
DIE IMPLIKASIES VAN PIERRE BABIN 

SE BOEK THE NEW ERA IN RELIGIOUS COMMUNICATION 

VIR 'N KONTEMPOR~RE JEUGBEDIENINGSMODEL 

deur 

ANTON ROUX 



DIB IMPLIKASIBS VAN PIBRRE BABIN 

SE BOEK THE NEW ERA IN RELIGIOUS COMMUNICATION 

VIR 'N KONTEMPORl\RE JEUGBEDIBNINGSMODEL 

deur 

ANTON ROUX 

voorgell\ ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir 

die graad 

MAGISTER DIACONIOLOGIAE 

(JEUGWERK-RIGTING) 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIBLEIBR: DS D KITCHING 

MEDESTUDIBLEIBR: PROF HJC PIBTERSE 

NOVEMBER2000 



OPGEDRA AAN: 

Elmari, Anmari, Rian 

en 

al die jongmense in ons gemeente. 



ii 

DANKBETUIGINGS 

• 'n Opregte woord van dank aan my promotor, Ds. Deon Kitching, vir die vertroue wat hy 

in my gestel het om hierdie skripsie te ondemeem. In besonder wil ek horn bedank vir sy 

aanmoediging, besondere insig en rigtinggewende insette. Ek wil horn bedank vir die tyd 

wat hy aan die skripsie bestee het, veral in die laaste afrondingsfase. 

• Aan Mev. Natalie Thirion, vak-bibliotekaresse by Unisa, 'n woord van hartlike dank vir 

die bronnelyste en bibliografiese inligting wat sy verskaf het. Haar vriendelikheid en 

behulpsaarnheid word opreg waardeer. 

• Ek bedank elke jongmens wat in die afgelope paar jaar my in hulle vertroue geneem het, 

wat sonder maskers voor my geleef het, en my toegelaat het om dee! te word van hulle 

leefwereld. Hulle het my ge!nspireer om weer verder te studeer. 'n Besondere woord van 

dank aan die 10 jongmense wat in hulle eksamentyd dee! geneem het aan die onderhoude 

om die hoofkonsepte van Pierre Babin te toets - veral vir hulle eerlikheid. 

• Johan Wilken, vir jou bedank ek uit die diepte van my hart. Ek het in jou 'n ware 

regterhand gehad om die proses vir die implementering van 'n effektiewe jeugbediening, 

te help bestuur. 

• Dank aan George Holtzhausen wat my vlSle ten opsigte van n gespesialiseerde 

jeugbediening deel, en my aanmoedig om geloofspronge te maak in die nuwe era van 

religieuse kommunikasie. 

• Aan Elmari, Anmari en Rian, 'n groot dankie vir baie liefde en ondersteuning die 

afgelope 3 jaar, en in besonder hierdie jaar. Dankie "Ouvrou" dat jy ook my visie vir 

kinder- en jeugbediening dee!. Dit is 'n voorreg om saarn met jou die Here te <lien. 

Anmari en Rian, Pappa se dankie dat julle ook met baie liefde vir Pappa ondersteun het. 

• 'n Woord van dank aan al my vriende wat saam met my opgewonde raak oor <lit wat die 

Here deur ons jeug in die kerk laat gebeur, vir hulle aanmoediging en vertroue dat hierdie 



iii 

skripsie sal hydra tot die vestiging van 'n effektiewe jeugbediening in baie gemeentes van 

die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

• Aan my Hemelse Vader, wie se hart ruim genoeg is om die verskeidenheid as 'n eenheid 

in Sy Koninkryk saam te snoer, die dankbaarheid van my hart. Dankie Here vir U liefde, 

en dat U my vertrou om daardie lief de teenoor j ongmense uit te leef 

- Soli Deo Gloria -



IV 

OPSOMMING 

Die Jeugbediening binne die Nederduitse Gereforrneerde Kerk verkeer tans in 'n 

stroomversnelling, en roep om vemuwing en verandering. Onderliggend aan bierdie krisis 

wat ontstaan bet, le die tydsgees van die postmodemisme. Laasgenoemde het 'n beslissende 

invloed op die wyse waarop die jongmense vandag die evangelie hoor en leer. Dit betook 'n 

deurslaggewende invloed op geloofskommunikasie. Pierre Babin beredeneer in sy boek The 

New Era in Religious Communication vyf konsepte wat Jig werp op die nuwe era wat 

aangebreek bet in geloofskommunikasie en spreek daarrnee die krisis in hierdie nuwe era 

bevredigend aan. Hy benadruk die volgende bootkonsepte, naamlik: 

• Die verskuiwing van die Gutenberg-era na die Oudiovisuele era 

• Die impak van die elektroniese media op geloof 

• Die weg van skoonheid 

• Die simboliese weg 

• Stereo-kategese. 

Die skrywer is van mening dat die bootkonsepte, soos uitgewerk deur Babin, die basis le vir 

'n effektiewe, kontemporere jeugbedieningsmodel vir die Suid-Afrikaanse konteks. 
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ABSTRACT 

The ministering of the gospel to the youth within the Dutch Refonned Church finds itself in a 

rapid at present and is calling for rejuvenation and change. Underlying to this crisis, is the 

spirit of the times known as Post Modernism. The latter has a decisive influence on the way 

the youth of today hear and learn the gospel. It also has a conclusive impact on 

communicating religion. Pierre Babin argued in his book The New Era in Religious 

Communication five concepts which cast light on the new era which has arrived in the 

communication of religion. These address the crisis of the new era effectively. He 

emphasizes the following main concepts: 

• The shift from the Gutenberg era to the audiovisual era 

• The impact of the electronic era on faith 

• The way of beauty 

• The symbolic way 

• Stereo catechesis. 

The author is of the opinion that these concepts, as fonnulated by Babin, pave the way for an 

effective, contemporary model for ministering the gospel to the youth within the South 

African context. 

TEN KEY CONCEPTS: 

Religious communication 

Post Modernism 

Gutenberg era 

Audiovisual 

Stereo catechesis 

Electronic media 

Religious symbols 

Faith community 

Religious experiences 

Rightbrain and leftbrain learning 
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HOOFSTUK1 

INLEIDING 

1.1 Kommunikasie; Jongmense in 'n lugleegte 

Dit is 'n voorreg om binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk aktief met kinders en jong

mense te werk. Met verloop van tyd is die volgende waamemings gemaak wat die huidige 

probleme binne die jeugbediening onderstreep: 

• Die jeug van die jare neentig, op pad na die nuwe millenium, is radikaal anders as die 

jeug van 'n dekade of twee tevore. 

• Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bly steeds in 'n groot mate getrou aan sy reforma

toriese beginsels deur sterk klem te le op die leer. Die metodiek om die evangelie van 

Jesus Christus aan die gemeente te kommunikeer, is tot op hede veral kognitief Met 

antler woorde, die evangelie word deur die leraar of kategeet verbaal geleer (teach), en 

deur die gemeente - volwassenes en kinders - geleer (learn), deur hoofsaaklik te luister. 

Dit sou beskrywe kan word met die term "passiewe leer", wat geheel en al 'n linkerbrein 

funksie is (Blakeslee 1980:87). 

• Die jeug waarmee gewerk word, is jeug in transito. Hulle het vandag egter toenemend die 

behoefte om hulle geloof en hulle verhouding met God te beleef of te ervaar. Die beleef 

of ervaar van hierdie intieme verhouding met hul Verlosser en Here le op die vlak van die 

intursie ("Intuition is a catch-all word for thinking processes that we can't verbally 

explain.") en verwys weer uitsluitlik na regterbrein funksies (Blakeslee 1980:25). 

• Die jongmense binne die plaaslike gemeente is in 1997 en 1998 blootgestel aan 

ervaringsleer, en hulle is geleenthede gebied om deur middel van sang, mimiek, drama en 

lofdanse uiting te gee aan hulle verhouding met die Here. Verder is die kemgroep, 

bestaande uit dissipels en volgelinge (Brink 1994: 12-21) ingeskakel in 'n kleingroep waar 

die fokus geval het op "fellowship"- en "praise & worship"-geleenthede. Die resultate 

was baie positief, en die gevolg was dat die jongmense gevoel het dat hulle dee! is van 
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die gemeente. Die gevolg na binne is dat hulle aktiewe lidmate van die gemeente is. Die 

gevolg na buite is ewe-eens baie positief, want hierdie dissipels en volgelinge leef hulle 

Christenskap prakties uit in die wereld. 

• 'n Nuwe waarneming is egter in 1999 gemaak. As gevolg van die snel veranderende 

jeugkultuur (Mark DeVries het in 1994 as spreker by 'n konferensie opgetree en die 

uitlating gemaak dat dit wat vyf tot tien jaar terug in jeugbediening gewerk het, nie meer 

werk nie. Een van die konferensiegangers se antwoord hierop was as volg: "I agree that 

things I did five years ago don't work anymore. But the real shock for me is that the 

things I did five months ago aren't working anymore either!" [DeVries 1994:22-23]), en 

die dringende behoefte om hulle Christenskap uit te leef (veral binne die erediens waar 

geestelike liedere gesing word [Afrikaans en Engels] en waarby handeklap en die ophef 

van hande "pas"), voe! sekere van die dissipels nie meer tuis binne die plaaslike 

gemeente nie, en oorweeg hulle dit om by ander NG Kerke of selfs antler denominasies 

aan te sluit waar hierdie ekspressiewe manier van die Here <lien, die norm is. Een van die 

SKJA-bestuurslede het in September 1999 as volg gereageer: "Ek het dit sterk oorweeg 

om by 'n ander gemeente (wat ook 'n ander denominasie kan wees) aan te sluit." 

• Die probleem waarmee egter geworstel word, is om binne die kerk waar die linkerbrein 

nog grootliks domineer, 'n weg te vind om ook ruimte te maak vir regterbrein funksies, 

om daardeur die jongrnense vir die gemeente en die Nederduitse Gereformeerde Kerk "te 

behou". 

1.2 Probleemstelling 

Die vraag wat hierdie studie wil beantwoord is die volgende: 

Die afwesigheid van geloofshandelinge (gerig op die jeug) wat fokus op regterbrein funksies, 

veral simboliese taal (wat gelaai is met resonansies en ritmes, stories en beelde, suggesties en 

verbindinge, en wat 'n mens inlei in 'n heel ander tipe van verstandelike en emosionele 

gedrag [Babin 1991:149]), in die kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus aan die 

modeme jongmens, lei saam met ander moontlike redes (soos deur De Vries 1994:83 & 120, 

en Burger 1997:340 genoem [sien Hoofstuk 2, bl 9]) tot 'n lewensvreemde gemeente-opset 

waarin die jongmense geheel nie tuis voe! nie. Dit kan gesien word in: 
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• Die bevraagtekening van sogenaamde kerklike tradisies. Die jongmense belewe 

tradisie in 'n baie negatiewe lig. Tradisie is vir hulle die "dooie hand van die verlede wat 

die hede beheer" (Nelson 1971 :69). Gevolglik word die rnanier van doen, die bepaalde 

rituele en gebruike binne die gemeente bevraagteken en beskou as 'n demper en 'n 

inhibeerder van hulle drang om uiting te gee aan hulle verhouding met en liefde vir die 

Here. 

• Die wegbreek van formele kerkwees. Jongmense voe! toenemend bedreig deur die 

tradisie waarin hulle groot geword het. In die huidige tydsgees, bekend as 

postmodemisme (sien hoofstuk 2.1, bl 10), waarin die wereld horn tans bevind, wil die 

jeug op 'n vrye manier hulle verhouding met die Here belewe. Die formele manier 

waarop strukture en programme in stand gehou word, geval die huidige geslagjongmense 

nie. Die gevolg is dat daar by baie nie meer die sterk gevoel van gebondenheid aan "my 

gemeente" bestaan nie. 'n Beduidende dee! van die dissipels gebruik elke moontlike 

geleentheid (vakansies, kategese-afuaweke en langnaweke) om by ander kerke en 

denominasies te aanbid waar "hulle geestelike behoeftes bevredig word". 

• Die eksperimentering met geloofshandelinge wat fokns op regterbrein funksies, veral 

in die belewing van hulle God-mens verhouding buite die geloofsgemeenskap 

(gemeente). Die soeke na die buitengewone of spektakulere neem hand oor hand toe, 

veral die soeke na 'n belewing van die "buitengewone" gawes wat die Heilige Gees gee 

aan wie Hy wil. Die "Spreek in Tale" of die "Bid in die Gees" staan voorop, terwyl 

"Lofprysing en Aanbidding" ook baie sterk figureer. Hierdie eksperimentering en 

belewing vind in 'n groot mate buite die plaaslike gemeente plaas. 

• Bogenoemde eksperimentering en belewing geskied veral binne kerklike en 

para-kerklike groepe wat 'n oordrewe klem le op regterbrein funksies. Die plaaslike 

CSV-tak by die Hoerskool propageer die werking van die Heilige Gees op so 'n wyse dat 

geglo word dat elkeen in tale kan en moet bid om 'n ware kind van die Here te wees. 'if ·: 

Kerkgroep, bekend as Vocal Point, wat binne die plaaslike.Ring gevestig is, maak weer 

baie gebruik van lofprysing en aanbidding, en lering daarby. Hierdie "kerk" word --' 

geadverteer as 'n ''.jongmens-kerk". Ook hierdie kerk vetkondig dat elke gelowige in tale 

kan bid - dit is ingesluit in die "pakket" vir Christen-wees. Die buitengewoonheid van 
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sekere van die gawes van die Gees, en die gemis ten opsigte van ander regterbrein 

funksies, versterk hierdie soeke na geleenthede buite die gemeente om die "gemis" te 

bevredig. 

Die dilemma binne die plaaslike gemeente is om die spanning wat ontstaan tussen die 

bestaande praktyke en die nuwe era in godsdienstige kommunikasie, gerig op die jeug, te 

verreken. 

1.3 Hipotese 

Die insigte wat Pierre Babin uitwerk in sy boek The New Era in Religious Communication 

(1991), veral rakende die sogenaamde stereo-kommunikasie (Linkerbrein en Regterbrein), 

bied waardevolle riglyne vir die kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus aan die 

moderne jongmens met sy/haar bepaalde behoeftes binne die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk. Dit spreek spesifiek die leemtes aan ten opsigte van die gebrek aan regterbrein funksie. 

Indien die hoofkonsepte van Pierre Babin se boek ''verwerk" kan word tot bepaalde praktiese 

toepassings, sou dit 'n groot bydrae kan Iewer tot 'n effektiewe jeugbedieningsmodel. 

1.4 Metode 

• Die metode wat in hierdie studie gevolg word, staan bekend as 'n lcwalitatiewe studie. 

• 

Aanvanklik word verskillende bronne (literatuurstudie) onder die vergrootglas geplaas 

om die omvang en dimensies van die jeugbediening in 'n stroomversnelling te belig. 

'n Belangrike dee! van hierdie kwalitatiewe literatuurstudie word gewy aan die boek van 

Pierre Babin The New Era in Religious Communication, wat die teoretiese vertrekpunt 

van hierdie studie vorm. 

• Naas die Iiteratuurstudie word ook gebruik gemaak van onderhoude met tien Graad I 0 

katkisante. In hierdie onderhoude word 'n gestruktureerde vraelys (Bylae C) as 

uitgangspunt gebruik. 'n Gestruktureerde gesprek word met elke jongmens gevoer na 

aanleiding van die gestruktureerde vraelys. Elke onderhoud duur 30 minute. 

• Vir die doe! van die onderhoude, word 'n steekproefvan die Graad 10 kategesegroep 

(1999) van die Ned GerefGemeente Bellville-Riebeeck, gemaak. Elke derde seun en elke 

vierde dogter word gekies om deel uit te maak van die groep van tien katkisante met wie 
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die onderhoude gevoer sal word. Die tien katkisante verteenwoordig 28.5% van die totale 

groep. 

• Die vrae in die gestruktureerde vraelys is gegrond op die teoriee van Babin soos vervat in 

die vyf hoofkonsepte wat in hierdie studie beskryf word. 

• Die onderhoude wat met die tien jongmense gevoer is, is op kassetband opgeneem, en is 

beskikbaar vir verdere verwysing. Die navorsingsresultate wat uit die gesprekke na vore 

kom, word opsommenderwys (reaksie) weergegee, waarna die reaksie geinterpreteer 

word. 

• Die doe! van die onderhoude met die adolessente is om die standpunte wat Pierre Babin 

in sy boek The New Era in Religious Communication (1991) huldig, te verifieer of te 

valsifieer. 

• Die vraag sou met reg gevra kon word: Kan die voorstelle van Babin van toepassing 

gemaak word op die Suid-Afrikaanse konteks? In 'n poging om 'n antwoord op hierdie 

vraag te gee, sal die reaksie van die adolessente op die vrae (soos in Bylae C) geinter

preteer word, en aan die hand van die interpretasie sal aanbevelings gemaak word vir 'n 

kontemporere, eg Suid-Afrikaanse jeugbedieningsmodel. 

• Aangesien hierdie studie binne die vakgebied van die Praktiese Teologie onderneem 

word, en meer spesifiek binne die Praktiese Teologiese Ekklesiologie (Heitink 1993:240), 

word die metodiek eie aan die Praktiese Teologie deurgaans as vertrekpunt geneem. Om 

reg te laat geskied aan hierdie vertrekpunt is dit belangrik om aan die volgende aandag te 

skenk: 

1.5 Studie binne die vakgebied van die Praktiese Teologiese Ekklesiologie 

Wat is Teologie? Dit is die sistematiese geloofsbesinning onder streng, wetenskaplike voor

waardes (Firet 1975:380). Firet voeg by dat die sistematiese geloofsbesinning ten diepste van 

die geloof en !ewe uit die geloof is (Heyns & Pieterse 1990:5). 

En wat is Praktiese Teologie? In die Praktiese Teologie word die geloofshandelinge van 

mense onder die soeklig geplaas. 

Die Praktiese Teologie is dus besig met die saak van die Teologie. Die saak van die evangelie 

van Jesus Christus staan steeds sentraal. Dit gaan in hierdie vak spesifiek oor die 
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kommunikasie van die evangelie in verskillende situasies met verskillende handelinge soos 

prediking, viering van die heil in byvoorbeeld die erediens, pastorale sorg en kerklike 

onderrig (Pieterse 1993:2). 

Heyns en Pieterse (1990:4-9) konkludeer dat "al sou die vak op die kommunikasie van die 

evangelie, op geloofskommunikasie konsentreer, dit egter voluit 'n teologiese vak is." 

Die studieveld van die Praktiese Teologie kan dus beskrywe word as kommunikatiewe 

handelinge in <liens van die evangelie. Kommunikatiewe handelinge het te doen met die 

omgang van gelowiges met mekaar (Pieterse 1993:6). Kommunikatiewe handelinge in <liens 

van die evangelie druk die totale omgang, verhouding, reaksie en optrede in woorde en daad 

tussen gelowiges uit. Hierdie gelowiges laat egter hulle !ewe en optrede deur Skrifbeginsels 

lei. Dit is geen dorre omgang met Skrifbeginsels nie, maar die dinamiese ontmoeting met 

God. Rondom die Woord is die gemeente dus in kommunikatiewe handelinge met God, 

mekaar en die samelewing betrek (Pieterse 1993:7-8). Muller (1988:42) se in verband met die 

atmosfeerskeppende funksie van instrumentale musiek binne die erediens die volgende: "In 

der waarheid is die erediens 'n kommunikatiewe gebeure en kommunikasie vind nie net op 

die intellektuele verstaansvlak plaas nie. Dit le ook op die ervaringsvlak." Hierdie studie val, 

in terme van bogenoemde gegewens, direk binne die studieveld van die Praktiese Teologie, 

aangesien dit juis oor kommunikasie handel, en dan we! religieuse kommunikasie in die 

nuwe era waarbinne die jongmens vandag grootword. 

Uiteindelik bevorder hierdie studie die pastorale praxis in die Jig van die eskatologiese 

dimensie van die koninkryk van God. Alhoewel die Praktiese Teologie die Christelike

kommunikatiewe praxis bestudeer vanuit 'n empiriese benadering, is dit 'n teologiese vak 

met 'n eie teologiese identiteit. (Pieterse 1993:52) 

Waarom Praktiese Teologiese Ekklesiologie? Heitink (1993:240) onderskei 10 vakgebiede 

binne die Praktiese Teologie: drie word primer ontwikkel vanuit 'n antropologiese 

perspektief (kommunikasie gerig op die individu en sluit in poimeniek, godsdienspedagogiek 

en spiritualiteit), vier word primer ontwikkel vanuit 'n ekklesiologiese perspektief (gerig op 

kommunikatiewe handelinge in en vanuit die sosiale verhand van die Christelike geloofs

gemeenskap en sluit in kategetiek, liturgiek, homilitiek en gemeentebou), en drie word 
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primer ontwikkel vanuit 'n diakoniologiese perspektief (gerig op kommunikatiewe 

handelinge vanuit die Christelike tradisie binne uiteenlopende verbande van die samelewing 

en sluit in diakoniek, evangelistiek en die larkale vakke ). 

Hierdie studie val dus binne die raamwerk van die ekklesiologiese perspektief, met spesifieke 

verwysing na Onderrig en Jeugbediening (In die woorde van Heitink: Kategetiek) waar die 

oordrag van die Christelike tradisie plaasvind (Heitink 1993:240). 

Die Praktiese Teologiese Ekklesiologie wil op 'n sistematiese wyse aandag skenk aan die 

funksionering van die kerk (Heitink 1993:263) en vir hierdie studie dan spesifiek gerig op die 

funksionering van die onderrig- en jeugbediening binne die kerk. 

In hierdie studie word dus gepoog om 'n nuwe basisteorie te formuleer vir effektiewe 

geloofskommunikasie met jongmense in 'n postmoderne era. 

1.6 Indeling van boofstuk!re 

Hoofstuk 1 - Inleiding 

In hierdie hoofstuk word sekere waarnemings beskrywe ten opsigte van die jeug en die 

jeugkultuur. Van hieruit word die probleemstelling verwoord, naamlik dat die jeug, veral as 

gevolg van die gebrek aan regterbrein funksies binne die kerk, (1) kerklike tradisies begin 

bevraagteken, (2) wegbreek van formele kerkwees, (3) eksperimenteer met sekere regterbrein 

funksies, en ( 4) dit veral dan buite die plaaslike gemeente en denominasie binne kerklike en 

para-kerklike groepe wat ruimte maak hiervoor. Vervolgens word die hipotese vir hierdie 

studie verwoord, naamlik dat Babin oplossings hied vir die dilemma waarin die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk versink het ten opsigte van die jeugbediening. Ter afsluiting word 

aandag geskenk aan die veld van studie, met klem op die vakgebied van die Praktiese 

Teologiese Ekklesiologie. 

