterium. 

'n Funksie kan 'n sekere verskynsel veroorsaak, of dit kan 'n verskynsel belemmer. 

Daar is natuurlik positiewe verskynsels sowel as negatiewe verskynsets wat in die 

funksionering van 'n groep kan voorkom. Wanneer 'n funksie 'n positiewe 

verskynsel laat voorkom, of 'n ongewenste verskynsel belemmer, dan staan so 'n 

funksie bekend as 'n positiewe funksie. As 'n funksie egter 'n gewenste verskynsel 

belemmer, of 'n ongewenste verskynsel veroorsaak, staan so 'n funksie bekend as 

'n negatiewe funksie. 

Derdens: 

Die trefwydte, of impak van 'n funksie is nie altyd dieselfde nie. Die een funksie 

het 'n enkele, eenvoudige gevolg, terwyl 'n ander 'n hele reeks komplekse en 

ingrypende gebeure tot gevolg het. By die eenvoudige funksie is daar een saak 

wat 'n invloed het op die volgende, en dit is die einde daarvan. By die komplekse 

funksie is daar 'n klomp faktore wat op direkte en indirekte maniere mekaar 

befuvloed. Huwelikskategese wat oor 'n lang tydperk deurloop word kan 

byvoorbeeld jare later 'n groot rol speel in die opvoeding van kinders, wat 
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bepalend is vir die kinders se !ewe, en eendag weer op hulle kinders oorgedra 

word. Hierdie kategeseprojek was dan 'n komplekse funksie. 

Vierdens: 

Daar kan onderskeid gemaak word tussen doelbewuste, en onwillekeurige 

fi.mksies. As 'n preek die gevolg het dat iemand heeltemal moedeloos voe!, is dit 

normaalweg nie 'n gevolg wat die prediker in gedagte gehad het met die handeling 

nie. Van der Ven gebruik die term "Geintendeerdefanksie" om te verwys na die 

funksie waarvan die gevolg voorspelbaar en doelbewus is. 

Kernfunksies van die gemeente sal, volgens Van der Ven (1993:67) aan al die volgende 

vereistes voldoen: 

Dit sal primere funksies wees, met antler woorde, dit moet konstant of gereeld voorkom, 

en dit moet van lange duur wees. 

Dit moet positiewe fi.mksies wees wat gewenste verskynsels as gevolg het, of dit kan 

ongewenste verskynsels verhoed ofbelemmer. 

Om kemfunksies te wees, sal dit noodwendig funksies wees wat 'n bree trefwydte of wye 

invloedsfeer het. Die gevolge van die funksie sal kompleks en saamgesteld van aard wees. 

Dit sal doelbewuste funksies wees, in die sin dat die gevolge doelbewuste (gei'ntendeerde) 

reaksies op die handeling sal wees. 

Kernfunksies van die gemeente is dus primere, positiewe, komplekse en gerntendeerde 

funksies. ( vgl. Van der Ven 1993: 67). 

4.1.1 EKKLESIOLOGIE VAN VAN DER VEN 

In sy baie deeglike werk, Ecclesiologie in Context, maak Van der Ven (1993) gebruik van 

'n baie interessante benadering. Ooreenstemmend met die gedagtes van Pieterse oor 'n 

ekklesiologie (1993:157-162), gaan hy in die eerste plek uit van diefanksies van die kerk. 

Anders as Pieterse laat hy by hierdie funksionele benadering nie ruimte vir die pastorale 
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of teologiese funksies nie. Sy funksionele benadering gaan van 'n sosiale of mens

wetenskaplike vertrekpunt uit. 

Die oorkoepelende funksie van die kerk, aldus Van der Ven, is religieuse kommunikasie 

(1993:51-64). Hierdie religieuse kommunikasie speel egter binne 'n bepaalde konteks af. 

In ons tyd, en in die besonder in Noordwes-Europa waar hy tuis is, is die konteks van die 

kerk die modemiseringsproses. Met die term modemisering bedoel hy die maatskaplike 

ontwikkeling wat gekenmerk word deur die strewe om probleme op te Ios vanuit die 

perspektief van die rasionaliteit. Dit is met antler woorde die direkte gevolge van die 

Verligting. Die modemisering val in verskillende dimensies uiteen, naamlik die 

ekonomiese, politieke, sosiale en kulturele modemisering (Van der Ven 1993:18-31). 

Modemisering het natuurlik radikale implikasies vir die kerk. Die kerk is nie meer die 

een en die alles in mense se lewens nie. Die kerk het 'n instansie tussen antler instansies 

geword. Die kerk was gewoond aan ondersteuning en gehoorsaamheid en instemming. 

Nou kan niks egter meer as vanselfsprekend aanvaar word nie. Die kerk is nie !anger die 

sentrale organisme in die samelewing nie en word glad nie meer as onaantasbaar beskou 

nie - inteendeel...! (vgl. Van der Ven 1993:26) 

Nog 'n belangrike gevolg van die modemiseringsproses, is wat Van der Ven noem die 

"cu/turele generalisering". Hiermee bedoel hy <lat alma! vandag 'n spesialis op 'n 

bepaalde gebied geword het. Vroeer het die kerk die mens se hele !ewe aangespreek - was 

die mens vir byna elke aspek van sy !ewe aangewese op God en op die kerk. Nou het 

antler spesialiste ook inspraak gekry, selfs in die getroue kerklidmaat se !ewe. Die kerk se 

inspraak is op die smal "geestelike" snytjie van die koek. Dit is al gebied waarop die 

kerk die spesialis is (Van der Ven 1993:29). 

As basis van 'n beskouing van die kerk vanuit 'n sosiaal-wetenskaplike perspektief gaan 

Van der Ven uit van die vertrekpunt dat wanneer die kerk bloot volgens die menslike 

aspek beoordeel word, sy funksionering ooreenstem met 'n vrywilligersvereniging. 

Natuurlik is die kerk veel meer as 'n vrywilligersvereniging. Tog is daar voldoende 

ooreenkoms <lat mens <lit vir die doe! van 'n ondersoek uit sosiaal-wetenskaplike 

perspektief, as sodanig sou kon beskou (Van der Ven 1993:39). 

Soos tevore vermeld beskou Van der Ven die oorhoofse taak van die kerk as religieuse 

kommunikasie. W anneer 'n empiriese studie van die kerk egter ter sprake is, is <lit 

belangrik <lat die teologiese taal tydelik opsy geskuif sal word, en bespreking vanuit die 

terminologie en teoriee van die empiriese wetenskappe benader moet word. 
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Van der Ven sluit aan by die teorie van die sosioloog Parsons as grondslag van sy 

funksionele benadering . Op grond van hierdie teorie onderskei hy vier funksies wat 

alma! voldoen aan die vereistes wat aan kemfunksies gestel word. Hulle is met antler 

woorde primere, positiewe, komplekse en gelntendeerde funksies (Van der Ven 1993 :67). 

Die vier kemfunksies wat hy onderskei, is die volgende: identiteit; integrasie; beleid en 

beheer. Pieterse (1993: 162) som Van der Ven se definiering van hierdie konsepte met die 

volgende kort beskrywing op (vgl. Van der Ven 1993:78): 

ldentiteit het betrekking op die oortuiginge, visie en missie van die kerk. 

lntegrasie verwys na die kohesie, uniformiteit en pluriformiteit in die kerk. 

Beleid dui op die kerklike beleids-, program- en projekontwikkeling. 

Beheer slaan op die personele en finansiele voorwaardes en middele in die kerk. 

Wanneer hy hierdie sosiale funksies van die kerk beskryf het, reflekteer hy teologies 

daaroor deur elke funksie van die kerk met 'n teologiese metafoor in verband te bring. Hy 

gebruik die term "kodes" om na hierdie metafore te verwys. Die kodes wat hy gebruik om 

die teologiese aspekte van die kerk te vergestalt is gemeenskap van gelowiges; volk van 

God; Jesusbeweging; Liggaam van Christus en bouwerk van die Gees. As oorkoepelende 

kode, of superkode volgens sy formulering, gebruik hy die begrip "Kerk as sakrament" 

(Van der Ven 1993:106). 

Wanneer hy die funksies en die kodes, of anders gestel, die sosiale en teologiese aspekte 

van die kerk met mekaar in verband bring, dan doen hy dit op 'n besliste neweskikkende 

wyse. Hiermee maak hy dan 'n sterk saak daarvoor uit dat dit verskillende, maar 

gelykwaardige perspektiewe op die kerk verteenwoordig (Van der Ven 1993:94). 

Die bespreking van die verskillende funksies en kodes van die kerk word telkens teen die 

agtergrond van 'n bepaalde aspek van modemisering gedoen. So bespreek hy die 

identiteit van die kerk teen die agtergrond van die sekularisasie wat juis die kerk sy 

identiteit ontneem. Integrasie, of die verhoudinge in die kerk, bespreek hy teen die 

agtergrond van die individualisering, die alleenheid en isolasie van die modeme mens. 

Die beleid of program en aktiwiteite van die kerk word bespreek met verwysing na die 

verbruikersmentaliteit en die beheer of hantering van geldsake en personeel teen die 

agtergrond van die "kalkularisering" of materialistiese ingesteldheid van die mense van 

ons tyd (Van der Ven 1993:135-443). 
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Die uniekheid en deurbraak van hierdie ekklesiologiese teorie van Van der Ven le daarin 

<lat hy die sosiale aspek van kerkwees soos nog nooit tevore nie, in 'n volledige 

ekklesiologiese teorie verwerk het (Pieterse 1993: 162). 

Die enkele grootste bydrae van Ecclesiologie in Context is m.i. die sosiaal-wetenskaplike 

funksionele teorie waaraan Van der Ven ons in die praktiese teologie bekendgestel het. 

Hierdie teorie leen <lit by uitnemendheid vir toepassing binne die praktiese teologie. 

4.1.2 KRITERIA VIR DIE KEUSE 

In die funksionele benadering tot die praktiese teologie is die primere fokus van 

ondersoek altyd op die handelinge van mense, en dan by refleksie die teologiese betekenis 

of inhoud van hierdie handelinge. Die teologies-reflektiewe aspek hou dit besig met die 

implikasies van die misterie, nl. <lat God verkies het om te handel deur mensehandelinge. 

Wat die empiriese, of sosiaal-wetenskaplike aspek van hierdie studie betref, moet daar uit 

die geweldige aantal funksies (en gebeure) wat binne groepe afspeel (en dan spesifiek ook 

binne die kerk) 'n seleksie gemaak word van funksies waarop daar vir die doe! van die 

studie gekonsentreer sal word. Op grond van die geldentifiseerde vereistes <lat dit 

primere, positiewe, komplekse en ge!ndenteerde funksies is, sou mens self in die 

formulering van 'n sosiale teorie funksies kon selekteer waaraan die aandag bestee kan 

word. 'n Altematiewe benadering is om net soos Van der Ven aansluiting te soek by 'n 

bestaande, beproefde, en algemeen aanvaarbare teorie. M.i. is die tweede opsie veiliger 

vir iemand wat nie in die eerste plek 'n sosioloog of sosiaal-wetenskaplike is nie. 

Van der Ven het sy ekklesiologie teoreties begrond in die sosiologiese of funksioneel

strukturele teorie van die sosioloog, Parsons (Van der Ven 1993 :68). In sy bespreking 

van hierdie teorie word <lit duidelik dat dit geen lukraakte keuse was nie. Dit sal 

gevolglik die moeite loon om as vertrekpunt die werk van Parsons in meer besonderhede 

te ontleed. 

4.1.3 TALCOTT PARSONS 

Talcott Parsons is op 13 Desember 1902 in Colorado Springs in die V .S.A. gebore. Nadat 

hy in 1924 gradueer, sit hy sy studies vir 'n jaar voort aan die London School of 

Economics. Op grond van hierdie verdere studie ontvang hy 'n beurs van die Universiteit 
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van Heidelberg, waar hy in 1927 sy doktoraal in ekonomie voltooi (Black 1961:3-7; 

Lackey 1987:3-5). 

Terug in die V.S.A. word hy aangestel as lektor in ekonomie aan die Harvard Universiteit. 

Na drie jaar as dosent in ekonomie skakel hy oor na die departement sosiologie. Hier 

ontvang hy in 1944 'n voile professoraat, en !ewer hy 'n reusebydrae tot sy vakgebied. Na 

42 jaar aan Harvard tree hy met groot akademiese eerbewys af in 1973. Ses jaar later, op 

8 Mei 1979, sterf hy te Miinchen in Wes-Duitsland (Black 1961:3-7; Lackey 1987:3-5; 

Mitchell 1991:479). 

In sy leeftyd was Parsons sonder twyfel die mees gerespekteerde sosioloog in die wereld. 

Turner (1986:57) beskryfhom as "die dominante sosiologiese figuur van hierdie eeu", en 

Gouldner (1971: 168) as "die intellektuele anker van akademiese sosiologiese teorie in die 

modeme wereld" (vgl. ook Lochner 1993:3). Sy werk het wye implikasies gehad vir alle 

vertakkinge van die sosiale wetenskappe, maar dan ook besonder vir die sosiologie (vgl. 

Black 1961). 

Parsons het in sy denke voortgebou op die werk van Max Weber, Emile Durkheim en 

Vifredo Pareto en 'n teorie gekonstrueer wat bekend staan as 'n algemene teorie van 

individuele aksie en 'n struktureel-funksionele teorie van sosiale sisteme (Mitchell 

1991:479; vgl. Lackey 1987:5,6). 

Die eerste tien jaar van sy loopbaan as sosioloog het Parsons daaraan gewy om die 

belangrikste sosiologiese teoriee van sy dag krities te bestudeer. In elkeen van die hoof -

strominge het hy sterk winspunte raakgesien, maar hy was ook pynlik bewus van die 

tekortkominge van elkeen van hierdie teoriee. In kort was die wins- en verliespunte wat 

hy raakgesien het die volgende (vgl. Devereux 1961 :8-18; Lochner 1993:2)): 

Utilitariste en ortodokse ekonome 

Hy het hulle deeglike analises waardeer en die feit dat hulle teoriee aksieteoriee was. 

Hulle was egter oorwegend individualisties en rasionalisties georienteerd. Dit het 

verhoed dat 'n algemene handelingsteorie ontwikkel kon word wat probleme met 

betrekking tot orde en nie-rasionele handeling kon hanteer, sowel as sake soos 

doelstellinge, behoeftes, en waardes (Parsons 1937:5lff). 
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Positiviste 

Hy het waardering gehad vir hulle pogings om die fisiese en fisiologiese parameters van 

persoonlikheid en menslike gedrag te hanteer, maar het die meganistiese, deterministiese 

en reduksionistiese elemente verwerp wat by implikasie teenwoordig is in enige radikale 

veralgemening van hierdie benadering (Parsons 193 7 :60ft). 

Idealiste 

Hy het hulle analise van kulturele konfigurasies en die rol van idees, waardes en norme 

waardeer. Hy het egter gevoel dat hulle hantering hiervan te eensydig en te 

ongekontroleerd was. Ook "that the postulate of cultural relativity led to a kind of 

historicism which blocked the development of general theory" (Devereux 1961: 19). 

In die tweede fase van sy loopbaan begin Parsons as 'n abstrakte teoretikus om sosiale 

sisteme te konstrueer in terme waarvan sosiale optrede verstaan kan word. Die volgende 

insigte was belangrike rolspelers in hierdie proses: 

Eerstens: Alie individuele optrede is gebaseer op subjektiewe keuses. Op grond van 

hierdie insig ontwikkel Parsons aan die begin van sy loopbaan 'n handelingsteorie wat hy 

uiteensit in sy publikasie 'The Structure of Social Action' ( 1937). Sommige kritici is van 

mening dat hierdie standpunt van Parsons later gekorrigeer, en in effek genegeer is deur 

sy latere insigte. Dit is egter nie waar nie. Dit het altyd vir horn 'n belangrike insig gebly. 

Hy was altyd ten sterkste gekant teen geslote of deterministiese teoriee van aksie 

(Devereux 1961:13). 

Tweedens: Niemand leef alleen op hierdie wereld nie. Mense se optrede geskied in 

interaksie met ander persone. Mense se handelinge speel op mekaar in. Die gevolg van 

die betrokke persone se handelinge is 'n interaksieproses. Hierdie interaksieproses is egter 

nie net die resultaat van die handelinge van die betrokke persone nie. Die 

interaksieproses speel op sy benrt self 'n aktiewe rol, en beYnvloed die aksies van die 

betrokke persone. Mense doen sekere dinge juis vanwee die verwagte interaksie en die 

positiewe gevolge wat vir hulle daarin opgesluit le. Andersyds laat mense na om sekere 

dinge te doen juis omdat hulle negatiewe uitvloeisels uit die interaksieproses verwag, sou 

hulle hierdie dinge doen (Mitchell 1991:479; Van der Ven 1993:68). 
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Derdens: Die interaksie tussen mense vind binne sosiale sisteme plaas. Sosiale sisteme is 

komplekse strukture van reels, waardes en oortuiginge. Hierdie sisteme oefen belangrike 

invloede uit op mense se aksies en op die interaksie tussen mense. Die sisteem kan die 

aksie en interaksie bevorder, belemmer of neutraliseer. 

Vierdens: Wanneer mens probeer om 'n sosiale sisteem te verstaan, moet daar opgelet 

word na die komplekse samehang van reels, waardes en oortuiginge, en die funksies wat 

elkeen van hierdie faktore vervul in die ontwikkeling van die sisteem. 

Vyfdens: Nog 'n interessante faktor waarvan Parsons bewus geword het, is dat die sosiale 

sisteme waarbinne die interaksie plaasvind 'n geneigdheid het om te institusibnaliseer. 

Dit is natuurlik 'n interessante vraag waarom dit gebeur: Mense se aksies en interaksies 

word normaalweg deur bepaalde reelmatighede gekenmerk. In bepaalde omstandighede 

tree mense op 'n bepaalde wyse op. Met verloop van tyd vorm die optrede binne die 

situasies bepaalde patrone. Onder dieselfde omstandighede word dieselfde dinge op 

dieselfde manier en in dieselfde tydsverloop gedoen. Hierdie patrone wat stadigaan vorm, 

spruit uit die rolle wat die betrokke persone vervul. Die spesifieke rolle weer word bepaal 

deur die onderliggende waardes, norme en reels. Die norme, waardes en reels spruit weer 

op hulle beurt uit die kultuurbedding of kader waarbinne die bepaalde sosiale sisteem 

funksioneer. 

Parsons se insigte oor sosiale sisteme is grootliks befuvloed deur ondersoeke na die 

funksionering van kleingroepe. In hierdie ondersoek was sy waarneming dat groepe altyd 

met dieselfde paar probleme geworstel het, en dat daar altyd gepoog is om al die probleme 

wat ontstaan op dieselfde wyse te probeer oplos (Van der Ven 1993:69 ). 

Die probleme waannee groepe geworstel het, het in die volgende vier groepe uiteengeval : 

Die eerste groep probleme het gehandel oor die groep se oortuiginge, waardes en norme. 

Parsons het aan hierdie problemegroep die naam "Latente identiteit" gegee (Latent 

identity I Latency), omdat dit verwys het na die onderliggende identiteit van die groep. 

Hierdie identiteit, oortuigings, waardes en norme bly latent totdat daar probleme of 

verskille opduik. Dan eers sien mens hoe wesenlik die aspekte is wat die hele tyd latent 

of onderliggend daar was. Met verwysing na die waardes, norme en reels, sou 'n mens 

ook kon se dat die groepskultuur hierdeur bepaal word (vgl. Lackey 1987:11; Parsons, 

Bales & Shils 1953:185; Steyn & Van Rensburg 1985:150). 
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'n Tweede groep probleme het gewentel rondom die samehang van die groeplede 

onderling en verhoudinge binne die groepself. Vrae soos "wat hou ons bymekaar?". Ook 

die nabyheid of mate van betrokkenheid van lede by mekaar teenoor die afstand wat daar 

ten opsigte van mekaar gehandhaafword. Na hierdie groep probleme verwys Parsons met 

die term "lntegrasie" (Integration). Dit gaan oor die kohesie, of samebindende kragte in 

die groep. Die hantering van leierskap en konflik binne die groep is maar enkele aspekte 

wat aangesny word binne hierdie groepering. Die term integrasie verwys gevolglik na die 

sosiale aspekte van groepwees (Van der Ven 1993:69; Parsons, Bales & Shils 1953:184; 

Steyn & Van Rensburg 1985:151). 

'n Derde groep kwessies waarmee groepe probleme ondervind het, het gewentel rondom 

die soort, en hoeveelheid en aard van aktiwiteite van die groep, hulle programme en 

projekte. Dit gaan hier oor wat die groep nastreef of wat hulle wil bereik. Pasons verwys 

hiema met die term "Goal Attainment". Omdat <lit op die agenda van die groep slaan, se 

hy dat <lit na die politieke dimensie van die groep verwys (Parsons, Bales & Shils 

1953:184; Steyn & Van Rensburg 1985:151). 

'n Vierde groep probleme het gehandel oor middele wat die groep nodig het soos geld, 

personeel, geleenthede, toegang. Hierdie vierde groepering van probleme kry by Parsons 

die benaming "Aanpassing" (Adaptation). Hy bedoel <lit nie in 'n passiewe sin nie, maar 

verwys in 'n aktiewesin na alles wat die groep benodig om aan te pas en te funksioneer. 

Die ekonomiese sy van die groep is hier ter sprake (Van der Ven 1993: 70; Parsons, Bales 

& Shils 1953:184; Steyn & Van Rensburg 1985:151). 

Hierdie vier groepe faktore oftewel funksies vorm die grondslag van Parsons se 

sosiologiese teorie en van sy lewensarbeid, nl: Latent identity; Integration; Goal 

Attainment en Adaptation. Parsons gebruik die eerste letters van hierdie benaminge om 

na hierdie teorie te verwys. Dit staan bekend as sy AGIL-, of dan omgekeerd, LIGA

model. Later egter meer oor die gebruik van hierdie omkeerbare akroniem. Ter wille van 

die gebruik daarvan (wat we! belangrik is soos later aangetoon word), sal die terme so 

vertaal word dat die eerste letter onveranderd bly. Daar sal dus as volg na die funksies 

van Parsons verwys word: 

Latency 

Integration = 

Goal Attainment = 

Adaptation = 

Latente identiteit (of onderliggende identiteit) 

Integrasie 

Gerigtheid I Gestruktureerdheid 

Aanpassing 
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As mens hierdie vier funksies wat Parsons onderskei in verband bring met die vereistes 

wat Van der Ven (1993:66) stel vir die kemfunksies van 'n sosiaal-wetenskaplike teorie, 

kan mens we! toegee dat al vier Parsons se funksies primere funksies is, positief en 

kompleks is. Om bloot teoreties te oordeel oor Van der Ven se vierde vereiste, naamlik 

dat die gevolge gei:ntendeerd ( doelbewus bereik) is, is moeiliker. M.i. sal mens hieroor 

net kan oordeel met verwysing na 'n spesifieke empiriese situasie. Van der Ven (1993) 

het Parsons se teorie as grondslag vir sy ekklesiologie gebruik. Hoewel hy nie weer 

terugkom na sy vereistes vir die funksies nie, moet aanvaar word dat hy tevrede was dat 

Parsons se teorie ook bevredigend beantwoord aan hierdie vierde vereiste wat hy stel. 

4.1.4 FUNKSIES EN SAMELEWINGSEKTORE 

Parsons is oortuig dat sy model nie net op kleingroepe van toepassing is nie, maar op die 

samelewing in sy geheel, en ook op elke organisasie en sosiale sisteem of verband binne 

die samelewing (vgl. Lackey 1987:xiii-xiv; 11). Wanneer sy teorie op die samelewing in 

sy geheel toegepas word, val die samelewing, in ooreenstemming met die funksies van 

Pasons, in verskillende sektore uiteen. Verskillende sosiale verbande binne die 

samelewing het telkens besondere aansluiting by 'n spesifieke funksie. Die sektore waarin 

die samelewing onderskei kan word, is naamlik die ekonomiese, die politieke, die sosiale 

en die kulturele sektore. Die ekonomiese sektor van die samelewing vind besondere 

aansluiting by die Aanpassing-funksie. Die politieke sektor van die samelewing sluit aan 

by die Gerigtheid-1 Gestruktureerdheid-funksie. Die sosiale sektor van die samelewing 

vind aansluiting by Jntegrasie, en die kulturele sektor by Latente identiteit of 

onderliggende identiteit (Van der Ven 1993:71). 

Enige sosiale sisteem binne die samelewing val binne een van die vier sektore, en 

gevolglik binne die kader van een van die funksies van Parsons. Om 'n voorbeeld te 

noem: 

'n Multinasionale besigheid wat absoluut net ingestel is om wins te maak, val 

volledig binne die ekonomiese sektor van die samelewing, en het 'n sterk verband 

met die Aanpassing-funksie. 

Die politieke party val uit die aard van die saak in die politieke kader van die 

samelewing en staan gevolglik in verband met die funksie van Gerigtheid. 
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'n Vriendekring ressorteer onder die sosiale verbande in die samelewing, waar 

Integrasie die bepalende funksie is ... 

... en die skool is in die kulturele kader, waar Latente identiteit volgens Parsons 

die belangrikste funksie is. 

Hoewel elke sosiale sisteem in die samelewing onder een van die samelewingsfunksies 

ressorteer, val alle aksie en interaksie binne enige bepaalde sosiale sisteem self weer 

uiteen in die vier funksies. As voorbeeld neem ons die multinasionale besigheidsbedryf 

wat net wil geld maak. Hierdie bedryf val binne die ekonomiese kader van die 

samelewing. W anneer daar egter opgelet word na die interaksie tussen mense binne 

hierdie bedryf, sal opgelet word dat al vier die funksies teenwoordig is: 

Alles in hierdie bedryf word gemeet daaraan of daar op die einde van die dag 'n 

wins is (Aanpassing). 

Om dit te bereik is daar 'n strategie, en 'n magdom aktiwiteite ( Gerigtheid). 

Ten spyte van die feit dat alles gerig is op wins, is die personeelverhoudinge altyd 

'n punt op die agenda (Jntegrasie ). 

Daar is ook binne die firma 'n stel ongeskrewe reels en norme wat mense se 

optrede bepaal (Latente identiteit). 

Hierdie selfde beginsel geld eweneens vir die sosiale instelling wat binne die politieke, 

die sosiale, of die kulturele kader staan. Die implikasie van hierdie aspek van die teorie is 

dus dat daar nie waterdigte skeidings tussen die funksies bestaan nie. Enige van die 

funksies kan elkeen (of enige) van die ander as onderdeel van homself he (Parsons, Bales 

&Shils 1953: 190-202; Van der Ven 1993 :73). Dit is belangrik om hierdie feit in gedagte 

te hou, veral wanneer hierdie teorie met die praktyk in verband gebring word en die 

situasie verwarrend voorkom. 

4.1.5 LIGA vs AGIL 

Die oorsprong van hierdie teorie vir die funksionering van sosiale sisteme het gele in 

kleingroepe wat in die vier bepaalde areas van hulle funksionering probleme teegekom 

het. Dit wil egter 'n teorie wees van sisteme wat goed funksioneer. In hierdie verband het 
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Parsons het die term "ekwilibrium" gebruik vir gesonde funksionering (Lackey 1987:11). 

(Tot fi:ustrasie van sy volgelinge en kritici het hy egter nooit die term behoorlik 

gedefinieer nie ). Hy het egter beklemtoon dat hoewel daar normaalweg 'n neiging tot 

ekwilibrium is, werklike ekwilibrium nooit bereik word nie. 

Om ekwilibrium in die groep, organisasie of sisteem te bereik moet daar, wat elkeen van 

die funksies betref, 'n staat van ekwilibrium wees. Met antler woorde, as daar enige 

wanbalans, verwaarlosing, of steurnis is wat enigeen van die funksies betref, beers daar 

disekwilibrium in die sosiale sisteem. In 'n sosiale sisteem wat goed funksioneer 

daarenteen, funksioneer elkeen van die onderlinge funksies bevredigend. Ter illustrasie 

beteken dit, toegepas op 'n gemeentelike situasie, die volgende: 

As dit duidelik word dat daar ernstige teologiese verskille is (latente identiteit), 

of as daar verhoudingsprobleme in die gemeente is (integrasie), 

of ernstige verskille oor wat gedoen moet word (gerigtheid), 

of as daar nie geld is nie, of ernstige verskille oor hoe die geld gebruik moet word 

( aanpassing), 

word die funksionering van die gemeente gekortwiek totdat daar weer 'n toestand van 

relatiewe ekwilibrium intree. 

Elkeen van die funksies beYnvloed die funksionering van die groep as 'n geheel. Elkeen 

van die funksies belnvloed ook elkeen van die antler funksies, en elke funksie word deur 

elkeen van die antler beYnvloed. Die invloed wat die verskillende funksies op mekaar bet, 

is egter nie altyd ewe sterk nie. In 'n bepaalde sosiale sisteem mag sommige van die 

funksies 'n geweldige invloed op die funksionering van die groep, en op elkeen van antler 

funksies uitoefen, impliseer nie noodwendig dat daar 'n staat van disekwilibrium is nie. 