Hoofstuk 2- "Die nood van verandering: Jeugbediening in 'n stroomversnelling." 

Tereg word hier gepoog om iets van hierdie stroomversnelling te belig, en wel aan die hand 

van verskillende eksponente wat aktief betrokke is by die Jeugbediening reg oor die wereld. 

Alan J. Roxburgh en Kenda Creasy-Dean word gereken as belangrike eksponente wat betref 
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postmodernisme en die effek daarvan op die kerk in die bree, rnaar veral ook op die jeug en 

sy godsdiensbelewing. C. Ellis Nelson skrywe met outoriteit oor geloof en ervaring, asook 

oor die hele kwessie van geloofsonderrig en geloofskommunikasie. Die beginsels wat hy 

neerle is van uiterste belang vir geloofskommunikasie in die postmoderne era. Charles R. 

Foster brei verder uit op die waarhede wat Nelson belig deur die belangrike rol van die 

geloofsgemeenskap te onderstreep in die proses van geloofsoordrag. 

HoofstukJ- Pierre Babin- 'n Nuwe era in religieuse kommunikasie. 

Hierdie hoofstuk is die kern van die betrokke studie, en fokus op die hoofkonsepte (die keuse 

van die skrywer - sien bl 30) soos deur Babin uitgewerk in sy boek The New Era in Religious 

Communication. 

Hoofstuk 4 - Die implikasies van Pierre Babin vir 'n Suid-Afrikaanse 

Jeugbedieningsmodel. 

Die studie word afgesluit met verwysing na die reaksie van jongmense met wie die 

hoofkonsepte (soos deur Babin beskrywe ), getoets is. Vervolgens word hierdie reaksies 

geinterpreteer en ten laaste word aanbevelings gemaak vir die effektiewe benutting van die 

konsepte soos deur Babin beskrywe vir die nuwe era in religieuse kommunikasie. Daar sal 

ook gepoog word om dit te verreken, sodat riglyne neergele kan word vir 'n eie 

Suid-Afrikaanse Jeugbedieningsmodel binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 
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HOOFSTUK.2 

DIE NOOD VAN VERANDERING: 

JEUGBEDIENING IN 'N STROOMVERSNELLING! 

Our world has clumged dramatically in the past quarter century. 

People are losing faith in technology. Our society has lost consensus 

and is dividing into competing tribes. There are "new realities" and 

new values. We are passing into an unprecedented situation with 

few familiar landmarks to guide us. 

- Alan J Roxburgh -

Ons bevind ons tans aan die begin van die 21ste eeu. 'n Nuwe eeu, 'n nuwe millenium, bet 

aangebreek. Te midde van hierdie opgewondenheid oor die nuwe toekoms, bevind die kerk, 

wat jeugbediening betref, homself in 'n stroomversnelling. lndringende beplanning is nodig 

om, soos Burger (1997:340) dit noem, die kinders vir die kerk te behou. 

Van die moontlike oorsake vir hierdie stroomversnelling is as volg: 

• die versnelde tempo waarteen modernisme, en waarskynlik ook reeds postmodernisme 

oor die land spoel 

• die gebrek aan relevante onderrigmetodes in die kerk 

• die gebrek aan betekenisvolle ("significant") verhoudinge tussen die jongmense en hulle 

ouers, asook die breer geloofsgemeenskap (De Vries 1994:83 & 120). 

Burger (1997:340) noem ook die invloed van die media in die bekendstelling van antler 

standpunte oor godsdiens, en die negatiewe rekord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

as bondgenoot van 'n vorige apartheidsregering, as moontlike oorsake vir hierdie 

stroomversnelling. 

Eksponente wat die nood van verandering, en die stroomversnelling ten opsigte van die jeug

bediening, van die duidelikste omskryf is: 

(~ Roxburgh (1993) en Creasy-Dean (1999), wat skrywe oor die oorgang van modernisme 
"-~ 

na postmodernisme; 
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• C. Ellis Nelson (1971 & 1989), wat die belangrikheid van die geloof, asook die ervaring, 

aan die orde stel; en 

• Charles R. Foster (1994) wat, soos Mark DeVries (1994), die noodsaaklikheid van die 

breer geloofsgemeenskap onderstreep in 'n effektiewe jeugbediening. 

2.1 DIE OORGANG VAN MODERNISME NA POSTMODERNISME: 

ALAN J ROXBURGH EN KENDA CREASY-DEAN 

Roxburgh (1993:10) is van mening dat daar 'n tweerigting beweging in die wereld aan die 

gang is: "The message is clear: the old worldviews cannot sustain us, and we now require 

new ways of thinking and valuing." Hy vervolg deur te se: "We are witnessing the emergence 

of a culture in search of paradigms to shape its life." 

Die ou wereldbeeld wat verwerp word, is die wereldbeeld wat bekend staan as modernisme. 

'n Wereldbeeld waaraan ons so gewoond geraak bet, aangesien dit die wereldbeeld is wat die 

afgelope driehonderd jaar die denk- en leefwereld van die Westerse mens bepaal bet. Ook die 

kerk het hierdie wereldbeeld oorgeneem. Dat daar egter in die afgelope kwarteeu radikale 

veranderinge in die denk- en leefwereld van die moderne mens plaasgevind het, kan nie 

ontken word nie. 

Dit is maar net die begin van verandering, of om die woorde van Roxburgh (1993:31) selfte 

gebruik: "We are in the early stages of a cultural sea-change". "Ons is nou in 'n oorgangs

tydperk wat ons sal lei na 'n nuwe era, 'n nuwe geestesstroming in die wereldgeskiedenis" 

(Hans Kiing, soos aangehaal deurPieterse 1993:15; Horsfield 1999:6). 'n Gepaste term is nog 

nie vir hierdie nuwe fase in die wereldgeskiedenis gevind nie. Geleerdes oor die algemeen 

praat hiervan as postmodemisme. Kenda Creasy-Dean (1999) is egter daarvan oortuig dat die 

nuwe era reeds aangebreek het. In haar artikel praat sy glad nie meer van modernisme nie, 

maar net van postrnodernisme. 

2.1.1 Modernisme en postmodernisme 

Daar is baie kulture wat vorm gee aan die geesteslewe in die Westerse wereld. Daar is egter 

ook 'n deurdringende onderliggende kultuur wat genoem word modernisme. Soos reeds 
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genoem, is dit die sosiale en intellektuele kultuur wat die Westerse !ewe die afgelope 

driehonderd jaar gevorm het. In hierdie nuwe era sal die invloed van die nuwe onderliggende 

kultuur, bekend as postmodemisme, ook verreken moet word. Wat veral van belang is ten 

opsigte van postmodemisme, is wat Creasy-Dean (1999:1) as volg beskryf: "Foundational 

truth is out, relativity is in." 

Modemisme word gekenmerk deur veral die mens se verbintenis (commitment) tot (1) 

tegniese rasionaliteit en (2) individualisme (Roxburgh 1993: 14 ). Individualisme het veral in 

die afgelope paar jaar in Suid-Afiika nuwe dimensies aangeneem. Daar is 'n groter klem op 

die reg van die individu, wat tot gevolg het die wegbreek van strukture wat steeds groot klem 

le op die groep en groepsdinamika. En soos in vorige eras, <lien die adolossente as barometers 

van die menslike toestand in hulle bepaalde historiese beweging (Creasy-Dean 1999: 1 ). 

Die kerk is natuurlik die duidelikste eksponent van die groep en groepsdinamika. Een van die 

wesenskenmerke van die kerk is en bly die hele kwessie van die geloofsgemeenskap. Die 

liggaam van Christus is die gemeenskap van gelowiges wat hulle geloof in Jesus Christus as 

'n eenheid bely. 

Kulturele kritici het egter al by verskeie geleenthede uitgewys dat die kerk ook vasgevang is 

deur dit wat ten opsigte van modemisme waar is, met die gevolg dat die kerk sy eie identiteit 

en unieke karakter verloor het (Roxburgh 1993:15). Die Christelike kerk is vandag nie meer, 

soos God dit bedoel het, "in hierdie wereld, maar nie van hierdie wereld nie", maar "in 

hierdie wereld, en in 'n sekere sin ook van hierdie wereld". Die andersheid wat die kerk moet 

vertoon om ware kerk van Christus te wees, het verlore gegaan soos die kerk die bestaande 

wereldbeeld, bekend as modemisme, oorgeneem het (Horsfield 1995: 11 ). Roxburgh 
' (1993:56) het 'n harde woord vir die kerk: " ... today's church does not fit. It is making little ,.. .. 

impact on city cultures, for it has itself lost the practice of community." 

In die wegbeweeg van modemisme na postmodemisme, en die soeke na nuwe norme, moet 

die kerk sy eie gevangenisskap besef en God toelaat om deur Sy Woord 'n nuwe konteks te 

skep. Roxburgh het in die gemeente waar hy predikant was, die ou beproefde orde, die 

tradisionele manier van kerk wees, bevraagteken Radikale aanpassings is gemaak, wat groot 

verliese van tradisionele lidmate tot gevolg gehad het. Maar God het uit dit wat dood was -
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die "ou kerk" - iets nuuts en moois laat groei. Dit was 'n kerk in hierdie wereld wat rekening 

hou met die leefwereld van die modeme mens, asook 'n kerk wat weer sy wesenskenmerke 

uitleef: 'n liefdesgemeenskap wat saam die Here dien, wat leef soos mense wat "in hierdie 

wereld is, maar wat 'n ander tuiste bet" ('n pelgrimsgemeenskap), maar ook 'n kerk wat 'n 

hart het vir die mense wat net soos die kerk, gemarginaliseerd voe!. 

Binne die Suid-Afrikaanse konteks bet die Nederduitse Gereformeerde Kerk ook sy posisie as l 
hoofstroomkerk (met 'n profetiese stem), verloor, en funksioneer nou as 'n kerk op die ,,7 

v' 

periferie. Saam met ander Christelike kerkgenootskappe en denominasies soek die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk na nuwe, vars waardes om die krisisse in die Weste aan te 

spreek. So ook is daar 'n wegbeweeg van bestaande (argalse) spiritualiteite, na 'n 

spiritualiteit wat bevatlik is vir die modeme jongmens vandag. Di~c~odeme jongmens word 

vandag beskrywe as die "X"-Generasie. "The letter 'X' is having a banner decade, labelling 

the devalued for a generation exhausted by claims of significance" (Creasy-Dean 1999:2). 

Die Christendom word daarvan beskuldig dat dit steeds tot die pre-moderne era van mite en 

bygelowigheid behoort (Roxburgh 1993:45). Die Christelike kerk, en dus ook die Neder

duitse Gereformeerde Kerk, was en is steeds relevant. Die soeke vandag is egter na dit wat 

bevatlik is vir die jeug in 'n nuwe era. Hierdie soeke is van uiterste belang, want daarsonder 

bly ons in gebreke om die jeug wat aan ons toevertrou is, sirtVol geestelik te bedien en te 

begelei om geloofsvolwasse mense te wees. Vir die voortbestaan van en groei binne die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk, sal dit nodig wees om drastiese koersaanpassings te maak, 

aangesien al meer jongmense en volwassenes 'n heenkome vind in kerke wat klem le op 

alternatiewe spiritualiteite (vgl Naisbitt & Aburdene 1990) wat ruimte maak vir gevoel, 

ervaring, mistisisme en naturalisme (Lewis 1977). Baie mense soek · n tuiste in 'n ryke 

verskeidenheid van tradisies - die meeste ontwyk egter die Ortodokse Christendom , 

(Roxburgh 1993:54). Creasy-Dean bevestig dat die jeug van vandag 'n "most passionate and 

erratic striving" bet om iets te ontdek wat die moeite werd is om voor te sterf. "The truth is 

somewhere, and they know it. More importantly, they are passionate about finding it, with or 

without the mainline church" (Creasy-Dean 1999:4). 

Joseph Bayly, voormalige president van David C Cook Publishing Company, bet vir die 

Christene van vandag stof tot nadenke gelaat Hy bet gese: "We may find that as Christians 

on this ship of life we are concerned about clean decks and flying the right flags when we 
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should be preparing to dock in a whole new world that needs to be written, designed, painted 

and danced" (aangehaal deur Lefever 1996:21). 

2.1.2 Hoe sal die evaneelie eehoor word? 

Kenners is dit vandag eens dat die waardes van modernisme in die Weste bevraagteken en 

selfs verwerp word. Aangesien die kerk gesien word as dee! van hierdie w8reldbeeld wat die 

probleme veroorsaak het, word die kerk ook verwerp. Daar is dus ook nie 'n vertroue in die 

kerk om te help soek vir nuwe rigting vir die toekoms nie. In Suid-Afrika het die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk 'n slegte rekord weens sy betrokkenheid by die vorige politieke 

bedeling. "By baie jongmense veroorsaak dit vrae oor die geloofwaardigheid van die kerk, 

wat nie juis die toetrede tot die kerk help nie" (Burger 1997:340). 

Om hierdie dilemma aan te spreek, het 'n tendens in die Christelike kerke begin posvat wat 

beskrywe kan word met die term· "verbruikersmentaliteit" (consumerism) (Horsfield 

1995:9-10). Baie kerke het vandag vergaderplekke geword vir individue wat gek.ies het om te 

behoort ofnie te behoort nie (Roxburgh 1993:56). Vera! in die Amerikaanse konteks, maar 

ook die afgelope dekade in Suid-Afrika, sien ons gemeentes wat hulle programme inrig om . 
. ~ -·' 

die behoeftes van die individu te bevredig. Op die gebied van die jeugbediening word gereeld ,-, 
( 

gehoor van 'n "gospel rock festival", groter, beter en harder as die voriges. Altematiewe o 

dienste en spiritualiteite, vreemd aan die gereformeerde tradisie, word ingevoer om mense te 

lok. Dit alles het tot gevolg dat kerke vandag konkurrente geword het, en dus alles in hulle 

vermoe doen om lidmate te trek. Baie mense doen "church shopping" om 'n kerk te kry wat 

hulle persoonlike voorkeure die beste pas (Horsfield 1995: 14 ). Dit word in die plaaslike 

gemeente gesien by nuwe intrekkers wat ander Ringsgemeentes, en selfs ook ander kerke 

buite die Ringsressort, besoek, en eers na verloop van tyd 'n keuse maak om by 'n gemeente 

in te skakel waar hulle geestelike behoeftes die beste bevredig word. 

Die belangrike vraag wat egter nou gevra moet word, is dit: Hoe word die evangelie vandag 

gehoor? Of anders gestel: Hoe word die God-gelnspireerde Woord wat tydloos is, vandag 

verpak sodat die modeme en postrnodeme mens dit wil hoor? Hierdie vraag is in 'n sekere 

sin so oud soos die berge, want die Psalmdigter vra in die bekende Psalm 137 die vraag: Hoe 

salons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Hauerwas en Willimon (1989:15-17) 
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sluit hierby aan deur te se: "All sorts of Christians are waking up and realizing that it is no 

longer 'our world'". 

/ 
I 

I 
-Die vraag in 'n veranderende en veranderde wereld bly steeds: Hoe word die "ou-ou tyding" 

in die taa\ van die mens op pad na die nuwe millenium gekommunikeer, sodat <lit nie leeg en 

inhoudloos is nie, en nie net tydelike geestelike vermaak of 'n kortstondige geestelike 

ervaring tot gevolg het nie? 

C.S. Lewis bied in sy boek The Pilgrim's Regress (1977) 'n moontlike en selfs 'n 

bevredigende antwoord! 

2.1.3 Die migrasie van Noonl na Suid - van rasionalisme tot ervaring! 

NOORDE 
Realisme; rasionalisme, sistematisering 

Eksklusiewe gebruik van die rede 

ORTODOKSE CHRISTENDOM 

Gevoel; ervaring; mistisisme; 
naturalisme, intuitiewe 

SUIDE 

Lewis meld in die verhaal The Pilgrim's Regress (1977) dat 'n reguit pad deur die middel van 

'n land loop. Dit is die ortodokse Christendom. Ten noorde van hierdie pad le die gebied wat 

beskrywe word met terme soos realisme, rasionalisme, sistematisering en die eksklusiewe 

gebruik van die rede. In terme van Blakeslee en Babin is die noorde van Lewis linkerbrein 

georil!nteerd. As 'n mens suid beweeg, beweegjy meer en meer in die gebied wat gekenmerk 

word deur gevoel, ervaring, mistisisme en naturalisme. Blakeslee en Babin sal <lit weer 

beskrywe as dinge wat regterbrein georienteerd is. 

Alhoewel baie water intussen in die see geloop het, bly Lewis se skema bruikbaar. Wat in die 

afgelope dekades verander het, is dat die hoofpad wat noord en suid geskei het, bykans 

heeltemal verdwyn het. Die tradisionele Christendom is vandag nie meer die hoofpad wat 

\ 
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deur die Westerse kultuur loop nie. Moderniteit het nie 'n rigtinggewende pad nie, slegs twee 

gebiede: Lewis se noord en suid. 

Met die verbrokkeling van modernisme, het daar 'n massiewe skuif begin plaasvind - van 

noord na suid, van post-Verligting rasionalisme en realisme na die gebied van intulsie, 

gevoel, ervaring en mistisisme (Roxburgh 1993:113). 

2.1.3.1 Die kerk se reaksie 

Die kerk het begin besef dat dit nie effektief by die oorgrote meerderheid van mense 

betrokke raak wat bewus is daarvan dat iets drasties verkeerd is met ons kultuur nie. Die 

mense soek nou na 'n spiritualiteit om sin uit alles te maak. Hulle soek nie meer programme 

wat skynbaar werk vir elke behoefte wat hulle het nie, maar 'n spiritualiteit wat antwoorde 

bied op die emstige sake wat hulle in die wereld in die gesig staar. Die kerk moet help om 

die rigting te bepaal waarin die kultuur neig, maar daarteen waak om nie op dieselfde pad te 

spring en saam met die golf te ry nie. Lewis se Christene is geroep om op die pad te bly wat 

noord en suid skei. · "What we require is a Christianity that is both deeply rational and * . 
profoundly experiental" (Roxburgh 1993:116). Babin beskryf dit as stereo-kategese (sien 

Hoofstuk 3, punt 2.5), waar 'n gesonde balans gehandhaaf word tussen linkerbrein en 

regterbrein aktiwiteite in die onderrigproses. 

2.2 C. ELLIS NELSON 

C. Ellis Nelson was professor in Christelike Onderrig by verskeie universiteite. In 1989, met 

die verskyning van sy boek How Faith Matures, het hy meer as 40 jaar se ondervinding in 

Christelike onderrig gehad. Hy word wyd gerespekteer vir sy bydrae tot Christelike onderrig. 

In sy boek Where Faith Begins (1971), onderstreep hy die belangrike plek van die plaaslike 

gemeente in Christelike onderrig en gevolglik ook geloofsvorming by kinders en jongmense. 

Hy noem dit die hart van die Christelike gemeenskap en wys verder hoe en waarom die 

plaaslike gemeente die verantwoordelikheid het om die geloof na die volgende generasie oor 

te dra 
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Volgens Nelson is die kommunikasie van geloof nie net die oordra van doktrines nie. 

Godsdiens is ten diepste gelee in die persoon se sentimente en in die resultate van die manier 

waarop hy groot gemaak is deur sy ouers (Nelson 1971:9). 

Sy tese, en dus die uitgangspunt vir sy boek Where Faith Begins, is as volg: "My thesis is that 

faith is communicated by a community of believers and that the meaning of faith is 

developed by its members out of their history, by their interaction with each other, and in 

relation to the events that take place in their lives" (Nelson 1971:10). 

Hy glo dat die plaaslike gemeente die gemeenskap is wat 'n kontemporere betekenis van 

geloof kan en moet ontwikkel voordat dit aan die opkomende generasie oorgedra word. 

Volgens horn beteken dit nie dat dinge soos die Kategese en ander agente van onderrig 

weggegooi word nie, maar dit is eerder 'n pleitrede dat agente van onderrig anders gebruik 

kan word binne die konteks van die gemeente as opvoeder (Nelson 1971:12). 

Sy soeke na 'n bruikbare model vir kommunikasie het tot gevolg gehad <lat hy vier modelle 

beskryf en 'n vyfde moontlikheid as beginpunt vir kommunikasie voorstel. 

2.2.1 Die antwoord oo die hoe-vraa& 

(iDie vraag: "Hoe word geloof gekommunikeer?" moet deur alma! beantwoord word wat '{\ 
I \. U 
·~·deelneem aan die proses van onderrig. Die kommunikator het 'n model nodig om sake te 

orden, om aanbevelings te maak waar om te begin, wat om te beklemtoon, wat om ten 

opsigte van resultate te verwag en wat die rol van leierskap moet wees. 

In sy navorsing het Nelson die volgende vier modelle ondersoek: 

• Modelle van kommunikasie wat prioriteit aan die verstand gee het die voordeel om 

klaarheid aan die geloofsisteem te gee. Aangesien die verstand sentraal staan in alle 

vorme van kommunikasie, is hierdie manier van kommunikasie wenslik vir die oordrag 

van kennis van God. Die gevaar van hierdie model is egter dit: geloof word dikwels 

gelykgestel aan kennis of die regte leerstelling (Nelson 1971 :25). 
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• Kommunikasie deur ervaring - Sekere groepe le daarop Idem dat God aan die werk is 

waar sosiale ervaringe plaasvind. Hulle glo dat kommunikasie plaasvind waar mense 

deelneem aan aktiwiteite wat gesindhede verander. Omdat geloof ervaringsgerig is 

(experiential), is die Idem op ervaring in menslike situasies breer as om net die 

belangrikbeid van die verstand te onderstreep (Nelson 1971 :26). 

Nelson konkludeer dat ervaring alleen, onvoldoende is om 'n model vir kommunikasie te 

ontwikkel. Tog sal later gesien word dat by in sy tweede boek oor geloof How Faith 

Matures terugkom na die belangrikbeid van geloofservaringe in die volwassewording van 

· n persoon se geloof. 

• Die derde model handel oor selfontwikkeling. Daar is mense wat glo dat bulle iets aan 

bulleself kan doen om te ontwikkel en te groei, en gevolglik ook ander mense kan 

belnvloed (veral kinders). Hoe begeerlik bierdie doe! van selfontwikkeling ook al mag 

wees, bevraagteken Nelson vanuit 'n geloofstandpunt die geldigheid van so 'n doe! 

(Nelson 1971 :27). 

• Kommunikasie deur die kerk · Die lojaliteit van lidmate dra die kerk. In 'n sekere sin 

sou die Nuwe Testamentiese kerk as model kon dien van 'n ideale gemeente, maar selfs 

daardie gemeente bet probleme gehad. Die geskiedenis praat net soveel van die mens se 

sonde as van God se genade en leiding. 

Wat tot vandag toe die geval is, is dat kerklike onderrig die geneigdbeid bet om lojaliteit1~. 
teenoor 'n bepaalde kerkgenootskap of denominasie te kweek. Volgens Nelson is dit , \ 

daarom ook nie die ideale model vir kommunikasie nie (Nelson 1971 :28). 

2.2.1.1 'n Ander beginpunt: Geloof as 'n kategorie van kommunikasie 

Nelson stel voor dat "Geloof in die God van die Bybel" die realiteit is waar rondom 'n 

model vir kommunikasie beplan moet word, en dat die natuurlike agent vir kommurrikasie 

die geloofsgemeenskap is. Hy redeneer so: die Bybel is primer 'n boek oor die geloof van 

mense. (Vgl. Heb 11-12) Mark DeVries, in sy boek Family-Based Youth Ministry (1994), 

voer 'n sterk argument vir die betrokkenheid van die gesin, asook die uitgebreide 

geloofsfamilie, by die jeugbediening. Hy stem saam met Nelson dat die geloofsgemeenskap, 

, . 
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bestaande uit huisgesinne, en ander gelowiges wat · n hart het vir die jeug, die agente is wat 

die geloof prakties kommunikeer en demonstreer vir kinders en jongmense. 

Alhoewel geloof betrokke is in leerstellings, ervarings, die self, en die kerk, is geloof anders 

in die sin dat dit nie verabsoluteer kan word nie. Geloof is oop en word gestuur deur die 

verlede, maar dit word nie daardeur beheer nie. Geloofbeteken "ek staan in verhouding met 

God", en daarom verkry geloof sy betekenis van die objek van daardie verhouding, naamlik 

van God (Nelson 1971:32). 

2.2.2 Geloof en die dinamika van die godsdienstige tradisie 

Elke mens staan in 'n ryke verskeidenheid van verhoudinge. Elke verhouding is 'n leerskool, 

want elkeen met wie 'n mens in aamaking kom, het 'n verhaal om te vertel, het iets om te 

kommunikeer, het iets wat kan hydra tot die opbou van 'n mens se geloof. 

Nelson (1971:67) is van menmg dat in ons pogmgs om die Christelike geloof te 

kommunikeer, ons al meer van hierdie natuurlike en kragtige prosesse binne die gemeente 

gebruik moet maak. Waar daar positiewe verhoudinge bestaan, moet lidmate aangemoedig 

word om nouer kontak met mekaar te behou. Verhoudinge wat in besonder aangemoedig 

moet word, is die tussen volwasse lidmate (in besonder die seniors) en die jongmense en 

kinders. Die jongmense en kinders het so baie te leer by lidmate wat vir jare saam met die 

kerk gegroei bet, wat reeds 'n ryk stuk kerklike geskiedenis en tradisie deurleef het. 

Daarom is Nelson (1971:68) van mening dat daar in ons godsdienstige tradisie 'n dinamika 

gesetel is, wat, indien dit positief benut word, kan hydra tot die opbou van die 

geloofsgemeenskap en elke individuele lidmaat - veral ook die kinders enjongmense. 

Dit sal daarom wenslik wees om stil te staan by die betekenis van tradisie, aangesien mense 

in die verlede · n verkeerde konnotasie aan "tradisie" geheg het. Verder sal dit van waarde 

wees om te bepaal watter invloed dit deur die jare en vandag steeds op die geloofsvorming 

en/of geloofstagnasie het. 
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Tradisie is die verbinding tussen die verlede en die hede in ons godsdiens. Tradisie is 

histories gewortel in mense, bewegings en gebeure. Aan die hand van die modeme historiese 

kennis, sukkel die Protestante om dit wat hulle glo, in harmonie te bring met hierdie nuut 

verworwe kennis. 

Die rede vir hierdie worsteling om verlede en hede in harmonie met mekaar te bring, le in die 

betekenis wat Protestante aan tradisie toedig. Sonder om te veralgemeen, beteken tradisie vir 

die oorgrote meerderheid van Protestante "konserwatisme". Daar is baie mense wat tradisie 

beskou as "die dooie hand van die verlede wat die hede beheer" (Nelson 1971:69). 

Die grondbetekenis van tradisie is egter aktief en oorganklik. Tradisie verwys na 'n aksie, die 

aktiewe oorgee van iets van die verlede na die hede. Neem byvoorbeeld die simbole van die 

Christelike geloof. Elke simbool het 'n ontstaansgeskiedenis; dit het 'n bepaalde betekenis in 

die verlede gehad. Die nodigheid bestaan egter vandag om hierdie kragtige simbole te 

herinterpreteer vir ons eie tyd. Dit is eie (of behoort so te wees) aan tradisie dat dit 

gelnterpreteer en herinterpreteer word. So nie lei dit tot die "dooie hand van die verlede wat 

die hede wil beheer". Omdat tradisie aktief en oorganklik is, bou dit 'n gesonde en stewige 

fondament waarop 'n bepaalde groep of denominasie gevestig kan word. 

Weer eens word besef dat ouers, die uitgebreide geloofsfamilie en kategete 'n belangrike 

skakel is wat moraliteit, gebruike en norme met vriendelikheid, dog ferm, aan kinders moet 

oordra, sodat hulle seker van hulself en die wereld kan wees. 'n Kind of jongmens wat so 

begelei word, sal as hy of sy groot is, in staat wees om self alles krities te beoordeel en 

weldeurdagte en sinvolle keuses te maak. 

2.2.3 Gebrek aan ervaringsJeer 

In sy tweede boek oor geloof How Faith Matures, begin Nelson met die vraag: Hoe word 

geloof in God volwasse? Hy antwQ..<?rd hierdie vraag dadelik deur prontuit te se: "Through 

' religious experience" (Nelson 19~9: l ~). 

Sy tese in hi er die boek onderstreep daarom ook die belangrikheid van ervaringe vir 'n 

persoon se geloofsgroei: "A person's faith matures when life experiences are interpreted in 
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the light of the Christian tradition in order to understand and do the will of God amid 

ongoing events in which the person is involved" (Nelson 1989:18). Pieterse (1993:16) sluit 

hierby aan as hy se: "God word nie net op leerstellige wyse geken nie, maar ook deur 

subjektiewe ervaringe. Op verbeeldingryke en emosieryke wyse word Hy ook as die mistieke 

beleef." 

Nelson beklemtoon dus die belangrikheid van gebeure in 'n mens se !ewe. Of' n persoon van 

die !ewe leer, of leer om God te ken, of om albei saam te doen, so se Nelson (1989:78-97), 

doen so iemand dit deur gebeure (events). 

Vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk was dit nog altyd belangrik om dit wat ons van God 

weet, vanuit verskillende gebeure te koordineer in · n sisteem om sodoende ons geloof te \ 

verstaan. Daarom is die Heidelbergse Kategismus vandag steeds dee! van ons kategetiese \ 

lesmateriaal. Volgens Nelson is geloof egter nie athanklik van die he van so 'n 

gekoordineerde, gelntegreerde verstandelike skema oor God nie. Kennis en inligting is nie in 

staat om geloof in God te produseer nie. Tog is hierdie elemente onontbeerlik vir die geloof. 

Kennis van die Bybel, leerstellinge, en die geskiedenis is belangrik om die huidige situasie te · 

ken en reg te verstaan. Geloof het we! twee komponente, naamlik kennis en vertroue, 

waarvan vertroue (die hart), so lyk dit, die belangrikste komponent is. 

'n Mens se vertroue in God word versterk deur gebeure waar die liefde en sorg van die Here 

konkreet belewe word. Daarom is gebeure (events) die konteks waarbinne leer plaasvind en 

dit verskaf die realiteit vanwaar die onderrig verkry word. Deur kinders en jongmense bloot ! 

te stel aan sulke onderriggeleenthede, word die weg gebaan vir geloofsgroei en die opbou van 

die liggaam van Christus. Lefever (1996) en Robbins (1990:162) glo dat leer effektief 

plaasvind deur ervaringe, daarom le hulle so baie klem op die betrokkenheid van die 

jongmense en kinders. Hulle word prakties betrek by diensprojekte, uitreike en aksies. 

Geleerdes is dit eens dat 'n mens slegs 7% onthou van dit wat aangebied word in die vorm 

van die geskrewe en/of gesproke woord. Die ander 93% word opgemaak deur te sien (38%), 

en deur selfte doen (55%) (A. Behravian, soos aangehaal deur Babin 1991:64). 

Daar is dus ruimte vir die eertydse vorm van kategese - tot onlangs was dit nog die grootste 

komponent van ons onderrigpoging in die kerk. Ware leer is dit wat 'n persoon werklik 
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toe-eien van die werklikheid waarop hy reageer. Leer kom van gebeurebelaaide situasies, en 

wat geleer is word getoets in die daaropvolgende gebeure. 

Gaan kyk ons na die Bybel, dan sien ons dat gebeure in die Bybelse tyd die beste verwoord 

word in stories en dramas, want in hierdie literere vorme is ons so na as wat ons kan kom aan 

die egte gebeure. En egte gebeure, net soos spel, betrek · n groep mense in gesamentlike 

interaksie. 

Die agente wat geloofmoet kommunikeer, naamlik die ouers, kategete en ander volwassenes, 

het in die verband 'n groot verantwoordelikheid. Elkeen wat betrokke is by die kinders en 

jongmense moet toesien dat tradisie en ervarings saamgebind word in gebeure. 

In hierdie nuwe era, waarin ons jeugbediening in · n stroomversnelling is, moet ons baie 

duideliker wees in die manier waarop ons gebeure of ervarings gebruik as die sleutel tot ons 

kommunikasie van geloof. 

2.3 CHARLES R. FOSTER 

Charles Foster, professor in Christelike Onderrig aan die Candler School of Theology, 

skrywe met gesag oor die belangrikheid van Christelike onderrig ofkategese. Wat egter ook 

vir horn van kardinale belang is, is die plek en funksie van die geloofsgemeenskap. Die titel 

van sy artikel in die boek Contemporary approaches to Christian Education onderstreep dit 

baie duidelik - "The Faith Community as a Guiding Image for Christian Education" 

(1982:53-71). 

Foster begin sy boek The Future of Christian Education. Educating Congregations (1994) 

met 'n skerp kritiese, en tog ook raak beskrywing, van die dilemma waarin die kategese en 

Christelike onderrig verval het. In aansluiting by Roxburgh skrywe hy oor die invoer van 

bemarkingstrategiee om mense te trek en as lede te behou. Hy gaan egter voort deur die 

volgende te se: "Declining enrollments in church education classrooms, diminishing 

influences of congregations on the moral tone of their neighborhoods, persisting racism, 

sexism, and classism in our churches and their larger communities, increasing evidence of 

biblical illiteracy and theological naivete, increasing reliance on marketing strategies to 

) 
/ 
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attract and hold new members, and an overwhelming lack of attention to our stewardship of \ 

the earth reveal deep flaws, if not broken educational structures for the maintenance and \ 

renewal of church identity and mission" (Foster 1994: 12 ). 

Dit is die donker kant van die scenario wat hy bier skets. Aangesien daar radikale probleme 

in die Christelike onderrigsisteme is, slaag die kerk nie daarin om besig te wees om 

geloofsgemeenskappe op te bou wat gerat is om Christus se bedieninge van liefde en 

regverdigheid uit te leef nie. Dit het tot gevolg dat die kerk nie in staat is om gestalte te gee 

aan God se sending by die oorgang van die twintigste na die een-en-twintigste eeu nie (Foster 

1994:13). 

Daar is egter ook 'n ander kant wat beslis meer positief is en hoop gee vir die kerk. Foster 

verwys na die gesprek tussen God en Jeremia in Jeremia 18:4b. Jeremia kry die opdrag om na 

die pottebakker te gaan. By sy aankoms kry hy die pottebakker wat besig is om 'n pot te 

breek en 'n nuwe te vorm uit dieselfde stuk klei. Die klei is dus nie nutteloos nie - dit kan 

weer gebruik word. 

2.3.1 Gebreke in die Kerklike Onderrii: voertuii: 

John Westerhoff, in sy populere boek Will our Children Have Faith, het reeds in 1975 die 

krisis in kerklike onderrig soos volg verwoord: "No longer can we assume that the 

educational understandings that have informed us, or the theological foundations that have 

undergirded our efforts, are adequate for the future" (Westerhoff 1975:2). 

Dat ons kinders geloof sal he, is volgens James Fowler 'n gegewe feit. Die vraag is net: 

Watter soort geloof gaan hulle he? Of soos Creasy-Dean (1999:5) dit verwoord: 'The 

question facing postmodern adolescents is not 'Will I convert?' but 'To which god will I be 

converted?'." Die doel van kategese is juis om geloof in die Drie-enige God, Vader, Seun en 

Heilige Gees, aan te wakker. Maar in aansluiting by Westerhoff, besef ons dat argai'ese 

metodieke en uitgediende kurrikula nie die gewenste resultate sal !ewer nie. Want vir baie 

mense - oud en j onk - het die Bybel irrelevant geword in hulle soeke na sin en betekenis in 

die !ewe. 
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2.3.2 Onderrigtake in die opbou van die v;eloofsv;emeenskap 

Saam met Foster word besef dat dit nie die Bybel is wat irrelevant geword het nie, maar we! 

die manier hoe daar oor en uit die Bybel onderrig gegee word. In sy navorsing het hy 

bepaalde leemtes geidentifiseer, en moontlike oplossing aan die hand gedoen om die 

geloofsgemeenskap weer op te bou. Hy wys op die volgende sake van belang: 

• Die gebrek aan 'n "common vocabulary". Dit is vandag 'n bewese feit dat baie kerke 

en gemeentes nie meer oor 'n algemene woordeskat, bestaande uit woorde, tekens, 

beelde, simbole en ritmes, beskik nie. Hierdie woordeskat wat opgeneem word in 

gesproke en gesonge boodskappe, asook in boodskappe wat geleefword, <lien as boustene 

vir kommunikasie. Die gebrek aan hierdie geloofswoordeskatte, laat Foster as volg 

opmerk: "The congregation seems to understand implicitly at least that no community 

can survive if its members do not have a common vocabulary to communicate its deepest 

commitments and meanings" (Foster 1994:69). 

• Die gebrek aan die oorvertel van geloofsverhale. In 'n sekere sin behoort die verhale 

van die Christe like geloof 'n integrale dee! te wees van die kerk se woordeskat Die 

grootste waarde, volgens Foster, is die bydrae wat hierdie verhale !ewer in die opbou van 

die geloofsgemeenskap. Marlene Lefever onderstreep in haar boek Creative Teaching 

Methods (1996:172-201) ook die waarde van stories. 

Neem ons egter ons forrnele kategetiese onderrig in oenskou, dan besef ons dat stories 

weinig dee! uitmaak van die lesmateriaal. Die logiese gevolgtrekking vandag is dat 

stories 'n integrale dee! moet uitmaak van die kurrikulum, want stories gee doe! en vorrn 

aan ons lewens. Dit vorrn ons persepsies en ons response. (Foster 1994:72) In aansluiting 

by Foster, se Lefever (1996:58-134) dat dinge soos verbeeldingspel, rollespel, simulasie 

speletjies, mirniek en drama van kardinale belang is wanneer stories van die Christelike 

geloof vertel word. Deelname aan hierdie verhale verhoog die verrnoe om te onthou, en 

gevolglik ook die retensie van dit wat geleer word (Wilkinson 1992: 171-220). 
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• Die gebrek aan relasionele interafhanklikheid. Een van die grootste struikelblokke 

vandag in die opbou van die geloofsgemeenskap is die onvermoe om intergenerasionele

en inter-groeps-verhoudinge te bou. DeVries bepleit in sy boek Family based Youth 

ministry ( 1994) vir groter kontak tussen volwasse lidmate en die jeug binne die gemeente. 

Vir die behoud van die kerk is dit van belang dat jongmense dee! sal voe! van die breer 

geloofsfamilie, of soos De Vries dit noem "the extended family". Weens die gebrek aan 

wesenlike volwasse-kind-verhoudinge word die krag van geloofsverhale wat aan kinders 

oorgedra kan word, grootliks beperk. 

• Die gebrek aan inoefening van die gemeentelike Iewenstyl. Oefening baar kuns; so Jui 

die spreekwoord. Die herhaling van 'n aksie totdat 'n hoe standaard bereik word, is 'n 

krities belangrike aspek van leer. Ongelukkig het kategese-kurrikula in die verlede weinig 

ruimte gemaak vir inoefening. Om deur die hele Jes "te draf', sonder om in te oefen, te 

kontroleer en te evalueer of die kinders we! die kern van 'n Jes bemeester het, het daartoe 

gelei dat baie stof gedek is, maar dat daar weinig leer plaasgevind het. Wilkinson 

(1992:185) noem hierdie kern van 'n Jes die "irreducible minimum". 

Foster sluit af deur te se dat ons deur oefening ( ook in die jeugbediening), 

geloofsgemeenskappe skep wat in staat is om God te loof en te prys, en ons naaste op 'n 

effektiewe manier te bedien in hulle voorbereiding vir, deelname aan en refleksie op 

aanbidding en sending. 

2.3.3 Onderri& vir betekenis 

Ons doe! in die kerklike onderrig moet altyd wees dat kinders die waarde van dit wat hulle 

Jeer, sal besef. Dit wat kategete en antler volwassenes aan hulle kommunikeer, moet 

betekenis he vir hulle !ewe hier en nou, maar ook vir die toekoms. Die strewe om besig te 

wees met betekenisvolle geloofsonderrig, het sy oorsprong by die ontdekking van die leemtes 

in vorige, en dalk huidige, kurrikula wat vir die kategese gebruik word. 

'n Positiewe tendens is besig om sigbaar te word. Nuwe kategese materiaal sien die Jig wat 

gebruik maak van aktiewe- en interaktiewe leer. Hierdie nuwe materiaal maak dit vir die 

kategete moontlik om die kinders en jongmense meer sinvol te betrek, sodat hulle kan 
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deelneem aan interpretatiewe aktiwiteite. Deur gebruik te maak van aktiewe- en interaktiewe 

leer (Schultz 1994:105-162), word die kind op kognitiewe, konatiewe en affektiewe vlak 

betrek. Alma! word betrek, want aktiewe- en interaktiewe leer werk vir elke tipe leerder 

(McCarthy se "4MAT"-leersildus). Die rede daarvoor is dat enige mens beter leer deur te 

doen (Schultz 1994: 111 ). 'n Verdere baie positiewe gevolg van hierdie nu we kurrikula wat 

aktiewe- en interaktiewe leer bevorder, is dat jongmense en kinders begin saamwerk met 

mekaar. Hulle help mekaar om te leer. Hulle ondersteun mekaar en hulle bid vir mekaar 

(Schultz 1994:177). 

'n Anonieme skrywer het hierdie waardevolle gesegde die lig laat sien: "Tell me and I'll 

forget. Show me and I may remember. Involve me and I'll understand." 

Kategetiese onderrig moet dus altyd daarop uit wees om die kind of jongmens te bring tot 'n 

beter begrip van die evangelie. Die tradisionele klasgee situasie, wat gekonsentreer het op die 

Woon.I, het egter net die linkerbrein betrek in die onderrigsituasie (passiewe leer). Hoewel 

daar steeds ruimte gemaak moet word binne die kategese vir formele leer, is die nodigheid 

om te begin onderrig gee soos die kinders en jongmense vandag is [hulle is 

regterbrein-georienteerd en gevolglik ervaringsgerig] (LeFever 1991:100), van die uiterste 

belang. Die huidige geslag jongmense en kinders neig in terme van Lewis se skema meer na 

die suide, want hulle wil hulle geloof ervaar. 'n Matriekdogter het as volg gereageer op 'n 

Jeugfees wat binne die plaaslike gemeente aangebied is: "Die jongmense het dit werklik baie 

geniet, nie net weens die programme wat aangebied is nie, maar ook omdat ons ons geloof 

kon ERVAAR, en ons uitdrukking aan ons gevoelens kon gee. Baie dankie - dit was 'n een 

uit 'n duisend ervaring!" Deur hulle dus aktief te betrek deur saam te dink, saam te praat en 

saam te doen, kom hulle tot 'n beter begrip, want die tydlose boodskap van die Bybel word 

vasgesement deur ervaringe wat nie vervaag nie. 

2.4 SLOTOPMERKINGS 

Hoofstuk 2 is gewy aan verskillende gesigspunte ten opsigte van die jeugbediening. Die drie 

eksponente wat beskrywe is, belig elk 'n belangrike kant van die to tale spektrurn. Dit is soos 

'n groep kenners wat na 'n diamant kyk. Elkeen sien 'n bepaalde kenmerk raak en beskrywe 

dit. So is dit ook die geval met die kenners op die gebied van jeugbediening. 
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• Alan J. Roxburgh en Kenda Creasy-Dean skrywe met outoriteit oor die tydsgees waarin 

die wereld vir 300 jaar ditself bevind het, en dan ook in besonder oor die wending wat 

hier kort voor die begin van 'n nuwe millennium ingetree het. Modemisme, en tans 

postrnodemisme, het nie net die sekulere wereld beinvloed nie, maar het ook kerkwees en 

gemeentewees in sy wese kom belnvloed. Deeglik moet kennis geneem word van die 

massale skuif van die rasionele noorde na die ervaringsgerigte suide (soos Lewis dit 

beskrywe). Roxburgh en Dean het ons oe kom oopmaak om te sien (en te ervaar) dat ons 

aangekom het in 'n heel nuwe wereld! 