Dit is normaal, aangesien sommige funksies feitlik altyd 'n sterker invloed as die antler 

uitoefen. Dit wil se, daar is gewoonlik tussen die funksies in 'n groep onderling 'n 

spesifieke rangorde,of rigting van belnvloeding. Dit is hierdie aspek van die teorie wat 

Parsons wil weergee met sy omkeerbare akroniem (vgl. Van der Ven 1993:70-72; Shaw 

1981: 106; Bourricaud 1981: 167-175; Parsons, Bales & Shils 1953: 189). 
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In 'n AGIL-sisteem sal die volgorde van belnvloeding as volg wees: 

Aanpassing 

Gerigtheid 

Integrasie 

Latente Identiteit 

Sosia/e Teorie 

Die volgorde van be!nvloeding in 'n LIGA-sisteem sal die teenoorgestelde wees: 

Latente Identiteit 

Integrasie · 

Gerigtheid 

Aanpassing 

Om die verskil tussen die LIGA- en AGIL-sisteme enigsins te vereenvoudig, is dit goed 

om in navolging van Parsons die funksies te groepeer (Van der Ven 1993 :70). 

Latente identiteit en lntegrasie word saamgevoeg. 

Hierdie groepering hou dus die volgende aspekte van die sosiale sisteem in: 

Die waardes, norme en reels van die groep, die onderliggende identiteit of karakter van 

die groep, asook alle groepsverhoudinge en onderlinge verbintenisse met mekaar. Van 

der Ven se terme hiervoor is ldentiteit en Integrasie. 

Gerigtheid en Aanpassing word ook saamgevoeg. 

Hierdie groepering behels die mag en die middele ter sake, dit is geldsake, besittings, 

posisie, magsbasisse, program en aktiwiteite. Hierna verwys Van der Ven as Beleid en 

Beheer. 

By 'n AGIL-sisteem is die rigting van bei:nvloeding vanafbeleid en beheer na identiteit en 

integrasie (vgl. Shaw 1981: 106). As voorbeeld dien weereens die besigheid wat net ter 

wille van wins funksioneer. Hierdie ekonomiese motief beheers al die antler funksies. 

Natuurlik is daar ook onderlinge verhoudinge in hierdie sisteem ter sprake, maar alles is 

ondergeskik aan die ekonomiese motief, alles wat moet gebeur soda! die geld kan inkom. 

Die hoofstroom van beihvloeding gaan uit van die beleid en beheer. As daar 

spanningsvolle verhoudinge is of as daar iemand is wat horn nie kan versoen met die 

groepsetiek nie, dan kan so 'n persoon afgedank word of self bedank. Sodra die besigheid 
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egter nie meer winsgewend is nie, disintegreer alles. Dan kan goeie werksverhoudinge of 

'n werksetiek niks doen om die kwynende besigheid te red nie (vgl. Bourricaud 1981:167-

175). 

In 'n politieke organisasie of in die weermag geld dieselfde beginsel. Die oorheersende 

motief is egter dan die mags- en beheeraspekte. Die spel om mag is hier ook veel 

belangriker as persoonlike verhoudinge of waardes en norme. 

Die mees tipiese voorbeeld van 'n LIGA-sisteem is 'n gesonde huisgesin. Die samehang 

word bepaal deur die identiteit as gesin, en deur die onderlinge verhoudinge. Dinge wat 

saam gedoen word, word gedoen om die verhoudinge te dien, en die geld en middele wat 

nodig is, <lien om die leefruimte en geleenthede te skep waarbinne hierdie verhoudinge 

uitgelewe word. Die verhouding word nie bepaal deur die mag, middele ens. nie, maar 

word daardeur gedien (vgl. Landsberger 240). 

Daar is altyd by sosiale sisteme 'n geneigdheid om 6f 'n LIGA-, 6f 'n AGIL-struktuur te 

he. Elkeen is goed op sy tyd en sy plek. 'n Besigheid wat sy aktiwiteite en beleid 

hoofsaaklik deur verhoudinge laat bepaal, en wat die materiele gewin alleen gebruik om 

verhoudinge te dien, sal waarskynlik nie lank in besigheid bly nie. As alles in 'n 

huisgesin oor mag begin gaan, en alles ingespan word om hierdie doe! te <lien, dan beers 

daar beslis nie ekwilibrium in die huisgesin nie. 

4.1.6 KRITIEK OP PARSONS 

Soos reeds gese, was Parsons op sy dag 'n baie gerespekteerde sosioloog . Nooit bet hy 

<lit egter reggekry om kritiek vry te spring nie. 

Parsons was 'n fundamentele denker - in sy eie woorde, 'n ongeneeslike teoretikus. Sy 

studies in Duitsland het beslis sy denke en werkswyse meer belnvloed as wat die 

Amerikaners kon waardeer. Byna elke Amerikaner wat oor horn skryf, kla oor hoe 

moeilik verstaanbaar, en hoogs teoreties sy denke is. Devereux (1961:2) skryf 

byvoorbeeld: " Parsons has been explaining his own theories in his own words these many 

years, but the evidence is rather impressive that he has not always succeeded in making 

himself understood... It is not only his language which has placed a barrier between 

Parsons and his readers. There is also his practice of writing at a level of sustained 

abstraction, pyramiding argument upon argument with hardly any reference to the realms 

of empirical phenomena to which they might conceivably apply". 
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Daar was 'n tydperk, min of meer van 1968 tot 1990 dat sy werk baie erg gekritiseer is. 

Daar is gepraat van 'n "post-Parsoniaanse era" in die sosiologie. Sedert die begin van die 

negentigs het die gety egter gedraai. Daar is hedendaags 'n herwaardering van en groot 

respek vir die werk van Parsons (vgl. Lochner 1993:1-2; Van der Ven 1993:68). Volgens 

Van der Ven is die omgang met die werk van Parsons by hierdie proses van 

herwaardering sekerlik meer krities as wat die geval in die vyftiger- en sestigerjare was . 

Parsons se klem om die stabiele, en soeke na ekwilibrium het horn ongewild gemaak in 

die nadraai van die rebelse sestigerjare. Ook toe sosiologie hoofsaaklik empiries begin 

werk het, het Parsons 'n fundamentele teoretikus gebly. Hoeveel kritiek sy werk ook al 

uitgelok het, dit bly beslis invloedryk. Een hoog aangeskrewe sosioloog het van Parsons 

se werk gese: " .. .it will continue to corrupt our innocence!" (Mitchell 1991:480; vgl. 

Black 1961:7). 

4.1. 7 EIE KEUSE VAN 'N SOSIALE TEORIE 

As sosiale teorie vir hierdie studie neem ek in aansluiting by, en met erkenning aan Van 

der Ven wat dit aan ons bekendgestel het, die sosiologiese teorie van Parsons. Hoewel 

hierdie studie op 'n ander aspek van Parsons se teorie fokus , is ek oortuig dat dit sin maak 

om van dieselfde basis af uit te gaan. 

Een van die belangrikste redes vir my keuse is die feit dat Pasons se teorie nie 'n geslote 

of deterministiese teorie is nie. Parsons het in hierdie verband die volgende gese: 

"Action is meaningful...only if preceded by a functionally relevant process of orientation, 

and this is possible only if some freedom exists to choose among alternative causes. If 

you have any theory of action at all, it must thus necessarily make room for an element of 

voluntarism. Without this crucial element of freedom, denied in any closed, determinate 

system, action becomes mere behavior; subjective and normative factors become mere 

epiphenomena of no causal or explanatory significance, and all notions of morality and 

responsibility become mere myths" (Devereux 1961: 13). 

As Van der Ven oor hierdie betekenisvolle aspek van Parsons se denke 'n opmerking 

gemaak het, het dit ongelukkig by my verbygegaan. Vir my is hierdie egter een van die 

heel belangrikste kwalifiserende faktore vir toepassing in 'n teologiese raamwerk. Omdat 
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<lit nie 'n geslote teorie is nie, laat <lit ruimte vir aspekte wat nie verduidelik kan word nie. 

Dit laat nl. ruimte vir die willekeurige, die morele, die normatiewe en vir die ingrype van 

God. 

4.2 DIE SOSIALE SELFVERSTAAN VAN DIE KERK 

4.2.1 SOSIALE SELFVERSTAAN IN DIE APOSTOLIESE ERA 

In die organisasie wat in Galilea deur Jesus gestig is, was geld 'n Jae prioriteit. Dit het 

baie duidelik geword toe Jesus aan die rykjong man gese het: "Net een ding komjy kort. 

Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die heme! 

he". Toe die jongman bedruk weggaan het Jesus aan sy dissipels gese: "Hoe moeilik sal 

mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom" (Mark 10:21-23; vgl. Matt 19; Luk 

18). 

In sy bergrede het Jesus sy volgelinge ook geleer: "Moeriie vir julle skatte op aarde 

bymekaarmaak waar mot en roes dit vemiel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak 

vir julle skatte in die heme! bymekaar, waar mot en roes <lit nie vemiel nie en waar diewe 

nie inbreek en <lit steel nie. Waar jou skat is, daar saljou hart ook wees" (Matt 6:19-21). 

Hierop het Jesus later uitgebrei: "Julie moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet 

ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie. Dit is alles dinge waaroor 

die ongelowiges begaan is" (Matt 6:31-32). 

Ook wat fasiliteite betref, het <lit met die bediening van Jesus maar skraps gegaan. 

"Jakkalse het gate en voels het neste, maar die Seun van die mens het nie eens 'n rusplek 

vir sy kop nie" (Matt 8:20). Toe Jesus die twaalf uitgestuur het (Matt 10), het hy vir 

hulle gese: "Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie en moenie vir 

die pad 'n reissak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie" (vgl. Mark 6; 

Luk 9). Ook toe hy die twee en sewentig uitgestuur het, het hy gese: "Moenie 'n beurs of 

'n reissak ofskoene saamdra nie ... " (Luk 10:4). 

Hierdie. Jae prioriteit wat in die dissipelkring van Jesus aan finansies en fasiliteite 

toegeken is het basies onveranderd gebly in die vroee kerk. "Die vroegste Christene het 

geen spesiale geboue vir aanbidding gehad nie, maar het in private wonings byeengekom" 
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(Herner 1988:58). Die plek wat algemeen aanvaar word as die vroegste kerkgebou is eers 

in 232-233 n.C. gebou en staan by Dura-Europos langs die Eufraat. (Vgl. Herner 

1988:58). 

Dit is dus duidelik dat die "Beheer"-funksie (Van der Ven se term), (by Parsons 

"Aanpassing" genoem) nie 'n invloedryke funksie in die funksionering van die ekklesia in 

die apostoliese era was nie. 

Ook wat die Beleids (Van der Ven) of Gerigtheid-funksie (Parsons) betref, word die 

indruk geskep dat dit ondergeskik was aan ander sake op die agenda van Jesus en van die 

vroee kerk. Van projekte en programme was daar min sprake, en die idee vat pos dat die 

"leerplan" van Jesus taamlik ongestruktureerd was. 

Wat inteme politiek en magsverhoudinge in die groep betref, het hulle van Jesus min 

aanmoediging gekry. Om die waarheid te se, Hy leer hulle om mag prys te gee eerder as 

om dit te verkry. Hy het vir hulle gese: "Julie weet dat dit by die nasies so is dat die 

regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar 

by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle 

dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is 

dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie rnaar om te 

dien en sy !ewe te gee as 'n losprys vir baie mense" (Matt 20:25-28). 

Verhouding met God en verhouding met mense staan sentraal in die boodskap van Jesus 

(vgl. Matt 22:34-40). Sy boodskap is hierin absoluut radikaal: "Julie het gehoor dat daar 

gese is: "n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand'. Maar Ek se vir julle: Julie moetjulle nie 

teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook 

die ander wang na horn toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee 

horn ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit 

vir horn twee kilometer. Gee aan horn wat iets van jou vra, en moet horn wat van jou wil 

leen, nie afwys nie. Julie het gehoor dat daar gese is: 'Jou naaste moet jy liefhe en jou 

vyand moet jy haat.' Maar Ek se vir julle: Julie moet julle vyande liefhe, en julle moet 

bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die heme!" 

(Matt 5:38-45). 

Casque (1988:72) skryf dat ten tye van die vervolging van die vroee kerk die Christene se 

geweldige liefde . vir mekaar aan alma! bekend was, in so 'n mate dat hulle soms 

onregverdiglik van bloedskande beskuldig is. 

116 



Sosiale Teorie 

Integrasie staan inderdaad sentraal in die funksionering van die apostoliese kerk. 

Die radikale leefwyse en intense verhoudinge was die uitvloeisel van 'n nuwe identiteit 

wat hulle in Christus gevind het. Hierdie nuwe identiteit beteken onder andere vir hulle: 

• Hulle is vry van alle veroordeling 

• Hulle is erfgename saam met Christus 

• Hulle is meer as oorwinnaars 

• Hulle is nuwe mense in Christus 

• Hulle is versoen met God 

• Hulle is gesante van Christus 

• Hulle is vrygespreek deur God 

(Rom 8:1) 

(Rom8:17) 

(Rom8:37) 

(2 Kor 5:17) 

(2 Kor 5:18) 

(2 Kor 5:20) 

(2 Kor 5:21) 

Hierdie nuwe identiteit het tot 'n nuwe vrymoedigheid gelei wat hulle hele !ewe bepaal 

het. 

Die kerk in die apostoliese era funksioneer baie sterk volgens die LIGA-model. Die hele 

funksionering van die geloofsgemeenskap word byna uitsluitlik bepaal deur hulle nuwe 

identiteit, hulle verbondenheid met mekaar en hulle liefde vir alle mense. Dit word ook 

duidelik geillustreer deur die uittreksel uit die brief aan Diognetus wat aangehaal word in 

die vorige hoofstuk (punt 3.1.1 ). 

4.2.2 SOSIALE SELFVERSTAAN IN DIE CHRISTENDOM-ERA 

Die Christendom-era is gebore met die bekering van Konstantyn in 312 n.C. (Wand 

1963:127). In hoofstuk 3 het ons reeds beskryfhoe Konstantyn die Christene bevoordeel 

het. Kerke en katedrale is gebou en geld en besittings is aan die kerk gegee (McManners 

1990:63). Benewens die materiele voorspoed wat die kerk getref het, is daar ook baie 

mag aan die kerk toevertrou. Biskoppe kon op stadiums siviele sake verhoor en het in 'n 

sekere sin opgetree as staatsamptenare (Hinson 1995:150). Die kerk het die vertroueling 

van die keiser geword. Konstantyn het probeer om elke aspek van die !ewe onder die 

invloed van die kerk te bring, die politiese, ekonomiese en godsdienstige (Hinson 

1995:150; Kee 1991:198; Micklem 1938:84). 

Tydens die heerskappy van Konstantyn word die kerk getransformeer van 

losgestruktureerde, vervolgde, klein groepies gelowiges, tot 'n enorme magsinstituut. 

Hiermee is die eeuelange magsdispuut tussen kerk en staat gebore. In die Katolieke vorm 
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word die toppunt van pouslike mag bereik met pous Innocentius III in 1198 tot 1216 

(Rosenburg 1988:255; Clouse 1988:255-259). Innocentius III het koning John van 

Engeland gedwing om die troon prys te gee, sodat hy dit daama as feodale Ieenheer van 

die pous kon ontvang. Toe koning Philip Augustus van Frankryk sy vrou wou verlaat vir 

'n antler, het Innocentius horn gedwing om die koningin terug te neem. Die pous en die 

geestelikes het groot mag oor die gemeenskap gehad. Aartsbiskoppe het jaarliks 'n sinode 

gehou om seker te maak dat biskoppe hulle werk doen. Oningeligtheid en kettery moes 

uitgewis word, en biskoppe moes die kerk in hulle bisdomme gereeld inspekteer (Clouse 

1988:256). 

Dit is duidelik dat die kerk na Konstantyn geweldige sterk mag gehad het, en ook genoeg 

geld om weelderige katedrale te kon bou. Die onderlinge verhoudinge binne die kerk, 

asook die verhoudinge na buite is in 'n geweldige groot mate belnvloed en bepaal deur die 

magsposisie van die kerk. Die hele identiteit van die kerk is hierdeur bei:Uvloed. 

As mens kyk na die Ned. Geref. Kerk as Protestantse verskyningsvorm van kerk in die 

Christendom-era 1 yk die prentjie nie veel anders nie. Die kerk het sy invloed laat geld op 

alle vlakke van die sarnelewing (Pieterse 1997b: 1) . Die onderwys, die regspraak en die 

media is, tot voor die politieke oorgang in 1994, geskoei op beginsels wat deur die kerk 

voorgeskryf is. 

Binne die kerk self is besluite van die hoer vergaderinge as bindend beskou vir elke 

plaaslike gemeente. 'n Eenvormige formaat is voorgehou wat deur plaaslike gemeentes 

gehuldig moes word. 

Ook van die Ned. Geref. kerk is dit waar dat die magsposisie 'n groot invloed gehad het 

op die identiteit van die kerk, en op al die verhoudinge met mense op alle vlakke. Wat 

die plaaslike gemeente betref, is die sterkste kerkraadslede gewoonlik op die 

eiendomskommissie en die fmansiele kommissie ingedeel. Wat kommissiewerk betref, 

het hierdie twee kommissies al te dikwels die septer in die gemeente geswaai. 

Dit is duidelik dat die kerk van die Christendom-era, in beide die Katolieke en 

Protestantse verskyningsvorme daarvan, volgens die AGIL-model gefunksioneer het. Die 

belnvloedingsrigting was dus vanaf Be/eid en Beheer na /dentiteit en /ntegrasie. Hierdie 

AGIL-struktuur sou ook bekend kon staan as 'n institusionele struktuur. Hierdie 

institusionele struktuur staan teenoor die relasionele struktuur (LIGA) van die 

Apostoliese era. 
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4.2.3 SOSIALE SELFVERST AAN IN DIE NUWE P ARADIGMA 

Parsons het uitgewys dat sosiale sisteme komplekse strukture is van reels, waardes en 

oortuiginge. Hierdie sisteme oefen belangrike invloede uit op mense se aksies en op die 

interaksie tussen mense. Die sisteem kan die aksie en interaksie bevorder, belemmer of 

neutraliseer (Van der Ven 1993:68). Die AGIL-struktuur (uitgang vanuit magsbasis) 

bevorder optrede, maar is oneffektiefin die oordra van waardes (vgl. Rose 1956:149, 165, 

173; Popenoe 1983:3). Waardes is we! indirek gevorm in die Christendom-era deurdat 

die kerk ander rolspelers se optrede befuvloed het, bv. die onderwys, regspraak, media, en 

ouerhuis. 

Ons het reeds aangevoer dat die era van die Christendom verby is. Vol gens Dekker 

(1995 :7) leef ons in 'n post-Christelike wereld. "De rol van de kerk als publieke 

instelling, die als zodanig invloed uitoefent op het publieke !even, is min of meer 

uitgespeeld. Daarin zal de kerk haar kracht niet (meer) moeten zoeken" (Dekker 

1995:28). 

Dit het tyd geword dat die kerk herstruktureer moet word binne 'n LIGA-struktuur. Emil 

Brunner was reeds van oordeel dat die Bybelse ekklesia nie 'n instituut was nie, maar 'n 

broederskap, 'n interpersoonlike gemeenskap van mense. Brunner het 'n redelik anti

institutere houding ingeneem, aangesien hy die institutere opset as vreemd aan die wese 

van die kerk gesien het. Ook Bonhoeffer het die kerk as 'n interpersoonlike gemeenskap 

gesien (Pieterse 1991:74). Dit het nou tyd geword om die kerk hiertoe te herstel. 

'n Anti-institusionele instelling is iets wat die afgelope aantal jaar baie algemeen word 

(Pieterse 1991 :75). Vir die kerk wat vandag missioner wil wees, het dit tyd geword om 

die institusionele model van kerkwees te verruil vir 'n relasionele model van kerkwees. 

Vervolgens sal die vier sosiale funksies bespreek word met spesifieke verwysing na die 

col wat dit binne die nuwe paradigma van kerkwees behoort te speel. 

4.3 IDENTITEIT 

In 'n organisasie met 'n AGIL-struktuur word die grootste invloed deur die Beleid- en 

Beheer-funksies uitgeoefen, met antler woorde, die ekonomiese en politieke funksies van 

die organisasie. Binne so 'n AGIL-struktuur word die tipe verhoudinge (Integrasie) en die 
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Identiteit van die organisasie grootliks (hoewel nie uitsluitlik nie) beihvloed deur die 

Beleid en Beheer-funksies (vgl. Parsons, Bales & Shils 1953:189). 

In 'n organisasie met 'n LIGA-struktuur werk dit andersom. Identiteit en Integrasie staan 

sentraal, en word alleen maar gedien deur die Beleid- en Beheer-funksies. Ons het reeds 

die keuse gemaak, naamlik dat die kerk in die nuwe paradigma volgens 'n LIGA-struktuur 

moet funksioneer. Dit spreek dus vanself dat die Identiteit 'n sentrale en invloedryke 

funksie binne hierdie paradigma sal wees. 

Van der Ven (1993:135) wys ons daarop dat 'n mens moet onderskei tussen die grondslag 

en die identiteit van die kerk. Die grondslag van die kerk het betrekking op die 

verwantskap tot die Christelike tradisie, met ander woorde, die afdeling van die breer 

Christelike tradisie waarbinne 'n spesifieke gemeente of denominasie staan (bv. Katoliek, 

Anglikaans, ens.) Die grondslag van 'n kerk word gewoonlik uitgespel in die geskrifte 

van die kerk, soos bv. die Bybel en die belydenisskrifte. 

Die identiteit van die kerk moet nie verwar word met hierdie grondslag of tradisie 

waarbinne die kerk staan nie. Waar die grondslag iets is wat oor geslagte heen vas staan, 

is die identiteit iets wat telkens weer, in die Jig van veranderende konteks en inteme 

omstandighede, opnuut geformuleer moet word (Vgl. Van der Ven 1993:135-136). 

Die versoeking is groot om, wanneer daar besin word oor die identiteit van die kerk, slegs 

in teologiese terme te dink. Dit is egter gebiedend noodsaaklik, wanneer mens in hierdie 

afdeling na die funksies van die kerk uit 'n sosiaal-wetenskaplike perspektief kyk, dat die 

inhoud of definiering van die vier funksies kongruent moet wees aan die breer raarnwerk. 

Wanneer daar dus gepraat word van die identiteit van die kerk, kan daar nie in hierdie 

afdeling gegryp word na 'n metafoor uit die Nuwe Testament nie. Vir 'n oomblik word 

daar na die kerk gekyk bloot as 'n menslike organisasie. (Dit kan vanselfsprekend nooit 'n 

mens se finale perspektief op die kerk wees nie. Tog kan dit belangrike kwessies te berde 

bring wat andersins gevaar staan om ongesiens die werk van die kerk te ondermyn). 

Die doe! is dus hier om die identiteit van die kerk te ondersoek, nie vanuit die teologiese 

perspektief nie, maar vanuit 'n sosiaal-wetenskaplike perspektief. 
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4.3.1 KONTEKS: SEKULARISERING 

Identiteit as funksie van die geloofsgemeenskap moet gestalte vind binne die konteks van 

die proses van sekularisering van die samelewing. Saam met Van der Ven (1993: 136-

144) verstaan ons sekularisering hi er in die makro-sosiologiese sin. "Dit betekent dat we 

de secularisering beschouwen vanuit het gezichtspunt van de ontwikkeling die de 

maatschappij als geheel doormaakt, namelijk die modemisering. En dus niet vanuit het 

ontwikkeling van die kerk" (Van der Ven 1993:137). 

Vanuit makro-sosiologiese perspektief kan daar in die proses van sekularisering twee 

dimensies onderskei word, naamlik 'n kulturele dimensie en 'n strukturele dimensie. Die 

kulturele dimensie beteken dat die totale werklikheid - die natuur, die maatskaplike en 

persoonlike werklikheid vir die meerderheid mense al hoe meer ont-tower word. Mense 

sien al hoe minder vir God raak in die alledaagse !ewe (Van der Ven 1993: 13 7). 

Die strukturele dimensie van sekularisasie hou in dat in ons samelewing die drie begrippe, 

singewing, lewensbeskouing en godsdiens al hoe minder met mekaar saamval. Vir baie 

mense het dit wat hulle !ewe sinvol maak, niks te doen met hulle lewensbeskouing nie. 

Mense vind byvoorbeeld sin vir hulle !ewe in hulle beroep, in hulle gesin en in die najaag 

van plesier. In elkeen van hierdie voorbeelde ontbreek dit in die meeste gevalle aan 

verder-reikende en meer diepgaande oortuiginge (vgl. Van der Ven 1993:138). 

As 'n mens die feit dat kerkbywoning besig is om te daal in verband bring met die feit dat 

mense God al hoe minder raaksien in die samelewing, en met die feit dat singewing, 

lewensbeskouing en godsdiens al hoe minder met mekaar saamval, wil 'n mens dadelik 

vra wat die kousale verbande is. Na aanleiding van die werk van die Franse sosioloog, 

Gabriel le Bras gee Van der Ven met instemming Le Bras se antwoord: "het is niet zo, 

dat de mensen niet meer naar de kerk gaan, omdat zij niet meer geloven; zij geloven niet 

meer, omdat zij niet meer na die kerk gaan" (Van der Ven 1993:140). 

4.3.2 OORTUIGING 

Van der Ven (1993: 144-197) bespreek die Identiteit van die kerk onder die hoofde 

Oortuiging, Selfverstaan (visie) en Roeping (missie). Hy stel dit dan ook duidelik dat die 

"oortuiging" die kem is van die religieuse identiteit. Die selfverstaan en roeping spruit 

voort uit die oortuiging, of kan beskou word as twee spesifieke aspekte van die oortuiging 
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van die geloofsgemeenskap. Vir die doe! van ons bespreking bepaal ons ons dus 

hoofsaaklik by hierdie kernsaak van die Identiteitsfunksie. 

Ons het reeds daarop gewys dat die Identiteit van die geloofsgemeenskap te onderskei is 

van die gemeenskap se grondslag. Die grondslag van die kerk is die Bybel (vgl. Hfst. 

2.3.1) en oorlewering. Die identiteit word van oomblik tot oomblik bepaal. Dit is die 

empiriese werklikheid op 'n gegewe tydstip. 

Ons gaan vervolgens die oortuiging as kernelement van die Identiteitsfunksie van die 

geloofsgemeenskap bespreek, as die wyse waarop konteks en grondslag in die geloofs

gemeenskap met mekaar in verband gebring word. Vir ons tyd behels dit dus die wyse 

waarop die ten dens van sekularisasie en die grondslag (of tradisie) binne die 

geloofsgemeenskap op mekaar betrek word. 

Van der Ven (1993: 141) wys op drie strategiee waarvan die kerk gebruik maak om met 

die konteks van die sekularisering om te gaan. 

induktiewe en reduktiewe strategiee. 

Dit is naamlik die deduktiewe, 

Met die deduktiewe strategie word daar uitgegaan van "... een samenstel van 

overtuigingen, die geacht worden een onveranderlijke eeuwigheidswaarde te hebben ... 

Deze teksten, tradities en gezagsdragers bezitten tezamen een heilige autoriteit die niet 

voor discussie in aanmerking komt" (Van der Ven 1993:141). Hier word daar dus geheel 

en al van die grondslag uitgegaan, terwyl die konteks gelgnoreer word. 

Met die reduktiewe strategie vorm die konteks basies die uitgangspunt, in die mate dat die 

perspektief van transendensie uit die grondslag weggesensor word. Die religieuse tradisie 

word gereduseer tot mikro- of makro-etiek. Die religieuse tradisie <lien slegs as metafoor 

(Van der Ven 1993:141). 

Die induktiewe strategie gaan uit van die religieuse ervaring. Hierna kom daar twee 

prosedures in werking wat op mekaar betrek word. Die eerste is om die ervaring in 

gesprek te bring met die religieuse tekste wat die grondslag vorm. Die tweede prosedure 

is om die religieuse ervaring met die konteks in gesprek te bring. Vervolgens word die 

twee prosedures op mekaar betrek. In die proses kritiseer die grondslag die konteks, en 

die konteks kritiseer, of stel weer kritiese vrae aan die grondslag. 

122 



Sosiale Teorie 

In die praktyk sal hierdie drie strategiee nie drie absolutes wees nie, maar eerder punte op 

'n kontinuum, waar daar - in 'n mindere of meerdere mate - groter ems gemaak word, 

hetsy met die grondslag of met die konteks. 

Ons het reeds daarop gewys dat die oorkoepelende funksie van die kerk religieuse 

kommunikasie is. Ook die inhoud en wese van hierdie kommunikasieproses is vasgevang 

in die spanning tussen grondslag en konteks. Twee aspekte van die religieuse 

kommunikasie se orientasie ten opsigte van grondslag en konteks is redelik bepalend vir 

die aard van die hele kommunikasieproses. Dit is naamlik die inhoudelike aspek, en die 

sty!. 

Die eerste aspek is die inhoud - in die geval van 'n geloofsgemeenskap - die teologie. Die 

tweede aspek is die uitdrukkingsvorm daarvan, die sty!, die aanbieding, die verpakking. 