• C. Ellis Nelson skrywe weer oor die belangrikheid van die geloof, en daarmee saam die 

kardinale plek van geloofservaringe in die vestiging, opbou en groei in die geloof. Ons 

primere taak bly dus om kinders enjongmense te begelei tot geloofsvolwasse kinders van 

God. Van belang is om te weet dat in hierdie nuwe, postrnodeme era, moet ons hierdie 

kinders en jongmense blootstel aan geloofservaringe, sodat die geloof in God 

vasgesement kan word. Ervaringe (wat gesetel is in die regterbrein) "breek" die 

jongmense oop en maak hulle ontvanklik vir die Woord van God. So word die regterbrein 

die toegangspoort tot die linkerbrein. 

• Charles R. Foster Jig ewe-eens 'n belangrike kant van jeugbediening uit. Vir horn is die 

kategese (religieuse kommunikasie) van wesenlike belang vir die daarstel van 'n 

kennisbasis van die Bybel en die geloof. Maar net so belangrik vir horn, is die rol en plek 

van die geloofsgemeenskap. Saam met Nelson, DeVries, Schultz e.a. word die 

belangrikheid van volwassenes en ander jongmense beklemtoon. Deur geborge te voe! as 

dee! van die liggaam van Christus, kan daar in jongmense se lewens die evangelie 

ingespreek word. Binne die warmte van die breer geloofsgemeenskap vind geloofsgroei 

plaas, word dit gevoed en vind jongmense die ondersteuning wat hulle nodig het op die 

pad van verdere geloofsgroei. 

As daar deeglik kennis geneem word van hierdie drie baie belangrike uitgangspunte, en dit 

gelntegreer word binne die jeugbediening, dan bied dit vir hierdie nuwe era in religieuse 

kommunikasie 'n gesonde basis van waaruit ons effektief kan besig wees met ons jongmense. 
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HOOFSTUK3 

PIERRE BABIN: 

'N NUWE ERA IN RELIGIEUSE KOMMUNIKASIE 

Simbolic language is a language of temptation before it is a language of explanation. 

It leads not only the spirit, but also the heart; it moves the body. It is a language 

full of resonances and rhythms, stories and images, and suggestions and connections, 

which introduces us to a different kind of mental and emotional behavior. 

- Pierre Babin -

Pierre Babin word wereldwyd gereken as een van die mees oorspronklike en fassinerende 

denkers ten opsigte van religieuse kommunikasie. In die Jig van die nuwe tendense en denke, 

asook gebreke en krisisse, soos beslaywe in Hoofstuk 2 van hierdie studie, bied Babin 'n 

bepaalde oplossing. Dit bly steeds 'n moontlike oplossing vir die krisis in religieuse 

kommunikasie, maar beslis 'n oplossing wat iets van die tydsgees waarin ons onsself bevind, 

en die mens (veral diejongmens) met wie ons werk, verwoord. 

Babin se eie lewensgeskiedenis vorm die basis vir sy denke ten opsigte van religieuse 

kommunikasie. Hy het as jongman (in sy twintigs) tot bekering gekom. Hy het voor dit alles 

bevraagteken en selfs verwerp wat hy tot op daardie stadium van die Christendom geleer het. 

Sy strewe was om 'n meer vervulde !ewe te lei, en om 'n meer vervulde modeme 

gemeenskapte skep (Babin 1991:2). 

Om hieraan gestalte te gee, moes hy 'n fundamentele keuse in sy !ewe maak: Om die 

aanbieding van die Christendom (en dit waarvoor dit staan) in terme van "goeie nuus" uit te 

druk. In sy betrokkenheid by jongmense het hy begin dee! in hulle idealisme en hoop, en 

mettertyd het hy bewus geword van die krag van Bybelse simbole. Later het hy die 

simboliese weg van die geloof ontdek (Babin 1991 :2). 

Hy kom dan ook in die vroee sestiger jare tot die gevolgtrekking dat die sleutel tot religieuse 

onderrig in die voorsiening van 'n ervaring van die koninkryk van God le. (Babin 1991:2-3) 

Verder het hy ook, soos hy dit noem, die "oudiovisuele" ontdek. Sy belangstelling in musiek, 
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beelde en stories het horn ontvanklik gemaak vir hierdie nuwe benadering. Hy was egter 

geskok toe Pastoor Wyler aan horn skrywe met die opmerking: "nowadays people speak a 

different language - the audiovisual language" (Babin 1991:3). 

In sy verdere navorsing identifiseer Babin drie fases van ontdekking aangaande oudiovisuele 

media: 

• die besefvan die krag van oudiovisuele metodes as onderrig-hulpmiddel; 

• die herkenning dat oudiovisuele materiaal 'n taal in sigself is, en 

• die verstaan dat die oudiovisuele media · n nuwe, alles omvattende kultuur tot gevolg het 

(Babin 1991:3). 

Deur egter net die oudiovisuele, soos 'n suikerlaag om 'n pi!, by die geskrewe woord en saam 

met die konvensionele vorme van onderrig te voeg, ten einde dit te versterk, het nie geslaag 

nie. Dit het steeds nie jongmense se lewens aangespreek nie, want "they are attuned to 

messages that vibrate with their sensitivities, that speak to their hearts, and that awaken their 

desires" (Babin 1991:4). 

In Babin se eie denke het daar geleidelik 'n Kopernikaanse omwenteling plaasgevind. Hy het 

geglo dat die geskrewe (of gesproke) woord nie !anger meer aan alles betekenis kan gee nie. 

Die oudiovisuele is 'n ander modus van kommunikasie, 'n modus wat verskillende aspekte 

van ons verstaan en persoonlikheid na vore bring. Na hierdie omwenteling in sy eie !ewe en 

denke besef hy dat "the church's educational and pastoral work had to chl)Ilge" (Babin 

1991:4). 

3.1 Babin aan die voete van sy Gamaliel - Marshall McLuhan 

Babin het gereeld met Marshall McLuhan kontak gehad. Dit was McLuhan wat eintlik die 

nuwe era vir kommunikasie, en dus ook religieuse kommunikasie, oopgebreek het met sy 

epogmakende boek Understanding Media: The Extensions of Man wat in 1964 verskyn het. 

Dit is grootliks aan McLuhan te wyte dat Babin sy tradisionele siening ten opsigte van die 

funksie van kommunikasie, waarby religieuse kommunikasie ingesluit is, verander het. "With 

an insistence that was sometimes difficult to bear, he managed to make us understand how 



29 

technology or, more specifically, the audiovisual medium of communication, is the key to 

interpreting our contemporary culture" (Babin 1991:5). 

Babin het in kontak met McLuhan geleer dat dit eerder tegnologiese uitvindings is, veral die 

wat met kommunikasie te make het, wat die kardinale faktore is in die veranderende kultuur 

en menslike gedrag. 

Die kommunikasie tegnologie het in die sentrum van McLuhan se denke gestaan, of soos hy 

dit verwoord: "The medium that is the message". Met die bekendstelling van die elektroniese 

media het die betekenis van al ons kulturele institusies en elke aspek van ons denkstrukture 

verander, insluitende veranderinge aan beide die religieuse institusies en teologiese konsepte. 

So is geboorte gegee aan 'n nuwe vorm van Christelike bestaan en 'n nuwe vorm van 

kerkwees. Dit is egter 'n voortgaande proses, en indien daar nie voortdurend totale 

transformasie plaasvind nie, sal die Christelike boodskap, en Christus self, nie 

gekommunikeer word nie. 

'n Ander aspek van McLuhan se teorieedenke wat Babin se denke verder gevorm het, was sy 

verstaan van effektiewe oorsake (efficient causes) en formele oorsake (formal causes). "In 

the world of electronic media, the impact is not best explained in terms of efficient causes 

but rather as formal causes" (Babin 1991:9). Die effektiewe oorsaak is 'n eksteme faktor wat 

iets beweeg tot 'n nuwe vorm van bestaan. Die formele oorsaak is die inteme beginsel wat 

vorm en betekenis gee aan die verandering. 

"McLuhan's emphasis on formal causality helped me to see religious communication more 

as a giver of form and harmonious shape to our lives than as an efficient causality which 

overpowers people by the rationalistic power of argument" (Babin 1991:10). Een van sy 

hootkonsepte, naamlik "Die weg van skoonheid" (later in meer detail hieroor) beskrywe juis 

hierdie nuwe benaderinge ten opsigte van religieuse kommunikasie. 

Die oudiovisuele staan natuurlik in die kem van hierdie nuwe benaderinge. Die oudiovisuele 

media, volgens Babin, word die beste beskrywe met die term "informasie". Hy is ook van 

mening dat ons tans 'n era van informasie betree het. Hy kom tot hierdie belangrike 
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gevolgtrekking: "The age of information is not essentially a matter of creating individual 

pieces of information or communicating information, in the sense of transmitting from 

sender to receiver. It is, above all, a matter of giving the existing information a new form: 

that is, putting this information into a new framework, which both reorganizes the internal 

relations of data and transforms their external display. Moreover, this process of newly 

organizing information and giving it external shape tends to transform the lives of the people 

involved in the process" (Babin 1991: 12). 

Aangesien die oudiovisuele media en die rekenaar 'n belangrike rol speel om die weg te baan 

vir 'n samelewing van "in-formasie", is dit van kardinale belang dat daar ook rekening gehou 

word met die ontwikkelinge in die proses van geloofskommunikasie. Om aan die lewe 'n 

harmonieuse en aangename vorm te gee, is nie 'n bysaak van religieuse onderrig nie, maar dit 

is 'n voorbereiding vir 'n "trans-formasie" van die wereld. Transformasie van die wereld is 'n 

proses, en dit begin in die kerk. Daarom sal kommunikeerders van geloof spesialiste moet 

wees om aan die wereld 'n goddelike vorm te gee (Babin 1991:14-15). 

Na sy kontak met McLuhan het Babin geweet dat 'n nuwe era vir religieuse kommunikasie 

aangebreek het. Babin het egter besef dat McLuhan baie aspekte van die ontwikkelende 

tegnologiese omgewing nie na behore nagevors het nie. Na McLuhan se dood het ander 

verder op sy beginsels gebou, maar dit het Babin in 'n sekere sin van McLuhan gedistansieer. 

Volgens Babin het McLuhan die dood van die alfabet, die liniere kultuur van Gutenberg, te 

gou aangekondig. 

Duidelik het McLuhan Babin se denke herrangskik, en horn laat soek na die konsepte wat die 

nuwe era wat aangebreek het, ten beste beskrywe. In The New Era in Religious 

Communication, werk Babin die volgende hoofkonsepte uit: 

• Gutenberg versus die oudiovisuele (Babin 1991:18-38) 

• Die impak van die elektroniese media op geloof (Babin 1991 :54-69) 

- Die nuwe benadering tot die morele lewe (Babin 1991 :39-53) 

- Die Christelike benadering tot kommunikasie (Babin 1991:70-109) 

• Die weg van skoonheid (Babin 1991:110-145) 

• Die simboliese weg versus die kategetiese weg [konseptuele taal] (Babin 1991:146-167) 

• Kategese in stereo (Babin 1991:182-187). 



31 

3.2 HOQFKONSEPTE 

3.2.1 Gutenberg versus die Oudiovisuele <Babin 1991:18-38) 

Die Christelike kerke kan beskou word as die voorlopers wat betref die ontwikkeling van 'n 

nuwe manier om geloof te kommunikeer, want telkens as daar nuwe uitvindings in die 

kommunikasietegnologie was, het die Christelike kerk daarin geslaag om dit te 

akkommodeer. Toe die Gutenberg-era in die 15de eeu aanbreek met die uitvinding van die 

boekdrukkuns, was dit ewe-eens die Christelike kerk wat hierdie nuwe tegnologie as 'n 

geleentheid gesien het om die Evangelie nog beter te bedien aan sy lidmate. Die antler groot 

godsdienste van die wereld, soos Islam en Boeddisme, daarenteen, kommunikeer tot vandag 

toe nog grootliks hulle geloof op ou maniere wat by hulle mondelinge kultuur aansluit. 

In kontras met hierdie godsdienste, het die Christene die nuwe geleentheid met albei hande 

aangegryp en die kategismus ontwikkel (Nelson 1971:205). Toe die boekdrukkuns egter 

uitgevind is, het die kerk sy manier van funksionering verander. 

Die vraag waarmee Babin egter worstel, is of die Christelike kerk ook nou, soos met die 

vorige groot era in kommunikasie, gaan gryp na wat die oudiovisuele era mag bied. "Is the 

spirit of Christ's incarnation, becoming flesh-and-blood reality in human history, calling on 

us to patch up our old church with electronic gadgets? Or are we not being called to make use 

ofa totally different and all-embracing system?" (Babin 1991:18). 

3.2.1.1 Die kommunikasie van geloof in 'n mondelinge kultuur 

In die vroegste eeue tot en met die Gutenberg era het die mondelinge kultuur oorheers. Daar 

word beweer dat tot soveel as 90% van die antieke Latyns Christelike beskawing buite bereik 

van enige geskrewe materiaal was. Slegs 10% kon lees, en van hierdie 10% kon slegs 2% 

effektief lees. 

Die groot waarde van die mondelinge kultuur was dat gevoel met intellek verbind is in die 

oordrag van kennis. In die oordrag van kennis kon baie variasie gebruik word. Die woord wat 

oorgedra is, was ingebed en gedra deur lyftaal, gesigsuitdrukking, en intonasie. 
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J Fedry, wat in Burkino Faso in Wes-Afrika werk, het die digitomie tussen die mondelinge en 

die geskrewe tradisie, wat 'n inpak het op die jong Afrikane vandag, as volg beskrywe 

(aangehaal deur Babin 1991:19): 

ORAL 

Communitv Experience 

• Wisdom is a vision of the world 

• Full-time education with more 

intensive moments 

• A global approach and aim 

• A traditional, repetitive model 

• Direct, immediate, global and 

communal communication 

WRITTEN 

Collective Experience 

Wisdom is amassing empirical 

knowledge or scientific details 

Selective education with specialization 

Individual ideals and pluralism 

A cumulative model with processes 

of change 

Indirect, individual, and fragmented 

communication 

Babin meld dat dit binne die raamwerk van die mondelinge kultuur was dat die kategese sy 

ontstaan gehad het Drie prinsipiele aktiwiteite het in die eerste 15 eeue oorheers, naamlik 

evangelisasie, kategese en inlywing (dee! word van die geloofsgemeenskap). Hoewel daar 

verskille tussen hierdie aktiwiteite bestaan, word al drie gekenmerk deur "the pre-eminence 

of communal life, by liturgy and practice, by stories and images, and by the sacred part 

played by the person teaching." Diegene wat vertroud is met die oudiovisuele taal sal weet 

hoe belangrik bogenoemde faktore vir kommunikasie is (Babin 1991:20). 

3.2.1.2 Die kommunikasie van geloof in die era van die gedrukte media 

Johannes Gutenberg het tussen 1440 en 1456 die boekdrukkuns uitgevind en ontwikkel. Die 

kerk was die eerste om hierdie nuwe medium te gebruik as 'n teenvoeter vir die degradering 

van die geloof in die Middeleeue. Van die begin af was dit nie die kerk se intensie om net 'n 

paar geskrewe stukke binne die mondelinge kultuur te gebruik nie. Die teendeel is waar: die 

kerk het 'n heel nuwe manier gevind om die geloof te kommunikeer, gebaseer op die 

potensiaal van die boekdrukrnedium. 
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Die gevolg was dat verskeie teoloe van daardie tyd mekaar gevind het wat betref die metode 

van geloofsonderrig. Die ooreenkoms wat hulle met mekaar aangegaan het, Jui as volg: 

• 
• 

• 

The need to impart one doctrine and firm moral teaching to the masses . 

The need to train personnel, particularly by establishing schools and seminaries . 

The need to "instruct and educate the humble people" in the most concrete and practical 

way, by producing "short and precise treatises" (Babin 1991 :25). 

Die gevolg hiervan was 'n kragtige herlewing in die sestiende eeu. Die belangrikste faktor 

wat aanleiding gegee het tot die herlewing, was hierdie strewe om seker te maak dat gewone 

mense die teologiese basis van die Christendom op 'n eenvoudige en eenvormige manier 

leer. Babin (1991:28) oordeel hieroor as volg: "That new Christian was a Christian of 

uniform knowledge and practices, a replica of Christian teachers. He or she had been 

subjected to formulas and was not a creative and mystical Christian; but a person could also 

be a Christian forceful in thinking, generous, devoted and faithful - an ideal Christian." 

Richard Molard (soos aangehaal deur Babin 1991:25) het in 1975 'n duidelike antwoord 

gegee op die vraag watter rol die boekdrukkuns gespeel het in hierdie herlewing. Hy het gese: 

"Protestantism was born with printing and has been the religion in which printing - the 

printed Bible, the catechism, newspapers, and journals - has played a vital part. The present 

crisis in these publications is undoubtedly a sign of a very deep crisis of identity. How is it 

possible to be a Protestant in a world in which radio and television are the easiest forms of 

communication?" Op hierdie wyse het Molard die vinger gele op die krisis waarmee die kerk 

tans worstel, naarnlik om die spanning tussen die Gutenberg-era en die opkomende 

Elektroniese era te verwerk. 'n Krisis wat Babin ook raakgesien het, aangesien die Gutenberg 

era ook sy beperkinge gehad het, ten spyte van die positiewe gevolge wat dit aanvanklik 

gehad het. Babin noem dat die suiwer intellektuele oordrag van die evangelie, bepaalde 

risiko's ingehou het. Maar nou het die oudiovisuele tegnologie en die elektroniese media op 

die toneel verskyn, en die kaarte vir 'n tweede keer deurmekaarkom krap (Babin 1991:30). 
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3.2.1.3 Die kommunikasie van geloof in die era van die elektroniese media 

Die opkoms van die elektroniese media en die oudivisuele tegnologie het meer as net die 

kaarte deurmekaar kom krap. As gevolg van die snelle ontwikkeling, moes die wereld nou 

twee tipes krisisse hanteer en bewus wees dat twee tipes nuwe media "gebore" is. 

Twee tipes krisisse 

• Die eerste, volgens Babin, is die Gutenberg /crisis. Die kategetiese beweging het die 

aandag hierop gevestig. Hierdie beweging het reageer teen die geloof wat geen geestelike 

diepte en geen persoonlike dryfkrag gehad het nie. 

• Die tweede krisis het ontstaan as gevolg van die drastiese indringing van die media en 

menslike studies in al die areas van die !ewe. Dit het tot gevolg had dat die intellektuele 

basis van die geloof ook drasties afgebreek is. Die tweede krisis het as resultaat ( 1) die 

verwerping van dogmatiese formules en (2) die soeke na 'n godsdiens wat sin en 

betekenis kan gee. 

Babin raak een van die groot uitwerkinge van modernisme en postmodemisme aan as hy 

meld dat die tradisie van kerkgang in die nuwe era al minder gewig begin dra. Die jongmense 

wat wel nog kerk toe gaan, soek iets meer as net die tradisionele. Hulle soek "radicality, 

meaning and love, a sense of purity, and even enthusiasm and mystical experience" (Babin 

1991 :30). Hierdie jong geslag se geloof word nie meer net deur dogma gevoed nie, maar we! 

ook deur die fundamentele vorms en impulse van die verbeelding (Horsfield 1995:10). 

Twee tipes media: Vandag is daar twee uiteenlopende tipes media wat aanklank vind by die 

huidige situasie van die godsdiens, wat grootliks be1nvloed word deur die tegnologiese 

uitvindings. 

• Die eerste tipe is die oudiovisuele media wat meer geassosieer word met plesier en 

vermaak. 

• Die tweede tipe is die data-prosesseringsmedia en die rekenaar, wat nou geskakel is met 

informasie en met die verwerking van inligting. 
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In die verband vra Babin ( 1991 :31) 'n moeilike, tog baie geldige vraag: "What should our 

pastoral reaction be to these new media, to the dangers of the present situation and the 

opportunities it offers? 

Babin is bereid om 'n aanbeveling te maak. Volgens horn kan die oudiovisuele vorm van 

kategese, wat 'n aanspraak maak op die hart en 'n mens se gevoelens, nie losgemaak word 

van die suiwer begrippe vorm van kategese nie, wat weer gerig is op die intellek en die rede. 

Vir hierdie nuwe, gekombineerde tipe van religieuse onderrig, gee hy die term "stereo 

kategese" [meer hieroor later in die hoofstuk] (Babin 1991:32). 

Die groot uitdaging vir die kerk is om in 'n nuwe era die evangelie te bedien waar die 

belangstelling in Jesus Christus steeds grootliks ontbreek en mense kerklik betrokke is sonder 

dat die hart tot bekering kom. Babin is van mening dat die oudiovisuele en simboliese 

kategese eerste gebruik moet word wat 'n aanspraak maak op mense se verbeelding en die 

mens se soeke na totale vervulling. Dit sal die deur vorm waardeur mense ingelei kan word 

tot 'n groter betrokkenheid en dieper belangstelling in Jesus Christus. 

Oudiovisuele kategese is 'n nuwe vorm van kategese wat steeds in 'n groot mate onbekend is 

binne die Gereformeerde Kerke. Omdat dit die geval is, bestaan die vrese by leerkragte oor 

hoe om geloofswaarhede met behulp van klank, videos en skuifies, en ander oudiovisuele 

hulpmiddele oor te dra. Hierdie onkunde en onvermol! om oudiovisuele hulpmiddele te 

gebruik, het dikwels 'n "Gutenberg with illustrations" tot gevolg, soos Babin (1991:33) dit 

no em. 

Babin huldig dieselfde standpunt as Nelson wanneer hy beweer dat mense moet leer om 

dinge te ervaar. Mense moet daarna strewe om meer oop te wees vir persoonlike ervaringe 

van dinge as 'n realiteit, eerder as om te bly by slegs idees, teoriel! en formules wat hulle 

intellektuele bewuswees van 'n bepaalde saak vorm. Die ervaar of beleef van iets soos 

byvoorbeeld Kersfees, wat insluit "we feel it, see it, and hear it", moet die vertrekpunt wees 

vir alle oudiovisuele kategese (Babin 1991:33). 

Oudiovisuele kategese kan beskrywe word as 'n heel nuwe pastorale struktuur. Die hele 

sisteem van kommunikasie word daardeur geraak: die plek, die tyd, die wat daardeur 
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aangespreek word, die wat in beheer is, die benaderinge wat gevolg word, die metodes, asook 

die totale funksionering van outoriteit. 