As 'n mens hierdie twee aspekte, naamlik inhoud en uitdrukking, in verband sou bring 

met die opsie om die klem 6f op die konteks te plaas, 6f op die grondslag - word <lit 

duidelik <lat daar verskeie moontlikhede is wat bepalend is vir die spesifieke identiteit wat 

hierdie geloofsgemeenskap aanneem. 

Sommige geloofsgemeenskappe verkies om, beide wat inhoud en uitdrukking betref, 

eensydig van hul grondslag uit te gaan. As mens hulle teenoor die gesekulariseerde 

wereld sou stet, is hulle lewensvreemd wat hulle lewensuitkyk, sowel as hulle sty! van 

aanbidding betref. Voorbeelde hiervan die Amish in Pensylvania, die Mennoniete, 

fundamentalistiese Baptiste en heelwat van ons ouer N.G. predikante en kerkraadslede. 

Ek is van mening dat veral ook die A.P .K. in hierdie rigting neig. 

'n Tweede moontlikheid is om wat inhoud sowel as uitdrukking betref, die konteks as 

uitgangspunt te neem. Sommige charismatiese gemeentes val binne hierdie kategorie. 

Boustyl en die inrigting en versiering van kerkgeboue, asook die sty! van kommunikasie, 

musiek en kleredrag, weerspieel die smaak van die teikengroep wat bereik moet word. 

Wat die inhoudelike betref, word daar aansluiting gevind by gewilde selfhelp-teoriee en 

populere sielkunde. So word die krag van positiewe denke "geloof' genoem, en die 

materialistiese geneigdheid van die Westerse mense word ewe gerieflik "gekersten" m 

die welvaartsverkondiging van hierdie kerke. 

Buiten die Charismatiese kerke is daar veral onder die jeug, 'n losse groepering wat 

onderskei kan word, wat beide t.o.v. die inhoud wat hulle glo, sowel as t.o.v. die 

uitdrukkingsvorme daarvan, aansluiting by die konteks vind. Hierdie groepering glo we! 

aan 'n Hoer Mag of Energie, maar is traag om wat hulle glo spesifiek in Christelike terme 
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te definieer. Hulle is sterk anti-institusioneel, en baie oop om met ongewone uitdrukkinge 

van geestelikheid te eksperimenteer, bv. met die rastafarier-praktyke, elemente uit 

Oosterse godsdienste en New Age-gedagtes. 

'n Derde benadering wat 'n geloofsgemeenskap kan he, is om wat uitdrukkingsvorm 

betref, aansluiting te vind by die grondslag, en wat inhoud betref, by die konteks. Hulle 

verkondig dus 'n nuwe boodskap in 'n ou verpakking. Hierdie kerke sal waarskynlik 'n 

indrukwekkende (soms antieke) kerkgebou he en baie maak van liturgie, rites en simbole. 

Die predikante sal na alle waarskynlikheid 'n toga dra, en, na gelang van die denominasie, 

moontlik ook die koor. Wat die inhoud betref sal die gemeente waarskynlik pro

feministes wees, pro-gay en pro enigiets anders wat aktueel is in die (gesekulariseerde) 

samelewing. Prediking sal meer konsentreer op die immanente as die transendente temas 

in die Skrif. 

Die vierde moontlikheid is dat 'n geloofsgemeenskap wat die inhoud betref, aansluiting 

soek by die grondslag, en wat die uitdrukkingsvorm betref, by die konteks. Dit is 'n keuse 

om teologies konse1watief te wees, en wat die uitdrukking betref, liberaaL Die gemeente 

sal aansluiting vind by die konteks in die sty! van musiek en kleredrag. Die fisiese opset 

by byeenkomste sal hedendaagse smaak weerspieel. Die gemeente sal kultureel relevant 

wees in die kommunikasiestyl, en die verkondiging sal aansluit by dinge waarmee 

kontemporere mense worstel. Wat die inhoud betref, sal daar egter met groot toewyding 

gestreef word na leerstellige suiwerheid en 'n konsekwente vashou aan die grondslag. 

Ek is oortuig dat, vir die gemeente of geloofsgemeenskap wat missioner wil wees ten 

opsigte van gesekulariseerde mense, die laaste opsie die beste keuse is. Dit is my 

persoonlike keuse - 'n keuse vir leerstellige suiwerheid, en kulturele relevansie. Anders 

gestel, die keuse om teologies konserwatief te wees en wat uitdrukkingsvorm betref, 

eietyds. 

4.4 INTEGRASIE 

Nie net Identiteit nie, maar ook Integrasie is 'n sentrale en invloedryke funksie binne 'n 

organisasie wat volgens die LIGA-model funksioneer. Ons kyk dus vervolgens uit 'n 

sosiaal-wetenskaplike hoek na Integrasie as funksie van 'n geloofsgemeenskap binne die 

nuwe paradigma van kerkwees. 
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4.4.1 KONTEKS: INDIVIDUALISERING 

Integrasie as funksie van 'n geloofsgemeenskap moet dit self afspeel teen die agtergrond 

van die tendens van individualisering in die modeme samelewing. Daar is natuurlik 

verskeie oorsake vir die individualisering van die hedendaagse mens. Enkele faktore wat 

by individualisering en vereensaming meehelp, is die proses van verstedeliking, 

industrialisasie en gevolglike arbeidspesialisasie, asook 'n verlaagde moraliteit wat weer 

groter huweliks- en gesinsverbrokkeling tot gevolg het (vgl. Van der Ven 1993:202-207). 

Van der Ven (1993:203) wys nit dat verstedeliking tot gevolg het dat verhoudinge al hoe 

meer sekonder word, in plaas van primer (vgl. Dekker 1987: 119). "Aangezien ieder mens 

vele rolle vervult, investeert hij in al zijn relaties steeds slechts een dee! van zijn 

persoon ... Men beschermt zich tegen een te veel aan appels. Daardoor kan de houding 

van gereseveerdheid soms zelfs iets van wantrouwen krijgen. Dit kan leiden tot het 

gevoel nergens thuis te zijn: 'homelessness'" (Van der Ven 1993:203). 

Die hele strukturering van die hedendaagse samelewing het tot gevolg dat primere 

verhoudinge geerodeer word. Dit is dus teen die stroom van die samelewing in dat die 

geloofsgemeenskap die konteks daar moet stel vir Integrasie, wat onder andere ook 

beteken dat die konteks daargestel moet word vir die vorming van nuwe primere 

verhoudinge. 

4.4.2 PRIMERE GROEP 

Van alle tye af was die primere groep die betekenisvolste sosiale eenheid in mense se 

!ewe (Popenoe 1983:163) Die belangrikste primere groep in ons kultuur, en die meeste 

ander kulture, is die huisgesin (Rose 1956:150) Deur die veranderende samelewing het 

die gesin egter baie van sy funksies verloor. So is die meeste van die ekonomiese, 

beskermings-, opvoedkundige, en sommige van die ontspannings- of vermaakfunksies 

daarmee heen. Wat oorgebly het is die " ... affectional, sexual, and personality formational 

functions" (Rose 1956:150). Saam met die verlies aan funksies is die aantal dimensies 

wat betrokke is in hierdie verhoudinge verskraal. 

Wat primere verhoudinge met die wyere familiekring betref, is dinge in die huidige 

samelewing nog slegter daaraan toe. Betekenisvolle verhoudinge met ooms, !antes, neefs 
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en niggies was 'n vroeer tye 'n normale deel van menswees. In die hedendaagse 

samelewing het dit egter normaal geword om heeltemal hiervan ontwortel te wees. 

Met verwysing na die navorsing van Cooley, gee Rose (1956: 149) ons 'n idee waarom die 

verlies van hierdie primere verhoudinge so ingrypend van aard is: "It was one of the 

major sociological discoveries when, in 1909, Cooley pointed out that the "primary 

group" - the intimate, face-to-face association of humans - was the "cradle of personality" 

(Cooleyl909:24). Na aanleiding van die navorsing van Kai Erikson (1977), merk ook 

Popenoe op dat " ... morality, mental health, and many other seemingly personal traits grow 

out of communal stmctures, out of the relationships among people. They are not rooted 

in individuals" (Popenoe 1983:3). 

Gedurende die era van die Christendom - die tyd van Konstantyn tot die middel van ons 

eeu - het die meeste mense voldoende primere. verhoudinge gehad. Persoonlikheid en 

waardes is gevorm binne die konteks van hierdie primere verhoudinge. Die kerk het 

genoeg invloed gehad op die inrigting en funksionering van byna alle instansies 

waarbinne waardes en norme van die nuwe geslagte gevorm kon word. Waardes is 

gevorm binne instellinge wat onder baie direkte invloed van die kerk gestaan het. Hierdie 

insig is geweldig belangrik vir mense wat gefrustreerd is omdat dit lyk of die kerk en 

kategese nie meer 'n invloed op die waardes vanjongmense het nie (Vgl. Van der Ven, 

Dreyer & Pieterse l 997a; l 997b ). Deur wat Cooley ons leer, word dit duidelik dat die 

kerk deur al die jare van die Christendom nooit (self) 'n invloed op die waardes en norme 

van jongmense gehad het nie. Die kerk het egter die magsbasis gehad om die instansies te 

be!nvloed wat wel karaktervormende potensiaal het. 

Tradisioneel was dit die familie en huisgesin wat die belangrikste rol in waarde- en 

persoonlikheidsvorming gespeel het. Rose (1956: 173) verduidelik die proses van 

waardevorming as volg: "The family is not the sole influence in the socialization of the 

child, of course. But the family is not only a prime influence in itself but also helps to 

determine the relationship of the child toward other socializing influences" ... en verder ... 

"The parents thus not only offer new meanings and values to the child; they serve as 

censors to what he picks up from others (mainly other children) and to his biological 

impulses" (Rose 1956:165). 

Ons het reeds daarop gewys dat die kerk in ons tyd sy mag oor die samelewing en 

samelewingsinstansie verloor het. Die kerk wat dus nie aanpas nie, gee sy inspraak in 

waardevorming by sy lidmate en hulle kinders prys. Die geloofsgemeenskap wat vandag 
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'n invloed wil he in die waardevorming van sy lede, het geen keuse nie as om toe te sien 

dat primere groepe gevorm word waar die geloofsgemeenskap we! inspraak by het. 

Waardevorming is egter nie die enigste funksie van primere groepe nie. Die primere 

groep is meerdoelig, en die bestaan daarvan kan nie gereduseer word tot een spesifieke 

aspek daarvan nie (Popenoe 1983:163). Die hedendaagse mens is arm aan primere 

verhoudinge, met 'n gevolglike gevoel van "homelessness". Die geloofsgemeenskap wat 

die mens van vandag wil aanspreek, moet toesien dat daar 'n plek is waar sy lede, sowel as 

mense wat soekend is, emosioneel en sosiaal tuis kan kom. 

Om werklik die aard van 'n primere groep te verstaan, is dit nodig om die tipe verhouding 

te verstaan wat die lede saambind. Hierdie tipe verhouding is die basis van alle primere 

groepe. Daar kan vyf basiese kenmerke van die primere verhouding onderskei word 

(Popenoe 1983:163). 

I. Die verhoudings is nie net een-vlakkig nie. Die mense in die verhouding speel 

verskeie rolle binne die verhouding, en hulle dra baie persoonlike belange in die 

verhouding in. 

2. Die primere verhouding behels/betrek die hele mens met sy hele 

persoonlikheid, en (relatief) al die verskillende rolle wat die persoon in sy !ewe 

moet speel. Groeplede is vir mekaar van waarde in 'n verskeidenheid van hierdie 

rolle. Rose ( 1956: 150) stel dit as volg: " ... a primary group is intimate in degree: 

it is a group in which relatively we express our whole personality". 

3. Primere verhoudings behels vrye en uitgebreide, omvattende kommunikasie. 

Mense in 'n primere verhouding voe! gewoonlik dat hulle op hierdie wyse kan en 

mag kommunikeer. Wanneer daar nie primere verhouding bestaan nie, is daar 

sekere dinge wat ons nie van die persoon verwag om ons te vertel nie, wat meer is, 

ons wil dit ook nie hoor nie. Terwyl ek nie van my slagter verwag, of wil hoor 

waarom hy depressief voe! nie, dui stilswye teenoor mens se huweliksmaat op 'n 

probleem. Waar stilswye teenoor 'n persoon buite 'n primere verhouding 'n teken 

van hoflikheid is, is stilswye of ontwyking binne 'n primere verhouding in stryd 

met die verwagting. "By communicating openly, and by observing each other's 

.behavior, the people in a primary relationship reveal themselves totally, thus 

becoming more intimate" (Popenoe 1983:164). 

127 



Sosiale Teorie 

4. Omdat pnmere verhoudinge baie persoonlikheidsaspekte betrek, is sulke 

verhoudinge emosioneel belade. Dit is belangrik dat daar nie noodwendig 'n sterk 

emosionele aangetrokkenheid hoef te wees nie. Al is daar 'n weersin, of spanning 

tussen sommige van die lede, sal die groep steeds funksioneer. Lede wat 'n afkeer 

van mekaar het, bly lede van die groep omdat hulle iets anders as 

"aangetrokkenheid" daar kry, bv. respek, aanvaarding, ondersteuning, of voordeel 

op enige ander vlak. 

5. 'n Primere verhouding kan nie maklik oorgedra word van een persoon na 'n 

ander nie. Die rede hiervoor is dat die hele verhouding 'n reaksie of respons is op 

die persoon se unieke kombinasie van persoonlikheidseienskappe. 

Bloot vir interessantheid - beide Shaw (1981:169) en Popenoe (1983:155) glo dat die 

ideate grootte vir 'n kleingroep vyf mense is (vgl. ook Slater 1958). 

Primere groepe besit die potensiaal om 'n omvattende impak op mense se !ewe te maak. 

Dit laat die ruimte om kognitief, konatief en affektief geihtegreer te word - 'n plek waar 

ons verstaan (en twyfel) met vrymoedigheid gedeel kan word, waar mense wat omgee 

mekaar aanspoor, waar geihdividualiseerde mense hulle eerlike gevoel kan dee!. " .. the 

Feeling function allows us the capacity for intimacy. As such it is a primary source of 

life. Research psychology has taught us that to be is to be with. Martin Buber said that all 

real living is meeting. In short, we can't be human alone. As the Russians concluded in 

their study on loneliness, isolation and loneliness shortens life dramatically" (Oswald & 

Kroeger 1988:101; vgl. Buber 1971). 

"Hoe goed is dit as broers (en susters) eensgesind saamwoon" (Psalm 133:1). 

4.5 BELEID 

4.5.1 KONTEKS: VERBRUIKERSMENTALITEIT 

Beleid as sosiale funksie van die geloofsgemeenskap moet vorm kry teen die agtergrond 

van die verbruikersmentaliteit in ons samelewing. 
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Daar is verskillende faktore wat die verbruikersmentaliteit in ons samelewing belnvloed. 

Enkele hiervan is 'n kapitalistiese ekonomie, industrialisasie, massaproduksie, die 

advertensiewese asook skommelinge in die politiek (vgl. Van der Ven 1993:284-285). 

Die hartverskeurende sy hiervan is dat hierdie verbruikersmentaliteit nie beperk bly tot 

produkte en die materiele nie. Mense ontwikkel ook 'n verbruikersmentaliteit ten opsigte 

van mense en verhoudinge (vgl. Van der Ven 1993:203-204). Dit kan dus verwag word 

dat die hedendaagse mens ook vanuit hierdie verbruikersmentaliteit teenoor die kerk sal 

op tree. 

Met "verbruikersmentaliteit" word in hierdie hoofstuk bedoel die toename in die strewe 

om eie behoeftes te bevredig, en die verwesenliking van eie belang (Van der Ven 

1993:284). 

4.5.2 DIENS 

Die Beleid-funksie verteenwoordig die politieke dimensie van die funksionering van 'n 

organisasie. Dit spreek die agenda en aktiwiteite, beleid, programme en projekte aan. In 

'n AGIL-struktuur is die Beleid-funksie 'n invloedryke en toonaangewende funksie. Dit 

was die geval met die kerk in die era van die Christendom. Die kerk in die nuwe 

paradigma beho01i egter volgens 'n LIGA-struktuur te funksioneer. In 'n LIGA-struktuur 

"heers" hierdie "politieke dimensie" nie, maar is die uitsluitlike doe! daarvan om die 

Identiteit-funksie, en die verhoudinge binne die sisteem (Integrasie) te dien. Bo-oor die 

agenda en aktiwiteite, bo-oor die beleid, programme en projekte staan dus groot, die 

woord "diens" geskryf. 

Die antwoord van die geloofsgemeenskap teenoor die verbruikersmentaliteit van die 

samelewing waarin ons leef, is dan ook opgesluit in die begrip "diens". Die 

geloofsgemeenskap dien onbaatsugtig, en wil elkeen daarby betrokke aanspoor hiertoe, en 

vir horn of haar die geleentheid skep tot diens. Die hele agenda van die gemeente, al die 

aktiwiteite, programme en projekte moet die geleentheid skep vir onbaatsugtige diens. 

Die Beleid-funksie behels beide die prosesse van beleidsvorming en die beleids

uitvoering. Ook die strukturering van die formele beleidsorganisasie kom hier ter sprake 

(vgl. Van der Ven 1993:334). 

Ten einde die strukturering van die beleidsorganisasie beter te verstaan, word 'n vlugtige 

historiese blik hierop gewerp. 
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Die Katolieke kerk het sy beslag gevind en gewen aan sy invloed in die tyd waarin die 

monargiee in Europa op hulle sterkste gestaan het. Dit is gevolglik ook nie vreemd nie 

dat, toe die kerk sigself moes struktureer, dit gedoen is op basies dieselfde patroon as die 

staat. Onderstaande dien as voorbeelde: 

Met verloop van tyd ontwikkel dinge so dat die kerk in die persoon van die pous 'n 

monarg het wat die finale se het in die kerk. In die Vatikaanstad word vir die pous 'n 

paleis gebou, en die pouslike wag kom tot stand. Die kleredrag, hooftooisels en relikwiee 

herinner sterk aan '.n koningshuis. Die pous groei in mag gelyk aan, en soms groter as die 

van konings. 'n Hierargie van ampte ontwikkel soos in die staatsdiens. Om die 

heerskappy te vergemaklik, word die "Ryk" opgedeel in bisdomme en parogiee. 

Wat die strukturering van beleidsvorming binne die Protestantse kerke betref, is dit weer 

die ooreenkomste met die parlementere regeringsvorm wat merkwaardig is. 'n Vergader

ing (Parlement I Sinode) neem die hoogste gesagsposisie in wat vroeer deur die monarg 

beklee is. Daar is selfs 'n sterk ooreenkoms tussen die prosedure en die amptenary van 'n 

Sinodevergadering en 'n Parlementsitting. Dit is waarskynlik ook meer as toeval is dat die 

Sinodale sentrum in die Kaap net om die hoek van die Parlementsgeboue af is. Op 

plaaslike vlak sou daar weer 'n groot ooreenkoms uitgewys kon word tussen die 

werkswyse van die kerkraad en die munisipale raad. Basies dieselfde 

vergaderingsprosedure word gevolg - en komitees en kommissies doen die werk tussen 

vergaderinge. In die klirnaat van euforie oor en verheerliking van die demokrasie word in 

die V.S.A. die Congregational kerk gebore, waar nie net die kerkraad nie, maar die hele 

gemeente stemreg het. 

Toe die Charismatiese kerke in die laaste kwart van die twintigste eeu begin opbloei het, 

was daar reeds onder mense 'n ontnugtering t.o.v. burokratiese stelsels. In die proses van 

beleidsvorming binne hierdie kerke word daar hoofsaaklik gebruik gemaak van 

bestuursbeginsels wat in die besigheidswereld geleer is. Doelstellings en doelwitte word 

geformuleer en geevalueer - besluite word vinnig geneem en die pastoor tree op as 

uitvoerende direkteur wat kan "hire and fire" soos hy goed dink. 

Dit is opmerklik dat die denominasie waar die proses van beleidsvorming ooreenstem met 

wat vir die sekulere mens as "normaal" voorkom, in elke era die kerk is wat fenomenale 

groei toon. In die werk van de Maistre in die negentiende eeu word, in opposisie teen 

sekere demokratiese tendense, absolute monargie as die fondament van Christelike 

Europa beskryf. In dieselfde asem pas hy dan hierdie konsepte van soewereiniteit en 
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absolute monargie toe op die posisie van die pous in die kerk (Kiing 1968: 12). In hierdie 

tyd van die monargiee groei die Katolieke kerk van 'n klein minderheid tot 'n wereldkerk. 

Ten lye van die revolusies in Europa en die vestiging van parlemente groei die 

Protestantse kerk hand oor hand ten koste van die Katolieke kerk. In ons leeftyd in Suid

Afrika groei die Charismatiese kerke teen 'n fenomenale koers terwyl die susterskerke 

kwyn (Hendriks 1995:35-58: 1996a:l38-478). 

Dit is opmerklik dat denominasies dit bykans heeltemal onmoontlik vind om uit te breek 

uit 'n bepaalde vorm van beleidsvorming om 'n meer resente struktuur van beleidsvorming 

te vestig. Daar word hoogstens enkele oppervlakkige aanpassings gemaak, maar 

onderliggend leef die uitgediende struktuur van beleidsvorming ongehinderd voort. Die 

hoeveelheid energie wat gefuvesteer word om die veranderinge op die oppervlak moontlik 

te maak, is fenomenaal. Dit is geen wonder nie <lat hierdie kerke wat die aanpassings 

maak nooit op die lange duur die groei kan ewenaar van kerke wat sonder die bagasie van 

'n ou struktuur sonder meer besluite neem op 'n manier wat vir die mense van die <lag die 

meeste sin maak nie. 

Vir 'n kerk wat verstaan <lat dit sy roeping is om transformerend te wees, om 'n invloed te 

he op mense se lewens, hou dit 'n bepaalde insig in. 'n Gemeente of denominasie wat nie 

genee is om net na binne gerig te wees, en net die getroue volgelinge tervrede te hou nie, 

maar getrou wil wees aan die roeping van die Here om die sout vir die aarde en die Jig vir 

die wereld te wees, moet selfkrities na sy vorm en beheerstruktuur gaan kyk ten einde 

werklik transformasie in mense se lewens mee te bring. Hoekendijk skryf oor die gevaar 

dat die verkondiging in die kerk geneutraliseer word deur sy strukture. "Eigentijdse 

verkondiging wordt door een niet-eigentijdse structuur van de kerk grotendeels 

geneutraliseerd" (Hoekendijk 1964:79) . 

Vir die getroue (en ouer) volgelinge hou enige kerk se struktuur en vorm van aanbidding 

sekuriteit en betekenis in. Solank hierdie beheerstruktuur egter deur nuwelinge in die 

geloof as vreemdsoortig, verouderd, en tekenend van een af antler era uit die verlede 

beleef word, sal hierdie kerk grootliks ge!soleer wees van sy konteks, en gevolglik 

geweldig beperk word wat sy transformatoriese invloed betref. 

Die struktuur van die monargie, die parlementere struktuur, en die struktuur wat ontleen is 

aan die besigheidswereld het een ding in gemeen: Dit is strukture wat gefunksioneer het 

in die era van die Christendom, en al drie is tipiese voorbeelde van AGIL-strukture. 
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Die bekendste relasionele struktuur in ons samelewing is die huisgesin. Met die swaai 

van die pendulum weg van die AGIL-struktuur, sal die huisgesin as model na alle 

waarskynlikheid groat invloed uitoefen op die strukturering van die kerk in die 

opkomende era. 

Ons het hier te doen met twee wesenlik uiteenlopende benaderinge tot die orde in die 

kerk: Kerklike wette, gesag en reels het in een beskouing die finale gesag. Dit is 

rigtinggewend, bepalend, finaal, dominerend. In die ander beskouing speel die kerklike 

reels 'n ondergeskikte en dienende rol (vgl. Kiing 1968:9). Laasgenoemde is eie aan 'n 

LIGA-struktuur. 

'n Hierargiese model kan as volg grafies voorgestel word: 

AG IL-model. 

@ 
@@ 

@@@@@ 
@@@@@@@ 

@@@@@@@@@ 

Christus is die hoof van die kerk. In die piramide heers elke vlak oor die vlakke wat 

daaraan ondergeskik is. In die geval van die Katolieke kerk is die pous aan die spits. In 

die Protestantse kerke is <lit nie 'n enkele persoon nie maar 'n Sinode. In die Katolieke 

kerk word die hierargie deur die verskillende ampte gevorm. In die Protestantse vorm is 

dit vergaderinge wat die hierargie vorm. In die model uit die besigheidwereld sal die 

hierargie waarskynlik minder vlakke he, maar die persoon aan die spits sal absolute mag 

oor alma! he. Hierdie is 'n AGIL-model. 
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Die LIGA-model kan deur 'n omgekeerde piramide voorgestel word. Leiers heers nie oor 

hulle ondergeskiktes nie, maar bedien hulle met die onderskeie gawes wat hulle ontvang 

het, bv. leierskap, lering ens. Eintlik moes die simboliese voorstelling nou nog net kon 

wys dat God die hele gemeente in Sy hand hou. 

LIGA-model. 

©©©©©©©©© 
©©©©©©© 

©©©©© 
©©© 

© 

Reeds in hoofstuk 2 het ons 'n keuse gemaak VIr 'n dialogiese of simrnetriese 

komrnunikasiestruktuur binne die gemeente. 'n AGIL-struktuur is uit die aard daarvan 

asimmetries. Dit is veral m.b.t. die vergaderinge van die kerk waar dit duidelik beleef 

word. Kerkvergaderinge in die kerke van die Christendom is te organisatories en 

wetgewend van aard. As die eerste tree in 'n regte rigting, kan daaraan gewerk word om 

dit geleenthede te maak waar die Identiteit- en Integrasie-funksies sterker figureer. As 

sinodevergaderinge maar omskep kon word in visie-gewende, inspirerende identiteit

vormende konferensies ... as 'n Ringsvergadering as belangrikste doelwit die vorming van 

'n netwerk van ondersteunende verhoudinge het en dit realiseer - dan het die kerk 'n paar 

belangrike tree gegee op die pad om 'n dinamiese invloed op ons land te he, te wete om 

transformerende kerk te wees! 

4.6 BEHEER 

Die Beheer-funksie is deur Parsons die "Aanpassings"-funksie genoem omdat dit die 

faktore raak wat dit vir die organisasie moontlik maak om (in die aktiewe sin) in hierdie 

wereld aan te pas. Die Beheer-funksie sluit sake soos finansies, fasiliteite en materiele 
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middele in. In 'n AGIL-organisasie in die ekonomiese sektor, byvoorbeeld 'n 

multinasionale besigbeid, sal dit die mees invloedryke funksie wees (vgl. Parsons, Bales 

& Shils 1953:189). 

Omdat die kerk van die nuwe paradigma egter volgens die LIGA-model behoort te 

funksioneer, sal die rol van die Beheer-funksie gedefinieer word deur die Identiteit van 

die geloofsgemeenskap, asook deur die aard van die verhoudinge binne die 

geloofsgemeenskap (Integrasie). 

4.6.1 KONTEKS: KALKULARISERING 

Die rol wat finansies en fasiliteite behoort te speel in die funksionering van die 

geloofsgemeenskap moet vasgestel word teen die agtergrond van die tendens van 

"kalkularisering" in die samelewing. Hoewel kalkularisering verband hou met die 

tendens van materialisme, is dit 'n fyner gedefinieerde begrip met 'n smaller 

betekenisveld. Hoewel dit nie 'n algemeen bekende begrip vir teoloe is nie, sal ons die 

term so gebruik, soos deur Van der Ven voorgestel (Van der Ven 1993:374). 

Van der Ven (1993:374) definieer kalkularisering as " ... het proces waardoor de 

maatschappelijke en persoonlijke interactie tussen mensen in toenemende mate bepaald 

wordt door het berekenend afwegen van kosten en baten met het oog op het bereiken van 

een goed. Dit goed kan een prodnkt of dienst zijn". In Afrikaans gese, mense bereken 

onwillekeurig of hulle waarde vir hulle geld kry. Of anders gestel, daar is by die 

hedendaagse mens 'n onwillekeurige geneigdheid om die waarde van dinge in terme van 

geld te bereken. 

Dit spreek vanself dat die waarde van die kerk se boodskap, en die waarde van die dinge 

wat in 'n geloofsgemeenskap gebeur, nie in terme van geld bereken kan word nie. Om te 

se dat hierdie lewensuitkyk van kalkularisering nie in die kerk hoort nie, is egter makliker 

gese as gedaan. 

4.6.2 BELE IN MENSE 

In die era van die Christendom was die kerk se fasiliteite 'n hoe prioriteit. In beide die 

Katolieke en Protestantse verskyningsvorme is groot kerkgeboue met duur boustyle 
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gebou. Byna sonder uitsondering besit gemeentes hulle eie persele met uitgebreide 

fasiliteite wat dikwels net 'n enkele dag per week benut is. 

Wanneer mense egter hedendaags ontstoke raak oor die duur kerkgeboue en die Jae 

benutting, is hulle ontstokenheid gewoonlik meer vanuit die samelewingstendens van 

kalkularisering as uit Christelike oortuiging gebore. 

Die korrektief wat die LI GA-model van kerkwees wil bring, le nie op die vlak van meer 

of minder geboue, of eenvoudiger of luukser fasiliteite nie. Die korrektief le in die 

beginselbesluit om in mense te be!e eerder as in fasiliteite. Iets van die diskrepansie in 

die Christendom-era kan gesien word wanneer, in die begroting van byna enige gemeente, 

die bedrae wat aan die eiendomskommissie en die getuienis of gemeentebedienings

kommissie toegeken is, met mekaar vergelyk word. 

Ek het iets van die funksionering van 'n LIGA-model-geloofsgemeenskap beleef toe ek in 

1996 'n Evangeliese bediening in Londen besoek het. Hulle hoofkantoor is 'n huis in 'n 

swakkerige dee! van Londen. Na 'n Jang gesprek het die persoon met wie ek die afspraak 

gehad het my na hulle boekekamer geneem en het hy begin om vir my boeke te gee -

soveel dat iemand my moes help dra het. Hulle wou nie 'n pennie neem vir die boeke nie. 

Toe ek wou aandring om minstens 'n donasie te gee, het die persoon gese dat juis dit hulle 

beginsel is. Hulle be!e nie in geboue nie, maar in mense. 

Ten tye van die hippie-herlewing het dit blykbaar meermale gebeur dat daar na 'n 

byeenkoms 'n kollektebordjie omgestuur is, en dat die voorganger vir die mense se: "Die 

wat het ... gee! Die wat nodig het ... neem!" 

Om in mense te bele, is om te be!e in opleidingsmateriaal, m groeigeleenthede, in· 

verhoudinge, in uitreikgeleenthede na die wereld. Dit is om te bele in dinge en projekte 

wat 'n verskil maak in mense se lewens, om 'n oop hand te he vir die wat swaarkry. As 

fasiliteite nodig is, moet dit geskep word. Die prioriteit moet egter altyd bly om in mense 

te bele eerder as in strukture. 

4. 7 IMPLIKASIES VAN DIE SOSIALE TEORIE 

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die keuses op makrovlak, mesovlak en 

mikrovlak met mekaar verband hou en nie los van mekaar kan funksioneer nie (vgl. 

Parsons, Bales & Shils 1953:190-202). Dit term "makrovlak" verwys na die 
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funksionering van die betrokke organisasie binne die samelewing. "Mesovlak" verwys 

na die funksionering van die organisasie sigself, en "mikrovlak" verwys na die invloed 

van die organisasie op individuele mense. 

'n Organisasie wat dit ten doe! stel om geld te maak, staan op makrovlak binne die 

ekonomiese sektor van die samelewing. Om effektief te wees, moet hierdie organisasie, 

op mesovlak volgens 'n AGIL-struktuur ingerig word. Die invloed op mikrovlak is dat 

die organisasie individue van hulle oortollige geld verlos - in ruil vir sekere dienste of 

produkte natuurlik! 

'n Organisasie wat mag wil bekom om 'n spesifieke saak te steun of te verhoed, staan op 

makrovlak binne die politieke sektor van die samelewing. Op mesovlak moet hierdie 

organisasie om effektief te wees volgens 'n AGIL-struktuur ingerig word. Die invloed 

van die organisasie op mikrovlak is <lat dit opinies befuvloed en mense se steun werf of 

verloor vir bepaalde sake. 

W anneer 'n organisasie dit ten doe! stel om persoonlike verhoudinge te bevorder, Je 

hierdie organisasie binne die sosiale sektor van die samelewing. Die organisasie moet, 

om effektief te wees volgens 'n LIGA-struktuur ingerig word. Die effek op mikrovlak is 

dat mense wat betrokke is by die organisasie dieper persoonlike verhoudinge ontwikkel. 

'n Organisasie vir wie die identiteit van mense die hoofsaak is, le binne die kulturele 

sektor van die samelewing. Op mesovlak moet hierdie organisasie vir maksimum 

effektiwiteit volgens die LIGA-struktuur ingerig word, en hulle besig hou met die 

worsteling tussen grondslag en konteks. Die effek op die !ewe van die individue wat 

betrokke is, is dat !utile verdiep word in hulle identiteit en dat hulle identiteit vir hulle 

helderder en kosbaarder word. 

Die kerk in die Christendom-era was ingerig volgens die AGIL-struktuur en het binne die 

politieke sektor van die samelewing gestaan. (Daarom al die diskussies oor die 

verhouding tussen kerk en staat in die dogmatiek, kerkgeskiedenis en kerkreg). Die 

struktuur wat die kerk gekies het, het tot gevolg dat die kerk nie by magte is om self 

waardes en norme te vorm nie. Die politieke invloed van die kerk het egter die steun 

gewen en die instansies be"invloed wat we! waardes kon vorm. 

Die Christendom-era is egter verby en die kerk het nie meer hierdie invloed nie. Die Ned. 

Geref. Kerk is nou maar net 'n onbelangrike "opposisieparty" - maar steeds binne die 

politieke sektor van die samelewing. 
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Die geloofsgemeenskap wat in die nuwe samelewing wil sien <lat mense verander en <lat 

waardes en norme gevorm word, sal ondubbelsinnig volgens 'n LIGA-model ingerig moet 

word, en as sodanig nie dee! uitmaak van die politieke sektor van die samelewing nie, 

maar van die kulturele (identiteit-vormende) en sosiale (verhoudingsvormende) sektore 

van die samelewing. 

Die vraag is egter of die sprong wat gevra word, te groot is vir baie gemeentes van die 

Ned. Geref. Kerk. Die ommeswaai van 'n AGIL- na 'n LIGA-struktuur is geweldig 

ingrypend. Baie ouer mense (die wat tans in die leiersposisies in die kerk sit) het 'n groot 

waardering vir die kerk soos <lit is. Hulle waardes is reeds gevorm in die tyd toe die kerk 

nog invloed gehad bet. Die kerk soos wat hulle <lit leer ken het, is vir hulle kosbaar. Dit 

is seker ook nie reg om hulle <lit te ontneem nie. 

Die enigste manier om die ouer lidmate nie te beroof van geloofsuitdrukkinge wat vir 

hulle kosbaar geword het nie en terselfdertyd die ruimte te skep vir gemeentes wat 

missioner, transformerend betrokke wil raak by die samelewing, en hul totale 

funksionering as gemeente na 'n LIGA-struktuur om wil swaai is om groter ruimte te laat 

vir pluriformiteit binne die kerkverband. Calvyn het nooit die eenheid van die kerk as 'n 

uniformiteit verstaan nie, maar as 'n openbaring van die katolisiteit van die kerk wat 

verskeidenheid kon omvat (Jonker 1990:35; Lamprecht 1997:123). Lamprecht 

(1997: 124) skryf vervolgens: 

"Die konsekwensie van hierdie vertrekpunt is dat die verskeidenheid of 

pluriformiteit van die kerk ruimte daarvoor maak dat 'n groot aantal kerke ( d.i. 

gemeentes) naas mekaar kan bestaan sonder dat dit noodwendig as 'n 

verskeurdheid van die een liggaam ervaar word. Die veelheid van kerke word as 

openbaring van die een liggaam (kerk) van God verstaan en die dringende appel 

en eis van die Skrif om die eenheid van die kerk te bewaar, word nie meer gesien 

as van toepassing op die institutere bestaan van die reformatoriese kerk nie. 

Terselfde1iyd word dit moontlik om te ontkom aan die gevaar om op 'n sektariese 

wyse die eie kerkformasie as die enigste ware kerk van Christus te beskou ... 

Wanneer daar dus geen ruimte meer (is) binne die kerk vir die Katolieke volheid 

van verskeidenheid nie; wanneer eenheid met uniformiteit gelykgestel word; 

wanneer daar in die kerk nie meer onderskei word tussen die fundamentele waarin 
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alma! <lit om Christus ontwil met mekaar eens moet wees en die nie-fundamentele 

waarin daar we! verskil kan wees nie, is <lit onmoontlik om die eenheid te 

bewaar." 

"Soos sake tans binne die kerke van gereformeerde belydenis staan, word 

kerkeenheid verstaan as iets wat alleen moontlik is waar volledige uniformiteit en 

ooreenstemming tussen die betrokkenes bestaan" (Lamprecht 1997:125). 

Met verwysing na die wegbreek van die Gereformeerde kerke in 1859 en die A.P.K. in 

1987, se Lamprecht <lat 'n gedwonge uniformiteit een van die grootste oorsake is van 

kerkskeuring. Hy beweer <lat kerkskeuring "sal ... nimmereindigend repeterend 

voortgaan solank nie aanvaar word <lat daar binne die eenheid van die kerk ruimte vir 

verskeidenheid in geloofsbelewing en vroomheidstipe is nie ... " (Lamprecht 1997:125). 

Lamprecht (1997:126) is van mening <lat daar oor die verstaan en interpretasie van 

verskeidenheid of pluriformiteit aan die een kant en verskeurdheid aan die antler kant 

beslis nie eenstemmigheid onder die kerke van gereformeerde belydenis in Suid-Afrika 

bestaan nie. "Vir sommige is gesonde verskeidenheid gelyk aan sondige verskeurdheid 

terwyl vir andere die bestaan van 'n veelheid van kerke sinoniem is met 'n ryke gesonde 

verskeidenheid" (1997:127). 

"Die beginsel van die Reformasie was <lat daar eenheid moet wees in die wesenlike en die 

fundamentele, maar 'n groot mate van vryheid in die middelmatige" (Lamprecht 

1997:128). 

Daar is 'n wesenlike gevaar <lat, as die Ned. Geref. Kerk nie ruimte skep vir splintemuwe 

geloofsgemeenskappe wat ingerig word volgens 'n LIGA-struktuur, en missioner gerig is 

op die jonger generasies nie, die kerk binne twintig jaar soos in Europa net vol gryskoppe 

sal sit. Die probleem met afttigting as wyse van vermeerdering is <lat die nuwe gemeente 

'n kloon van die moedergemeente is, en dieselfde teikengroep as die oorspronklike bereik. 

Binne 'n konteks waar daar nie sprake is van uniformiteit binne die samelewing nie, sal 'n 

denominasie wat missioner wil wees nie net kan staatmaak op afttigting as wyse van 

vermeerdering van gemeentes nie. Die Ned. Geref. Kerk sal ook binne die grense van ons 

land ruimte moet laat vir kerkplanting. 
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4.8 SAMEVATTING 

Die vraag na die sosiale teorie wat nodig is om die funksionering van 'n rnissionere 

geloofsgemeenskap te verstaan, word in hierdie hoofstuk nader ondersoek. Saam met 

Van der Ven (1993) vind ons aansluiting by die LIGA- of AGIL-model van Parsons. In 'n 

organisasie wat volgens 'n AGIL-struktuur funksioneer, het die magstrukture en rniddele 

(geld en goed) 'n groter invloed as die identiteit en onderlinge verhoudinge binne die 

organisasie. In 'n organisasie met 'n LIGA-struktuur is die omgekeerde waar. Daar word 

aangetoon dat die kerk vir die afgelope 1600 jaar hoofsaaklik volgens die AGIL-model 

gefunksioneer het, maar ook dat dit noodsaaklik geword het dat die kerk in die nuwe 

paradigma sal moet fimksioneer volgens die LIGA-model. Dit beteken dat Identiteit en 

Integrasie die bepalende funksies binne die kerk behoort te wees. 

Die belangrikste aspek van die Identiteit-funksie is die worsteling tussen grondslag en 

konteks. Dit is belangrik vir 'n geloofsgemeenskap wat missioner wil wees om die inhoud 

van religieuse kommunikasie kompromieloos aan die grondslag (Bybel) te orienteer, en 

die vorm of verpakking daarvan aan die spesifieke konteks. Met die bespreking van 

Integrasie word gewys op die belang van primere groepe en primere verhoudinge as 

enigste konteks vir waardevorming. Die Beleid-funksie moet in die kerk altyd deur 'n 

diensmotief gedra word wat in skrille kontras staan met die hedendaagse 

verbruikersmentaliteit. Mense is die kerk se grootste bate. Die kerk moet in mense be!e 

eerder as in geboue of die instandhouding van burokratiese strukture. 

Die sosiale analise toon aan dat die kerk nie jong lidmate se waardes sal kan vorm solank 

die dit volgens die A GIL-model funksioneer nie. 

Die Ned. Geref. Kerk sal ruimte moet skep vir kerkplanting soda! daar nuwe gemeentes 

kan wees wat hulle toespits op nuwe teikengroepe wat nie deur die bestaande gemeentes 

bereik word nie. 
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HOOFSTUKS 

P ASTORALE TEORIE VIR DIE 
FUNKSIONERING VAN 'N 
GELOOFSGEMEENSKAP 

5.1 KEUSE VAN 'N PASTORALE TEORIE 

Die grondslag vir die prakties-teologiese blik op die kerk is die kerk se funksies (Pieterse 

& Breytenbach 1992:101; Pieterse 1993:158). Noudat ons klaar die funksionering van die 

kerk vanuit sosiaal-wetenskaplike perspektief beskou het, volg dit dat mens ook die kerk 

se funksionering vanuit 'n teologiese of pastorale perspektief sal wil beskou (vgl. Pieterse 

1993: 160). 

Toe ons die kerk uit sosiaal-wetenskaplike perspektief beskou het, het ons dit gedoen aan 

die hand van 'n sosiaal-wetenskaplike teorie. Ten einde 'n grondige teologiese perspektief 

op die kerk te kry, is dit eweneens nodig om ons vertrekpunt vanuit 'n wyd-aanvaarbare 

teologiese teorie te neem. 

Pieterse (1993: 160) stel dit so: "Binne die teologiese dimensie van die kerk fokus 'n 

funksionele perspektief op die gemeente op die klassieke teologiese funksies van die kerk. 

Hierdie funksies het te make met die opdrag van die gemeente soos ons dit in die Bybel 

interpreteer. Dit is teologies normatiewe funksies wat van die begin af onomstrede 
• 

aanvaar is". Die pastorale funksies van die gemeente tros saam onder vier hooffunksies, 

aldus Pieterse (1993: 160 vgl. Pieterse & Breytenbach 1992: I 03). 

Die vier funksies waaronder die antler funksies groepeer is leiturgia ( aanbidding of 

viering), kerugma (verkondiging), koinonia (gemeenskap - in Engels "fellowship") en 

diakonia (di ens). Marturia (getuienis) en didache (lering) sou by kerugma kon ressorteer, 

en paraklese (sorg of pastoraat) by koinonia (Pieterse & Breytenbach 1992: 103; Pieterse 

1994: 160). Hierdie spesifieke ordening is nie noodwendig 'n vaste patroon nie. "Die 

gebruik van hierdie klassieke vierdeling (kerugma, leiturgia, koinonia, diakonia) van 

pastorale funksies is egter aan te beveel, aangesien dit eenvormigheid in ons begrippe in 

die vak bewerk en begripsverwarring uitskakel" (Pieterse 1993:160). Die historiese 
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ontwikkeling van hierdie teologiese vierdeling kan nagegaan word in die volgende werke: 

Bohren 1960; Baumler 1984:60; Henau 1988:15; Schippers 1988:475-479; Pieterse 

1991 :66-67; Pieterse & Breytenbach 1992 en Pieterse 1993. 

Voordat die keuse van die pastorale funksies waarop die teorie gebaseer word, 

gefinaliseer kan word, is dit belangrik dat dieselfde kriteria daarop toegepas word as wat 

gebruik is by die keuse van die sosiale kernfunksies. Die doe! van hierdie kriteria is om 

onderskeid te tref tussen handelinge of gebeure wat as kernfunksies beskryf sou kon word, 

en funksies wat meer ondergeskikte aspekte van die aktiwiteite van die kerk uitmaak 

(Sien 4.1 vir 'n vollediger uiteensetting). 

Van der Ven (1993:65-67) gebruik in sy ekklesiologie die volgende vier begrippe as 

onderskeidskriteria in die besluitnemingsproses ten opsigte van die sosiale funksies. Ook 

elkeen van die pastorale kernfunksies van die gemeente sal nou aan hierdie vier vereistes 

moet voldoen. Dit beteken gevolglik: 

Die pastorale funksies sal primere funksies moet wees, met antler woorde, dit 

moet konstant of gereeld voorkom, en dit moet van lange duur wees. 

Dit moet positiewe funksies wees wat gewenste verskynsels as gevolg het, of dit 

kan ongewenste verskynsels verhoed ofbelemmer. 

Om kernfunksies te wees, sal dit noodwendig funksies wees wat 'n bree trefwydte 

ofwye invloedsfeer het. Die gevolge van die funksie sal kompleks en saamgesteld 

van aard wees. 

Dit sal doelbewuste funksies wees, in die sin dat die gevolge doelbewuste 

(gefntendeerde) reaksies op die handeling sal wees. 

Kernfunksies van die gemeente sal dus, volgens Van der Ven ( 1993: 67), primere, 

positiewe, komplekse en gefutendeerde funksies wees. 

Die vier klassieke funksies het besondere waarde as onderbou vir 'n teologiese teorie soos 

die wat ons hier benodig. Die waarde le daarin dat hierdie funksies wat gekies is om ten 

grondslag van die teorie te le, nie alleen menslike handelinge is nie. Pieterse (1993:160) 

vat die belang van hierdie spesifieke funksies vir die doe! van ons studie saam wanneer hy 

se: "Hierdie pastorale funksies verteenwoordig ... die ontmoetingsgestaltes van die heil 

waar die ontmoetingsgebeure tussen God en mens, en mens en mens plaasvind, wat ook 
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die studieveld van die praktiese teologie is". So gebeur <lit in die kerugrna <lat die 

ontmoeting met God plaasvind deur Sy Woord in die prediking, die getuienis, en die 

onderrig. Ons ontmoet God in die leiturgia in gebed, aanbidding, dank en lofsang, sowel 

as in die viering van die heil in die gebruik van die tekens van die <loop en die nagrnaal. 

In die koinonia ontmoet ons God in die onderlinge verbondenheid, in die sorg vir mekaar, 

in die troos en pastoraat. In die diakonia ontmoet ons God in die onvoorwaardelikheid 

van Sy liefde en barrnhartigheid, en die werklikheid van Sy genadevolle ingrype in ons 

!ewe. 

As ontmoetingsgestaltes van die heil, of anders gese, as ontmoetingsgebeure tussen God 

en mens, voldoen elkeen van die pastorale funksies sonder twyfel aan ons vereiste, 

naamlik om primere, positiewe komplekse, en gelntendeerde funksies te wees. 

Die kriterium wat Van der Ven (1993:97) aanle vir die keuse van kemfunksies bevestig 

dus die waarde van kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia in hierdie verband. Saam 

met Pieterse wil ek die keuse maak om as grondslag vir die teologiese, of pastorale teorie, 

uit te gaan van die opvatting <lat hierdie vier funksies die kernhandelinge in die uitvoering 

van die opdrag van die kerk verteenwoordig. 

5.2 ONDERLINGE VERBAND VAN PASTORALE FUNKSIES 

In die sosiale teorie in hoofstuk 4 het ons gesien wat die verband tussen die vier sosiale 

funksies behoort te wees. Parsons, op wie se werk ons ons sosiale teorie begrond, het 

beklemtoon <lat daar 'n toestand van "ekwilibrium" moet heers. "Ekwilibrium" beteken 

nie <lat al vier die sosiale funksies ewe sterk moet funksioneer nie. Dit beteken we! <lat 

elkeen van hierdie funksies gesond funksioneer, en <lat die onderlinge invloed in die regte 

verhouding tot mekaar moet staan. 

Prakties beteken <lit dat organisasies wat in die ekonomiese en politieke sektore van die 

samelewing staan, volgens die AGIL-struktuur sal funksioneer, en <lat organisasies in die 

kulturele en sosiale sektore volgens 'n LIGA-struktuur sal funksioneer. 

Soos in die sosiale teorie, is <lit ook in die pastorale teorie nodig om vas te stel wat die 

ideale verhouding is waarin die onderskeie funksies tot mekaar moet staan. 
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Henau (1988:22) is van oortuiging dat dit alleen deur 'n integrasie van hierdie funksies is 

dat die kerk die heil na die wereld sal kan bring. "De geloofwaardigheid van onze inzet 

zal toenemen wanneer wij er in slagen de ... wezenlijke functies van de kerk niet los te 

zien van elkaar." Hy se voorts: "Alleen een integratie van leer en !even, van 

verkondiging en inzet, van viering en werkelijkheid kan heil brengen". 

Pieterse (1991:80) som sy eie denke hieroor as volg op: "In die Jig van ons benadering tot 

'n prakties-teologiese ekklesiologie ... is dit nodig om die ... funksies te integreer in ons 

beskouing van die gemeente. 'n Prakties-teologiese ekklesiologie volgens die benadering 

vanuit die funksies van die kerk, sal die ... funksies in balans moet bring binne 'n 

gemeentebeskouing. Dit is noodsaaklik omdat die ... funksies nou saamhang as aspekte 

van dieselfde heilsdiens, en nie uitmekaar geskeur kan word nie" ( eie kursivering). 

In my empiriese studie oor die rol van prediking in die uitbou van die gemeente was die 

gevolgtrekking die volgende: "Dit mag wees dat die kerk in die verlede eensydig op die 

kerugma gefokus het. Die oplossing hiervoor sou egter nie wees om prediking nou 

stiefkind te maak soos tans die neiging is nie. Die oplossing is om al vier die 

grondfunksies gesinchroniseerd en in balans in die gemeente te laat funksioneer" (Van 

Vuuren 1993:73). 

"Deur kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia bou die kerk homself op. Hierdie vier 

funksies moet altyd in balans teenwoordig wees. By gebrek aan enigeen, of wanneer een 

van die vier afgeskeep word, gaan die kerk kreupel daaraan toe" (Van Vuuren 1993:63; 

vgl. Hoekendijk 1964:25). 

Die vier pastorale grondfunksies moet ook nie beskou word as vier absolutes, as vier 

waterdigte kategoriee nie (vgl. Henau 1988:22). Die vier funksies deurdring mekaar 

onderling. In elkeen van hierdie funksies, het elkeen van die antler 'n rol te speel. Die 

gebalanseerde teenwoordigheid van die vier funksies in 'n geloofsgemeenskap hou nie net 

in dat elkeen in 'n genoegsame mate teenwoordig is nie, maar ook dat 'n integrasie van die 

funksies plaasvind. Dit sou kon beteken dat, in die funksionering daarvan, elke funksie 

elkeen van die antler as onderdeel het. 

So het die verkondiging bv. 'n koinonia-komponent. Mens beleef dit soms tydens 'n preek 

dat die koinonia tussen prediker en gemeente byna tasbaar raak. Kerugma moet beslis 

ook <liens as onderdeel daarvan he. Die gemeente is immers geroep om mekaar te dien 
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met al hul gawes, ook om mekaar te bedien met die Woord. 'n Prediker preek tog nie ter 

wille van homself nie! Die verkondiging moet nie net omhul wees deur die liturgiese 

konteks nie, maar behoort self 'n stulc aanbidding te wees. 

In die liturgie is daar weer 'n verkondigingskomponent ingebou, terwyl die belewenis van 

koinonia wesenlik dee! behoort te wees van die leiturgia wanneer dit gesond funksioneer. 

Ook <liens behoort as onderdeel van die leiturgia te funksioneer. Die formulier vir die 

bevestiging van kerk:raadslede stel dit as volg: "Die diaken se <liens begin by die 

nagmaalstafel waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. 

Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van 

die gemeentelike !ewe en na die samelewing" (Handboek vir die erediens van die Ned. 

Geref. Kerk 1988:112) 

Onderlinge getuienis maak wesenlik dee! uit van die koinonia van die geloofsgemeenskap 

(marturia ressorteer onder kerugma as grondfunksie). Die koinonia het in sigself 'n 

dienskomponent en 'n lofkomponent ingebou. 

Onselfsugtige Christelike <liens het, vir mense wat die motief daaragter ken, die effek van 

nie-verbale kerugma - soms baie kragtiger as woorde. Juis hierin word dit onderskei van 

bloot menslike <liens. Diens is ook nie los te maak van verhoudinge en van sorg 

(koinonia) nie. Die liefde en verbondenheid word in die proses verdiep. Diens gedoen ter 

wille van Christus is in sigself 'n stuk aanbidding. 

Die feit dat die funksies mekaar onderling deurdring, moet in gedagte gehou word 

wanneer die funksionering van 'n geloofsgemeenskap ondersoek word. Tydens die 

ondersoek vanuit die teologiese perspektief aan die hand van die vier pastorale funksies, 

behoort die ondersoek met ander woorde die volgende twee prosesse te behels: 

Proses 1 

Die doe! van die eerste proses sal wees om vas te stel of die vier teologiese funksies, 

kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia, in balans aanwesig is in die geloofsgemeenskap. 

Dit gaan hier nie net oor die hoeveelheid tyd daaraan afgestaan nie, maar ook, veral, die 

belang . van elkeen van die funksies in die gemoed van die lede van die 

geloofsgemeenskap. Mens sal hier moet vasstel welke van die vier funksies werklik as 

ontmoetingsgestaltes van die heil beleef word. 
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Proses 2 

Elkeen van die vier teologiese funksies word afsonderlik ondersoek, om vas te stel of dit 

in sigself gebalanseer word deur die teenwoordigheid van 'n element van elk van die 

antler drie funksies. 

Tydens die bespreking van die vier pastorale funksies, sal daar telkens 'n verwysing wees 

na die funksionering binne onderskeibare kerkmodelle. W anneer die verskillende 

modelle van kerkwees onder die loep geneem word, sal ons dit doen aan die hand van 

hierdie twee prosesse. 

5.3 KERUGMA 

5.3.1 KERUGMA TIESE KERKMODEL 

Reeds in hoofstuk 3.7 het ons verwys na verskillende kerkmodelle. Ons gaan in hierdie 

hoofstuk die verskillende kerkmodelle beskou vanuit die perspektief van die pastorale 

funksies. Elkeen van die modelle wat hier onder die loep geneem word, verteenwoordig 

'n spesifieke wanbalans ten opsigte van die verhouding waarin die vier pastorale 

kernfunksies tot mekaar staan. In elkeen van hierdie modelle is een van die vier funksies 

oorbeklemtoon ten koste van die antler drie (Pieterse 1991 :71 ). Ons het dus eintlik by 

elkeen van die vier modelle met 'n ongewenste situasie te doen. 

Kerugma is die sentrale funksie in die kerkmodel wat Pieterse (1991:71) op die spoor van 

Dulles (1976:71-82) noem, "die kerk as herout", of soms die herder-kudde-model 

(1991:29). Hendriks (1992:21) noem hierdie manier van kerkwees 'n 

verkondigingsmodel, en Louw (1992:126) verwys daarna as 'n homiletiese model. In 

hierdie model is die kerugma nie net sentraal nie. Dit is die oorheersende funksie 

(Pieterse 1991 :71 ). 

In hierdie model sou mens kon se dat die kerk gekonstitueer word deur die Woord. "Daar 

waar die Woord suiwer verkondig word ... is die kerk" (Hendriks 1992:20). 
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Die kommunikasie binne hierdie model is kognitief, en die Idem val op die inhoudelike en 

die verstandelike. "Die kommunikasie is merendeels eenrigting van aard. Dit vloei van 

die opgeleide vakrnan - die Jeraar - na die Juisterende, sittende gemeente. Die teologiese 

rasionaal vir hierdie benadering is dat God self deur sy Gees die Woord lewend maak. 

God waarborg dat die Woord nie ledig tot Hom sal terugkeer nie" (Hendriks 1992:22). 

In vergelyking met die Katolieke kerk waaruit die kerugmatiese model weggebreek het 

ten tye van die Reformasie, is die leiturgia-funksie geweldig verskraal. Die preekstoel is 

die enigste fokuspunt in die kerkgeboue. Daar is geen altaar of sakramentsruimte meer 

nie. Wat oorgebly het van liturgie en sakrament staan in <liens van die preek. "Die 

sakramente word voorsien van lang verduidelikende formuliere (wat ook preke is), sodat 

die gemeentelede die sakramente kan verstaan" (Hendriks 1992:22). Ook die sang en 

gebede het binne hierdie tradisie maniere geword om die Woord te verkondig (Hestenes 

1991:54). Die gebruik van die dekaloog en Apostoliese geloofsbelydenis as belangrikste 

elemente van die !iturgie wys dat die kerugma en didache absoluut oorheers binne die 

leiturgia-funksie. 

Die onderlinge verbondenheid van gelowiges is swak ontwikkel in hierdie model 

(Hendriks 1992:23). Die grens tussen kerk enwereld is onduidelik, want, om iemand van 

die kerk afte sny, is om horn van die verkondiging van die Woord uit te sluit. Die ware 

kerk bestaan uit alma! wat die prediking met ems aangehoor het, en in hulle harte deur die 

Woord wederbaar is. Die ware kerk is dus onsigbaar (Hendriks 1992:20). Die onderlinge 

verbondenheid word deur hierdie beskouing baie bemoeilik. 