• Die plek - In die mondelinge kultuur was die markplein, die totale gemeenskap en die 

huis die sentrale plek vir kommunikasie. Tydens die Gutenberg-era was die skool die 

spesiale plek vir kategese. In die oudiovisuele era is die spesiale plek vir 

geloofskommunikasie daar waar mense werklik betrokke raak by mekaar in intieme 

Christelike gemeenskappe; daar waar spontane vriendskapsverhoudinge bestaan tussen 

volwassenes,jongmense en geestelike leiers (De Vries 1994:66-68). 

• Die tyd en wie aangespreek word - In die Gutenberg-era was kategese uitsluitlik gerig op 

kinders, en dan veral tydens skoolure. In die nuwe era word ouderdom en die tyd minder 

belangrik. Ander kategoriee is vandag van krag, soos byvoorbeeld vriendskap, wie die 

leier is, die raamwerk vir onderrig, die atmosfeer wat geskep word, en die innerlike 

behoeftes van die individue en die groep (Babin 1991:34). 

• Die agente wat in beheer is van gelooftkommunikasie - Daar was 'n tyd toe dit uitsluitlik 

die werk van pastors, onderwysers en kategete was. Die ouers het toe slegs 'n sekondere 

rol vervul wat betref die godsdienstige instruksie. Vandag word dit algemeen aanvaar dat 

die hele gemeenskap die agent vir geloofskommunikasie word. Ouers en antler 

volwassenes ("the extended family" volgens DeVries 1994:67) speel vandag 'n groter rol 

in die kommunikasie van geloof Jongmense het in hierdie nuwe era al minder 'n 

behoefte aan kursusse, Jesse en besprekingsgroepe. Wat hulle ten diepste verlang is 

kontak met mense wat lief is vir God en voluit vir Hom !ewe (geestelike rolmodelle ), 

maar wat ook lief is vir jongmense en vir hulle omgee (De Vries 1994:67). 

• Die funksionering van outoriteit - In die Gutenberg-era het die kerklike hierargie die 

eenheid van geloof bewaar deur middel van eenvormigheid. In die elektroniese era word 

die geloofseenheid weer bewaar deur kommunikasie en relevante verhoudinge (Babin 

1991:38; Devries 1994:67). 

Duidelik word gesien dat die nuwe era reeds aangebreek het. Die oorheersing van Gutenberg 

is beslis verby, hoewel Gutenberg (die geskrewe woord) nog nie dood is nie. Saam met Babin 
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moet ons voor die aanbreek van 'n nuwe eeu en 'n nuwe millennium onsself die vraag afvra: 

Sal ons, soos Luther en andere aan die begin van die Gutenberg-era, in staat wees om die 

geleenthede wat die elektroniese era en die oudiovisuele media ons hied, te benut tot 

voordeel van 'n bediening binne die kerk, en veral aan 'n jong geslag wat in hierdie era 

grootword? 

3.2.2 Die impak van die elektroniese media op geloof 

Babin is van mening dat die belangrikste element wat die veranderinge in religieuse onderrig 

ondersteun, die taal van die media is (Babin 1991:54). Daarom is dit van kardinale belang om 

ondersoek in te stel na die mediabenadering ten opsigte van menslike realiteite. Hierdie 

ondersoek kyk verby die effek wat die media op mense het, maar dring deur om te bepaal 

watter impak die nuwe benadering in die media op die mens se diepste wese het. Dit 

ondersoek die werking van die brein en help met die orientering van 'n mens se gevoelens. 

In die verband het Marshall McLuhan gese dat programme van sekondere belang is. Vandag 

is die impak wat die mediategnologie op die senuweestelsel van die mens het, in tel. "It is not 

what we understand, but how we understand" (Babin 1991:55). McLuhan het ook later in sy 

!ewe gekonsentreer op die teorie van die twee hemisfere van die menslike brein, want 

navorsing het bewys dat sy intursie gegrond was. Hy het geglo dat die geskrewe woord die 

linker-hemisfeer laat oorheers het, terwyl die oudiovisuele elektroniese taal die werking van 

die regter-hemisfeer bevorder het (Bylae A; sien ook Babin 1991:55). 

As dit we! die geval is, bet dit konsekwensies vir ons geloofsonderrig. "Faith perceived by the 

left hemisphere cannot be the same as faith perceived by the right" (Babin 1991:55). Volgens 

hierdie skema, wat tot op hede goed nagevors is, is dit moontlik om te se dat geloof, onder 

die invloed van die oudiovisuele, hoofsaaklik ontwikkel word deur die regter hemisfeer op 'n 

simboliese, emosionele, iturtiewe, globale, artistieke en kreatiewe manier. Aan die antler kant 

word geloof, onder die invloed van geskrewe materiaal, hoofsaaklik ontwikkel deur die 

linker hemisfeer, en wel op 'n logiese, konsepsuele, analitiese, opeenvolgende, aktiewe en 

dominante manier (Babin 1991:56). 
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Daar het in die afgelope paar dekades, 'n radikale skuif (vgl Lewis 1977) plaasgevind, soveel 

so dat die hele wereld onder invloed van die elektroniese media kom. Daar is egter baie 

persone uit die Gutenberg-geslag wat dit nie wil erken nie, en daarom voortgaan om groot 

klem te le op geskrewe materiaal. By hierdie geslag sal 'n radikale paradigma-skuif moet 

plaasvind. In hierdie nuwe era (die elektroniese era) word die klem gele op die orale en die 

visuele modulasie. Die dominante impuls is nou nie meer sien nie, maar we! die gehoor, 

aangesien ons volgens Babin (1991:58), leef in 'n wereld van vibrasie, eerder as 'n wereld 

van die beeld. 

Baie jongmense stel vandag nie belang in informasie, as hulle nie daardeur geskud word nie. 

"They can no longer understand, or pray, without being physically moved" (Babin 1991:59). 

3.2.2.1 Die effek op geloof 

As dit waar is wat Babin in die vorige paragraaf gese het, dan moet dit ook toegepas word ten 

opsigte van die geloof. Die Charismatiese Kerke, asook die ryke verskeidenheid van 

vemuwingsgroepe, is die Gereformeerde Kerke ver vooruit wat dit betref. Hulle stel grootliks 

hul vertroue in die ouditiewe modus om geloof op te wek en dit te ontvang. 

Dit is in die nuwe era van geloofskommunikasie te verstane, want God kan meer spontaan 

genader word deur musiek as deur kategetiese instruksie, en meer geredelik deur ons 

emosionele ervarings as deur rasionele en intellektuele argumente. "Faith seems to be 

triggered by becoming conscious of the self and alert to one's own intimate and absolute 

needs" (Babin 1991:61). 

Aangesien die Christelike geloof maar een van vele gelowe is, en vir baie mense nie meer 

aanvaarbaar is soos dit tydens die Gutenberg-era gekommunikeer en aangebied is nie, sal 

daar aanpassings gemaak moet word in die wyse waarop geloofskommunikasie in die 

elektroniese era geskied. Babin (1991:63) huldig die volgende standpunt in die verband: "If 

faith is not made affectively desirable, it is very difficult to manifest faith." Deur al die eeue 

was dit makliker om oor Jesus te praat as oor die Drie-eenheid, en Bybelse verhale is meer 

aanvaarbaar as sistematiese, dogmatiese stellings. Die geldige vraag wat Babin (1991:63) 

opper is: " ... but why hasn't the importance of this tendency been recognized?" 
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Die Gereformeerde Kerke het die geleenthede en voordele wat die boekdrukkuns gebied het 

met albei hande aangegryp. By wyse van die geskrewe woord is teologiese waarhede en 

dogma vasgele. Dit het die medium geword om die geloofswaarhede te kommunikeer. En 

tog, so blyk dit, is hierdie era aan die verbygaan. Die nuwe era het egter 'n nu we 

verwysingsraamwerk. "The framework. .. points clearly to a present and a future more 

mystical than dogmatic, more generous than realistic, and more concerned with the quality of 

life and with health than with intellectual justification" (Babin 1991 :63). 

3.2.2.2 Om te glo is om "in" te wees 

Daar word vandag algemeen aanvaar dat daar drie aspekte in die daad van geloof onderskei 

kan word: "credere Deum ", wat beteken "glo God" - dit is om dit wat oor God gese word, as 

waar te aanvaar; "credere Deo", wat beteken "glo in God", omdat Hy tot die individu 

spreek; en "credere in Deum", wat ook "glo in God" beteken, 'n impuls wat tesame met 

liefde die dryfkrag in die mens word en altyd na God laat soek. 

Vir die afgelope vyf eeue, as gevolg van die geskrewe kultuur en die aanspraak wat religieuse 

onderwysers maak op noukeurige kennis of doktrine, het die klem verskuif na die 

belangrikheid van "glo God". In hierdie laaste dekade van die twintigste eeu, is daar weer 'n 

klemverskuiwing. In hierdie tyd val die klem op "credere Deo" en "credere in Deum". "What 

we have is really 'clinging to the voice of God', both stimulating and filling the person to 

overflow" (Babin 1991:67; vgl Creasy-Dean 1999:5 - "Believing God matters is the issue."). 

Tot onlangs was die jongmense in die kategeseklasse slegs leerlinge of katkisante. Vandag is 

baie van hulle egter dissipels wat in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan. In 

terme van Babin is daar 'n groot persentasie jongmense in hierdie nuwe era van wie die 

volgende waar is: "Believing is 'being in tune with', 'being grafted onto', or being 'in'." En 

hierdie "in pas wees met" beteken om naby en in kontak te wees met 'n individu of selfs 'n 

groep. Geloof, in kontras met wat die postmodernisme leer, is nie iets wat net die individu 

raak nie. Geloof koppel mense aan mekaar tot 'n geloofsgemeenskap. Geloof word geleef 

binne verhoudinge. Geloof maak die mens nie passief nie, maar juis aktief om dee! te neem 

aan dit wat hierdie soeke na God versterk, en wat die "in pas wees met" die res van die 
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geloofsgemeenskap bevorder. "Faith is 'taking part together' in the amplified voice, the 

shifting light of candles, the singing, and the silence" (Babin 1991 :69). 

3.2.2.3 Die nuwe benadering tot die morele lewe 

Babin (1991:39) is daarvan oortuig dat die verstaan van 'n generasie se morele ontwikkeling 

sal hydra tot die verstaan van hul geestelike stand. 

0 
Figuur 1: Die drie-fase benadering tot die morele !ewe 

Die drie fases wat Babin m die ontwikkeling van die Gutenberg-era tot die huidige 

Elektroniese-era beskrywe, 1s ook deur die gesaghebbende Ou Testamentikus, Walter 

Brueggemann, in sy boek The Message of the Psalms (1984:25-28; 51-58; 123-125) as volg 

beskrywe: 

• Die eerste fase word beskrywe as 'n tyd van orientasie (Egipte ). Alles is mooi in plek, 

elkeen weet wat om te doen. Daar is goeie orde en reels vir elke optrede. 

• Die tweede fase is die tyd van disorientasie (woestyn). Sekuriteite van die verlede val 

weg. Daar is die hunkering om terug te gaan na wat goed gewerk het, en tog ook die besef 

dat die !ewe moet aangaan. Verhoudinge speel 'n baie belangrike rot in hierdie fase. 

Mense soek kontak met ander wat ook van alle sekerhede gestroop is. 

• Die derde fase word beskrywe as 'n tyd van herorientasie (Kanaan). Dit is 'n nuwe 

societas. Daar word teruggekeer na die orientasie stadium, maar alles wat geleer is tydens 

die disoril:!ntasie fase word geintegreer. 

Babin het reg as hy die fase van oril:!ntasie beskrywe as 'n tyd toe alles so eenvoudig was. 

"Models were found first in tradition and then in the laws of the catechism: Follow the rules, 

my child, and you will live!" (Babin 1991:40). Met die koms van elektrisiteit (E), is die 
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rustige bestaan van die mens versteur. "E killed N''. Hiermee stel Babin onomwonde dat 

elektrisiteit die natuur (N) vemietig het. "E" is egter opwindend, want dit het nuwe deure 

oopgemaak. Tans word alles beheer deur die "wet van elektrisiteit". Die uiteinde van hierdie 

proses is egter dat "E" die kerk en boeke onttroon bet wat vir soveel eeue die bo-toon gevoer 

bet. Dit bet die Christene in 'n staat van disorientasie gedompel. En tog, te midde van hierdie 

omstandighede, het die toekoms homself reeds begin ontvou. "Among younger people and in 

many prayer, action, and renewal groups, the buds of a new spring can be seen" (Babin 

1991:41). 

Elektrisiteit, asook all es wat daaruit voortvloei (Jig, televisie, rekenaars, ens) neem die mens 

om dee! te word van 'n uitgebreide netwerk. Elke dee! van die mens word betrek, en het tot 

gevolg dat die mens dee! word van die geheel en 'n nuwe vorm begin aanneem. "Vibration, 

speed, interconnections, dematerialization, globalism ... give shape to new moral conditions." 

(Babin 1991:41) 

3.2.2.3.t Die effek van die massamedia op menslike gedrag 

• Die verkrummeling van strukture. Die duidelikste sigbare effek van massamedia op 

mense se gedrag is dat hulle, soos die sosioloe dit noem, "gefragmenteerde mense" word. 

"We crumble into fragments because everything we see on television, everything we hear 

on the radio, and everything we read in magazines, come to us piece by piece, without 

any logical connections" (Babin 1991:42). 

Die wyse waarop die huidige geslag lees en deelneem word beskrywe as "flicking 

through and mixing". En wat is die effek hiervan oor 'n tydperk van tien jaar? "They 

become disjointed. They lose the solid bars that the linear logic of the book had given 

them. They forget the certainties of the earlier customs. What counts is not the rational 

structure ofa good basic training, but being in the flow of information" (Babin 1991:42). 

En die huidige geslag mens is versot op dit wat opwindend is en wat sensasie veroorsaak. 

Deur jarelange blootstelling begin mense <link dat so 'n leefwyse normaal is. En kinders 

veral, begin glo dat daar nie meer reels bestaan nie, en dat dit wat opwindend is, die !ewe 
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is. Hulle begin later ook dink dat in so 'n soort lewe all es moontlik is en alles toegelaat 

word. 

• Die opkomende affektiwiteit. Die tweede effek van die media op menslike gedrag het 

betrekking op die verbeelding en gevoelens van die mens. Musiek speel in die verband 'n 

kardinale rol. Deur te luister na musiek, en veral musiek wat versterk word deur 

elektroniese klanktoerusting, is nie 'n oefening in analise of 'n intellektuele 

verstaansproses nie. "It is feeling, letting yourself be 'grabbed"' (Babin 1991:44). En dit 

is veral die huidige geslag jongmense wat dit die beste verstaan. Alleen die wat deel word 

van die musiek kan dit werklik verstaan. Dit word duidelik sigbaar as jongmense begin 

"vibreer" saam met · n orkes. Hulle luister nie met hulle ore nie, maar wel met die totale 

liggaam. 

By 'n Kerkraadsvergadering, waar die musiek van die baie bekende gospelsanger, Louis 

Brittz, gespeel is (die volume was baie hard om die Kerkraad "iets" van 'n Jeugfees te 

laat belewe ), was die reaksie van sommige lede na die aanbieding van 'n voorlegging ten 

opsigte van "Gespesialiseerde Jeugbediening'', baie negatief Twee ouderlinge het selfs 

die vergadering verlaat. Dit het maar net die vermoede bevestig dat daar (baie) 

volwassenes is wat nie tred gehou het met die oorgang van die Gutenberg- na die 

Elektroniese-era nie. Die Gutenberg-geslag sal dus kennis moet neem van die kulturele 

golf wat oor onsjeug vloei, veral ook dat daartans 'n nuwe balans van menslike kragte is 

en dat die verbeelding en die affektiewe 'n essensiele dee! uitrnaak van ons modeme 

leefwyse. Dit staan egter in skrille kontras met 'n spiritualiteit wat tot onlangs nog 

gebaseer is op die krag van die rede. Weer eens word onderstreep wat Lewis (1977) 

beskrywe as die massale skuif van die "rasionele Noorde" na die "gevoels-en 

ervaringsgerigte Suide". 

• Die onderdrukte innerlike lewe. Die derde effek van die media op die huidige geslag 

mense is wat genoem word "eksternalisering". Daar word groot druk op jongmense 

geplaas om te konformeer aan dit wat in die oog van die volwassenes goed en reg en 

aanvaarbaar is. Op 'n onnatuurlike wyse word hulle gedwing om na buite te !ewe. 

Wat het ons jongmense vandag die meeste nodig? Babin (1991:45) het na aanleiding van 

'n gesprek met jongmense tot die gevolgtrekking gekom: "They need to be alone in the 
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fields to think, to be called on to listen to the depths of their being, to feel their passions 

and the spirit of revolt rise up inside them, and, on their way, to hear more than the sound 

of transistors and to see more than the advertisements - to encounter a person whose 

foundations is in herself and who is living because she is and not because of her clothes." 

Die elektroniese era het hierdie onnatuurlike leefstyl op die jongmense kom afdruk. Baie 

jongmense leef vandag as gevolg van 'n verskeidenheid eksteme faktore, en weinig as 

gevolg van wat hulleself in hulle diepste binneste glo reg is en wat vir hulle belangrik is. 

Hierdie tipe !ewe kan beskrywe word as " .. .living outside ourselves" (Babin 1991:45). 

3.2.2.3.2 Alles is in die oog 

Daar kan vandag glad nie meer ontken word dat die huidige geslag mense oorspoel is deur 

die oudiovisuele elektroniese kultuur nie. En soos reeds aangedui, is daar merkbare verskille 

tussen hierdie nuwe kultuur en die Gutenberg-kultuur. 

In die Gutenberg-era bet die mense geweet waarheen hulle op pad was. Daar was 'n vaste 

grondslag waarop gebou is, en dit kon weer aan die volgende geslag kinders oorgedra word. 

Hierdie vastigheid is egter deur die "E" omvergewerp. "Nothing is solid anymore, and the old 

formulas - even if they are patched - are breaking. Everything is said and done in the new 

generation" (Babin 1991 :47). Alles is nou in die oog, aangesien daar nie meer geskrewe 

riglyne en instruksies is wat objektiwiteit verleen aan besluite en handelinge nie. Alles wat 

vandag gedoen, bedink of gese word, kan teruggebring word na die innerlike beginsel van 

evaluering, wat volgens geleerdes sonder enige objektiewe kriteria is. 

Hierdie omwenteling wat plaasgevind bet, bet veroorsaak dat kategetiese materiaal en wette 

nie meer voldoende is nie. Linkerbrein georienteerde onderrig wat die jongmens van buite 

binnedring, is nie in staat om die innerlike van die huidige geslag jongmense in beroering te 

bring nie. 

Wat tans nodig is, is maniere om 'n ontwaking van die innerlike in kinders, jongmense en 

volwassenes te weeg te bring. Babin (1991:50) beskrywe hierdie proses as volg: "Calming 
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down the tumult caused by external stimuli, behaving with patience according to one's 

intimate demands, being able to listen to the voice that speaks in one's innermost depths, 

becoming translucent to the Holy Spirit who dwells in the depths of our being: all these 

themes form part of the educational process of awakening interiority." 

Dit vind alleenlik plaas daar waar die gemeenskap van die gelowiges uitgeleef word en waar 

mense aan mekaar gebind word deur · n gemeenskaplike roeping en misie. In die 

oudiovisuele era val die klem opnuut weer sterk op gemeenskap, wat ten diepste die wese 

van die Christendom is. Binne hierdie affiniteitsgemeenskap wordjongmense leer ken, word 

hulle aanvaar, groei verhoudinge, en kan morele onderrig gedy in hierdie elektroniese era. 

3.2.2.4 Die Christelike benadering tot kommunikasie 

In die media era is dit nie net die funksionering van religieuse onderrig wat moet verander 

nie. In hierdie nuwe era moet ook die aanbieding of presentasie van die boodskap aangepas 

word. In die verband speel kommunikasie dus · n uiters belangrike rol. 

Waar die term "kategese" in die Gutenberg-era gebruik is om uitdrukking te gee aan die kerk 

se religieuse onderrig, sou die term "kommunikasie van geloof' min of meer dieselfde 

beteken in die elektroniese era. Babin is van mening dat, as die kerk vandag die geloof 

oudiovisueel wil kommunikeer, prioriteit verleen moet word aan die skema van modulasie, 

wat altyd woorde en duidelike buitelyne oorskry. 

Met die kommunikasie van modulasie word die volgende bedoel: 

• Om te luister kom voor praat. 

• Die saamwees van mense 1s belangriker as die verskilpunte tussen die partye. 

Kommunikasie is om dee! te neem (participating). 

• "We communicate above all through our blood (the power of instinct), our body (our 

hold on the world), our breath (the first fruit of the spirit), our traditions (the souls of our 

ancestors), and our ground (what gives realities their place and value). We communicate 

music more than words. That is what I call 'modulation"' (Babin 1991:77). 
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Wat nodig is vir die era waarin ons leef, is dat hierdie fundarnentele faktore deur 'n 

rehabilitasieproses gaan, anders gebeur dit dat ons nie daarin slaag om die spesiale taal van 

ons tyd te verstaan nie, en dat daar · n geslotenheid sal wees teenoor die groot kontemporere 

religieuse bewegings, soos byvoorbeeld die charismatiese herlewing, die spiritualiteit van 

Taize, en die ryke verskeidenheid van geestelike groepe. "Further, we risk losing young 

people, the whole of Africa and the East" (Babin 1991:82). Wat hierdie religieuse bewegings 

en godsdienstige groepe so uniek maak, en so eie aan die tyd waarin ons !ewe, is dat hulle 

daarin slaag om die werking van die regter- en Jinkerbrein hemisfere te kombineer. Hulle is 

baie minder verdeeld as die Westerse kerk wat betref modulasie en die alfabet. Die uitdaging 

aan die Westerse kerk is juis om opnuut ruimte te bied vir die werking van die regterbrein, 

om sodoende in pas te kom met die tydsgees en die elektroniese era waarin ons leef 

In hierdie oorgangsfase van Gutenberg na die oudiovisuele kultuur, betree die mens egter 'n 

fase van verwarring, of soos Brueggemann (1984:25-28) dit noem: 'n tyd van disorientasie. 