Binne sekere verskyningsvorme daarvan, soos byvoorbeeld die Afrikaanse susterskerke, 

funksioneer daar egter 'n sterk koinonia-verband binne hierdie model. Hierdie koinonia

belewing is egter nie tussen gelowiges onderling nie, maar met die predikant, met die 

ouderling en met die diaken. Bure wat lidmate is sal nooit bymekaar kom nie, maar 

wanneer die predikant of kerkraadslid nie huisbesoek doen nie, word dit as 'n krisis 

beleef. By gebrek aan die huisbesoek word die lidmaat afgesny van die belangrikste 

koinonia-verband wat hy of sy ken. In tye van nood is dit predikant eu kerkraad wat 

bystaan en vertroos. Ander lidmate se verantwoordelikheid is hoogstens, veral in die 

verstedelikte konteks, om die kerkraadslid en predikant in kennis te stel van die mense se 

krisis. 

In die Afrikaanse susterskerke, as spesifieke verskyningsvorm van die kerugma-model, 

het ons dus we! 'n hierargiese koinonia-verband, terwyl koinonia tussen "gewone 

lidmate" baie swak funksioneer. 
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Die diensfunksie van gewone lidmate is baie swak ontwikkel binne hierdie model. 

Hendriks (1992:21) beskryfdit as volg: "Weens die aard van die teologiese opleiding van 

die leraars aan die Europese universiteite en die beklemtoning aldaar van 'n akadernies

getoonsette verkondigende (prekende) bediening, ontwikkel die leraarsamp as die amp 

waarom alles in die bedieningspraktyk draai. Woordverkondiging en lering in erediens, 

kategese en pastoraat word die sentrale funksie van die amp". Binne hierdie model is die 

predikant die eintlike bedienaar. Die <liens van meer praktiese aard wat van hierdie kerke 

uitgaan, is dan oak gewoonlik gefustitusionaliseerd, byvoorbeeld ouetehuise, weeshuise 

en maatskaplike dienste. 

Samevattend sou mens kon se dat hierdie kerugmatiese model van kerkwees ewe goed 'n 

kerugmatiese verwording van die kerk genoem sou kon word. In sy tipiese vorm is daar 

'n baie sterk wanbalans tussen die funksies ten gunste van die kerugma (Hendriks 

1992:23). Afgesien van die wanbalans tussen die funksies, is daar oak by die 

oorblywende drie funksies 'n inteme wanbalans. Binne die leiturgia is daar byna 'n 

absolute oorheersing deur die kerugma-element daarvan. Die eintlike koinonia

geleentheid, huisbesoek, is dikwels 'n minipreek. Al die funksies gaan uit van die 

gekwalifiseerde V.D.M.; nie net die kerugma nie, maar oak die koinonia, diakonia en 

leiturgia. 

Die kerugma-funksie is dus baie sterk binne hierdie model. Die gevolg van die geweldige 

klem op die kerugmatiese, en die gerigtheid op die kognitiewe, bring mee <lat mense 

binne hierdie model 'n baie goeie kennis van die Bybel en leerstellinge het. Ongelukkig is 

daar 'n gebrek wat die integrasie van hierdie kennis ten opsigte van antler aspekte van die 

!ewe betref(Pieterse 1991:73). Dikwels ontbreek die belewenis van 'n verhouding met 'n 

lewende God. Die effek van hierdie model op mense wat daarin betrokke is, is die 

geneigdheid tot 'n starre dogmatisme (Hendriks 1992:23). 

Mens sou nie graag wou afbreuk doen aan die winste wat die sterk teenwoordigheid van 

die Woord binne 'n geloofsgemeenskap het nie. As ans teorie egter korrek is, is die 

implikasie daarvan egter dat, voordat die kerugma-kerk werklik effektief missioner kan 

wees, baie energie gelnvesteer sal moet word om die ander funksies in balans met die 

kerugma te bring (vgl. Henau 1988:22; Pieterse 1991 :80). 
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5.3.2 KERUGMA IN 'N MISSIONERE GELOOFSGEMEENSKAP 

Kerugma as een van die vier hooffunksies van geloofsgemeenskappe, verteenwoordig die 

verkondigingstaak van die kerk. Kerugma as hooffunksie omvat ook die martnria 

(getuienis) en didache (lering ) as onderafdelings of as spesifieke wyses van verkondiging 

(vgl. Pieterse 1993:160; Pieterse & Breytenbach 1992:103). 

Louw en Nida (1988a: 142) gee drie vertalingsmoontlikhede vir die Griekse werkwoord 

kerux, te wete aankondig, vertel en preek. Die inhoud van hierdie drie vertalings

moontlikhede verduidelik hulle verder as volg: 

Aankondig: 

"to announce in a formal or official manner by means of a herald or one who 

fimctions as a herald" (1988:412). 

Vert el: 

"to announce extensively and publicly" (1988:412). 

Pr eek: 

"to publicly announce religious truths and principles while nrging acceptance and 

compliance" (1988:416) 

Die Griekse woord, marturia (getuig) verklaar hulle as volg: 

"to provide information about a person or an event concerning which the speaker 

has direct kowledge" (1988:418) . 

... en didache: 

"to provide instruction in a formal or informal setting". (Louw & Nida 1988:413). 

Oor die vertaling van die be grip didache skryf hulle: 

"In choosing a term for 'to teach' it is important to avoid an expression which will 

denote merely a classroom activity" (Louw & Nida 1988:414) . 

... en al bogenoemde word saamgevat onder die term kerugma. Kerugma is die fimksie 

van die geloofsgemeenskap wat direk te doen het met die Woord, ongeag of dit formeel of 

informeel gebenr, of dit uit eie ervaring is, of sistematies of tematies gedoen word. 
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Kerugma is wanneer 'n Christen iets van die inhoud van die Woord met antler dee!, met 

die bedoeling dat dit 'n verskil in daardie persoon of persone se !ewe moet bewerk. 

Voordat ons hier die funksionering van kerugma in geloofsgemeenskappe verder 

bespreek, is dit nodig om iets oor die vier funksies in die geheel te se. Hierdie vier 

funksies is nie maar handelinge wat op 'n lukrake wyse binne geloofsgemeenskappe 

behoort te funksioneer nie. Elke een van die vier is 'n Goddelike roeping en opdrag, en 

funksioneer as 'n ontmoetingsgestalte van die heil. V anuit elkeen van die funksies sou 

ons dus 'n bepaalde aspek van die roeping van die kerk beter kon verstaan. Wanneer ons 

ons roeping verstaan, is dit egter nie daarmee afgehandel nie. Roeping vra 'n radikale 

keuse tot gehoorsaamheid. Die implikasie van hierdie radikale keuse is dat die totale 

geloofsgemeenskap in alle aspekte daarvan met hierdie keuses op een lyn gebring moet 

word. Met hierdie keuses word daar nie nuwe sake op die tafel geplaas nie. Dit is we! die 

praktiese toespitsing van keuses en gevolgtrekkinge wat vroeer in die studie gemaak is, op 

die wyse waarop die geloofsgemeenskap behoort te funksioneer. 

Ekklesia is evangeliserend 

In hoofstuk 3 .4 het ons gesien dat God se ekklesia in wese missioner is. Die gemeente 

wat hulle hiervan losmaak, gee hulle bestaansreg prys - verloen hul hele bestaansdoel op 

aarde (Hoekendijk 1967:338; Heyns 1978:363; Meyer 1986:206; Bosch 1991:73,78,80). 

Jesus het die essensie van die boodskap van die hele Bybel effektief opgesom in die Groot 

Gebod en die Groot Opdrag (vgl. Matt 22:34-40, 28:16-20). Hierin het hy die 

lewensroeping en die sin van die bestaan van elke individuele dissipel en elke 

dissipelkring (ekklesia) saamgevat. Ons sou hierdie kemboodskap (of lewensroeping) as 

volg kon parafraseer: 

Leef naby God. 

Leef naby die mense. 

Bring die mense en God by mekaar uit. 

Hoewel die drie fasette van die roeping 'n onlosmaaklike eenheid vorm, vind ons die 

skerpste toespitsing van die missionere roeping in die laaste frase: 

Bring die mense en God by mekaar uit. 
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Juis dit is die taak van die kerugma-funksie van die kerk. Deur die kerugma-funksie 

kondig ons aan ... , vertel ons ... , verduidelik ons ... , sit ons uiteen .. , getuig ons ... , dee! ons 

die goeie nuus (die evangelie) met ander, met die bedoeling dat dit 'n verskil in daardie 

persoon ofpersone se !ewe moet bewerk (vgl. Louw & Nida 1988b:412, 413, 416, 418). 

Die verandering wat ons graag in mense se lewens wil sien, is dat hulle ook begin om 

naby (of nader) aan God te leef; dat, as 'n vrug van hulle lewe naby God, hulle ook nader 

aan ander mense sal begin leef. Uiteindelik is ons hoop dat hulle so aangegryp mag wees 

deur hierdie nuwe !ewe naby God en naby mense, dat hulle self betrokke sal wil raak in 

die proses om mense en God bymekaar uit te bring. Hierdie proses noem ons 

evangelisasie. 

Die kerugnia-opdrag aan die kerk verteenwoordig die roeping vir die ekklesia om 

daadwerklik evangeliserend te wees. Die verstaan van hierdie roeping sluit aan by die 

verstaan van gereformeerde teologie as soteriologiese teologie. Dit bevestig ook vir ons 

die belang daarvan om met hierdie studie spesifiek ondersoek in te stel na die 

funksionering van missionere geloofsgemeenskappe. Overduin (1956: 11) skryf dat hy 

" ... oortuig is van die feit dat evangelisasie werklik roeping van die kerk (lees ekklesia) is 

en nie maar sommer 'n liefhebbery nie" ( eie kursivering). Dit is nie voldoende dat 'n 

evangelisasie-aksie aan die gemeente "gelap" word nie. Die kerk I gemeente I 

geloofsgemeenskap self moet evangeliserend wees om werklik die transformerende 

instrument van God se werk in hierdie wereld te kan wees (vgl. Greenway 1987:188). 

Om ems te maak met hierdie roeping vanuit die kerugma-funksie wil ons ten opsigte van 

die geloofsgemeenskap 'n radikale keuse maak om evangeliserend te wees, en die hele 

funksionering van die geloofsgemeenskap hiervolgens te struktureer. 

1n baie Christene se gemoed roep die woord "evangelisasie" talle negatiewe beelde op 

van fanatisisme en 'n dwangmatige kommunikasiestyl. Hierdie asimmetriese sty! van 

kommunikasie was net effektief in die Christendom-era. Tydens die era van die 

Christendom was die kerk en die verkondigers van die Woord met 'n onbevraagtekende 

gesag beklee. Ons het reeds kennis geneem dat die era van die Christendom verby is. 

Hierdie oorgang moet noodwendig implikasies he vir die sty! van kommunikasie van die 

kerk. 

Baie vroeer al in hierdie studie het ons 'n keuse gemaak vir 'n dialogiese ( dwangvrye) 

kommunikasiestyl binne die geloofsgemeenskap; in die woorde van Habermas: 

Herrschaftsfreie Kommunikation (Pieterse 1991 :19; 1993:92). Hierdie keuse wat gemaak 

is, is in besonder van belang in die hele benadering van die kerugma-funksie. 'n 
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Geloofsgemeenskap wat binne die huidige sekulariserende samelewing effektief 

evangeliserend (missioner) wil wees, sal ems moet maak met die sty! van hulle 

kornmunikasie. 

Kornmunikasie in, en vanuit die ekklesia moet dus werklik dialogies wees. Volgens 

Breytenbach (1988:78) moet daar in egte dialoog: 

• 'n Aanvaarding wees van die ander (kultureel, sosiaal en persoonlik). 

• 'n Besorgdheid wees van die een party ten opsigte van die ander. 

• Van voldoende openheid sprake wees. 

• Geen manipulasie of egolstiese kontrole wees nie. 

• Aan die verhouding hoer prioriteit verleen word as aan eie voordeel . 

• 'n Hoe vlak van wedersydse respek, openheid en empatie ervaar word. 

Wat die prediking betref, vind 'n dialogiese kornmunikasiestyl die beste uitdrukking in die 

beskouing van die prediker as getuie (vgl. Long 1989) of as hoarder onder de hoarders 

(vgl. Dingemans 1991). 

As ons die keuse maak dat die geloofsgemeenskap evangeliserend moet wees, is die 

implikasies daarvan ingrypend. Evangelisasie word beskou as die skerpste toespitsing 

van die aardse roeping van die ekklesia. Elke aspek van die bestaan van die ekklesia moet 

van hierdie besef deurweek wees. Aile programme en projekte moet aan die hand van die 

diensbaarheid ten opsigte van hierdie roeping beoordeel word (Warren 1995:80-83). 

Ekklesia en die Woord 

By die bespreking van die sosiale teorie, het ons tot die slotsom gekom dat die identiteit 

van organisasies, ook die kerk, gevorm word in die worsteling tussen konteks en 

grondslag. Ons het gewys op verskillende maniere waarop kerke hierdie worsteling 

hanteer. Ons het ook 'n keuse gemaak vanuit die sosiale perspektief om, sover dit die 

inhoudelike aangaan, aan die grondslag getrou te bly, en wat uitdrukking betref, aan die 

konteks. Dit is egter belangrik dat ons hierdie saak wat deur die sosiale ondersoek belig 

is, ook teologies beskou. 

In hoofstuk 3.3.1 is daarop gewys dat gereformeerde teologie Skrifteologie is. Volgens 

die gereformeerde belydenisskrifte is die Bybel die Woord van God. Die hele Bybel word 

as Woord van God beskou. Gereformeerdes glo ook dat die Skrif al/es bevat wat die 
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mens nodig het om te weet of te glo in sy verhouding met God. Die gereformeerde leer 

trek 'n streep deur alle ander norme. Die Bybel is die enigste norm vir leer en !ewe. 

Weber se: "It is very clear that every other norm onside of Scriptnre is here excluded. 

The Evangelical Church only exists where this exclusiveness of the biblical witness is 

dominant" (Weber 1981 :271; NGB artikels 3,4,7). 

Heyns (1978:29) se oar die gereformeerde beskouing van die gesag van die Bybel die 

volgende: 

"Die gesag van die Bybel kom van God af. Die Bybel het iets om aan die mens te se, en 

het die reg om <lit te se, ten diepste omdat <lit God is wat aan die mens iets wil se ... 

Komende van God het die Bybel 'n boodskap wat vir elke mens lewensbelangrik is. Die 

boodskap van die Bybel is in die hart van God self gebore, en omdat die Bybelskrywers 

ender die inspirerende leiding van die Gees, daardie boodskap korrek verstaan en 

betroubaar neergeskrywe het, daarom het die Bybel gesag". 

In die lig van die gereformeerde beskouing van die gesag, betroubaarheid, 

genoegsaamheid en duidelikheid van die Skrif, is <lit duidelik <lat iemand wat daarop wil 

aanspraak maak om binne hierdie tradisie te staan, ook in die praktyk die Bybel as enigste 

norm vir leer en !ewe behoort te beskou (Heyns 1978:29-34). Wat die geloofsinhoud 

betref, vereis die gereformeerde tradisie <lat ans by die konteks verby sal gaan, en ans 

deur die Skrif laat vorm. 

Martin Luther het geglo <lat mens elke aspek van die teologie kon tuisbring aan die adres 

van een van twee · gebeure, te wete, die inkarnasie en die kruisiging. Op een lyn met 

hierdie denke van Luther, sal ans oar die rol van die Skrif binne die kerugma-funksie 

spesifiek vanuit die perspektief van die inkamasie oordink. (Bruner & Hordem 1984:72-

73; vgl. McGrath 1985; George 1988) 

In Jesus Christus bet die ewige God werklik mens geword. Hy was waarlik God, en 

waarlik mens. Hy is as mensekind gebore soos alle antler babas, het grootgeword en 

geleer soos antler, en het in die timmermanswinkel van Josef begin werk. Hoewel Hy 

werklik God was,. was hy mens soos antler mense, het hy hanger geword en geeet, moeg 

geword en geslaap. Hy het dieselfde dialek gepraat, dieselfde geeet, dieselfde aangetrek 

en dieselfde gebruike gehandhaaf as die mense van sy tyd. In alles wat nie sonde was nie, 

wat nie liefdeloos teenoor Sy Vader was, of van liefdeloosheid of hooghartigheid teenoor 

ander mense getuig het nie, het hy gemaak soos die mense van Sy tyd. Die Woord het 

werklik vlees geword. God het waarlik mens geword. 
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In die lig van die sosiale teorie wat in die vorige hoofstuk hanteer is, is die keuse gemaak 

om 'n behoudende omgang met die grondslag te kombineer met 'n sterk standpunt vir 

kulturele relevansie wat uitdrukkingsvorme betref. As ons vanuit die inkamasie as 

teologiese kontrolepunt dink moet ons die keuse bevestig wat in die sosiale teorie gemaak 

is, naamlik om, wat die geloofsinhoud en die inhoud van die kerugma betref, getrou te bly 

aan die Skrif. Ons kies dus vir 'n behoudende omgaan met die Bybel as gei:nspireerde 

Woord van God. 

Die missionere ekklesia moet altyd groot ems maak met die Skrif, en moet eweneens 

altyd groot ems maak met die konteks. Soos ons eksegese van die Skrif doen, sal ons 

eksegese van die konteks moet doen, om altyd die inhoud van die Skrif akkuraat in die 

altyd-veranderende taal van die konteks te vertaal. Dit doen ons, want "God praat en 

handel met mense in hulle eie taal, in hulle eietydse omstandighede" (Fensham 1985:252). 

Warren (1997:25) stel dit as volg: "People always overemphasize style, because it's the 

first thing they notice. The only important issue regarding style is that it matches the 

people God has called you to reach". 

Die inkamasie as teologiese kontrolepunt vra nie net dat ons in sty! of "verpakking" van 

die boodskap nou aansluit by die mense na wie ons uitreik nie. Dit vra ook dat ons vanuit 

die roeping tot die kerugrna-funksie die radikale keuse van die gereformeerde tradisie 

moet herbevestig, naamlik, dat die Woord die enigste norm is vir die leer en !ewe van 'n 

geloofsgemeenskap wat missioner, transformerend, evangeliserend in die wereld betrokke 

wil wees. 

5.4 LEITURGIA 

5.4.1 LITURGIESE KERKMODEL 

Met verwysmg, hoofsaaklik na die Rooms-Katolieke kerk, gebruik Hendriks in sy 

modelleteorie (1992:14) die term instituutmodel, terwyl Louw (1992:126) verkies om te 

praat van 'n kultiese model. V anuit die perspektief van die sentraliteit van die pastorate 

funksies vir die praktiese teologie sou die term liturgiese model hier waarskynlik meer van 

toepassing wees. 
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Dit is belangrik om in gedagte te hou dat baie van wat vervolgens gese word van die 

Katolieke kerk grootliks verander het na die Tweede Vatikaanse Konsilie in 1963 (vgl. 

Hestenes 1991: 45; Hendriks 1992:14). 

"Die Rooms-Katolieke aanbiddingsgebeure is geweldig ryk", aldus Hestenes (1991:42). 

Hy beskryf dit vervolgens in die volgende woorde: 

"Miskien moet ons reg aan die begin verwys na die grootsheid, die sty! en die prag van die 

Rooms-Katolieke mis. Die mis skep die indruk dat dit 'n artistieke geheel is, met "die 

kombinasie van pragtige taal, betekenisvolle handelinge, diepgaande simboliek en 

sensitiewe uitdrukking". 

Die belangrikheid van die liturgie vir die kerk en vir 'n Christelike !ewe word ook baie 

mooi uitgespel deur die Tweede Vatikaanse Konsilie in die Konstitusie van die Heilige 

Liturgie, artikel 8, waar gese word dat liturgie die hoogste piek is waarheen die aktiwiteit 

van die kerk gerig word. Terselfdertyd is dit ook die oerbron van waaruit al die krag van 

die kerk voortvloei. 

Ongelukkig het hierdie rykheid van die viering en aanbiddingsgebeure oor die eeue binne 

die Katolieke kerk skeefgetrek. "Dit is ... duidelik dat die kultus, die liturgiese handelinge 

en die simbole van die sakramentsbediening in die Rooms-Katolieke Kerk oorheers" 

(Hendriks 1992:17). 

Hestenes (1991:44), met verwysing na Janson (1978:70-72), beskryf op treffende wyse 

hierdie verwording, wat sedert die Konsilie van Trente na vore getree het. Ons haal horn 

uitvoerig aan: 

"Een groot probleem was die feit dat die verkondiging van die Woord in die 

liturgie al hoe minder belangrik geword het, totdat dit feitlik heeltemal verdwyn 

het. Terselfdertyd het die seremoniele gedy en al hoe belangriker geword. So het 

die kus van vrede wat oorspronklik die gemeente se gemeenskap met mekaar 

moes uitdruk, byvoorbeeld 'n oordadige priesterlike handeling geword. Die 

priester sou die altaar soen, dan die Bybel, en die geestelikes sou mekaar groet 

deur die linkerwange teen mekaar te druk. 

Liturgiese kleding was heeltemal vreemd in die vroee kerk. Ons hoor vir die 

eerste keer daarvan in die Oosterse kerk in die vierde eeu. Daarna het oordadige 
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liturgiese ampsdrag al hoe meer algemeen geword, wat die voortreflikheid van die 

priesterklas nog meer beklemtoon het. 

Die grootste nadeel van die verwringing van die mis was ongetwyfeld die feit <lat 

die gemeente al hoe minder 'n aandeel gehad het in die aanbiddingsdiens. Die hele 

verloop van die <liens het die idee geskep <lat die gemeente nie 'n besondere belang 

daarby het nie. Die biskop het met sy rug na die gemeente gestaan en die gebede 

byna onhoorbaar geprewel. Die gemeente moes bloot vrome toeskouers wees. 

Die gemeentesang is oorgeneem deur die koor. 'n Rooms-Katolieke kritikus, 

Divine, merk op <lat "liturgical music almost ceased to become the music of 

worship and became the music of concert". 

Selfs die gebruik van die sakrament tydens die Nagmaal het 'n uitsondering 

geword. Die geestelikes het gereeld Nagmaal gebruik maar die lidmate baie selde. 

By somrnige misse was <lit nie eers vir die gemeente nodig om teenwoordig te 

wees nie. Om te kompenseer vir hierdie gebrek aan deelname deur die gemeente 

is daar 'n groot verskeidenheid gewilde toewydingshandelinge ontwikkel, soos die 

gebruik van die rosekrans vir persoonlike gebede." 

Die tradisionele Rooms-Katolieke definisie van die kerk, soos geformuleer deur Robert 

Bellarimine, behels drie elemente, naamlik: 

• belydenis van die ware geloof 

• deelname aan die sakramente 

• onderdanigheid aan die amptelike kerkleiding 

Hiermee is alle nie-Katolieke dus uitgesluit. In die praktyk is die !eke egter beswaarlik as 

lede van die kerk beskou. 

Die priesters is beskou as God se verteenwoordigers wat die genade van God sigbaar en 

tasbaar uitdeel in die vorm van die sakramente. Waar die kerk in die kerugmatiese model 

deur die W oordbediening gekonstitueer word, word die kerk van die leiturgia-model deur 

amp, sakrament en liturgie gekonstitueer. 

Wat die komrnunikasie binne hierdie model betref, skryfHendriks (1992: 17): 

"Die komrnunikasie vloei oorwegend in een rigting, monologies, "van bo". Dit spreek 

affektief (verwysend na gevoel en emosie ) die mens se hart aan deur die kultus en ritueel 

(vgl. die baie simbole) van die sakramente". 
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Ons het reeds gesien dat die verkondiging binne die Katolieke kerk al hoe onbelangriker 

geword het, totdat dit met verloop van tyd heeltemal verdwyn het. In die vierde eeu het 

Latyn Grieks vervang as die taal van die kerk. Geleidelik het die oortuiging ontstaan dat 

liturgie nie werklik liturgie is, as dit nie in Latyn gedoen word nie. Sedert die vyfde eeu 

het die kulturele samestelling van die kerk verander, met die gevolg dat groot getalle glad 

nie meer Latyn verstaan het nie. Binne hierdie konteks maak dit sin dat die verkondiging 

heeltemal verwater het. 

Beide die diakonia en koinonia is binne hierdie model heeltemal gekortwiek deur die 

skeiding tussen die geestelikes en die !eke. Die <liens van die kerk was die <liens van die 

ampte, en geen strukture is geskep vir 'n belewing van geloofsgemeenskap vir die gewone 

lidmate nie. 

Nog 'n voorbeeld van 'n kerk in die leiturgia-model is die Oosters-ortodokse kerke. 

"Die Oosterse liturgie is 'n heilige drama waarin die hele !ewe van Christus van 

die vleeswording tot die hemelvaart voorgespeel word. Tog is die <liens baie meer 

as 'n blote skouspel. Die gemeente neem dee! aan die <liens in 'n gelaaide 

atmosfeer, asof hulle werklik ervaar wat voor hulle afspeel. Wat daar plaasvind is 

nie bloot net 'n herdenking van Christus se !ewe op aarde nie - die liturgie 

verteenwoordig daardie !ewe en maak dit 'n werklikheid hier en nou" (Hestenes 

1991 :50). 

Ook by die Oosterse kerke is die wesenlike gevaar dat die onderspeling van die kerugma 

meebring dat mense nie werklik verstaan nie. 

Ook die Charismatiese kerke het, tot voor die koms van die selkerkbeweging, hoofsaaklik 

gefunksioneer volgens 'n leiturgia-model van kerkwees. Roewe! die liturgie van die 

Charismatiese beweging ligjare verwyderd is van die van die Katolieke en Oosterse kerke, 

was die leiturgia sonder twyfel die sentrale funksie in die Charismatiese kerke. 

Die Charismatiese liturgie bestaan dikwels uit 'n voile uur se sang op kontemporere 

deuntjies en gewoonlik, met 'n voile rock-orkes. Hendriks (1992:27) beskryf die sang as 

"minder serebraal (dogmaties-lerend) en meer modem, aktueel en emosioneel. Die sang 

gaan gepaard met handeklap, lyfswaai en soms dans en die swaai van vlae. Die musiek 

begin altyd baie onrustig, en word met die verloop van die uur kalmer. Op 'n 
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voorspelbare moment, wanneer die musiek baie rustig, en die atmosfeer gelade is, is daar 

'n uitbreek van glossolalia (vgl. Hendriks 1992:25). 

"Die fokuspunt van die <liens is nie die preek of die musiek nie, maar die werking 

van die Heilige Gees. Daar is die verwagting dat God in liefde sal inwerk op die 

lidmaat deur die Heilige Gees. Die <liens word dan onderbeek vir die werking van 

die Heilige Gees, gewoonlik in die vorm van glossolalia ( spreek in tale)" 

(Hestenes 1991:62). 

Glossolalia kan in die vorm van spraak of in sang wees. Soms is daar ook 'n uitleg of 'n 

profesie, gebede vir genesing, die neerval in die Gees, of die bediening van die sg. 

Toronto Blessing. 

Soos by antler Voorbeelde van die leiturgia-model van kerkwees, 1s die erediens 

hoofsaaklik 'n affektiewe belewenis. 

Kerugma in die Charismatiese kerke is soms geweldig verskraal. Die kommunikasiestyl 

in die prediking is dikwels affektief, en die funksionering van die Woord kan baie skraps 

wees. Dit is interessant dat, veral waar die Toronto Blessing bedien word, die kerugma 

soms heeltemal verval. 

Weens die affektiewe sty! van die hele byeenkoms, word die dienste dikwels as baie 

warm en hartlik beleef. Dit beteken nie noodwendig dat daar betekenisvolle koinonia

bande onderliggend is nie. Hoewel dit die afgelope tyd grootliks verander het, was daar 

voor die koms van die selkerkbeweging dikwels geen behoorlike koinonia-strukture nie. 

Omdat die spiritualiteit binne hierdie beweging neig om by die werklikheid verby te gaan, 

kom ook die diakonia nie altyd tot sy reg nie. 

Die gemarginaliseerde kerugma lei daartoe dat bepaalde perspektiewe t.o.v. die 

geloofsinhoud binne hierdie model soms meer bepaal word deur bygeloof as deur Bybelse 

geloof. Die eensydige ajfektiewe appel lei tot die beskouing van. godsdiens as 

ontvlugting, 'n stukkie buite-wereldse belewenis. Mense binne hierdie model beskou 

hierdie stuk ontvlugting en belewenis as iets wat hulle nodig het voordat hulle weer met 

die normale !ewe kan aangaan, eerder as dat die belewenis praktiese implikasies het vir 

die alledaagse !ewe. Dit lei dus tot 'n dualistiese bestaan: die beskouing dat die !ewe 

verdeel is in heilige en profane sektore - en die kommunikasie tussen die sektore is 

gewoonlik baie swak (vgl. Potgieter 1995:201-218). 
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Potgieter (1995:210) som die gevolge van hierdie dualistiese beskouing op in die 

volgende ses punte: 

• Geloof in God word tot die kerklike of geestelike aspek van die !ewe beperk. 

• Bevryding en veranderende krag van die evangelie word nie werklik ervaar nie. 

• Die samelewing word nie geraak nie. 

• Die appel van die evangelie word verswak. 

• Satan word of ontken, of die mag aan horn toegedig is buite verhouding. 

• Klem op lewensverandering word wettisisme en onttrekking uit die wereld. 

Die Charismatiese kerke, saam met die Rooms-Katolieke en Oosters-ortodokse kerke, 

neig na hierdie liturgiese model van kerkwees, of anders gese, loop gevaar om liturgiese 

verwordinge van die kerk te wees. Die korrektief vir hierdie kerke is 'n groei in die 

kwaliteit en diepte van die kerugma sodat die geloofsinhoud gesuiwer word, die daarstel 

van strukture vir diepgaande koinonia sodat waardevorming en geloofsintegrasie kan 

plaasvind, en die betrokke raak van lidmate by lewensveranderende diakonia sodat die 

dualistiese ontvlugting deurbreek kan word. 

5.4.2 LEITURGIA IN 'N MISSIONERE GELOOFSGEMEENSKAP 

Louw & Nida (1988a:l51) gee drie vertalingsmoontlikhede vir die Griekse woord 

leiturgia, naamlik: 

11service" 

"ministry" 

"performance of religious duties". 

Onder leiturgia as een van die vier hooffunksies van die Christelike geloofsgemeenskap, 

is die viering, aanbidding, gebed en liturgie van die geloofsgemeenskap inbegrepe (vgl. 

Hestenes 1991 :35). 

Hestenes ( 1991 :36) verkies "viering" bo "liturgie" as oorkoepelende Afrikaanse term vir 

die leiturgia-funksie. Hy skryf as volg hieroor: 

Die term "viering" word gebruik om die aktiwiteit van God se mense te beskryf 

wanneer hulle saamkom om die feit dat God Homself aan die wereld gegee het, te 

vier. Die term sluit daarom alle aspekte van aanbidding en alle liturgiese praktyke 
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in . Die feit <lat <lit 'n wyer, meer beskrywende woord as byvoorbeeld "liturgie" 

is, dui daarop <lat dit gegrond is op 'n spesifieke teologiese teorie. Dit dui in die 

eerste plek op 'n Christelike aktiwiteit - 'n daad van viering, en in die tweede plek 

beskryf <lit die wese van wat deur die besondere aktiwiteit gekommunikeer word" 

(verwysend na die heilsgebeure). 

Aanbidding is een van die sentrale elemente van leiturgia, of viering, as funksie van die 

kerk. Odendal (1984:2) definieer die betekenis van "aanbid" as "baie !iejhe, vereer", en 

"aanbidding" as "die gee van die hoogste eer aan die Opperwese". "In 'n meer algemene 

sin definieer M.E Collins, 'n predikant van die vroee Pinksterkerk, aanbidding as die 

handeling waardeur diepe liefde, waardering, eerbied en toegewydheid aan 'n saak, mens 

of God betuig word" (Hestenes 1991:35). In 'n ruimer sin as "aanbidding" sou "gebed" 

beskryf kon word as "die toebring van !of en dank aan God en die nederige rig van 

versoeke aan Hom" (Odendal 1984:244). 

Kerugma is menswaarts gerig. Die doe! van die kerugma is dat die mens wat dit aanhoor, 

in die sentrum van sy bestaan geraak sal word (vgl. Pieterse 1997a; Bos 1995:48; Pieterse 

1995:50). Leiturgia daarteenoor is hoofsaaklik Godwaarts gerig. In die viering rig die 

geloofsgemeenskap hulle tot God. Hierdie gerigtheid dui egter beslis nie op 'n monoloog 

nie. Die gerigtheid word nie genegeer nie, maar word verryk deur dialogiese elemente 

(verteenwoordigend van God se spreke) in die viering van die geloofsgemeenskap. Tog 

sou mens as 'n bree riglyn ter onderskeiding kon se: 

W aar kerugma as funksie van die geloofsgemeenskap op die spreke van God tot die mens 

dui, dui leiturgia as funksie in hoofsaak op die mens se ( verbale en nie-verbale) spreke (of 

geloofsuitdrukking) tot God, met gebruikmaking van (W)woord, musiek, ritueel en 

simboliek (vgl. Hestenes 1991 :34-66; Hanekom 1995). 

Die geskiedenis het geleer <lat die elemente van die leiturgia-funksie kragtige mediums is, 

en dat die effek daarvan nie altyd presies gekontroleer kan word nie. Geloofsuitdrukkinge 

in gebed, sang, musiek, simboliek en ritueel het, hoewel <lit tot God gerig word, 'n 

kragtige uitwerking op die mense se eie gemoed. S6 versigtig was die hervormers <lat 

hulle, veral wat die gereformeerde erediens betref, die byeenkomste van die gemeente 

byna totaal van hierdie elemente gestroop het (Hestenes 1991 :54 ). 

Whitehead (1958:61) skryfvanuit 'n antler konteks as volg oor die gebruik van simboliek: 

"No account of the uses of symbolism is complete without recognition that the symbolic 

elements in life have a tendency to run wild, like the vegetation in a tropical forest... A 
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continuous process of pruning, and of adaptation to a future ever requiring new forms of 

expression, is a necessary function in every society. The successful adaptation of old 

symbols to changes of social structure is the final mark of wisdom in sociological 

statesmanship. Also an occasional revolution in symbolism is required". 

Anders as die hervormers wil ons nie ontslae raak van alle vorme van simboliek nie, maar 

in die gees van die uitspraak van Whitehead, omsigtig daarmee omgaan. 

Ons kan nie hier 'n grondige studie van die gebruik van simboliek en ritueel maak nie. 

Die studie van Hanekom (1995) sou in hierdie verband geraadpleeg kon word. Ons sal 

hier eerder probeer vasstel wat die fokus in die leiturgia-funksie behoort te wees. As die 

fokus reg is in die funksionering van die leiturgia, is die moontlikheid van verwording 

skraler en minder ingrypend. 

Die fokus van die leiturgia-funksie is nie die elemente daarvan nie. Met antler woorde, 

die fokus is nie op gebed en sang, simboliek, sakrarnent en ritueel nie. Die fokus is in die 

leiturgia-funksie op die verhouding wat die mens het met God. Al het hierdie verhouding 

reeds in die tyd van die Ou Testament 'n aanvang geneem, het <lit alleen 'n werklikheid 

geword deur die kntis van Christus. Daarom sal die kruis en kruisiging dan ook <lien as 

teologiese kontrolepunt in ons denke oor die funksionering van leiturgia in die missionere 

geloofsgemeenskap. 

In die hele Bybel gaan dit oor die openbaring van God aan die mens, en die verhouding 

met God wat hieruit ontstaan. Die meerderheid geleerdes sien die verhoudingsaspek 

tussen God en mens as die sentrale tema van die ganse Skrif (vgl. Fensham 1985:250). 

Volgens Westermann (1960:37) is die begrip verbond in die Ou Testament die hoofbegrip 

om die verhouding tussen God en sy volk te beskryf. Vriezen (1954:151) vertaal die 

Hebreeuse woord "berit" met "gemeenskapsverband". 

'n Egte ontmoetingsgebeure tussen God en mens is volgens die Skrif moontlik en 

noodsaaklik. God tree as Persoon (Berkhoff 1973: 13 7) die mens as persoon tegemoet met 

die beloftes en die eise van die verbondsverhouding. Dit is 'n eg-menslike ontmoeting 

omdat God Hom neerbuig en in eg-menslike gestalte Hom openbaar; die ontmoeting vind 

daarom binne die skeppingskategoriee van tyd en ruimte op 'n bepaalde tydstip, op 'n 

bepaalde plek en onder bepaalde omstandighede plaas (Potgieter 1985: 144,145). 

Dit het gebeur toe God na die skepping na die mens toe gekom het, en met horn in 

gemeenskap getree het (Gen 1 :28); Hy kom telkens na die mense toe soos met Noag (Gen 

160 



Pastorale Teorie 

6:13), Abraham (Gen 12:1; 15:17; 18:1), Jakob, Moses, Josua, ensovoorts (Potgieter 

1985:144,145). Die verbond vertoon we! verskillende gestaltes byvoorbeeld die verbond 

met Noag, met Abraham, met Israel by Sinai, ens. "Dit maak dus nie verskil wanneer die 

term "verbond" in die Skrif begin funksioneer nie; die saak, naamlik die van-God-uit 

gestruktureerde gemeenskapsverhouding, is van die begin af die kem van die Bybelse 

boodskap", aldus Potgieter (1985:143 - eie kursivering). 

Die gevolg van die verbondsluiting vir die mens is "shalom" in sy verhouding met God. 

"In hierdie verhouding moet die mens ontdek dat God 'n absolute aanspraak op horn maak 

omdat Hy sy Skepper is, sy Koning, sy Vader, sy Generaal. God sorg vir horn in liefde, 

maar duld geen afvalligheid en opstand nie" (Fensham 1985:256). 

Die "verbond" was destyds 'n belangrike juridiese instelling. God gebruik dit as een van 

baie metafore om aan sy verhouding met sy volk uitdrukking te gee (Fensham 1985:250). 

In al die variasies of metafore is die openbaring aan die mens in sy nood, sonde en 

vreugde, bedoel om aan die mens God se liefde en sorgsaamheid te toon. Die bedoeling 

is verder dat hierdie liefde en sorgsaamheid by die mens wederliefde vir God moet kweek 

(Fensham 1985:256). Hierdie liefde moet dan ook in die gewone !ewe uitgeleefword. 

"Grondliggend aan die verbondsidee is ... die sentrale Bybelse begrip van die liefde, sodat 

ons inde1waarheid van verbondsteologie as die teologie van die lie/de kan praat. Die 

liefde is die modus van die verbond, want dit is in die liefde dat die verbond sy ontstaan, 

sy voortbestaan en sy bestemming het" (Le Roux & Konig 1994:43). 

In die verbond is daar 'n liefdesdinamika opgesluit waarin dit om veel meer gaan as slegs 

die soteriologiese. Volgens 1 Korintiers 13 sal geloof en hoop tot niet gaan, terwyl die 

liefde as "brug" tnssen tyd en ewigheid vir altyd sal bly bestaan. Dit maak van liefde die 

mees sentrale begrip in skepping en verbond, in die verhouding tussen Verbondsgod en 

verbondskind (Le Roux & Konig 1994:43). 

Die verhoudingsteologie wat al in die Ou Testament te bespeur is, het sy volmaakte 

opsomming in die ko1i samevatting van die wet wat Jesus gegee het (Matt 22:37-40.) Dit 

is God wat deur Sy liefde die mens aanspreek. Die mens se reaksie op God se liefde, is 

wederliefde. Hierdeur word die band tussen God en die mens bevestig. 

Die een allesoorheersende verbinding, naamlik die verhouding van God tot die mens, het 

'n dieper dimensie gekry met die koms van Jesus Christus (Fensham 1985:258). Die 

verbond het nuwe betekenis gekry. "Die inhoud van die verbond: Ek sal vir julle 'n God 
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wees, en julle sal vir my 'n volk wees, is dus Jesus Christus en dit word (in beide dele) 

vervul in Jesus Christus" (Konig 1970:233). 

Die verbondsontmoeting tussen God en mens dra die karakter van 'n versoeningsgebeure, 

omdat die gebroke verhouding herstel en die skuld van die mens vergewe word. Omdat 

die mens nie die versoening kan bewerkstellig nie, het God die versoeningsmiddel 

voorsien in die sterwe van Christus aan die kruis. Die versoeningsmiddel is 'n !ewe wat 

plaasbekledend sterf en die skuld betaal. In die ou bedeling is bloedige offers deur die 

mens gebring aan God. Dit was egter nie die werklike offers nie maar slegs sakramentele 

heenwysings na die kruisdood van die eintlike Borg (vgl. Potgieter 1985:144). 

"W anneer Jesus in ons plek sterf aan die kruis, word die versoening deur die een offer 'n 

volkome werklikheid. Die versoenende verbondsontmoeting deur God se liefdevolle 

toewending veroorsaak 'n ornkeer in die mens. Hiermee plant God die !ewe van die 

gehoorsame Mens, Jesus Christus, in die harte van die mense van die verbondsvolk sodat 

hulle hul Skepper kan en wil <lien. So ontstaan die blywende teenwoordigheid van God 

deur die ingeplante !ewe van sy Seun in die verbondsmens. Daarom is die verbondslewe 

nie 'n reeks ontmoetings tussen God en mens nie maar 'n /ewe van voortdurende 

gemeenskap, 'n !ewe in God se teenwoordigheid. Die verbondslewe is 'n nuwe manier 

van !ewe waarin die mens sy oorspronklike skeppingsdoel al hoe meer bereik en God se 

heerskappy 'n werklikheid word" (Potgieter 1985:145). 

Sowel die individu as die hele menslike geslag is op organiese wyse by die verbondslewe 

betrokke; die nuwe mens se verhoudingslewe word vemuwe sodat die verbondslewe ook 

nuwe gemeenskapslewe tot gevolg het. Die verbond het dus 'n persoonlike sowel as 

gemeenskapsfaset omdat die mens as 'n mens-tussen-mense, as mens-in-verhoudings 

geskape is (Potgieter 1985: 145). 

Die gemeenskapsverhouding word ook nie beeindig by die beeindiging van hierdie !ewe 

nie. Na hierdie !ewe wag daar ewige !ewe met God se verbondskinders op die nuwe aarde 

(Le Roux & Konig 1994:44). Die gemeenskapsverhouding met God het dus 'n 

eskatologiese karakter en dit sal in "die laaste dae of die eindtyd geherdefinieer kan word 

om nie slegs verband te hou met die een of ander tyd wat nog in die toekoms moet volg 

nie, maar as tipering van die hele geskiedenis van die skepping van die begin tot einde" 

(Le Roux & Konig 1994:43). 

"Verbond'', "sabbat", "sjalom", is woorde van 'n nuwe taal (lied) wat n6u reeds stotterend 

uitgespreek mag word, tot op die dag dat die bruidskerk en die skepping saam met die 

162 



Pastorale Teorie 

engele dee! sal he aan die welluidende liturgie van Openbaring (vgl. Le Roux & Konig 

l 994:47): "Die koningskap oor die wereld behoort aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal 

as koning heers tot in alle ewigheid ... Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. 

Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God" 

(Op.I I: 15 & 21:3). 

Deur die kruisdood van Christus leef gelowiges van alle tye in 'n ewige 

gemeenskapsverhouding met God. Die implikasie hiervan vir die hele motivering agter 

leiturgia-funksie is ingrypend. Die leiturgia is nie 'n menslike poging om tot by God te 

probeer kom nie. Geen hoeveelheid of intensiteit van aanbidding, en lofsang, en geen 

gebruik van ritueel of simboliek bewerkstelling 'n gemeenskapsverhouding met God nie. 

Die gemeenskapsverhouding met God is, vir die gelowige 'n gegewe kragtens die 

kruisdood van Christus (Gal 2:19-20; Rom 8:1). Die leiturgia is die viering van <lit wat 

reeds 'n werklikheid is. 

Mense wat vir mekaar lief is, vind <lit soms nodig om 'n romantiese atmosfeer te skep om 

net vir 'n rukkie te vergeet van die gejaagdheid en mekaar te geniet. Netsoos wat die 

"romantiese atmosfeer" nie die liefde of die verhouding skep nie, bewerkstellig die 

leiturgia-funksie nie die gemeenskapsverhouding met God nie. Wat <lit we! doen is: <lit 

bring ons tot stilstand, <lit herinner ons, <lit help ons om te fokus op aspekte van ons 

verhouding met God wat in elk geval 'n werklikheid is, ongeag ons belewenis. 

God het die mens geskape om met Hom in 'n innige verhouding te leef. Die verhouding 

met Hom is dus die skeppingsdoel van die mens. Die verbond vertel van hierdie 

skeppingsdoel. Hoewel die verbond op daardie stadium al vir eeue getuie was hiervan, is 

<lit aan die kruis <lat die verhouding werklik herstel is. Die kruis het die vergifnis gebring 

wat gelowiges in hierdie gemeenskapsverhouding met God herstel het. In die ewigheid 

wag daar nou vu die gelowiges die oneindige, onversteurbare !ewe m 

liefdesverbondenheid met God. 

Uit die Bybel word <lit duidelik <lat <lit God se wil is <lat hierdie gemeenskapsverhouding 

met Hom ten alle koste behoue moet bly (Fensham 1985:257). Die verhouding met Hom 

is absoluut sentraal in ons bestaan en in God se wil vir die mens. As die verhouding met 

God nie bestaan nie, het die verhoudinge tussen mens en mens - en alles anders in ons 

!ewe - sinloos geword (Fensham 1985 :257). 
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Die gevaar van leiturgia is <lat die fokus verskuif vanaf die verhouding met God na die 

elemente van die leiturgia-funksie. Wanneer die mens se fokus verskuifna die musiek, na 

die sakrament, na die ritueel of simbool, of selfs na die mens se eie belewenis, dan mis 'n 

mens <lit wat die leiturgia wil wees. Die elemente van die leiturgia is van so 'n aard <lat 

die mens op affektiewe vlak daardeur aangespreek word. Die gevaar is so groot <lat die 

elemente wat die fokus op God wil vestig, self fokuspunt word. As <lit gebeur, het die 

leiturgia sinneloos (vgl. Fensham 1985:257)- nee erger - skade geword. 

Die uitdrukkingsvorme van mense se geloof sal nie altyd dieselfde lyk nie. Ten einde 

egte uitdrukking van geloof te wees, moet die kulturele relevansie van die 

uitdrukkingsvorme wat gekies word hoe prioriteit geniet. McClung (1994:16) skryf die 

volgende oor bediening aan jongmense: "Young people like experience. They're in a 

time of life - especially adolescence - where their emotions are swinging from one 

extreme to another. That's just part of their natural development. So, emotional intensity 

is a part of life. To tell them, "Go sit and be quiet. This is how you should love God," is 

telling them to be something they are not. It is basically sending a message of rejection. 

It's telling them that God really doesn't want to have anything to do with them. So, I don't 

believe in entertaining young people. I believe in allowing young people to love God and 

enjoy Him through who they are - and that's as emotional, fun-loving, adventurous 

beings. God created them that way". 

5.5 KOINONIA 

5.5.1 KOINONIA-KERKMODEL 

Die model wat dadelik opval is, wat Pieterse (1991:71) noem, die kerk as liggaam van 

Christus. Hendriks (1992:24) praat van 'n liggaamsmodel, en Louw (1992:126-127) 

gebruik die terme kommunikasiemodel en charismatiese liggaamsmode/. 

Dit sal egter nie korrek wees om die koinonia-model met die liggaamsmodel soos <lit hier 

te lande ontwikkel het, gelyk te stel nie. In ons benadering tot 'n ekklesiologie vanuit 

prakties-teologiese perspektief, neem ons ons vertrekpunt vanuit die vier klassieke 

pastorale funksies van die kerk. Die voorveronderstelling is <lat al vier die funksies in 

balans teenwoordig moet wees in 'n gesonde, missionere gemeente. Elkeen van die 
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modelle wat in hierdie afdeling bespreek word, is 'n verwording van die ideaal, as gevolg 

van die oorbeklemtoning van een van die funksies, ten koste van die antler. 

Die liggaamsmodel, soos die begrip ontwikkel bet binne die konteks van hoofsaaklik die 

Ned. Geref. Kerk. wil 'n korrektief wees op die kerugmatiese model. Die sogenaamde 

liggaamsmodel verteenwoordig dus nie 'n koinonale verwording van die kerk nie. Wat dit 

we! wou wees, is 'n gemeente met beter ontwikkelde koinonia-verbande, asook (miskien 

in 'n mindere mate) 'n groei in die aanbidding en diens, binne 'n kerkmodel wat 

tradisioneel sterk kerugmaties is. 

Wanneer ons dus wil kyk na 'n vorm van kerkwees wat skeefgetrek is as gevolg van 

oormatige klem op koinonia, sal ons elders moet kyk. Ondersoek mag bewys <lat ons 

hierdie koinonale verwording sal vind by sommige huiskerke en basisgemeentes (vgl. 

Pieterse 1991 :75; Banks 1986). Ons kan ook die vermoede uitspel dat sommige 

gemeentes wat ingerig word volgens die selstruktuur vorentoe hierdie verwording ten 

prooi mag val (vgl. Neighbour 1990; Potgieter 1995). 

Huisgemeentes is te klein om binne hulleself die visioenere leierskap, en die energie te 

vind om op die lang duur daadwerklik missioner en diakonaal na buite betrokke te bly. 

Huisgemeentes is te klein dat elke huisgemeente 'n leier sal he wat die gawes bet om die 

Woord op lewegewende wyse te bedien, en ook nog iemand om die aanbidding en viering 

besielend te lei. 

Hierdie probleme wat deur gelsoleerdheid van huisgemeentes meegebring word, word we! 

beantwoord deur die selgemeentestruktuur. Wanneer selgemeentes egter hulle missionere 

gerigtheid verloor, beland hulle dieselfde gevaar as 'n huisgemeente, naamlik om terug te 

sak in die gerief van koinonia, en so as kerk te verword. 

Gelsoleerde huisgemeentes sal baie moeite moet doen om sterk verbande te vestig met 

antler huisgemeentes, soda! kruisbestuiwing deur die onderskeie gawes kan plaasvind 

(Banks 1986:122-142). Beide huisgemeentes en selgemeentes sal. daarop moet 

konsentreer om die Woordbediening, gesamentlike aanbidding en <liens na buite dinamies 

en lewend te hou. Hui missionere fokus sal gedurig verskerp moet word. 
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5.5.2 KOINONIA IN 'N MISSIONERE GELOOFSGEMEENSKAP 

Louw en Nida (l 988a: 144) gee die volgende vertalingsmoontlikhede vir die Nuwe 

Testamentiese gebruik van die Griekse woord koinonia: 

Fellowship 

" ... an association involving close mutual relations and involvement" (Louw & 

Nida 1988:446). 

Share 

" ... to share one's possess10ns, with the implication of some kind of joint 

participation and mutual interest" (Louw & Nida 1988:569). 

Willing contribution 

" ... that which is readily shared - willing gift, ready contribution" (Louw & Nida 

1988:569) 

In Afrikaans sou die begrip koinonia, soos "fellowship", vertaal kon word as 

"kameraadskap; gemeenskap; geselskap; broederskap; genootskap; lidmaatskap" 

(Bosman et al 1981:1206). Koinonia wys op 'n hegte onderlinge verbondenheid en 

gedeelde lewens. Ook die materiele is hierby nie uitgesluit nie. 

Koinonia is een van die vier teologiese kemfunksies van die kerk (Pieterse 1993:160; 

Pieterse & Breytenbach 1992:103). Potgieter (1995:139) onderstreep hierdie feit: "Waar 

daar nie intieme lewensgemeenskap tussen gelowiges is nie, het ons nie met die gemeente 

of die kerk te doen nie - geen instansie kan sigself tot "kerk" verklaar terwyl Christus 'n 

ander vereiste stel nie (Joh 13:35)". 

"Die beginsel waarom dit gaan, is so oud soos die Twaalf Artikels: "Ons glo ... in die 

gemeenskap van die heiliges"" (Hendriks 1995:i) 

Pieterse (1993:160) beskou die paraklese (sorg ofpastoraat) as 'n onderafdeling van die 

koinonia-funksie van die geloofsgemeenskap. De Jongh van Arkel (199la:105) beskryf 

hierdie sorg-funksie as volg: "Sorg is natuurlik nie net 'n Christelike handeling nie. Dit is 

'n menslike fenomeen maar dan ook 'n heel spesifieke Christelike handeling. Sorg vind 

plaas in elke geval waar mense werklik na mekaar luister; waar hulle vir mekaar "voe!"; 

waar hulle verstaan wat ander in nood deurmaak; wanneer hulle vertroos, bemoedig, 
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opbeur en probeer om ander te ondersteun en te help. Sorg 1s byna sinoniem met 

medemenslikheid en hartlikheid. 

Zerfass gaan soek die essens1e van 

gasvryheid of dan, Gastfreundschaft 

hierdie sorgende handeling in die motief vir 

(Zerfass 1988: 11; vgl. De Jongh van Arkel 

1991 :105). Wanneer Van Arkel (1991: 107) praat van versorging as onderafdeling van die 

koinonia-funksie van die geloofsgemeenskap, gaan <lit om 'n lewenswyse wat spesifiek 

Christelik is, en die roeping is van alle gelowiges. 

Die koinonia-funksie wys dus nie net op die onderlinge verbondenheid binne die 

geloofsgemeenskap nie, maar beslis ook op die onderlinge sorg vir mekaar. 

"Dit is duidelik dat die verhouding tussen God en die mens nie net bly steek by 'n 

vertikale liefde nie, maar moet deurwerk van mens tot mens. Daardie verhouding moet 

uitgeleef word op alle vlakke van die !ewe sonder aansiens des persoons" (Fensham 

1985:257). 

Met die bespreking van die Integrasie-funksie van die sosiale teorie, het die waarde van 

primere groepe vir die geloofsgemeenskap, en primere verhoudinge binne die 

geloofsgemeenskap duidelik geword. Ons gaan vervolgens hierdie aangeleentheid ook 

vanuit 'n teologiese perspektiefbeskou. 

Die Griekse woord oikos word in die Nuwe Testament, benewens vir huis en tempel en 

eiendom ook in die volgende twee betekenisverbande gebruik (Louw & Nida 1988a: 173): 

familielyn 

"persons of successive generations who are related by birth" (Louw & Nida 

!988b:l 15) 

huisgesin 

"the family consisting of those related by blood and marriage, as well as slaves 

and servants, living in the same house or household" (Louw & Nida 1988b:l 13). 

Toe die leiturgia-funksie bespreek is, het spesifiek ook die verbondsgestalte daarvan ter 

sprake gekom. Die verbond is egter nie net tussen 'n individuele gelowige en sy God nie, 

maar is die verhouding van God met sy volk - die versameling van Sy kinders. 
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"Die verbond praat primer van 'n verbonds- of oikos-gemeenskap waarbinne letterlik elke 

aspek van die gemeentelike bediening afgestem is op hegting, aanklewing, 

verbondenheid, gemeenskap." (Le Roux & Konig 1994:44). Sending is dan niks anders 

nie as "die verruiming van die oikos-gemeenskap". Oor die eskatologiese verwagting 

binne die geloofsgemeenskap, skryfLe Roux en Konig (1994:44): "Die Godsvolk oefen 

steeds (in feestelike luim) om die rus van Hebreers 4:9 in te gaan, dit wil se die 

harmoniese bestel waar God alles vir alles is (!Kor 15:28). Die kerk is immers die bruid 

wat haar in die tussentyd met fyn en helder blink klere beklee sodat sy gereed kan wees 

wanneer die Bruidegom kom. Dan sal Hy ons God wees en ons sy volk. Die kerk is 

inderdaad die oikos-gemeenskap waarbinne die bruilofvan die Lam geantisipeer word." 

Een van die metafore wat in die Skrif gebruik word om die kerk, of geloofsgemeenskap te 

beskryf, is "die huisgesin (oikos) van God". 

E/2:19 

"Julie is dus nie meer ver van God af nie, maar ... lede van die huisgesin van 

God". 

1Tim3:15 

"Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand horn moet gedra in 

die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God". 

Gal 6: IO 

"Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan alma! goed doen, maar die meeste 

aan die huisgenote van die geloof' (1933). 

Die beeld van die kerk as huisgesin van God strek veel verder as die paar teksgedeeltes 

waar dit pertinent so genoem word. Elke keer wat daar in die Bybel verwys word na God 

as Vader van die gelowiges, spruit dit uit die beeld van die huisgesin. 

Reeds in die Ou Testament word God "Vader" genoem deur die gelowiges" (Fensham 

1985:255). 

"U is tog ons vader. 

Abraham weet niks van ons nie 

en Israel is nie van ons bewus nie; 

U, Here, is ons vader ... " (Jes 63:16) 
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Vergelyk in die verband ook Deut 32:6; Ps 68:6; Jes 63:16; Jes 64:8 en Mal 2:10. 

Jesus het sy dissipelkring geleer <lat God hulle Vader is en <lat hulle Hom so moet noem. 

Jesus het hulle die volgende geleer: 

"So moet julle bid: 

Ons Vader wat in die heme! is ... "(Matt 6:9). 

"Moet niemand hier op aarde as 'vader' aanspreek nie, want Een is julle Vader: 

die Vader in die heme!" (Matt 23:9). 

Die vroee kerk het dan ook (as huisgesin van God) God as hulle Vader gesien, en so van 

Hom en met Hom gepraat (vgl. Rom 8:15; 1Pet1 :17; Ef3:14-15; Ef 4:6; Heb 12:9). 

God, as die Vader van die huisgesin van die geloof, neem die gelowiges aan as Sy eie 

kinders: 

"Maar aan alma! wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg 

gegee om kinders van God te word" (Joh 1:12). 

"Alma! wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees 

wat aan hulle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees 

!ewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en 

wat ons tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam 

met ons gees <lat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons 

erfgename ... "(Rom 8:14-117). 

(Vgl. ook Matt 5:9; Luk 20:36; Joh 11:52; Rom 9:26; 2 Kor 6:18; Gal 3:26; Gal 4:5-7; Ef 

1:5; Fil 2:15; 1Joh3:1;10; I Joh 5:2). 