Dit hoef egter nie as negatief beleef te word nie. As gevolg van ons kultuur en ons 

temperament, word die mens in transito verryk deur of die geskrewe materiaal of die 

oudiovisuele. Die feit dat die een taal die antler domineer, is nie rampspoedig nie. Dit sou 

egter 'n groot dilemma wees as die een die antler totaal en al verdryf. Hiermee wil Babin 

opnuut die stereo-werking van die brein benadruk. 

'n Teen-revolusie word bepleit, in die sin dat die klem verskuif word van die eksklusiewe 

oorheersing van Gutenberg, na 'n balans tussen Gutenberg en die oudiovisuele. Indien dit nie 

gebeur nie, sal daar nie effektiewe kommunikasie wees met antler godsdienste nie. Vordering 

op die gebied van die ekurnene sal uitbly indien ons ons sekuriteit vind in vooropgestelde 

woorde en formules. "Before opening any discussion at the level of dogmas, we have to 

modultae - to celebrate - together (Babin 1991 :88). 

Nader aan die kerk se lyf, sal daar meer van oudiovisuele taal gebruik gemaak moet word, 

ten einde kontak te behou met die jongmense. Dit vra ook dat ons sal leer om op 'n meer 

effektiewe manier te moduleer. 

Hierdie kommunikasie van geloof geskied natuurlik binne die kerk, en dan veral binne 

kwaliteit verhoudinge, binne vriendskapsverhoudinge. En wat reeds gebeur, is dat die 
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verhoudinge van die toekoms meer en meer in die vorm van kleingroepe of selgroepe sal 

geskied. En dit is ook reg so, want dit is wat God deur Jesus vir ons kom demonstreer bet. 

Vir die behoud van die kerk en die jongmense van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, is 

dit van wesenlike belang dat ons Jesus se voorbeeld sal volg. Die strewe en visie moet wees 

om hegte vriendskapsbande met jongmense op te bou. Binne daardie verhouding word die 

geloofveel effektiewer gekommunikeer, selfs beter gemoduleer as binne die gemeente in sy 

totaliteit. Want daar gaan dit nie soseer oor die woorde wat gekommunikeer word nie, maar 

die liefde, die eensgesindheid, die saam wees in die teenwoordigheid van die Here. 

Die jeug bet toenemend daardie begeerte om stil te word saam met vriende, om saam die 

Here te aanbid deur die sing van aanbiddingsliedere, en saam te bid in 'n gedempte 

atrnosfeer. Vir die jeugbediening in die elektroniese era, sal daar dus opnuut gekyk moet 

word na die Christelike benadering tot kommunikasie. Die kerk is egter op weg, en dit is 'n 

baie positiewe ervaring. Mag God seen dit wat tans in Sy Naam in hierdie nuwe era gedoen 

word. Die volgende oortuiging word met Paulus in Fil 1:6 gedeel: "Ek is daarvan oortuig dat 

God, wat die goeie werk in julle (jongmense en volwassenes in die elektroniese era) begin 

bet, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom." 

3.2.3 Die weg van skoonbeid 

Die Ortodokse teoloog Olivier Clement, bet in 'n onderhoud met Babin gese dat ons in ons 

aanpak van die religieuse onderrig, moet wegbreek van die normale "weg van suiwering" of 

die "weg van boetvaardigheid". Hy beveel aan dat begin sal word by "the way of 

illumination. This way is characterized by a euphoric sense of freedom and human fullness 

by the grace of God. Triggering divine illumination by means of photos and paintings, music 

and song, liturgical actions, and audiovisual devices can lead to a rediscovery of the great 

tradition continued in Eastern Orthodox religious education" (Babin 1991: 110). 

Hieruit word die belangrike vraag vir ons eie tyd afgelei: Wat kan ons vir 'n generasie 

jongmense se wat mal is oor musiek en videosnitte as ons nie in voeling ("in tune") is met 

hulle fundamentele gevoelens nie? Agente wat bemoeid is met geloofskommunikasie besef 

dat daar 'n religieuse sensitiwiteit ten opsigte van skoonheid binne die onderrigsisteem 

ontwikkel moet word. 
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Die Grieke het met hulle woord "kalokagothia" die twee woorde "goed" en "mooi/ 

skoonheid" gekombineer. En Plato het gese: "Beauty makes truth splendid". Mense is mooi 

as hulle uiterlike voorkoms die diepte van hul wese weerspieel. 

In sy kontak met jongmense, het Babin die volgende insake skoonheid geleer: " ... that beauty 

was music rather than image." Twee jongmense wat persoonlik meegevoer is deur die 

musiek wat hulle gemaak het, het op die vraag van Babin wat hulle later in hulle !ewe gaan 

doen, as volg geantwoord: "Expressing God with music. After all, music has been the way for 

us." Musiek is vandag een van die kragtigste manier om uitdrukking te gee aan Wie God is, 

en om 'n ervaring te he van gemeenskap van God. Babin het self opgemerk: "Music has 

given me the most ecstatic exerience that it is possible to have." Met Walkman-oorfone oor 

sy ore, het Babin gese: "I have become music. Is this the way of foolishness or the way of 

human fullness? Is this the way of God or the way of Satan? All I know is this: It is a way of 

the greatest intensity!" (Babin 1991:112). 

Die waarde van musiek in die oordrag van geloofswaarhede, en die skep van atmosfeer, is 

verhoog met die aanbreek van die oudiovisuele era. Aangesien daar aan die een kant 'n 

versadigingspunt bereik is ten opsigte van wetenskaplike rasionalisme, en die huidige geslag 

aan die ander kant deurdrenk is met "high tech", het emosie en plesier die spesiale wee 

geword om toegang tot die geloof te verkry. Doktrines en ideologiee kan dit nie meer bied 

nie. Daarom is die sleutel tot religieuse onderrig ten diepste om vir mense ruimte en tyd te 

skep waar hulle 'n geestelike ervaring kan he en iets begin belewe van die paradys. 

"Christianity has to begin with a leap into paradise, for its beauty is a pleasure that is 

paradisaical and absolute" (Babin 1991:114). 

Die agente wat gemoeid is met geloofskommunikasie kan daarom in hierdie tyd nie net 

onderwysers wees nie, maar hulle bet in besonder nou die roeping en taak om hierdie 

skoonheid in jongmense en kinders op te wek. Dit kan egter net gebeur as hulleself hierdie 

innerlike skoonheid het en hierdie skoonheid behou. 
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3.2.3.1 Die reli&jeuse dimensie 

Indien 'n persoon deur die luister na musiek of deur die kyk na 'n film gelei word om die 

vrae oor die betekenis van die lewe of die basis van moraliteit te vra, dan word die arena van 

die "religieuse dimensie" betree. "That is undoubtedly the essential virtue of music and an 

image with a religious connotation - not that it corresponds to the word. but that it disposes 

us to hear the word" (Babin 1991: 118). 

Deur die geskiedenis is sekere instrurnente geassosieer met godsdiens. Die orrel, klokke, die 

harp en selfs die siter is van die bekendste. Hierdie instrurnente is gebruik om musiek te 

maak, om atrnosfeer te skep, om die luisteraars voor te berei om die woord te hoor. Die orrel 

is sekerlik die mees bekende kerkinstrurnent. "The organ has greater fullness and depth and a 

greater range than the piano; but, above all, it is able to create a profound effect of vibration 

and reverberation" (Babin 1991:123). 'n Klankeffekte-kenner het aanbeveel dat weerklank 

(reverberation) gebruik moet word om 'n religieuse effek te skep. Babin se definisie van 

weerklank is as volg: "By reverberation I mean a prolonging of the sound, created through 

reflection or repercussion." Hy meld verder in die verband: "The listener has a strange 

feeling of being surrounded by sound, without knowing clearly where it comes from; a 

feeling of an indefinite continuity of the sound, which leads toward an elsewhere. The effect 

is one of a voice sent back to us to lead us to our innermost selves." 

Die liedere wat in Taize, Frankryk, gesing word, verdien ook om hier gemeld te word. 

Volgens Babin (1991:128) is hierdie liedere simptomaties van die verandering wat daar in die 

musieksmaak van jongmense plaasvind. Hierdie liedere, soos hy dit stel, "bear the imprint of 

a great power of interiority and peace." Taize-liedere is hoofsaaklik Latyns met kort verse 

wat oor en oor gesing word. Resonansie is dan ook een van die noodsaaklike elemente van 

Taize-liedere. Uiteindelik maak dit nie saak wat gesing word nie, solank dit vir die 

jongmense net goed klink. "The Latin words resound. but what is more important is that the 

songs sung at Taize are songs that lead to the silence and the peace of God" (Babin 

1991:128). Die persoon wat verantwoordelik was vir die brandglas venster by Taize, het ten 

opsigte van musiek met kragtige aksentuering en ritrne die volgende gese: "It is possible to 

have recourse to such music in a service from time to time, but we need something else if the 

word is to penetrate our innermost depths: a force that will lead us to interiority (Babin 
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1991: 137). Interiorify kan gedefinieer word as: "During adolescence, the soul grows larger to 

allow more space for becoming" (Sharon D. Parks, soos aangehaal deur Creasy-Dean 

1999:8). 

'n Ander aspek van die religieuse dimensie, naas die musiek en beelde wat die mens 

voorberei om die Woord te hoor, is innerlike stilte. Dit is volgens Babin die belangrikste 

effek van die sakrale. Baie van die agente wat met jeug werk, moet egter nog leer hoe om 

stilte effektief te benut in die oudiovisuele era. 'n Goeie oudiovisuele program laat toe dat die 

uitstaande momente in die program versterk word deur stilte. Stilte is nie niks nie; dit is 'n 

intense moment wanneer die geskrewe of gesproke woord die ontvanger daarvan se diepste 

binneste indring, 'n moment wanneer "die woord vlees gemaak word" (Babin 1991:119). 

Die moderne mens word vandag so oorspoel met 'n magdom geraas (ofsoos Babin dit stel: 

"our atmosphere is contaminated" [1991:120]), dat hulle nie meer in staat is om informasie te 

ontvang nie. Om die godsdienstige in die nuwe elektroniese era bekend te stel, is vandag ho 

alles die bekendstelling van stilte in kommunikasie. Jongmense en lidmate moet gehelp word 

om weer innerlik stil te word, aangesien die moment van stilword met die aanbreek van die 

nuwe era bykans geheel-en-al verdwyn het (Babin 1991:120). 

lets wat aanleiding gegee het tot die afnarne in die moment van stilword, was in die 1950's 

toe kerke kaal gestroop is, van sement gebou is, en gevul is met anonieme stoele in plaas van 

banke. Die kerke is ook helder en koud gemaak met skerp elektriese ligte. Die gevolg hiervan 

was dat dit die jongmense was wat teruggekeer het na donkerder vergaderplekke waar hulle 

saam kon bid, met flikkerende kerse en warm ligte. Die oudiovisuele prakfyke hied ons in 

hierdie nuwe era weer die geleenthede om die heilige atmosfeer binne te gaan. Jongmense 

veral soek vir "intimacy and escape". "They may also be looking for God in faithfulness to 

the demands of their bodies and their feelings" (Babin 1991 : 129 ). 

3.2.3.2 Wee om uitdrukkin& te 1.:ee aan die Christelike dimensie 

Daar bestaan die versoeking by die skrywers van 'n Christelike oudiovisuele dokurnent om 

dit slegs godsdienstig te maak. Die sakrale is tog baie gewild. Daar moet egter deeglik kennis 

geneem word van Jesus! Want die besefbestaan dat daar 'n afstand is tussen godsdiens in die 
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algemeen en Jesus, die Hoof van die Christelike kerk. Waarom? Aangesien ons 

gekonftonteer word met 'n God wat ons geskiedenis kom betree het. "The Christian 

document does not confront us with the sun; it brings us face tot face with Jesus .... The 

glowing red disc of the sun may stimulate a longing for the absolute, but the image of Jesus 

crucified asks people, 'Do you agree? Do you believe in me?' and tells people 'If you want to 

be my disciple, take up your cross and follow me"' (Babin 1991:132). Die Christelike 

oudiovisuele dokument roep die mens op tot bekering en toewyding. 

Die beeld van die kruis en die gekruisigde Jesus is 'n goeie voorbeeld van die manier waarop 

die godsdiens en die Christe like dokumente oorvleuel. Die kruis is 'n universele simbool wat 

deur bykans alle godsdienste gebruik word. Tog was Jesus vasgespyker aan 'n houtkruis "and 

at once, far from being eliminated, this underlying symbol became ennobled and stylized" 

(Babin 1991:132). Want Jesus is die vervulling van die simbool van die kruis. 

Die kruis, as primere simbool van die Christendom, roep mense op om die weg van bekering 

en self-onderwerping te stap ten einde die wereld en godsdiens te verander. Daar is veral 

twee faktore wat die Christelike tradisie duidelik van die gewyde onderskei. Die eerste is dat 

die Christelike dokument altyd na 'n historiese gebeure verwys, naamlik God wat mens 

geword het in Sy Seun Jesus Christus. Die tweede verskil tussen die Christelike en die 

gewyde is dat iemand wat die Christelike dokument gebruik, daardeur geneem word tot binne 

die konteks van die Christelike gemeenskap. Die Christelike dokument verwys ons m 

besonder na 'n gemeenskap waar "die nuwe maniervan !ewe" van krag is. 

Ander karaktertrekke van 'n Christelike oudiovisuele dokument wat in gedagte gehou moet 

word, is die krag waarmee dit 'n appel op iemand maak. Iemand wat daarmee in kontak kom, 

moet nie voe! dat dit onbelangrik is nie. Dit moet 'n aanspraak maak op mense. "A photo that 

does not make us react and a piece of music that merely soothes us are not capable of 

expressing Jesus" (Babin 1991:135). 

Naas musiek en foto' s, is dramatisering ook een van die belangrikste wee in die 

kommunikasie van geloofswaarhede. Deur in die nuwe era in gebreke te bly om van drama 

gebruik te maak "the church ... fails in its mission" (Lefever 1996:61). Die oudiovisuele 

dokument is Christelik wanneer dit daarin slaag om die afstand tussen die wysheid van die 
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wereld en die dwaasheid van die kruis (1 Kor 1:18-25) in drama uit te beeld. Daarom se 
Lefever (1996:61) die volgende in verband met drama: "Drama is a gift of God to help us 

explore the world, enjoy it, and to be moved by suffering, to laugh at the funny side of life, to 

provoke ourselves and others to thought." 

Paulus se in l Kor 13:1 - "Nou wys ekjulle wat nog die allerbeste is: ... " En dan skryf hy oor 

die groot waarde, die uitnemendheid van die Goddelike liefde. Liefde is die teken wat al die 

antler bekendstellingswei! van die Christelike dimensie by verre oorskry. "Those who love 

give to their word, songs, or images a 'positive vibration', a warmth, and a hope, all of which 

bear witness to a fundamental certainty and loving-kindness" (Babin 1991: 139). 

Ten laaste moet vermeld word dat kuns (in al sy vorme) en skoonheid (soos Babin dit in 

hierdie afdeling verwoord het), nie afdelings is wat apart van die geloofskommunikasie 

gebruik word nie. Dit is 'n essensiele dimensie daarvan. "Beauty is a logic that is perceived 

as a pleasure." En daarom sluit Babin hierdie uiters relevante afdeling in die nuwe era van 

religieuse kommunikasie af deur te se: "God makes himself known to the present music and 

television generation by the joy of being!" (Babin 1991 :14 5). 

3.2.4 Die simboliese weg versus die k8tegetiese weg (konseptuele taal) 

Babin neem sterk standpunt in ten opsigte van die belangrikheid van die simboliese weg in 

geloofskommunikasie. "Do you want to express the gospel today? Use simbolic language! 

(Babin 1991:146). Hy is daarvan oortuig dat die simboliese weg, saam met die weg van 

skoonheid, die koninklike wee is om die onsigbare in ons era van sensoriese ontploffing, te 

kommunikeer. Langs hierdie weg word beweeg van behoeftes na metodes. 

3.2.4.1 Simboliese taal 

Die idee wat baie mense huldig ten opsigte van die woord "simbool" is dat dit iets vaags is, 

iets wat nie ernstig opgeneem moet word nie. Die spesiale karakter van simboliese taal en die 

radikale verskil met literere taal of die taal van informasie moet ten voile begryp word 

alvorens 'n mens die betekenis van die simboliese weg en die oudiovisuele taal sal kan 

begryp. 
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Paul Ricoeur (soos aangehaal deur Babin [1991:149]) het gese: "The symbol makes us 

think". Volgens Babin het die intellektuele karakter te dominant geword. As dit kom by die 

oudiovisuele kommunikasie van modulasie, verskuif hierdie aspek na 'n sekondere vlak. 

"Before making us think, the symbol acts as a transforming agent, which affects the whole 

person" (Babin 1991:149). 

Babin (1991:149) se definisie van simboliese taal is soos volg: "Symbolic language is a 

language of temptation before it is a language of explanation. It leads not only the spirit, but 

also the heart; it moves the body. It is a language full of resonances an rhythms, stories and 

images, and suggestions and connections, which introduces us to a different kind of mental 

and emotional behavior" (Bylae B; Babin 1991:150-151). 

Die teenoorgestelde van simboliese taal is natuurlik konseptuele taal. Babin (1991:151) se 

definisie van konseptuele taa1 is: "Conceptual language is that form oflanguage that provides 

an abstract, limited, and fixed representation of reality." Woorde staan in konseptuele taal in 

die sentrum. Dit vang die gedagtes vas. 

Dit is te verstane dat dit nie moontlik is om hierdie twee vorme van taal so fyn van mekaar te 

skei nie, want die simboliese en die konseptuele is so vermeng in die alledaagse !ewe. En 

verder vermeng poetiese taal ook nog woorde met musiek en beelde. Daar is geleerdes wat 

hierdie twee vorme van taal vergelyk met twee branders; elkeen dra sy eie sand na die strand. 

Soos reeds genoem, het die konseptuele taal bo die simboliese geseevier met die aanbreek 

van die boekdrukkuns. Dit het sigbaar geword in die liturgie, en in die bediening van die 

sakramente wat met verloop van tyd hulle emosionele krag en resonansie in die verbeelding 

verloor het. Baie woorde het nodig geword om ingewikkelde rituele en handelinge te 

verduidelik. "The wave of conceptual language has carried with it commentaries, readings, 

the study of theology, and catechetical instruction based on intellectual effort and 

examination" (Babin 1991:152). 

Daarteenoor neem die oudiovisuele taal ons terug na die waardering van die simbool. 

Volgens Babin is elke goeie oudiovisuele dokument simbolies, en as gevolg van die 

emosionele impak van klanke en beelde, besit dit inherent 'n '"beyond' - something more 
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than the reality it is speaking about, that becomes more important than the material reality 

proclaimed." Wat deur oudiovisuele taa1 gese word, is dus nie so belangrik nie. Wat dit 

oorstyg, is die effek wat dit bewerk in die mens. Die oudiovisuele verenig en trek nader. Dit 

is dee! van die mens, en tog is dit die dee! wat gedurig aan ons greep ontglip. "That is why 

symbolic language and symbols cannot be dominated like a reality defined in a book. It has 

to be followed" (Babin 1991:152). 

3.2.4.2 Eienskapoe van simbole en simboliese taal 

Babin hanteer in sy boek vyf eienskappe van simbole. Vir hierdie studie sal kortliks 

stilgestaan word by drie eienskappe. 

• Die simbool bring kennis en heling nader aan mekaar. Die simboliese weg bring 'n 

Christendom van kennis en 'n Christendom van heling bymekaar. Die tweede aspek raak 

in hierdie nuwe era al meer belangrik. Soos ons fisies meer en meer opgewonde gemaak 

word deur die media, so verhoog ons sensitiwiteit ten opsigte van gesondheidsfaktore en 

liggaamlike vervulling. Jongmense soek vandag meer as net kennis in hul geloof Hulle 

soek innerlike genesing en geestelike vervulling. En dit is hier waar die groot waarde van 

die simboliese le - die simboliese weg sluit liggaam, gevoelens en sensasies in (Babin 

1991:153). 

Die huidige geslag jongmense beleef egter 'n groot kontras in hulle !ewe. Aan die een 

kant word hulle deurdrenk met advertensies wat jeug, gesondheid en geluk verkondig, 

terwyl hulle aan die antler kant nie meer tevrede gestel kan word met 'n godsdiens wat 

maar net as "waar" aangebied word nie. Vir die nuwe "X-generasie" moet die godsdiens 

as "goed" aangebied word, selfs as "goeie dinge" wat alleen deur die simboliese taal 

gegee kan word (Babin 1991:153). 

• Die simbool bevorder eenheid tussen mense. Die spesiale eienskap van die simbool, die 

beeld en die klank, is dat dit 'n effek bewerk wat nie soseer normatief en verstandelik is 

nie, maar eerder emosioneel en selfs fisies. En as gevolg hiervan bet dit die geneigdheid 

om van die een liggaam na die antler oor te gaan en 'n antler se gevoelens aan te raak. 

Ritme (in musiek) is daarom altyd aansteeklik. Dit laat mense 'n groepsgees ontwikkel. 



54 

"Do you want to set up a group? Arouse emotion! Create understanding by sharing. Run, 

dance, make music! Symbolic language does just that" (Babin 1991:154). 

• Die simbool skep 'n area van vryheid. Die betekenis van dinge word gekerker in die 

woord. Doktrinale formules het die geneigdheid om te reguleer. Simboliese taal, aan die 

antler kant, is leidinggewend en le verbande en parallelle tussen sake. Tydens Pase word 

Christus uitgebeeld met 'n groot wit kers, bekend as die Christuskers. Die mens se gees 

en verstand het hieroor nie klaarheid nie, en tog word die appel tot die mens gerig om hul 

toevlug te neem tot die Een wat in die donker van hierdie wereld skyn. Hierdie 

dubbelslagtigheid is essensieel vir die kerklike lewe. "A church that does not give a place 

of honor to the discovery of images and poems, to popular forms of expression, and to 

music and symbolic ambiguity is bound to oppress rather than liberate our minds" (Babin 

1991:154). 