As lede van die huisgesin, en kinders van dieselfde Vader word die gelowiges innig as 

broers en susters aan mekaar gebind, en word hulle broers en susters van Jesus. Om 

broers en susters van mekaar te word, is 'n proses van hegting, aanklewing, verbonden

heid, gemeenskap (vgl. Le Roux & Konig 1994:44). 

Hierdie familie-word van mekaar kom op talle plekke in die Skrif ter sprake (vgl. Rom 

8: 17; Heb 2: 11-18; Joh 21 :23; Rom 16:13; 1 Kor 4:17). 
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" 46 Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en 

broers buite gestaan, en hulle wou met Hom praat. 
47 Iemand se toe vir Hom: "U moeder en u broers staan daar buite en wil met U 

praat." 

48 Maar Hy se vir die man wat dit vir Hom gese het: "Wie is my moeder en my 

broers?" 

49 Toe wys Hy met sy hand na die dissipels en se: 50 "Daar is my moeder en my 

broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die heme! is, die is my 

broer en my suster en my moeder" (Matt 12:46-50). 

Selfs aan die kruis he! Jesus nie sy "huisgesin" vergeet nie. 

"26 Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar 

staan, se Hy vir haar: "Daar is u seun." 

27 Daarna se Hy vir die dissipel: "Daar is jou moeder." 

Van daardie oomblik afhet die dissipel haar in sy huis geneem" (Joh 19:26-27). 

"When Jesus commends Mary to John, He bypasses His own unbelieving brethren and 

leaves her to the care of the beloved disciple instead. Is this accidental? Is it only 

because John happened to be near the cross at this moment ? It is hard to think so. 

Rather we sense that the Lord is bringing into existence a new family based on His 

atonement. As Mariano Di Gangi (1963 :21-22) writes, "Our Lord brings into being the 

brotherhood of believers. He fashions the fellowship of the household of faith. This is 

the new society, which is not segregated according to race or nationality. It is not 

predicated upon social standing or economic power. It consists of those whose faith 

meets at the cross, and whose experience of forgiveness flows from the cross" (Boice 

1979:212) 

Die roeping wat vanuit die koinonia-opdrag tot die kerk kom, is die roeping om as 

gelowiges in 'n innige verbondenheid met mekaar te !ewe - om werklik "huisgesin van 

God" te wees. Die Bybel gee nie 'n spesifieke resep vir organisatoriese struktuur van die 

gemeente nie. Die roeping tot koinonia beteken egter we! vir ons dat die gemeente of 

geloofsgemeenskap so ingerig word dat elke gelowige dee! is van 'n hegte 

gemeenskapsverband. 

Verstaan vanuit die teologie van die inkamasie beteken die koinonia-funksie dat 

gelowiges dit vir mekaar word wat Jesus vir die ander sou wees as Hy vandag nog 

liggaamlik op aarde was. 
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5.6 DIAKONIA 

5.6.1 DIAKONALE KERKMODEL 

Hendriks (1992:29) praat van 'n transformasiemodel, Louw noem <lit 'n revolusionere 

transformasiemode/, en Pieterse (1991:71) praat van die kerk as dienskneg. Hendriks 

onderskei by hierdie model twee verskyningsvorme, naamlik die wat die 

bevrydingsteologie aanhang, en die wat hul beywer vir die ekologie. Die funksie van 

diakonia is in hierdie ekklesiologiese model oorheersend (Pieterse 1991 :76). 

Die diakonale kerkmodel is die vrug van die sekuler-dialogiese teologiese metode 

(Pieterse 1991 :76). Dit is 'n reaksie op die irrelevant-wording van die kerk as gevolg van 

die deurwerking van die sekularisasieproses. Die kerk word binne hierdie benadering 

geteken as die dienskneg vir die wereld. Die kerk is die kerk vir andere. "To make a 

start, it should give away all its property to those in need. The clergy must live solely on 

the freewill offerings of their congregations, or possibly engage in some secular calling. 

The Church must share in the secular problems of ordinary human life, not dominating, 

but helping and serving" (Bonhoeffer, aangehaal deur Dulles 1976:88 ). 

"Harvey Cox noem die kerk God se avant-garde in die wereld. Die kerk moet nie agter 

loop in sosiale en politieke ontwikkelinge nie, maar heel voor" (Pieterse 1991 :77). 

McBrien wys op die taak van die kerk in die wereld, naamlik om geregtigheid en vrede te 

bring. Die doe! is die sosiale transformasie van die wereld. 

Die kerk word binne hierdie model gekonstitueer deur die <liens aan ander. "The Church 

is the Church only when it exists for others" (Bonhoeffer, aangehaal deur Dulles 

1976:88). "Die kerk word selfs net as ware kerk beskou as <lit die kerk vir.die armes is" 

(Pieterse 1991 :77). 

Die kommunikasie binne hierdie model spreek die konatiewe aan. Dit. dring aan op 

optrede, betrokkenheid, toetrede tot die stryd. "Ware geloof word dus hier aan jou <lade 

gemeet" (Hendriks 1992:31 ). 

'n Groot gevaar met betrekking tot die eensydige beskouing van die kerk as dienskneg, is 

dat die kerk sy identiteit verloor (Pieterse 1991:78). Die ortodoksie wat daarop 

konsentreer om die waarheid korrek te formuleer, he! onder verdenking gekom. 

Ortodoksie word binne hierdie model met ortopraksie vervang. Hierdie verskuiwing het 
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ingrypende gevolge vir die kerugma-funksie. "Dit het ... die newe-effek dat die Woord 

van die Here nie met dieselfde gesag bejeen word as in die vorige modelle nie. Slegs die 

gedeeltes van die Slaif wat jou standpunt ondersteun, word beklemtoon. Die ander 

gedeeltes van die Skrif wat beklemtoon dat die status quo gehandhaaf moet word, kom 

onder dieselfde oordeel as die strukture waarteen die bevrydingsteologie reageer" 

(Hendriks 1992:31 ). Prediking is sterk profeties, uitdagend en veroordelend ten opsigte 

van die heersende orde. 

Oor die leiturgia-funksie skryfHendriks (1992:32-33) die volgende: "Erediens en liturgie 

speel in hierdie model net soseer in die straat af as in die kerk; net soseer in die 

sportstadion as in die groot katedraal. Dit is nie die altaar, die Woord of die geestelike 

nood wat die aandag trek nie, maar die onreg... Sakrament is hier solidariteit-versterkend 

eerder as Woord-gerig" . 

Koinonia-verbande binne hierdie model is verdraaid. Pieterse (1991 :77) beskryf dit as 

volg: "Die band wat Christene in hierdie model bind, is nie soseer die belydenis of die 

gemeenskap in Christus nie, maar die broederskap van alle Christene wat deelneem aan 

die sosiale en politieke aksie. So word daar oor konfessionele grense heen 'n nuwe 

samewerking gevind. By sommige binne hierdie ekklesiologiese denke is alma! wat ly en 

onderdruk word of arm is, broers en susters - of hulle nou in Christus glo ofnie". 

Dit is duidelik dat hierdie diakonale verwording van die kerk ook nie die ideaal vir die 

kerk is nie. Hoewel die diakonia 'n essensiele bydrae !ewer tot die dinarnika van die kerk, 

is enige oorheersing daardeur ongewens. 

Waar die koinonia-kerk geneig is om tot 'n passiwiteit te lei, neig die diakonale model van 

kerkwees om tot aktivisme te lei. Weens die swak funksionering van die kerugma en 

leiturgia, kan dit selfs neig in die rigting van 'n byna God-lose aktivisme. 

Daar is elemente binne hierdie model waarvan mens net met die diepste respek kan praat, 

soos onder andere die solidariteit t.o.v. die nood van die wereld. As vrug op die 

konatiewe aanslag vind mens binne hierdie benadering betrokkenheid en 'n toewyding of 

"commitment" wat selfs nie vir die dood terugdeins nie. 

Binne hierdie model vind ons 'n bewonderingswaardige toewending van die kerk tot die 

nood van die wereld. 'n Beter balans tussen die vier pastorale grondfunksies sou egter 
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kon meehelp in die proses om net so 'n radikale toewending tot God 'n werklikheid te 

maak. 

5.6.2 DIAKONIA IN 'N MISSIONERE GELOOFSGEMEENSKAP 

Dit is so dat daar in die omgangstaal na byna enige kerklike handeling as "<liens" verwys 

kan word. Byna enige kerklike handeling kan ook vanuit die perspektief van <liens 

ondersoek word. Dit is egter noodsaaklik om diakonia as een van die vier teologiese 

kemfunksies meer genuanseerd te definieer (Theron 1991: 157). 

Die woord diakonia, soos in die Nuwe Testament gebruik, word as volg deur Louw en 

Nida ( l 988a:59) ve1taal: 

Diens (service) 

" ... to render assistance or help by performing certain duties, often of a humble or 

menial nature" (Louw & Nida 1988:460). 

Bediening (ministry) 

" ... the role or position of serving - ministry- task" (Louw & Nida 1988:461). 

Voorsiening (provision) 

" ... a procedure for taking care of the needs of people ... arrangement for support" 

(Louw & Nida 1988:462). 

Bedien (waiting upon) 

" ... to serve food and drink to those who are eating" (Louw & Nida 1988:521) 

Bydrae 

" ... money given to help someone in need - contribution; help; support" (Louw & 

Nida 1988 571). 

In ooreenstemming met hierdie gebruike van die term diakonia in die Nuwe Testament 

wil ons die diakonia-funksie van die geloofsgemeenskap meer presies afbaken as 

verwysend na "byna alle kerklike handelinge". 
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Die woord "<liens" as een van die kernfunksies van die gemeente of geloofsgemeenskap 

sal hier gebruik word met twee betekenisnuanses. Die eerste nuanse sal dui op gelowiges 

wat hulle gawes inspan as 'n offergawe aan God en tot opbou van die gemeente. 

Theron (1991:157-158) trek vir ons die lyne vir die tweede betekenisnuanse van die 

diakonale taak as volg: 

" ... ons wil konsentreer op die bediening van die kerk aan mense wat ly; mense 

wat arm is; mense wat onderdruk word; mense wat werkloos is; mense wat 

dakloos is; mense wat oud geword het; mense wat eensaam is; mense wat 

versorging nodig het; mense teen wie daar gediskrimineer word vanwee 'n 

bepaalde verlede, politieke opvatting, velkleur, geslag; mense wat reeds as kind 

geen toekoms het nie, en so meer. Kortom: dit gaan om die Christelike diens aan 

ons naaste . In die laaste tyd is hierdie klem ook uitgebrei na antler terreine soos 

<liens aan die samelewing, en selfs ook na die versorging van die aarde. 

Om <lit nogeens effens anders te bewoord: in 'n gerneente waarin daar <liens 

gelewer word - waar die gemeente dus diakonaal gesproke lewend is - word daar: 

omges1en na ... 

ruimte geskep vir ... 

hand gegee aan ... 

'n aksie uitgevoer ten behoewe van ... " (my kursivering). 

'n Kernagtige formulering van die diakonale taak van die geloofsgemeenskap vind mens 

in die leuse van die gemeente van die veelbesproke Robert Schuller in Los Angeles, 

naamlik: 

"Find a need and fill it - find a hurt and heal it" (Schuller 1986:44, 58). 

Met so 'n credo word 'n gemeente daartoe gebring om deur middel van die diakonia

funksie van die geloofsgemeenskap die self-lose liefde van Christus op 'n praktiese 

manier te betoon aan die naaste wat <lit werklik nodig het. 

Louw (1984) maak 'n sterk saak daarvoor uit dat dienswerk binne die gemeente nie net 

van die ampte moet uitgaan soos wat tradisioneel in Protestantse kerke die geval is nie, 

maar <lat dienswerk die roeping van alle gelowiges is. Daar is ongetwyfeld meer as 
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genoeg Skriftuurlike grond vir hierdie standpunt. Ook die kerkorde van die Ned. Geref. 

Kerk, artikel 55, s!uit baie nou hierby aan (K.O. 1994: 12): 

"Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die gemeente geaktiveer word om 

werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot die opbouing van 

die liggaam van Christus en die uitbreiding van die Koninkryk van God". 

Ne! (1994:36) sktyf eweneens dat Christen-wees en gemeente-wees tegelyk ook beteken 

om in-diens-te-wees. 

Hoewel die meeste Christene sal saamstem met die standpunt van Louw, naamlik dat nie 

net die besondere ampte nie, maar alle gelowiges tot diens geroep is, vind mens tog 'n 

traagheid by Christene om hulleself werklik diensbaar te stel. Gibbs (1981 :223-226) gee 

die volgende redes waarom lidmate traag is om iri hulle gemeentes te dien: 

• Sommige lidmate se lewens is nog nie onder die heerskappy van Christus nie. 

• Lidmate onderskat die waarde van korporatiewe Christenskap. 

• Daar is 'n gebrek aan gerigtheid birine gemeentes. 

• Lidmate twyfel oor die haalbaarheid en relevansie van projekte. 

• Predikante en kerkleiers ontrnoedig lidmate om inisiatief te neem. 

• Lidmate is bang dat as hulle betrokke raak, hulle gewilligheid misbruik word. 

Indien mens sou wou sien dat alle gelowiges betrokke raak by dienswerk, sou mens nie 

net aandag moet gee aan hierdie struikelblokke wat Gibbs noem nie, maar ook moet let op 

die toerusting tot <liens wat God self gee. 

God rus sy kinders toe vir <liens deur die vervulling met die Heilige Gees (Hand 1 :8). Die 

tweerlei gevolg van die vervullirig met die Heilige Gees, is die vrug van die Gees (Gal 

5:22-23) en die gawes van die Gees (Rom 12:6-8; I Kor 12). God selfvorm hierin die 

karakter, en die vermoens van Sy kinders vir hulle dienswerk (Gibbs 1981:226-239). Ook 

Louw (1984:79) stem hiermee saam wanneer hy se: "Wanneer gepraat word van die 

dienswerk van die gelowiges, kan ons nie nalaat om ... te let op die gawes waarmee hulle 

hiervoor toegerus word nie". 

Die Heidelbergse Kategismus maak dit duidelik dat die gawes van die Gees in die 

gemeenskap van die heiliges setel. Vraag 55 en die antwoord daarop Jui as volg: 
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"Vraag: Wat verstaanjy onder die gemeenskap van die heiliges? 

Antwoord: Eerstens <lat die gelowiges, alma! saam en elkeen afsonderlik, as lede 

met die Here Christus gemeenskap en aan al sy gawes dee! het. 

Tweedens <lat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en 

saligheid van die antler lede aan te wend". 

"Een ding is seker: 'n omvattende restourasie van die dienswerk van die gelowiges is 

dringend noodsaaklik" (Louw 1984:82). Louw (1984:81) sien die wyse waarop hierdie 

herstel moet plaasvind as volg: "Na ons mening verdien dit sterk oorweging om vanuit 

die gawes wat in die gemeente gegee is, te kom tot die logiese ordening van die 

verskeidenheid plaaslike bedieninge. Na analogie van die Leviete van ouds kan elkeen 'n 

besondere funksie in die gemeente vervul" . 

Hans Kung (1970:77) is van oortuiging <lat die herontdekking van die charismas 

saamhang met 'n herontdekking van die spesifiek Pauliniese ekklesiologie. In die 

ekklesiologie van Paulus is die charismas nie primer 'n buitengewone nie, maar 'n 

alledaagse, nie 'n eenvormige nie, maar 'n veelsoortige en hoogs algemene verskynsel in 

die kerk (vgl. Louw 1984:82). 

Oat hierdie charismatiese struktuur van die gemeente deur die dienswerk van die 

gelowiges ook in die praktyk sal realiseer, is van die grootste belang (Louw 1984:82-83). 

Soos Petrus se: 

"As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur horn aan die woord 

kom; as <lit is om in die gemeente te <lien, moet hy <lien met die krag wat God 

verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die 

heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid". 

Jesus self het na die wereld gekom om te <lien en nie om gedien te word nie (Mark 10:45). 

Hierdie di ens van Jesus sien ons in sy barmhartigheid en ontferming, in sy nederigheid, 

selfontlediging en selfoorgawe. 

Soos wat Jesus self gekom het om te <lien, het Hy aan sy volgelinge die opdrag gegee om 

Hom d.it hierin na te doen (Luk 10:36-36; Joh 13:16-17). Die diakonia-funksie 

verteenwoordig dan ook die kerk se roeping tot <liens. "Die gelowiges is in 'n organisasie 

saamgevoeg ter wille van <liens - <liens aan God, <liens aan mekaar en <liens aan die 
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wereld" (Scholtz 1994:7). "Bediening" is om mense se nood en behoeftes aan te spreek 

in die naam van Jesus Christus (Warren 1995:220). 

Diakonia is dienstig tot die kerk se "beeldbou" of "wen aan goedgunstigheid" wat die 

noodsaaklike onderbou van die kerk se evangelisasietaak uitmaak. Dit is waar dat die 

diakonia die getuienis bekragtig, tog is die roeping tot diakonia soveel meer as net <lit. 

Die roeping tot <liens is in sigself 'n opdrag van die Meester aan sy "uitgeroeptes". 

Oor die roeping tot diensbaarheid moet ons <link in die lig van die kruis van Christus. In 

die woorde van Bonhoeffer: "When Christ calls a man, He bids him: Come and die!" 

5.7 PRAKTIESE TOESPITSING VAN PASTORALE TEORIE 

Hoe moet ons dan kerk wees ... ? 

As ons maar bereid was om oor aanbidding en viering te gaan leer by die 

Anglikane, die Oosters-Ortodokse, die Charismatiese en die Rooms-Katolieke 

kerke ... 

as ons kon gaan leer oor koinonia by die huiskerke en selgemeentes ... 

as ons maar kon leer van toewyding tot diakonia by die kerke wat kniediep in die 

"struggle" betrokke was ... 

as ons kon bly delf in ons Protestantse erfenis om die kerugma van die kerk 

gedurig daardeur te voed ... 

... waarskynlik sou ons gemeentes dan meer gebalanseerd kon funksioneer 

en ons missionere impak op die wereld, kon maksimaliseer! 

Die Pastorale teorie wat as grondslag gekies is, en die nadenke binne die raamwerk van 

hierdie teorie oor die funksionering van 'n missionere geloofsgemeenskap, het tot 'n aantal 

gevolgtrekkinge gelei. Elkeen van hierdie gevolgtrekkinge impliseer doelbewuste keuses 

of prioriteite vir die praktiese funksionering van geloofsgemeenskappe. 
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Die bespreking van die kerugma-funksie het die besef Iaat kristalliseer dat die gemeente I 

geloofsgemeenskap self evangeliserend moet wees. Dit is nie genoeg dat 'n evangelisasie

aksie aan die gemeente "gelap" word nie. 

Ook die belang van die handhawing van die gesag van die Woord het duidelik geword. 

Die relasionele aard van gemeentewees het duidelik uitgekristalliseer met die bespreking 

van die Ieiturgia- en koinonia-funksies. Leiturgia is die viering van die verhouding wat 

daar tussen gelowiges en God bestaan kragtens die kruis van Christus, en die koinonia

funksie handel oor die intieme verweefdheid van die Iewens van gelowiges met mekaar. 

Gemeente-wees is dus in-verhouding-wees, en groei in die gemeente kan gelyk gestel 

word met groei in verhoudinge. 

Die bespreking van die diakonia-funksie het die insig verskerp dat <liens binne die 

geloofsgemeenskap moet geskied in ooreenstemming met die gawes wat elkeen ontvang 

het. 

Die gevolgtrekking in hierdie hoofstuk is dus dat 'n geloofsgemeenskap wat binne vandag 

se konteks missioner wil wees, vier prioriteite op 'n radikale en alles-bepalende wyse sal 

moet stel: 

• Die prioriteit van evangelisasie. 

• Die prioriteit van verhoudinge. 

• Die prioriteit van die Woord. 

• Diens van alle gelowiges in ooreenstemming met hulle gawes. 

5.8 SAMEV ATTING 

In hoofstuk 5 is die vraag na die pastorale teorie vir 'n missionere geloofsgemeenskap 

ondersoek. Aan die hand van verwordinge van die funksionering van die kerk 

(kerkmodelle ), word gei:Ilustreer dat die vier funksies van die kerk soos belig deur 

Pieterse (1993), naamlik, kerugma, Ieiturgia, koinonia en diakonia, geYntegreerd en in 

balans teenwoordig moet wees in 'n geloofsgemeenskap wat missioner wil wees. 

Ems met die kerugma-funksie beteken dat ems gemaak word met die Woord sowel as met 

die skerpste toespitsing van die roeping van die kerk, naamlik om mense en God by 
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mekaar uit te bring. In die Jig van die verbond is daarop gewys dat leiturgia nie 

misverstaan moet word as iets wat "kontak" met God bewerkstellig nie, maar dat dit 'n 

viering is van die reeds-bestaande liefdesverhouding met Hom. Die koinonia-funksie 

word bespreek aan die hand van die metafoor van die kerk as huisgesin van God. Waar 

innige gemeenskap nie bestaan nie, het ons nie met die kerk te doen nie. Die diensfunksie 

moet nie "amptelik" verstaan word nie, maar as 'n roeping vir elke gelowige. 

Balans in die pastorale funksionering word meegehelp as die volgende vier prioriteite in 

die oog gehou word: Die sentraliteit van die Woord, die sentraliteit van evangelisasie, die 

sentraliteit van verhoudinge (vertikaal en horisontaal), en die belang van <liens deur alle 

gelowiges in ooreenstemming met hulle gawes. 

179 



Praktykteorie 

HOOFSTUK6 

PRAKTYKTEORIE VIR 'N 
" MISSIONERE 

GELOOFSGEMEENSKAP 

In hierdie studie is die funksionering van die kerk vanuit verskillende kante beskou. 'n 

Historiese perspektief het lig gewerp op die funksionering van die kerk in die 

kontekstuele verband daarvan. 'n Eksegetiese blik het die gerigtheid onderliggend aan die 

funksionering van die ekklesia aangetoon. 'n Sosiaal-wetenskaplike teorie het die 

funksionering van die kerk as organisasie toegelig en 'n pastorale teorie het die 

funksionering van die kerk teologies beoordeel. V anuit hierdie insigte word nou enkele 

riglyne aangedui vir die funksionering van 'n geloofsgemeenskap wat daadwerklik 

missioner wil wees. 

6.1 GERIG DEUR ROEPING 

Die prakties-teologiese ekklesiologie wat beskryf is in die voorafgaande hoofstukke wil 'n 

noodroep wees, 'n oproep tot die kerk om die volgende noodsaaklike tree te gee. Die tyd 

dat die Christendom vir die Westerse wereld gedikteer het wat om te doen, is verby 

(Dekker l 995a). Wie 'n verskil wil maak in vandag se wereld sal moet besef dat die reels 

van die spel verander het (Dekker 1992:131; Manenschijn 1995:39,52). 

Daar is 'n algernene verslaenheid onder predikante omdat veral die jeug nie reageer op die 

reddende hand wat deur die kerk na hulle uitgestrek word nie. Vir gelowiges binne die 

kerk mag dit voe! ofhulle op vaste grond staan. Van buite sien die jeug egter 'n reddende 

hand wat vanuit 'n sinkende skip na hulle uitgesteek word (vgl. Bannink 1993:28; Stoffels 

& Dekker 1987:7; Van Dam 1987). Is dit verbasend dat hulle verkies om eerder self 

verder te swem en te soek? 

Hierdie studie het aangedui dat dit tyd geword het om afskeid te neem van 'n 

institusionele beskouing van kerkwees. 'n Lang pad sal dit inderdaad wees om selfs in die 

gedagtes van toegewyde gelowiges hierdie institusionele beskouing af te breek. Netsoos 
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wat die afbreek van die Berlynse muur nuwe vryheid, maar ook baie probleme gebring 

het, netso sal die afbreek van hierdie institusionele kerkbeskouing sekerlik ook baie 

probleme en groeipyne meebring. Potensiele probleme is egter geen verskoning om nie 

ons verantwoordelikhede na te kom nie. Ons is geroep tot 'n bediening van bevryding. 

Die "Bruid" self moet bevry word! 

Hierdie studie roep om 'n ommekeer na 'n relasionele kerkbeskouing. Die kerk bestaan 

uit die, en slegs die wat in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan (Heyns 

1978:359; Rom 1:6; !Kor 1:23-24; Jud I; Op 17:14). Die plaaslike gemeente bestaan uit 

die wat deur bande van liefde en geloofsbetrokkenheid aan mekaar verbind word. Mag 

ons bid vir die dag dat ons lidmaatregisters hiervan 'n weerspieeling is en nie soos 

tweederangse bevolkingsregisters lyk nie. 

Die kerk is mense ... mense in verhouding - in verhouding met die Here Jesus, en in 

verhouding met mekaar (H.K. vraag 55). 

In die tweede plek wil hierdie ekklesiologie wat geng is op lewensverandering 'n 

roepstem wees teen 'n eensydige beskouing van die evangelie wat ons geroep is om te 

verkondig. Vanselfsprekend is dit nie 'n beroep op enigeen om enige program van 

uitreiking te herroep nie. Dit gaan hier oor 'n bepaalde perspektief wat herstel moet word. 

Na die beste van ons vermoe moet ons waak teen 'n eensydige evangelie - 'n eensydig 

kognitiewe en starre verstaan van die evangelie teenoor 'n eensydig emotiewe aanslag wat 

poog om te ontsnap uit hierdie wereld. Eweneens moet ons waak teen 'n moralistiese en 

wettiese "evangelie" aan die een kant, of 'n "social gospel" aan die ander kant wat 

eensydig op die konatiewe toegespits is. 

Die evangelie van Jesus Christus is 'n relasionele boodskap. Dit gaan oor die Ewige God 

wat in 'n ewige verhouding met doodgewone gebrekkige mense wil staan. Dit is die goeie 

nuus van die inkamasie, van God wat mens geword het soos wat ons mens is; wat deur Sy 

menswees vir ons hoop gebring het; wat Homself geheel en al gegee het sodat ons 

verhouding met God vir altyd herstel ... heel kan wees. 

Die goeie nuus is dat Jesus homself aan ons verbind het, dat ons in verbintenis met die 

Vader kan leef, en dat Hy deur sy Gees in ons, in verbintenis, in verhouding met ons leef. 

Juis omdat die evangelie 'n relasionele boodskap is raak dit elke enkele aspek van ons 

menswees. Die boodskap is nie slegs kognitief van aard nie. Dis nie 'n gnostiese 

leerstelling wat ons moet verstaan en waarop die "verligting" volg nie. Die evangelie is 
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eweneens nie gefokus op die emotiewe nie. Die evangelie is nie maar 'n ervaring of 

belewenis wat die hele res van my !ewe moet bei"nvloed nie. Ook is dit nie enkel gerig op 

die konatiewe of wil nie. Dit sou wettisisme of moralisme of aktivisme wees as my wil 

so omgebuig word tot iets wat vreemd is aan die mens wat ek is. 

So groot is die Persoon met wie ons in verhouding tree dat elke aspek van ons menswees 

daardeur geraak, en getransformeer word. 

Die boodskap van die evangelie is 'n verhouding van liefde. Die medium waardeur 

hierdie boodskap oorgedra word, moet in ooreenstemming met die aard van die boodskap 

gebring word. Die medium waardeur die evangelie gebring word, moet 'n verhouding van 

liefde wees. As ons ons gevolgtrekking met hierdie studie in 'n enkele sin moet saamvat, 

dan is dit die volgende: 

As daar iets is wat transfonnasie in hierdie wereld kan bring, dan is dit 'n 

relasionele verstaan van die evangelie, en 'n relasionele ekklesiologie. 

Die wereld het gemeentes nodig wat nie staan op tradisie, op kerkordes, op 

besigheidsbeginsels of op persoonlikhede nie, maar op hierdie twee bene: 

... die Groot Gebod 

... en die Groot Opdrag van die Here Jesus. 

Die Groot Gebod in Matteus 22:37-39: 

"Jy moet die Here jou God liefhe 

met jou hele hart 

en met jou hele siel 

en met jou hele verstand ... 

En die tweede wat hiermee gelykstaan, is: 

jy moetjou naaste liefhe soos jouself' . 

... en die Groot opdrag in Matteus 28:19-20: 

"Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: 

Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, 

en leer hulle om all es te onderhou wat Ek julle beveel het". 
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Sonder dat dit doelbewus so besluit word, word die funksionering van baie gemeentes 

bepaal deur almanakke en programme, deur voorkeure van predikante en kerkraadslede, 

deur die agendas van kommissies, deur die beskikbaarheid van finansies ensovoorts (vgl. 

Warren 1995:77). Anders gese, daar is onderliggende teoriee wat die funksionering van 

die gemeentes bepaal. Vir die gemeente wat missioner wil wees is dit van uiterste belang 

dat hierdie teoriee in die Jig gebring word, en aan die roeping van die gemeente 

ondergeskik gestel word. 'n Missionere gemeente word deur roeping gerig (Warren 

1995:81-109). 

'n Kerk wat deur roeping gerig word, is gereed om self getransformeer te word wanneer 

dit nodig is. In hierdie oorgangstyd waarin ons ons bevind is dit van die uiterste belang 

(vgl. Burger 1995). 

"A new church is being born. It may not be the church we expect or want. The church of 

the future may not include our favorite liturgy or hymn, our central theological principle, 

or even our denomination! God's promises always arrive with surprises in them. The 

form of the ... new church is not in our hands. 

What is in our hands is the chance to respond to God's call. To put 

our skills and our wills to the tasks of discerning the opportunity points, the places and 

times for change effort, and to add our gifts to God's church in this time of change. How 

God uses our gifts we cannot predict" (Mead:l991:87). 

Nie net wat die interne funksionering van kerk betref nie, maar ook wat die uitreik van die 

kerk in die wereld betref, moet die teologiese funksies van die kerk vir maksimum 

effektiwiteit in balans met mekaar aangewend word. In hierdie verband skryfHoekendijk 

(1964:25) "Deze aspecten, kerygma, koinoia en diakonia moeten tezamen warden 

opgenomen in ons evangelisatiewerk. Zo komen we tot een evangelisatiemethode die 

legitiem mag heten. 

Het kerygma is de verkondiging dat de sjaloom gekomen is ... 

De koinonia maakt de sjaloom zichtbaar zoals die onder de mensen tegenwoordig is ... 

De diakonia vertaalt de sjaloom in de taal van nederige dienst". 

Gehul in 'n atmosfeer van gebed en aanbidding (leiturgia) is hierdie funksies die 

instrumente deur God aan die kerk gegee om 'n impak op die wereld te maak. 

In die res van hierdie hoofstuk sal gepoog word om die bakens vas te le van 'n strategie 

vir evangelisasie wat nie staatmaak op 'n enkele funksie nie, maar waar die teologiese 

funksies in kombinasie tot hulle reg kom (vgl. Fuchs 1993:117). 
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6.2 DRUMPELBEDIENING 

Elke gesonde geloofsgemeenskap behoort binne die konteks van drie aanvullende 

groepsverbande te funksioneer, naamlik binne die kleingroep (3-15), die mediumgroep 

(15-60) en die grootgroep (I 00+ ). Dit is belangrik dat elkeen van hierdie groepe 'n 

bepaalde fokus sal he, anders as die van antler groepverbande. Daar is egter geen vaste 

reel oor hoe hierdie groepe moet funksioneer, en waarop elk van die onderskeie groepe 

behoort te fokus nie. 

'n Gemeente of geloofsgemeenskap wat binne die huidige konteks missioner wil wees, 

moet in sy kontak met buitekerklike mense rekening hou met drie fases, en moet 

struktureel daarvoor ruimte skep. Die drie fases in die kontak met buitekerklike mense is 

'n ontmoeting ( ons noem hierdie fase van ontmoeting 'n drumpelbediening), 'n fase van 

dialoog (portaalbyeenkoms), en 'n fase van "commitment" (deelword van die huisgesin 

van God). Vervolgens salons hierdie drie fases kortliks bespreek (vgl. Saunderson 1990). 

Die term wat ons gekies het as verwysend na hierdie eerste fase, is die drumpelbediening. 

'n Drumpel is 'n plek van ontrnoeting, van eerste kennismaak. 'n Drumpel is egter ook 

meer as dit. 'n Drumpel is 'n eerste grens waar mens dikwels met 'n keuse gekonfronteer 

word. Wanneer iemand na binne genooi word sou hy of sy oor die drumpel kon tree, of 

voor die drumpel weg kon draai. Die keuse word dikwels bepaal deur dit wat mens van 

oorkant daardie drumpel beleef. 'n Geloofsgemeenskap wat . wil uitreik na 

gesekulariseerde mense sal wys wees om doelbewus so 'n drumpelgebeure te skep. 

Ons het baie vroeer in hierdie studie al daarop gewys <lat die kerk van die Here nie 'n 

gebou of instituut is nie, maar mense. Die kerk is God se uitgeroeptes - mense wie se 

!ewe met God en met mekaar verbonde geraak het. Om op die drumpel van die kerk te 

staan, is met antler woorde nie om op die trappe voor die deur van 'n gebou te staan nie. 

Elke keer as 'n ongelowige in betekenisvolle kontak is met 'n Christen, staan hierdie 

ongelowige persoon op die drumpel van die kerk. 

Die drumpelbediening is 'n poging om ongelowige mense in betekenisvolle kontak te 

bring met Christene. Die sleutel hier is diens. Elke geloofsgemeenskap wat 

transformerend betrokke wil wees by mense bnite hul eie kring kan net baat deur op 

georganiseerde wyse Christene die geleentheid te hied om die wereld te dien op 'n 

onselfsugtige wyse sonder om iets daarvoor terug te kry. Wanneer ongelowige mense se 
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nood en behoeftes verlig word op 'n wyse wat hulle in betekenisvolle kontak bring met die 

mense wat hierdie liefdesdiens verrig, dan kom hulle voor die drumpel van die kerk te 

staan (vgl. Campolo 1983; Fuchs 1993:89-106). 

Mens sou graag wou sien <lat die kontak met die ongelowige in hierdie drumpel-diens

situasie werklik dialogies van aard sal wees. Baie mense is in die verlede verwond deur 

die asimmetriese sty! van kommunikasie wat so algemeen in ons kerke was. In die 

besonder by hierdie mense is dit van kardinale belang dat die kontak aan die vereistes 

soos aangehaal in die vorige hoofstuk sal voldoen (vgl. Breytenbach 1988:78). In die 

situasie van drumpel-diens moet kommunikasie dialogies wees, met ander woorde daar 

moet ... 

• 'n Aanvaarding wees van die ander (kultureel, sosiaal en persoonlik). 

• 'n Besorgdheid wees van die een party ten opsigte van die antler. 

• Van voldoende openheid sprake wees. 

• Geen manipulasie of egolstiese kontrole wees nie. 

• Aan die verhouding 'n hoer prioriteit verleen word as aan die eie belang. 

• 'n Hoe vlak van wedersydse respek, openheid en empatie wees. 

Met die besigheidwereld en personeelbestuur as verwysingsraamwerk gee Covey 

(1992:119) aandag aan die belnvloeding en vorming van mense. Sy insig kan ook vir ons 

in die drumpelbedienining van groot waarde wees. Covey onderskei drie kategoriee van 

belnvloeding, te wete modellering, verwantskap en instruksie. Die 

befuvloedingspotensiaal van elke kategorie is grootliks afhanklik van die inhoud van die 

voorafgaande kategorie of kategoriee. Elke kategorie bou dus, soos 'n pirarnide, op die 

vorige. 

~s6sie 
/~ erhouding 

I Modellering 

Fig. 6. I Piramide van beinv/oeding 
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In ooreenstemming met hierdie teorie van Covey kry buitekerklike mense met die 

drumpelbediening die geleentheid om Christenskap in aksie te sien (modellering), en die 

onvoorwaardelike aanvaarding en Iiefde van Christus deur hierdie gelowiges te voe! of te 

ervaar (verwantskap), voordat hulle in die volgende fase, die portaalbyeenkoms, die 

verklaring hoor (instruksie) vir <lit wat hulle beleefhet. 

Die volgorde sien, voel, hoor, kan 'n belangrike sleutel wees in die verkondiging van die 

evangelie binne ons raamwerk van drumpelbediening, portaalbyeenkoms en deelword van 

die huisgesin. Die proses ( soos ook verduidelik met die piramide) verloop dan as volg: 

Modellering 

Christenskap word deur onselfsugtige <liens gemodelleer deur voorbeeld. 

Ongelowiges sien. 

Sommige van hulle word hierdeur konatief aangespreek. 

Verwantskap 

Ongelowiges word op 'n onvoorwaardelike wyse aanvaar. 

Verhoudinge van egte omgee word gebou. Min mense is bestand teen opregte 

belangstelling, aanvaarding, vriendskap en Iiefde. Dit gee geborgenheid. 

Die buitekerklike mense voe! ( aanvaarding I lief de). 

Hulle word affektief aangespreek. 

Instruksie 

Vorming deur instruksie deurdat waarhede uit die Woord gekommunikeer word. 

Mense buite die kring van die geloof hoor. 

Hulle kry 'n kognitiewe inset, sowel as skoling in Iewensvaardighede. 

Dit is belangrik om te onthou <lat lewensverandering nie net in die Iaaste kategorie te 

weeg gebring word nie. Die drie kategoriee weerspieel nie noodwendig 'n proses wat 

deurloop moet word nie. Lewensverandering vind by enige, of al drie. die kategoriee 

plaas. 

Roewe! die gebed in die hart is dat God self die mense moet aanraak en nadertrek, is daar 

binne die dienssituasie van die drumpelbediening geen sprake van emosionele druk of 

enige vorm van dwang om verder betrokke te raak nie. Wanneer mense egter deur God 

aangeraak word, en aangelok word deur <lit wat hulle anderkant die drumpel sien, moet 

daar 'n portaal wees waar ons hulle kan ontvang. 
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6.3 PORTAALBYEENKOMS 

In die era van die Christendom het byna alle mense wat ver van God was, aanvaar dat die 

Christelike geloof die "waarheid'' was. Weens die feit dat Bybelonderrig dee! uitgemaak 

het van die skoolleerplan het byna alma! die basiese feite geken. Die onderbou was dus 

daar vir hierdie persoon om byna in 'n oomblik 'n keuse te maak om 'n nuwe rigting met 

sy !ewe in te slaan, en nader aan God te leef. 

In die era wat ons tegemoet gaan is dit anders. Mense se idee van God word bei:nvloed 

deur baie antler bronne as net deur die Bybel, soos belig deur die empiriese studie van 

Van der Ven, Dreyer en Pieterse ( l 997b ). Baie mense het die idee van Christenskap 

afgemaak as irrelevant. Christene sal bereid moet wees om 'n baie !anger pad te stap met 

mense wat in die proses is om die opsie van Christenskap te oorweeg. 'n 

Geloofsgemeenskap wat missioner wil wees, sal 'n ruimte moet skep vir mense wat midde 

in hierdie proses van oorweging is (vgl. Saunderson 1990:630). 

Iemand wat in mens se portaal staan, het oor die drurnpel getree, maar het nog nie 

noodwendig die uitnodiging aanvaar om verder in te kom en horn- ofhaarselftuis te maak 

nie. Missionere geloofsgemeenskappe sal 'n ruimte moet skep vir hierdie gesprek in die 

portaal. Dit is 'n geleentheid vir mense wat meer wil uitvind van Christenskap, daaroor 

wil dink, daaroor wil gesels, dit wil oorweeg sander om op 'n asimmetriese sty! in enige 

rigting geforseer te word. Geloofsgemeenskappe wat daadwerklik wil uitreik na mense 

buite die kring van die geloof sal · doelgerig moet beplan en werk om so 'n 

portaalbyeenkoms te vestig. 

Binne hierdie portaalbyeenkoms is kulturele relevansie van die uiterste belang. Enige iets 

wat 'n verleentheid vir ongelowiges kan wees wat nie kerklike gebrutke en kerklike taal 

ken nie, moet vermy word. Die aanstoot wat die kruis van Christus gee, is die enigste 

aanstoot wat daar binne hierdie ruimte behoort te wees. Ons moet nie deur eie smaak of 

voorkeure of tradisie iets hieraan toevoeg nie. 

In beginsel maak dit geen verskil of hierdie portaalbyeenkoms die formaat van 'n 

kleingroep, mediumgroep of grootgroep aanneem nie. 'n Voorbeeld van elk sal kortliks 

bespreek word. 
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6.3.1 DEELGROEPE 

Die Faith Community Baptist Church in Singapoer maak gebruik van sg. "Share Groups" 

as 'n voorbeeld van 'n portaalbyeenkoms binne 'n kleingroepkonteks. So 'n Share Group 

(of deelgroep) bestaan uit drie toegewyde gelowiges en ongeveer ses ongelowiges wat 

alma! 'n gemeenskaplike belangstelling dee!, byvoorbeeld, kitaarspeel, stap, fietsry, 

geskeides, moeders van kleuters, kampering of enige spesifieke sportsoort (V gl. die gidse 

van Choo; Kuan; Lee; Mason; Wee en hulle medewerkers). Die deelgroep kom vir 'n 

tydperk van ongeveer tien weke op 'n weeklikse basis byeen. Die doe! van die groep is 

om verhoudinge met nie-Christene te bou, en om die sleutelpersone in elkeen van die 

ongelowiges se !ewe te leer ken (Neighbour 1990:254-261 ). 

Reeds van die eerste byeenkoms af word dit duidelik gemaak dat dit in die byeenkomste 

nie net gaan om hulle belangstellingsveld nie, maar ook oor vriendskap. Met elke 

byeenkoms word 'n aspek van hulle belangstellingsveld aangeraak, en word 'n bespreking 

op relasionele vlak aangevoer. 

Neighbour (1990:255) gee die volgende feite aangaande hierdie deelgroepe weer: 

They meet any time during the week. Each group sets its own schedule. 

They move weekly from house to house. Thus everyone hosts the group from 

time to time. 

Topics are relational, and apply to the "sting ofsin" found among unbelievers. 

They provide an atmosphere of trust, where people can truly be themselves 

without being rejected and condemned. Gradually deep and abiding personal 

relationships develop between believers and unbelievers. 

They provide an informal, non-threatening time where unbelievers can experience 

sharing and Christian truth. 

They provide a setting where individuals can work through their problems with 

the help and love of the others in the group. Solutions based on the Scriptures are 

ultimately found. 
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They may incorporate a pre-believer's Bible study ... used either on a one-to-one or 

a group basis. 

6.3.2 ALPHA-KURSUS 

Die Alpha-kursus is 'n program vir 'n mediumgrootte portaalbyeenkoms. Alpha is 'n 

inleiding tot Christenskap wat ontwikkel is in die Holy Trinity Brompton gemeente van 

die Anglikaanse kerk in England. Die kursus strek oor sestien weke met 'n 

naweekseminaar min of meer in die middel van die tyd. Bywoning van die hele kursus is 

baie belangrik. 

Elke week se byeenkoms begin deur 'n ligte maaltyd gesellig saarn te eet. Daar word nie 

gebid voor of na die ete nie, omdat dit vir gesekulariseerde mense vreemd mag voorkom. 

Na die ete word 'n enkele baie bekende lied saamgesing. lets word gese om mense wat 

nie die lied ken nie ongemak te spaar. Na die lied begin 'n praatjie oor 'n aspek van 

Christenskap. Daar word nie gebid voor die praatjie begin nie, maar voorbidding word in 

alle ems vooraf gedoen. Die praatjies is deurspek met smaakvolle humor en raak al die 

vrae aan van mense wat skepties is oor Christenskap. 

Na afloop van die praatjie word daar saarn koffie en tee gedrink, en dan verdeel alma! in 

kleingroepe om die praatjie te bespreek. 

Een derde van die aantal mense wat die kursus bywoon, moet toegewyde Christene wees. 

Geestelik volwasse mense word vooraf aangewys as leiers in die kleingroepe. 

Kleingroepleiers moet sensitief wees vir mense in hulle groep wat by die punt in hulle 

!ewe kom dat hulle die Heer-skap van Christus in hulle lewens wil aanvaar, en moet so 'n 

persoon in 'n persoonlike gesprek opvolg. Iemand wat nie gereed voe! nie, moet deur die 

hele kursus kan gaan sonder om ooit in die verleentheid gebring te word daaroor (Gumbel 

1993; 1994). 

6.3.3 SOEKERSDIENS 

Die portaalgroep kan ook die formaat van 'n grootgroep, selfs 'n erediens aanneem. Die 

gedagte van 'n soekersdiens (seeker service) kom van die Willow Creek gemeente in 

Chicago. Bill Hybels, die senior predikant en 'n klomp van die lidmate het vir drie 

maande van huis tot huis in hulle omgewing gegaan en mense gevra of hulle gereeld kerk 
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toe gaan. Vir die wat geantwoord het dat hulle nie kerkmense is nie, het hulle gevra 

waarom hulle nie kerk toe gaan nie. Hulle het ook gevra of, indien die mense dit ooit sou 

oorweeg om 'n Christelike byeenkoms by te woon, watter tyd van die week hulle die beste 

sou pas. Die groot meerderheid bet gese dat Sondagoggende hulle die beste sou pas. 

Die Willow Creek gemeente hou hulle normale erediens vir gelowiges sedertdien op 

Woensdagaande, en Sondagoggende hou hulle 'n <liens wat vir ongelowiges ontwerp is. 

Olson (1991:175) gee die volgende tien punte as 'n samevatting van hulle uitgangspunte 

betreffende hierdie soekersdienste: 

We accept the biblical mandate to evangelize the world, beginning with our own 

community. 

Because the needs of a seeker differ greatly from the needs of a believer, 

evangelism and edification cannot be done effectively in the same service. 

Therefore, we will create a service specifically designed for seekers. 

Spiritual development is a process, not an event. Therefore, we will be process

orientated. 

The spiritual journey of the seeker must be respected and publicly legitimized. 

Most seekers do not want to be identified. Therefore, we will respect their 

anonymity. 

Seekers can detect inauthenticity. Therefore we will communicate authentically, 

both visually and verbally. 

Seekers will not return to the uninteresting. Therefore, we will be contemporary 

and creative. 

Seekers will not return to the irrelevant. Therefore we will strive to demonstrate 

the relevance between Christianity and the seeker's daily life. 

Seekers look for anything that will discredit the church. Therefore, we recognize 

the need for excellence in everything we do, especially in those things that 

communicate the very character and nature of God. 
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People will support a cause with their time, talents and treasures if those resources 

are handled with integrity and lead to results. 

Die soekersdiens duur ongeveer 'n uur. Die musiek is eietyds en van hoe kwaliteit. In 

plaas van samesang !ewer 'n sangroep 'n kort uitvoering. Slegs een bekende koortjie word 

saamgesing. 

Byna elke week sluit die soekersdiens 'n kort dramaskets in. Die tema van die musiek, 

drama en preek skakel bymekaar in. Die doe! van die skets is nie om antwoorde op 

probleme te gee nie, maar om vraag of tema aan te roer waarmee die gehoor sal 

identifiseer. 

Die Skriflesing word op 'n interessante manier gedoen. Gewoonlik word 'n persoonlike 

belewenis of onlangse openbare gebeurtenis gedeel, gevolg deur 'n kort aanhaling uit die 

Skrif. Die gebeurtenis ofbelewenis word so gekies dat dit die relevansie van die betrokke 

Bybelgedeelte vir ons !ewe vandag onderstreep. 

W anneer kollekte opgeneem word, word gese dat dit slegs vir lidmate is - gaste moet 

asseblief nie bydra nie. 

Die preek is relevant en gefokus. Boodskappe is gewoonlik tematies, en bring 'n Bybelse 

perspektief of algemene probleem. So word gedemonstreer dat Jesus Christus vandag nog 

relevant is vir beide, soekers en gelowiges (Olson 1991: 177). 

'n V ariasie op hierdie selfde tema is die "Seeker sensitive service" (vgl. Warren 

1995:253) van die Saddleback Community Church in Orange Grove, Los Angeles. 

Hierdie gemeente hou nie 'n spesiale soekersdiens nie, maar rig hulle norrnale erediens so 

in dat buitekerklike mense sal tuis voe!. Die senior predikant, Rick Warren (1995:252) 

skryf: "Most churches rarely attract unbelievers to their sevices because members are 

uncomfortable bringing them to church" (Warren 1995:252). 

En sy antwoord op die probleem: "Create a service that is intentionally designed for your 

members to bring their friends to. And make the service so attractive, appealing, and 

relevant to the unchurched that your members are eager to share it with the lost people 

they care about" (Warren 1995:253). In die uitvoering hiervan maak hulle gebruik van 

baie dieselfde tipe elemente as Willow Creek (vgl. Warren 1995:251-277). 
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6.4 ASSIMILERING IN DIE HUISGESIN 

Hierdie aspek maak wesenlik dee! uit van die proses van evangelisasie. Nadat iemand 'n 

oorgawe aan die Here Jesus gemaak het moet daar 'n pad van dissipelskap met horn gestap 

word (vgl. Adsit 1988). Die doe! hiervan is dat sy hele !ewe onder die heerskappy van 

Christus gestel word. 

McGavran (1970:364) beskryf die belangrikheid van hierdie aspek van bediening met 

verwysing na die navorsing van Pickett (1933) " ... (that) show(s) conclusively that the 

motives with which men tum to Christian faith play a smaller part in developing Christian 

character than good post baptismal care. Converts who came for rather secular or social 

motives became good Christians when they became parts of congregations which 

faithfully worshipped God. Converts who came for spiritual motives and became parts of 

poorly led and scandalously neglected congregations became weak Christians". 

Warren onderskei die volgende stappe van hierdie proses as volg: 

"Four things must happen. You've got to move people into membership, build 

them up to maturity, train them for ministry, and send them out on their mission. 

We use a baseball diamond to illustrate that. We've got a scorecard to evaluate 

progress. Just like when you go to a doctor and he checks all kinds of vital signs, 

the health of the church is quantifiable. For example, I can measure how many 

more people are involved in ministry this month than last month. How you 

accomplish those four objectives doesn't matter" (Warren 1997:25). 

V anuit ons keuse vir 'n relasionele verstaan van die evangelie is daar geen antler opsie as 

dat die persoon wat daadwerklik begin om die Here te <lien dadelik dee! moet word van 'n 

kleingroep wat as primere groep funksioneer nie. Dit is die verantwoordelikheid van die 

hele kleingroep om horn of haar te dra tot volwassenheid. Die hele huisgesin van God is 

betrokke by die versorging van die nuweling. 

'n Nuweling in die geloof word begelei tot werklik dee! wees van die geloofsgemeenskap, 

geestelike volwassenheid, vaardigheid vir <liens en uitlewing van 'n persoonlike roeping 

deur 'n gebalanseerde dieet van kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia. So word hy of 

sy veranker in 'n geloofsgemeenskap en in die Woord. In hierdie proses word daar 

geskaaf aan verwronge en selfsugtige waardes totdat aanbidding en <liens 'n manier van 

[ewe word. 
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6.5 SLOT 

In Hoofstuk 1 het ons gesien hoe uiters nodig 'n transformasie van waardes in ons land is. 

Ten spyte van die wereldwye tendense van sekularisasie, en die ekonomisering van die 

samelewing met die gevolglike uitkalwing van waardes, is daar voorbeelde van gesonde, 

goed funksionerende geloofsgemeenskappe waar die teenoorgestelde waar is, waar lewens 

van heeltemal gesekulariseerde mense aangeraak word en hulle hele lewenswyse 

verander, waar waardes getransformeer word en in ooreenstemming met die leer van die 

Bybel gebring word (vgl. Klaas 1996; Oswald & Leas 1987; Hunter 1992). 

In hoofstuk I is daarop gewys dat die sentrale vraag voortvloeiend uit die sentrale 

teoretiese stelling, die volgende is (sien 1.7): 

Hoe lyk, en hoe fanksioneer die gemeente of geloofegemeenskap wat in vandag se 

situasie 'n transfOrmerende invloed het op mense se lewens, spesifiek ook ten 

opsigte van mense buite die eie kring? 

V anuit hierdie sentrale probleemstelling het die volgende vrae hulle voorgedoen: 

Welke prakties-teologiese ekklesiologie moet as onderbou dien vir 'n missionere 

geloofsgemeenskap? 

Watter sosiale teorie is nodig om die funksionering van hierdie geloofsgemeen

skap te verstaan? 

Watter teorie sou die gesonde funksionering van die geloofsgemeenskap vanuit 'n 

teologiese (of pastorale) hoek kon verhelder? 

Welke praktykteorie sou vanuit die insigte van hierdie studie gekonstrueer kon 

word? 

Die vraag na die prakties-teologiese ekklesiologie wat as onderbou dien vir die missionere 

geloofsgemeenskap is in hoofstuk 3 bespreek. Teen die agtergrond van die 

kerkgeskiedenis bet dit duidelik geword dat ons 'n nuwe paradigma van kerkwees betree. 

Wanneer die buitelyne vir die kerk van die nuwe paradigma getrek word, is dit belangrik 

dat die teoriee waarmee mens werk die kerk as organisasie, sowel as die kerk as 

organisme, duidelik in blik sal he. Die nuwe paradigma vra 'n terugkeer na die essensie 
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van kerkwees, wat onder andere gepaard moet gaan daarmee dat die begrip "kerk" 

gesuiwer word van onbybelse betekenisinhoude. 'n Ondersoek na die Matteus-evangelie 

wys dat die missionere roeping 'n wesenseienskap van die kerk is. 

Hoewel die praktiese teologie die kerk ook vanuit 'n kommunikatiewe perspektief sou kon 

beskou, is ons benadering in hierdie studie meer vanuit 'n funksionele perspektief. 

Die vraag na die sosiale teorie wat nodig is om die funksionering van 'n missionere 

geloofsgemeenskap te verstaan is in hoofstuk 4 nader toegelig. Saam met Van der Ven 

(1993) vind ons aansluiting by die LIGA- of AGIL-model van Parsons. Hoewel die kerk 

vir die afgelope 1600 jaar hoofsaaklik volgens die AGIL-model gefunksioneer het, word 

die noodsaaklikheid aangetoon dat die kerk in die nuwe paradigma volgens die LIGA

model sal moet funksioneer. Dit beteken dat Identiteit en Integrasie die bepalende 

funksies binne die kerk behoort te wees. 

In hoofstuk 5 is die vraag na die pastorale teorie ondersoek. Aan die hand van 

verwordinge ten opsigte van die funksionering van die kerk (kerkmodelle ), word 

geYllustreer dat die vier funksies van die kerk soos uitgewys deur Pieterse (1993), 

naamlik, kerugma, leiturgia, koinonia en diakonia, geintegreerd en in balans teenwoordig 

moet wees in 'n geloofsgemeenskap wat missioner wil wees. 

Die buitelyne vir 'n praktykteorie vanuit die insigte van hierdie studie, word in hoofstuk 6 

getrek. Die teorie onderliggend aan die kerklike praktyk moet 'n missionere teologiese 

teorie wees. 'n Relasionele verstaan van die evangelie en van kerkwees word as sleutel 

beskou. Drie prosesse moet op die missionere front van die geloofsgemeenskap gevestig 

word, te wete 'n drumpelbediening ( diensgeleentheid), 'n portaalbyeenkoms ( dialoog), en 

'n duidelik omlynde proses wat gewillige buitestanders dee! laat word van die huisgesin 

van die geloof, en waar Koninkrykswaardes gevestig word. 

Aan die hand van die vrae na die prakties-teologiese ekklesiologie, die sosiale, pastorale 

en praktykteoriee, is verskillende aspekte rakende die sentrale vraag bespreek, naamlik: 

Hoe lyk, en hoe jimksioneer die gemeente of geloofagemeenskap wat in vandag se 

situasie 'n trans(ormerende invloed het op mense se lewens, spesifiek ook ten 

opsigte van mense buite die eie kring? 
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Ek wil vertrou dat die verskillende teoriee wat in hierdie teoretiese studie ondersoek is, 

met mekaar in verband gebring is, en verder ontwikkel is, we! voldoende Jig op die 

sentrale navorsingsvraag gewerp het. 

Hierdie studie verteenwoordig nie 'n stuk empiriese navorsing wat met eie kwantitatiewe 

bevindinge 'n sentrale teoretiese stelling probeer bewys het nie. Dit was we! die doe! van 

die studie om die volgende stelling grondig te motiveer, naamlik: 

'n Gelooftgemeenskap wat gesond is en gebalanseerd fanksioneer 

sal 'n ejfek he op die lewens van mense buite die gelooftgmeenskap, 

en sal 'n positiewe transformerende invloed op mense uitoefen 

wat ook na hulle waardes sal deurwerk. 

Ek wil vertrou dat hierdie stelling nie net deeglik gemotiveer is nie, maar dat daar in die 

proses ook voldoende bakens vir die "hoe" van so geloofsgemeenskap aangedui is. 

My gebed is dat die insig met hierdie studie verwerf mag meehelp om die gemeenskap 

van gelowiges op aarde meer missioner te rig. Mag ons in ons dag weer beleef dat die 

kerk werklik 'n impak het op mense se lewens soos in Handelinge 2. 

"Die oes is groat, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes 

behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes" (Matt 9:37-38; Luk 10:2). 

6.6 SAMEVATTING 

Die buitelyne vir 'n praktykteorie vanuit die insigte van hierdie studie word in hoofstuk 6 

getrek. Die teorie onderliggend aan die kerklike praktyk moet 'n missionere teologiese 

teorie wees. 'n Relasionele verstaan van die evangelie en van kerkwees word as sleutel 

beskou. Drie prosesse moet op die missionere front van die geloofsgemeenskap gevestig 

word, te wete 'n drumpelbediening ( diensgeleentheid), 'n portaalbyeenkoms ('n 

dialooggeleentheid), en 'n duidelik omlynde proses wat gewillige buitestaanders dee! laat 

word van die huisgesin van die geloof, en waar Koninkrykswaardes gevestig word. 

Met 'n . kemagtige opsomming van die studie word die stelling bevestig <lat 'n 

geloofsgemeenskap wat gesond is en gebalanseerd funksioneer 'n effek sal he op die 

lewens van mense buite die geloofsgmeenskap, en 'n positiewe transformerende invloed 

op mense sal uitoefen wat ook na hulle waardes sal deurwerk. 
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