3.2.4.3 Die proses van die simboliese weg 

Babin (1991:155) se definisie insake die simboliese weg is as volg: "The symbolic way is 

fundamentally a complex and ambiguous whole of sounds, images, words and gestures, 

relationships, rhythms, scents, and many other factors that bring about a physical 

conditioning and a psychic emotion, both of which help the deepest demands made by the 

person and his or her religious archetypes to be awakend." Lawler het reeds in 1977 die 

volgende in verband met simbole gese: "Symbol is a way of knowing, a particular way of 

seeing. Symbolic knowledge is vague and opaque. But it is vague and opaque, not in the 

sense that it is empty of meaning or that its meaning is obscure, but rather in the sense that its 

depths of meaning is unfathomable. The human mind can never get to the bottom of it, can 

never substitute discursive language for the symbol and be done with it". 

Soos daar vroeer in hierdie afdeling vermeld is, het die simboliese weg 'n individuele sowel 

as 'n sosiale effek. Die simboliese weg het tot gevolg dat die individu met homself 

gekonfronteer word. Hy leer homself en sy bepaalde omstandighede ken en kom tot innerlike 

vrede. Indien 'n groep gebruik sou maak van die simboliese weg, word verwys na die sosiale 

effek daarvan, aangesien dit 'n gemeenskap opbou. 
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Die simboliese weg, so gesien, is daarom nie net 'n gedagte-onderwerp nie. Dit is ook 'n 

aktiwiteit en 'n ervaring. Dit lei nie net tot nog abstrakte kennis nie, maar bring die persoon 

of groep tot voorkennis en verlangens. Daar is verskeie vorme van die simboliese weg. Elke 

godsdiens het 'n bepaalde vorm. Vanuit 'n Christelike perspektief sal daar sekerlik gepraat 

kan word van Christelike meditasie as vorm om die simboliese weg te betree. (Nicol 

1990:1-13) Die doelwit van al die verskillende godsdienste se vorme omgebruik te maak van 

die simboliese weg, bly egter dieselfde: "illumination, knowledge of revelation at a higher 

level than simply intelligence or living for oneself or for others" (Babin 1991: 155). 

Om hierdie doelwit te bereik, is "an experience of a break" nodig, soos Babin dit noem. Hy 

se verder: "In this age, when 'mortal sin' consist only of being 'in' and tossed about by the 

need to conform, the symbolic experience should mean a real break: a change of place, 

timetable, and habits" (Babin 1991 :156). Die rol van groepleiers is hier van uiterste belang. 

Hulle is verantwoordelik om 'n inspirerende tema te kies wat die groep se verskuilde 

behoeftes tot 'n eenheid saambind. Hulle moet ook die atmosfeer en die tyd van die jaar reg 

lees, en gebeure wat in en om hierdie jongmense plaasvind, in ag neem, ten einde hierdie 

breuk te laat realiseer. 

3.2.4.4 Babin se simboliese weg en Bernice McCarthy se leersiklus 

Daar is merkbare ooreenkomste tussen Babin se simboliese weg, en Bernice McCarthy se 

leersiklus (LeFever 1991:1-5). 

Babin (1991 :157) se simboliese weg bestaan uit drie (3) fases, te wete: 

• CRISIS Setting the scene: presentation of an inspiring theme. 

• DEATH Symbolic experience in the strict sense - in silence. Here, feeling and 

emotion are priorities, and from this will come other, particular 

feelings and refelctions. 

Informal sharing of the living experience. 

In a small group: reference to the living experience in the Bible and 

tradition. Search for a gesture and a biblical text for the liturgical 

celebration. 
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• RESURRECTION Liturgical celebration: each small group is invited to celebrate its 

experience with the help of gestures, songs, and key texts. 

Die gedagtes en voorstelle wat Babin uitwerk in die simboliese weg, sal in die laaste 

hoofstuk binne die leersiklus van Bernice McCarthy geinkorporeer word as 'n bruikbare 

model in die kommunikasie van geloof aan jongmense en kinders. 

Babin brei egter verder uit op die tema van die simboliese weg. Volgens horn word al die 

oertipes wat daarvoor geskik is om 'n ervaring van God te bewerk en mense te begelei tot 

geloof, in die Bybel teruggevind. Uit 'n pragmatiese oogpunt en vanuit sy werk met 

jongmense beskou, gee Babin (1991:161) prominensie aan sewe ervaringe. 'n Groep sou dit 

selfs kon uitbrei om dee! uit te maak van 'n groter groepervaring. Die volgende ervaringe 

staan vir horn uit: 

• Die ervaring van die natuur. 

• Die woestynervaring, of die ervaring van alleenwees en naaktheid. 

• Dien die "armes". 

• Gedeelde ervaringe tydens kampe en antler gemeenskapservaringe. 

• 'n Ervaring van die skepping en verantwoordelikheid. 

• Die ervaring van liefde as die mees belangrike voertuig van geloof 

• Die spesiale aspek van die simboliese ervaring wat gekry word in musiek en sang, veral 

as dit uitbreek in "celebration". 

3.2.4.5 Religieuse onderrig en die simboliese weg 

Die aanbevelings en riglyne wat Babin ten opsigte van die simboliese weg aanbied, moet 

volgens horn 'n ingrypende verandering in die kategese bring. Volgens horn is ons taak nie 

net om die kategese te besprinkel met hierdie gedagtes rondom die nuwe era in religieuse 

onderrig nie. Die probleem waarmee geworstel word, !(\ nie op die vlak van metodes en 

aktiwiteite nie, maar we! op die vlak van die geestelike en die benadering wat gevolg word 

(Babin 1991:163). 

Die "benadering van ervaring'', ook bekend as die antropologiese benadering (vgl Klockener 

1990:143-147), is in die afgelope paar jaar baie gewild by die religieuse onderwysers. Daar is 
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egter merkbare verskille tussen die simboliese benadering en die antropologiese benadering, 

tewete: 

• Die vertrekpunt vir die simboliese weg is nie die refleksie op 'n ge!soleerde ervaring nie, 

maar 'n ervaring wat saam met ander geleef word en wat 'n ware emosionele impak het. 

• In die simboliese weg, is dit nie sommer net enige ervaring wat ter sprake is nie, maar 

veral daardie ervaringe wat godsdienstige oertipes kan stimuleer. Die dominante 

karaktertrek van die simboliese ervaring in godsdienstige onderrig is die ontwaking van 

die siel. 

Die tweede punt wys die verskil die heel duidelikste. Waar die antropologiese benadering 

gebaseer is op menslike ervaringe in die algemeen, word daar in die simboliese weg 'n 

poging aangewend om van die !ewe oor te gaan tot 'n geloofservaring. 

Babin is saam met verskeie ander kenners dit eens dat die primere verskil tussen die 

kategetiese weg en die simboliese weg, die verhouding tot die Christelike boodskap is. In die 

kategetiese weg, word die jongmens gekonfronteer met die boodskap in die dontinante vorm 

van dogmatiese waarhede en teologiese uitsprake. In die simboliese weg, daarenteen, word 

die jongmens gekonfronteer met die boodskap in die dominante vorm van stories, sleutel 

gesegdes en modulasie. Die beelde en stories het 'n emosionele impak op die deelnemers aan 

die simboliese weg. Die primere doel in die simboliese weg is daarom nie intellektuele 

verstaan nie, maar die deelname van die hart, en uiteindelik ook die bekering van die 

jongmense wat deelneem in die simboliese benadering. Verduideliking skuif op die 

agtergrond, terwyl die kommunikasie van 'n ervaring die belangrikste plek inneem in die 

simboliese benadering (Babin 1991 : 164-165 ). 

Hoewel dit mag lyk of Babin bier die kategetiese weg totaal en al afskryf, en aan die 

simboliese weg die prominente plek gee in die religieuse onderrig, bepleit hy dat daar op 

twee bane geopereer moet word. Hy bevestig onomwonde dat daar in die nuwe era wel nog 

plek vir die kategetiese weg is, maar dat dit nou saam met die simboliese in 'n vennootskap 

gebruik moet word (Babin 1991:165). 
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3.2.4.6 Die Gesin: die wie.gie van die simboliese we.g 

Mercedes Iannone, 'n mede-werker van Babin (1991:168-181), skrywe oor die belangrikheid 

van die gesin om geboorte te gee aan die simboliese weg in religieuse onderrig (De Vries 

1994:77-87). Dit is hier, in die intieme familiekring, waar die kind vir die eerste keer die 

boodsk:ap van Jesus hoor en die roepstem om Hom as Here aan te neem en sodoende dee! te 

he aan Sy koninkryk. 

Deur interpersoonlike verhoudinge binne die gesin en interaksie met dit wat die gesinslewe 

omring, word geloof opgewek. Binne gesonde gesinstrukture word liefde geleef, en 

gesinslede kan teenoor mekaar getuig van die onvoorwaardelike liefde wat deur Jesus aan 

horn ofhaar geopenbaar is. 

Rituele en gebruike binne die gesin is ook baie belangrik. 'n Kind se geheue en verbeelding 

word gevul met stories van wat oumas en oupas, 'n ma of 'n pa gedoen het in die verlede. 

Dinge wat in die verlede gebeur het, word telkens weer in herinnering geroep deur gesins

rituele. "It is in these rituals that the child's first image of God and first movement toward 

life are modeled. Only much later are dogma and institution introduced into this picture" 

(Babin 1991: 170). 

Op hierdie wyse is die ouer eintlik die eerste kategeet van die kind. Maar kinders het ook 'n 

invloed op hulle ouers en kan weer die geloof by hulle aanwakker. Buiten die ouer-kind 

verhouding, speel die verhouding tussen broers en susters ook 'n belangrike rol om die geloof 

binne die gesin op te wek. Kontak met nie-gesinslede kan egter ook hierdie effek meebring. 

Iannone (medewerker van Babin) konkludeer dat geloof opgewek word deur die ryke 

verskeidenheid verhoudinge binne die gesinsisteem. Dit word uitgebrei en versterk as daar 

met ander gesinne en selfs met vreemdelinge kontak gemaak word. "These relationships are 

concretized through rituals, symbols, and stories, which express them and interpret them in 

time and space (Babin 1991 : I 71 ). 

Rituele, simbole en stories is die belangrikste boodskapdraers binne die gesin. Belangrike 

gebeurtenisse, soos geboorte, ouerskap, trou, dood en ander groot gebeurtenisse wat die gesin 
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in sy verhoudinge tussen die generasies raak, dra boodskappe oor wat nooit vergeet sal word 

nie. Die wyse waarop die gesin betekenis aan hierdie sakramentele oomblikke toedig, sa1 

bepaal in watter mate hierdie handelinge, soos dit deur die kerk verstaan word, bewaar gaan 

word. 

In die doopformulier belowe die ouers dat hulle hul kindjie sat onderrig en ook laat onderrig. 

Vir die eerste sewe jaar - die ontvanklikste fase in 'n mens se lewe - het die ouers die 

verantwoordelikheid om hul kinders te onderrig. Dit gebeur met woorde en met dade. In 

besonder dan deur dade wat gestalte kry in rituele, simbole, handelinge en stories. Tereg 

maak Iannone die stelling dat die gesin die baarmoeder is waarbinne die simboliese weg in 

godsdienstige onderrig gebore word (Babin 1991:168). 

3.2.5 Kategese in stereo! 

Die studie van modulasie of van alfabetiese taal, asook kennis aangaande die historiese 

ontwikkeling van kategese aan die hand van die veranderinge wat in die media plaasvind, 

werp Jig op die hele debat rakende die kategese. Reeds met die skrywe van sy boek in 1991 

was Babin van mening dat ons op die rand staan van 'n nuwe era waarin religieuse 

onderwysers al meer gebruik sal moet maak van 'n kombinasie van gedrukte en oudiovisuele 

materiaal. Die nuwe era - wat nou reeds aangebreek bet, vra dat 'n komplementerende 

strategie, eerder as 'n opponerende strategie, gebruik moet word ten opsigte van media in die 

kategese (Babin 1991 :182). 

Babin se uitgangspunt vir hierdie nuwe era is as volg: Hy gee voorkeur aan die simboliese 

weg, maar terselfdertyd pleit by vir 'n stereo-benadering in die kategese. In religieuse 

onderrig beteken "stereo" dat daar eintlik gelyktydig in twee tale gepraat word, wat tog 

noemenswaardig van mekaar verskil: die taal van Gutenberg en die simboliese taal. 

Babin, in samewerking met Kouloumdjian (soos aangehaal deur Babin), bet die volgende te 

se oor die funksionering in stereo: "Functioning in stereo means that two times, two modes of 

being, two 'tracks' are established in the system of education. In a sense, a decision is made 

in favor of both hemispheres of the brain and their special ways of functioning ... Sometimes 

the artistic, global, rigorous, sequential, and abstract register dominates. There is a movement 
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from the one to the other, but it is dependent upon perspective and which register is 

dominant" (Babin 1991:183; Blakeslee 1980:180-181). 

3.2.5.1Kanaal1: Die simboliese weg 

Die simboliese weg moet en bet voorkeur in kommunikasie, aangesien dit pas by die taal van 

die tyd waarin ons !ewe. Soos vroeer reeds aangedui, verteenwoordig die simboliese weg die 

beste moontlike manier om die mens se innerlike in beroering te bring. Tans is dit die enigste 

soliede basis vir geloofsonderrig (Babin 1991:183). 

Vir baie lank was die geloofskommunikasie gebaseer op sistematiese onderrig, en dit bet nie 

saak gemaak of die kinders die inhoud nie verstaan bet nie. Daar is geglo dat hierdie kinders 

en jongmense we! later in hulle !ewe hierdie waarhede, wat tydens die kategese en religieuse 

onderrig in die bree geleer is, sal assimileer. Hierdie bepaalde manier van onderrig gee, was 

nooit bevraagteken nie, aangesien dit geskied bet volgens die mens se intellektuele behoeftes. 

In die nuwe era van veelvuldige media, is kategese op 'n suiwer kognitiewe, linkerbrein

georienteerde vlak, nie meer voldoende nie. "Faith today must be founded on an awakening 

of the eye, in others words, on an awakening of interiority. Only a faith built up on an 

awakened interiority can survive" (Babin 1991:184). 

Die simboliese weg bly egter steeds die mees geskikte manier om die hart voor te berei vir 

die Woord van God, en om die begeerte aan kennis wat lei tot die Christelike openbaring, te 

versterk. 

3.2.5.2 Kanaal 2: Die kategetiese weg 

Kategese in stereo - dit is die uitdaging in hierdie nuwe era van religieuse onderrig. As daar 

sprake gaan wees van stereo, dan moet Kanaal 2 geinkorporeer word by die dominante 

simboliese weg of Kanaal 1. Kanaal 2 is die kategetiese weg. 

Babin is van mening, dat indien die kategese geheel en al verwaarloos sou word, die kerk een 

van die grootste historiese metodes van onderrig sou verloor. Hierdie vorm van onderrig is so 
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gewild, dat dit vroeg in die jare neentig gebruik is in onderrigprogramrne wat gebruik maak 

van rekenaartegnologie (Babin 1991:184). 

Daar is egter mense wat onwillig is om simboliese taal, en gevolglik ook die weg van 

religieuse gevoel, te aanvaar. Ten spyte van die dominante plek wat die simboliese weg bo 

die konseptuele weg inneem, is dit by tye nodig dat die taa1 van die rede domineer. Daarom is 

dit uiters noodsaaklik dat die kerk die kategetiese weg sal bewaar, veral in hierdie chaotiese 

tye waarin ons leef. Kinders van die Here soek deesdae die sekuriteit van 'n 

verwysingsraamwerk wat gegrond is in die rasionele. Die vloed van verandering in die hede 

bring mee dat 'n groter getal mense na hierdie sekuriteit soek. En binne hierdie konteks is dit 

vir die kerk nodig om opnuut na te dink oor die plek van kategese en religieuse onderrig in al 

sy vorme. Die oorheersing van die Gutenberg era is finaal verby en die simboliese weg het 

die dominante weg vir onderrig geword. Maar dit wat Lewis bepleit, raak in die oorgang van 

die twintigste eeu na 'n nuwe eeu en millennium, by die dag meer relevant: "What we require 

is a Christianity that is both deeply rational and profoundly experiental" (Roxburgh 

1993:116). 'n Gesonde balans is die wagwoord vir hierdie oorgangsfase. 

3.2.5.3 JA vir die funksionerini: in stereo! 

In stereo-kategese word beide tale, naamlik die simboliese- en die konseptuele taal, 

gerespekteer. Goeie harmonisering is van kardinale belang. In die stereo-onderrig is daar 

slegs 'n paar eenvoudige reels wat geld. Dit belangrikste hiervan bly egter die kuns van 

menswees. Die religieuse onderrig word verhelder deur geloof, gebed, die bewus wees van 

die universele kerk van Christus. En uiteindelik is dit die taak van die agente van 

geloofskommunikasie om te verseker dat die kategetiese weg en die simboliese weg in 

harmonie saam gebruik word. 

Belangrik om te weet, is dat die simboliese weg en die kategetiese weg nie teenoorgestelde 

pole is nie. Die twee wee is dialektiese wee om toegang te verkry tot die een waarheid. Dit is 

komplementerende tale, wat die een en dieselfde Jesus bekendstel. Hulle vind aansluiting by 

die twee hemisfere van die brein in dieselfde mens (Babin 1991:187). 
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"I believe that, in catechesis, the time has finally come for us to function with both 

hemispheres of the brain" (Babin 1991:187). Tot en met die sestiende eeu het die regterbrein 

hemisfeer oorheers in die kategese. Sedert Gutenberg en die Sinode van Trent, oorheers die 

linkerbrein hemisfeer in religieuse onderrig. Babin het reg as hy tot die slotsom kom: "But 

these times have passed and, although there are still preponderances, we ought now to 

function definitively in stereo, both in order to enter into the truth of Christ and to respect 

human wholeness". 

3.3. Slotoomerkings 

Ons !ewe tans in die moeilike interimperiode tussen twee eras, naamlik die Gutenberg-era en 

die oudiovisuele era. Volgens Babin is ons belangrikste taak nou nie om gate toe te stop nie, 

maar om informasieprogramme te loods en om opleiding te gee, ten einde die hede te 

verstaan en die nuwe modus van kommunikasie te bemeester. 

Dit is nodig, aangesien religieuse kommunikeerders (as gevolg van vyf eeue se kategetiese en 

teologiese opleiding) so gekondisioneer is deur die waardes van die alfabetiese, liturgiese, 

literere vorm van kommunikasie dat hulle steeds naby aan hierdie kultuur leef wat gegroei 

het uit hierdie vorm van kommunikasie. Baie mense is vandag glad nie krities teenoor die 

"skoolkultuur" waarin hulle steeds hut veilig voe! nie. Die kulturele modelle wat 

onderliggend is aan 'n bepaalde manier van !ewe, spring in 'n groot mate kritiek vry. 

Babin (1991:204) oordeel dat dit die rede is waarom daar soveel weerstand is teen die 

modeme simboliese en oudiovisuele kommunikasie. 

3.3.1 Hoe kan die persone wat onderrig gee oortuig word? 

Een van die tergende vrae is dit: Hoe kan ons hulle wat leiding gee, oortuig van die 

noodsaaklikheid van die simboliese en oudiovisuele benadering? Daar is volgens Babin net 

een manier: stel hulle bekend aan die antler kultuur! Die Gutenberg-geslag moet self ook die 

simboliese benadering ervaar. Dit is uiters moeilik vir religieuse onderwysers wat in hulle 

benadering ver verwyderd is van die konsep "of having to understand through participation, 
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contact, synchronicity, and the emergence of affectivity and the imagination (Babin 

1991:205). 

Dit is veral moeilik vir hierdie geslag onderwysers, aangesien simbole geleef word, terwyl 

die Jes tweede kom. Tog, al neem die Jes die tweede plek in, is dit nie minder belangrik nie. 

Die Jes gee betekenis aan en 'n verduideliking van hoe die simboliese vorm van onderrig 

funksioneer. (Babin 1991 :206) 

Daarom konkludeer Babin dat daar steeds plek is vir die kort leersessies en lesaanbieding. 

Dit mag nie verwerp word nie. Waarom? "For people immersed in the literary culture, such 

sessions form a necessary bridge connecting two worlds" (Babin 1991:207). Dit sal duidelik 

sigbaar word in die laaste hoofstuk as die "Leersiklus" van Bernice McCarthy bespreek word. 
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HOOFSTI!K4 

DIE IMPLIKASIES VAN PIERRE BABIN VIR 

'N SUID-AFRIKAANSE JEUGBEDIENINGSMODEL. 

Let's start teaching kids 

the way God made them 

instead of the way we wish 

he had made them. 

- Marlene Lefever -

Geleerdes, jeugpastors en jeugwerkers wat aktief in 'n jeugbediening staan, is dit vandag 

eens dat 'n nuwe era in kommunikasie, en daarorn ook in die bediening aan die jeug, 

aangebreek het. 

Daar bestaan ook eensternrnigheid dat Pierre Babin die een is wat hierdie verandering, wat 

onderliggend aan 'n bestaande kultuur was, korn verwoord het. Hy het 'n nuwe paradigrna 

ten opsigte van religieuse kommunikasie korn aankondig waarvan deeglik kennis geneern 

rnoetword. 

Orn nou, aan die hand van die hoofk:onsepte, soos deur Babin uitgewerk (en soos beskrywe in 

Hoofstuk 3 van hierdie studie ), riglyne neer te le vir 'n Suid-Afrikaanse Jeugbedienings

rnodel, en dit as die alfa en die omega te beskou, sou uiters verwaand wees. Die riglyne wat 

neergele sal word, word in groot beskeidenheid gedoen, aangesien alma! betrokke in 

jeugbediening soekend bly om elke nuwe geslagjongrnense binne 'n bepaalde konteks en tyd 

effektief te bedien. 

4.1 Waarom die hoofkonseyte van Babin toets? 

As dee! van die navorsing, sal die hoofkonsepte van Babin in vrae (van beperkte ornvang) 

"vertaal" word, ten einde te bepaal of die konsepte wel relevant is, al dan nie, vir die nuwe 

era in godsdienstige kommunikasie. Die vraag sou gevra kon word: Waarorn juis die 
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konsepte van Babin toets? Is dit die enigste geldende bydraes vir die verstaan van die nuwe 

era in religieuse kommunikasie, of is daar ook ander gedagtes wat verreken moet word? 

Die oortuiging bestaan dat Babin die spyker op die kop slaan met dit wat hy in sy boek 

skrywe oor die nuwe era wat nou nie meer net soos die opkomende son op die horison le nie, 

maar wat ontvou het tot 'n skitterende nuwe dag. Daar is mense wat sal beweer dat Babin 

slegs moontlike antwoorde hied vir die postmodeme era waarin ons onsselftans bevind. Daar 

is egter 'n groot meerderheid wat instem dat hy relevante en hoogs bevredigende antwoorde 

hied vir die uitdagings van die nuwe era in religieuse kommunikasie. 

4.2 Interpretasie van en aanbevelings op die rea.ksie van gesprekke met jongmense 

4.2.1 Vr 1: As jy die eredienste kon reel in ons gemeente, en jy kan dit inklee net soos 

jy voe! dit moet wees om vandag se jongmense te bereik, wat sal jy doen? Noem 

die drie belangrikste goed wat jy sal verander of dieselfde hon. 

* Reaksie: 

• Die jongmense voe! deur die bank dat musiek 'n meer prominente rol moet speel tydens 

die erediens. Minder Psalms en Gesange moet gesing word, en meer van die eietydse 

geestelike musiek waama die jeug luister, moet gebruik word. Musiek kan ook gebruik 

word om voor die <liens 'n atmosfeer van aanbidding te skep, en na die diens om iets van 

die mens se vreugde van kindwees te verwoord. 

• Vier van die jongmense het klem gele op 'n meer informele inkleding van die erediens, 

terwyl ander dit gekwalifiseer het deur melding te maak van kommunikasie tydens die 

diens, mimiek, drama en die aanleer van nuwe geestelike liedere. 

• Ben van die dogters bepleit 'n gesonde balans tussen jeuggerigte eredienste en die meer 

tradisionele eredienste, om sodoende ruimte te maak vir alma! in die gemeente. 

• Die bestaande liturgie is aanvaarbaar vir die jongmense, hoewel dit net op 'n meer 

informele en verstaanbare wyse aangebied word (bv die Wet, skuldbelydenis en 

genadeverkondiging [ses het pertinent hiema verwys]). 

• Aspekte wat hulle graag sal wil byvoeg by die bestaande eredienste is dinge soos: Die 

Ons Vader-gebed, gebede deur lidmate, getuienisse en aanskouingslesse. 
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* Interpretasie: 

Dit is duidelik uit bogenoemde dat die jongmense 'n intense behoefte het aan deelname 

binne die eredienste. Die dae van passief sit en luister na 'n monoloog binne die erediens, 

blyk volgens die terugvoer van die groep, nie meer die aangewese manier te wees om die 

erediens in te klee nie. Die verwysing na musiek, gespreksdienste, deelname aan ofkyk na 'n 

mimiek of' n drama, bevestig dit wat Babin wil voorstel, naamlik dat die hoof; hand en mond 

betrek word. Soos tereg aangedui is, vind 93% leer plaas deur te sien en deur self te doen. 

Wat die jongmense dus bepleit, is nie af te maak as 'n nuwe gier of' n rebelsheid om die 

bestaande tradisie (gekenmerk deur "orde", stemmigheid en monoloog) te bevraagteken nie, 

maar dit is juis 'n positiewe soeke na leermomente, sodat hulle in hulle verhouding met God 

kan groei tot geloofsvolwassenheid. 

En daarom is die klem op die gebruik van eietydse geestelike musiek voor, na en tydens die 

erediens, ook nie vreemd nie. In die oudiovisuele era het die waarde van musiek in die 

oordrag van geloofswaarhede, en die skep van atmosfeer, drasties verhoog. Die regte musiek 

op die regte tyd het die vermoe om die luisteraars voor te berei om die Woord van God te 

hoor. 

Uit die aard van die saak moet die "invoer van hierdie vreemde dinge binne die 

gereformeerde erediens", reg bestuur word. Dit is verblydend om te weet dat die jeug ook 

ander lidmate se behoeftes in ag neem, en dat hulle nie net wil aandring op jeugdienste wat 

gelaai is met die elemente soos hierbo genoem, ten einde hulle eie behoeftes bevredig te sien 

me. 

4.2.2 Vr 2: Die gebruik van elektroniese hulpmiddels binne ons eredienste. Hoe voel jy 

oor die elektroniese "goeters" in die erediens, soos video-uittreksels, elektroniese 

liedereborde, speel van CD's? Sou jy die Here wou aanbid saam met 'n musiek

video? 

* Reaksie: 

• Al tien die jongmense het met 'n groot "JA'' gereageer op die vraag ofhulle saam met 'n 

musiekvideo die Here wil aanbid. Die wereld waarin hulle grootword is elektronies, en 

"die kerk is besig om agter te raak" ( een van die seuns se opmerking). 
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• Die gebruik van bogenoemde sal die vlak van die gemeentesang Jig, aangesien mense nie 

meer in boeke hoefte kyk om die woorde te volg nie. 

• Een (1) dogter het gemaan dat dit nie oorhaastig moet gebeur nie, maar we! stelselmatig 

geimplementeer moet word ( daar moet begrip na albei kante toe wees). 

• Bogenoemde moet egter nie alleen gebruik word nie. Die preek bly 'n belangrike aspek 

van die erediens. 

• Musiekvideos moet slegs gebruik word as dit by die boodskap pas of dit ondersteun, en 

nie net ter wille van die gebruik van hierdie hulpmiddele nie. 

Vr 3: Na watter tipe musiek luister jy (sekul~re musiek) en hoekom? 

* Reaksie: 

• Bykans alma! noem dat hulle gemoedstemming ("mood") bepaal waarna hulle luister. 

• Hulle luister na 'n ryke verskeidenheid musiek, wat wissel van Boeremusiek, tot Rap en 

Rave, maar net nie "heavy metal" nie. 

• "Dansmusiek" met ritme ("beat"), en waarvan die woorde gehoor kan word, is baie 

gewikl 

• Die tipe musiek waarna hulle luister, kan getipeer word as lekker luister- en dansmusiek, 

en wat selfs neig om rustig te wees. 

Vr 4: Na watter styl en tipe geestelike/"gospelmusiek" luister jy en hoekom? 

* Reaksie: 

• Soos by die vorige vraag, speel hulle gemoedstemming ook 'n belangrike rol in die tipe 

musiek waama hulle luister. Die tipe musiek wissel van baie rustige musiek tot liedere 

met 'n lekker ritme ("beat"). "Praise and Worship" liedere is baie gewild. 

• Nie een van die jongmense luister na "Gospel-rock" en "Gospel-metal" nie. Een seun 

luister egter ook na "Gospel-reggae", "Gospel-rap" en "Gospel-tecno". 

• Louis Brittz staan as kunstenaar voor in die ry van gunstelinge aangesien "hy die manier 

het van doen met die jeug!" Ander gewilde kunstenaars of groepe is DC Talk, Hillsongs, 

Vineyard, Innervision, Annoetic, Rebecca St James, Michael W Smith, Prophet, Leon 

Ferreira en Danie Botha. 
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* Interpretasie: (Vraag 2-4) 

Die reaksie van die jongmense bevestig die feit dat hulle kinders van hul tyd is. Daannee 

word bedoel dat hulle grootword in die elektroniese era. In 'n groot mate beleef hulle slegs 

die laaste stuiptrekkings van die oorgang van die Gutenberg-era na die Elektroniese era ( vgl 

die eerste hoofkonsep van Babin). 

Die era waarin die jeug grootword het 'n invloed op die wyse waarop hulle ontvanklik is vir 

die evangelie-boodskap. Die persepsie mag nooit bestaan dat die kerk besig is om agter te 

raak nie. Die kerk van Christus loop juis voor, gee die toon aan. Daarom gee die Here ook vir 

Sy kerk die rykdom van die elektroniese era waaruit ons kan put, om ons bediening aan die 

jongmense meer effektiefte maak. 

Dit sal dalk radikaal wees om, sonder deeglike voorbereiding van die gemeente, te begin om 

musiek-videos binne die erediens te gebruik. Die gebruik van goed gekiesde CD-snitte, met 

woorde geprojekteer op 'n skerm of 'n elektroniese liederebord (indien 'n gemeente daaroor 

beskik), is 'n "veilige" weg om die tradisionele kerk in te lei in die elektroniese era en die 

wereld van ons jeug. 

Dit sal van groot waarde wees om deeglik kennis te neem van die musiek waarna die jeug 

vandag luister (sekulere- sowel as geestelike musiek), asook van die invloede op hulle ]ewe 

wat bepaal in watter gemoedstemminge hulle is. Deur daarby aan te sluit, sal die instem en 

gereedmaak vir die verkondiging van die Woord, meer geredelik plaasvind. Die konsep van 

stereo, soos deur Babin uitgewerk, word hier bevestig. (vgl Bylae A: musiek [regterbrein] in 

stereo gebruik met die leer van die Woord [linkerbrein]). 

* Aanbevelings:(Vraag 1-4) 

• Die tyd is ryp vir die gebruik van elektroniese hulpmiddele, asook eietydse geestelike 

musiek waarna die jeug graag luister. Tree in gesprek met die jeug en neem kennis van 

hulle musiek smaak. 

• Maak 'n studie van die identiteit van die plaaslike gemeente, en beplan daarna die wyse 

van implementering van dinge soos sang saam met 'n CD en selfs ook musiekvideos. 

• Moenie met 'n "teen-revolusie" begin nie. Met ander woorde, waak daarteen om te gryp 

na elke nuwe elektroniese gier wat mag ontstaan. Vir 'n effektiewe bediening (nie net van 



69 

die jeug nie, maar ook van die ander groepering binne die gemeente), is 'n gesonde 

balans nodig tussen Gutenberg en die Elektroniese. 

4.2.3 Vr 5: Ons praat van simbole en rituele in die kerk. Watter simbole en rituele 

maak vir jou as jongmens sin wat jy graag vandag in die eredienste sal wil inbou? 

* Reaksie: 

• Die kruis bly die kragtigste simbool vir die jongmense. 

• Die sakramente (doop en nagrnaal) dra as simbole en rituele ook 'n kragtige boodskap, 

hoewel dit net op 'n meer informele manier ingeklee behoort te word. 

• Twee jongmense sou graag die ritueel bekend as die "altar-call'' per geleentheid wou 

inbou by die bestaande eredienste, aangesien daar mense is wat sou reageer om vorentoe 

te kom vir gebed en berading na die tyd. 

Vr 6: Die Nagmaal is ook 'n ritueel en 'n simbool. Hoe sal jy 'n Nagmaalsdiens 

beplan en aanbied as die Kerkraad vir jou se: Maak net soos jy goed dink, maar 

onthou dit moet die behoeftes van vandag se jongmense aanspreek! 

* Reaksie: 

• Die konsep om die Nagmaal as 'n Gesinsnagmaal in te klee, vind groot byval by die 

jongmense. 'n Praktiese voorstel in die verband is om die gesinne by tafels te laat aansit. 

• Die <liens kan as 'n kinderdiens, of op tienervlak ingeklee word, wat beteken dat die 

preek en die Nagmaalsformulier in eenvoudiger taa1 oorgedra word. 

• Enkele van die jongmense wil graag aktief deelneem aan die erediens (iets doen), terwyl 

een van die dogters voorstel dat lidrnate, soos by die Anglikaanse Kerk, na vore gaan om 

die tekens by die predikant te ontvang. 

* lnterpretasie: (Vraag 5-6) 

Dit was nie vreemd toe die jongmense klem le op die belangrikheid van die kruis en die 

sakramente van die Doop en die Nagmaal nie. Vir hulle is dit die kem van die Christelike 

geloof, soos dit inherent dee! uitmaak van die bogenoemde rituele en simbole, van 
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onskatbare waarde. Hierdie rituele en simbole is nie inhoudloos nie, maar dit tree op as 'n 

transformeringsagent, wat uiteindelik die hele mens raak (vgl Babin se Simboliese weg). 

Wat die deelname aan die Gesinsnagmaal betref, en die uiteindelike reaksie van die jeug 

daarop, kan gekonkludeer word dat die aktiewe deelname daaraan 'n positiewe 

geloofservaring was "wat ek nooit sal vergeet nie" (opmerking van een van die SKJA-lede). 

Ander het hierdie eerste deelname aan die Nagmaal op 'n egte jongmensmanier verwoord 

deur te se: "Dit was 'kief en 'amazing"'. 

* Aanbevelings:(Vraag 5-6) 

• Indien die gemeente oor genoeg ruimte beskik, kan die Nagmaal rondom tafels gevier 

word. Een persoon tree dan op as die hoof en deel die tekens aan elke volwassene, elke 

jongmens en elke kind uit. 

• Daar kan ook gebruik gemaak word van 'n vereenvoudigde Nagmaalsformulier, sodat 

elke lidmaat wat die erediens bywoon (van die oudste tot die jongste ), dit ten voile kan 

verstaan. 

• Die kruis behoort die prominente simbool binne die kerkgebou of selfs binne die 

liturgiese ruimte te wees. So byvoorbeeld kan die gemeente opgevoed word ten opsigte 

van die Kerkjaar, deur die kleur lap wat by die tydperk van die Kerkjaar pas, oor die kruis 

te drapeer. 

• Maak gebruik van musiek by die verskillende tipes eredienste. Jongmense wat 

instrumente bespeel, kan gebruik word om tydens 'n Nagmaalviering gepaste liedere te 

speel. Gebruik ook die ryke verskeidenheid van geestelike musiek wat op CD beskikbaar 

is, om 'n atrnosfeer te skep by die eredienste waar die sakramente bedien word. 

4.2.4 Vr 7: Watter preek kan jy GOED onthou? Waaroor bet die preek gegaan? 

Hoekom onthou jy spesifiek hierdie preek? 

* Reaksie: 

• Al tien jongmense onthou 'n preek of preke wat as aanskouingslesse ingeklee is, waaraan 

hulle kon deelneem en wat sake rakende hulle leefwereld aangespreek het. 
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* Interpretasie: 

Bogenoemde is weer eens net 'n bevestiging dat dit wat gesien word, en ook dit waaraan 

fisies deelgeneem word, 'n groter leerervaring bied, en dat geloofswaarhede vasgesement 

word deur ervaringe. 

* Aanbevelings: 

• Leraars word aangemoedig om baie meer van hulpmiddele gebruik te maak binne die 

erediens en die prediking. Indien moontlik, betrek die lidmate (oud en jonk) by die 

liturgie en die preek. 

• Leraars moet ook waak teen die gebruik van 'n woordeskat wat nie die woordeskat van 

hierdie tyd is nie. Taal is dinamies en groei. En met taal wil ons die kosbare evangelie 

van hoop en redding kommunikeer. Maak dus seker dat hierdie boodskap nie verskans 

word deur die "kanseltaal" wat ons praat nie. 

4.2.5 Vr 8: Watter rol speel musiek, lofprysing en aanbidding, lofdanse en drama om 

die evangelie aan vandag se jongmense te bring en hoekom? Dinkjy dit is 

enigsins nog nodig dat daar gepreek word vir die jongmense van vandag? 

* Reaksie: 

• Vier jongmense het die belangrikheid van musiek onderstreep in 'n bediening aan die 

jeug, terwyl daar ook vier was wat positief was oor die gebruik van mimiek, drama, 

lofprysing en aanbidding en lofdanse. 

• Een van die tieners het bevestig dat "Lofprysing en aanbidding'' 'n opdrag van God is, en 

dat eietydse lied ere "meer se as Psalms en Gesange". 

• Een van die jongmense het gese dat musiek jou net instem vir die res van die erediens, 

terwyl 'n ander een gemeld het dat hy "nie altyd alles uit musiek kry nie". 

• Al die jongmense het bevestig dat die preek ook belangrik is, of soos een dit gese het: 

"Die preek is geestelike voedsel!". Een het we! gese dat "' n boodskap nie altyd nodig is 

. " me. 
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Vr 9: Wat spreekjou die meeste aan: 'n 15 minute preek nit Matt 25:31-46 oor 

die sorg en omgee vir mense wat swaarkry of in nood verkeer, of 'n mimiek saam 

met die lied "Gekruisigde hande" van Louis Brittz? Waarom se jy so? 

* Reaksie: 

• Nege bet gese dat hulle die preek en die mimiek saam sou verkies. Die twee pas by 

mekaar. Albei speel 'n belangrike rol om 'n boodskap aanjongmense te kommunikeer. 

• Die ander tiener het nie pertinent gese dat hy albei verkies nie, maar dat sy 

gemoedstemming van die dag 'n invloed het op sy ontvanklikheid vir of 'n preek, of net 

mimiek, of albei saam. 

* Inteniretasie: (Vraag 8-9) 

Die jeug is honger vir 'n bediening wat divers genoeg is om hulle behoeftes te akkommodeer. 

Die gemeente en die Koninkryk van God kan net baat deur ruimte te maak binne die 

bestaande gemeentebediening vir die musiek waarna die jeug luister, asook mimieke en 

dramas, wat soos spykers funksioneer om die boodskap injongmense se lewens te "klink". 

* Aanbevelini:s: (Vraag 8-9) 

• Die jeug het steeds 'n behoefte aan die Woord van God in gepredikte vorm. Dit is ook 

hulle geestelike voedsel. 

• Gee egter ook vir hulle die res van die "spyskaarf' (bestaande uit goed gekiesde musiek, 

mimieke, dramas en lofdanse) om sodoende hulle geestelike behoeftes ten voile aan te 

spreek en te bevredig. 

4.2.6 Vr 10: Was jy al by "Vocal Point" kerk? Indien wel, hoekom het jy die diens 

daar gaan bywoon, en wat was jou belewenis? 

* Reaksie: 

• Twee van die jongmense het al dienste by Vocal Point gaan bywoon. Die rede daarvoor 

was dat hulle aanvanklik genooi is, maar later uit vrye keuse gegaan het, aangesien die 

musiek hulle aanspreek. Een dogter het as volg geantwoord: "Dit is lekker om te sien hoe 

jongmense kan dans en sing vir Jes us!" 
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• Die ander ag het nog nie dienste daar bygewoon nie, maar baie dinge van Vocal Point 

gehoor. Dinge wat hulle gehoor het is byvoorbeeld dat dit baie informeel is. 

• Alma! het melding gemaak van "spreek in tale" of selfs "bid en sing in tale". 

Persoonlik het ek ook al die "sing in tale" by Vocal Point belewe. Een van die dogters 

wat Vocal Point bygewoon het, weet dat net sekere mense die gawe van spreek in tale 

ontvang, en dit het haar persoonlik afgesit toe 'n hele klomp jongmense en volwassenes 

saam in verskillende tale begin bid of sing. Een van die jongmense wat nog nie Vocal 

Point bygewoon het nie, het op grond van dit wat hy gehoor het, die volgende deurgegee: 

'"n Vais indruk word geskep dat as jy onder die Heilige Gees wil kom, jy in tale moet kan 

bid of sing! Om hierdie gawe te he, maak van jou glo 'n beter Christen." Dieselfde seun 

het egter by twee geleenthede 'n gebedsgroep bygewoon wat bestaan uit jongmense wat 

by Vocal Point inskakel. Volgens horn het hulle by altwee geleenthede dieselfde "woorde 

of rympie" (in 'n onverstaanbare taal) gebruik, wat horn laat wonder het of dit nie iets is 

wat aangeleer is nie, en dan gebruik word om soos van die Oosterse godsdienste in 'n 

beswyming/trans te gaan (' n "chant"). 

• Die twee jongmense wat dienste daar bygewoon het, asook van die ander wat nog net 

gehoor het wat by Vocal Point gebeur, het melding gemaak van die sogenaarnde "slain in 

the spirit", asook van predikers wat as profete optree - agente van God wat aan 

uitgesoekte mense meedeel wat God in hulle !ewe gaan doen, of watter gawe hulle sal 

ontvang. 

* Interpretasie: 

Die waarnemings (soos verwoord in Hoofstuk 1) aangaande kerklike en para-kerklike 

organisasies, word bevestig deur die reaksie van die twee jongmense wat reeds Vocal Point 

bygewoon het, asook die ander ag wat op hoorse of na aanleiding van dinge wat by die skool 

plaasvind, 'n beoordeling gemaak het. 

Die buitengewone het nog altyd mense gefassineer, en daarom is dit ook nie vreemd dat die 

jeug betrokke raak by die kerke en para-kerklike organisasies wat dinge soos "spreek in tale", 

"profesie" en "slain in the spirit" beoefen nie. 

Wat egter belangrik is, is dat die bediening in eie geledere geevalueer word, ten einde te 

bepaal waar daar leemtes is, en wat gedoen kan word om die gemeente se eie jeug die 
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effektiefste te bedien. Ons het die beste nuus (die evangelie van Jesus Christus). Klee daarom 

die eredienste op so 'n wyse in - deur gebruik te maak van hulpmiddele soos in vraag 5 

genoem, en op 'n meer informele manier - ten einde die jeug te behou vir die kerk. Maar bo 

alles, om hulle vir die Here lief te maak sodat hulle in 'n lewende verhouding met Hom kan 

staan, en kan leefvanuit 'n Bybelsgefundeerde standpunt rakende die gawes van die Gees en 

die werking van die Heilige Gees. 

* Aanbevelings: 

• Dit sal nie baat om in teen-reaksie die jeug te verbied om hierdie kerke en groepe by te 

woon nie. Doen eerder selfondersoek (moontlik aan die hand van die sogenaamde 

"SWOT" -analise ), en bepaal die sterkpunte binne die eie jeugbediening, wees krities ten 

opsigte van die leemtes wat bestaan, en spreek dit aan. 

• Gaan saam met die kinders na kerke of groepe wat 'n oordrewe klem le op die gawes wat 

hierbo genoem is. Tree daarna in gesprek met die jongmense, evalueer dit saam met hulle 

en plaas dit wat ervaar is, binne 'n Bybelse- en Gereformeerde raamwerk. 

4.2.7 Vr 11: Jy het nou twee maniere van kategese-hou ervaar. Tot 1998 het jy die NG 

Kerk se amptelike kategeseboeke gebruik. In 1999 is die boekKruislogika 

gebruik. 

4.2.7.1Vr11.1: Wat sou jy se: Van watter metode is gebruik gemaak om die amptelike 

boeke se inhoud oor te dra? 

* Reaksie: 

• Een van die jongmense het dit raak opgesom, deur te se: " Dit was SOOS klas/skool". Die 

kategeet het die les aangebied (vyf huldig die mening), en "het die feite in ons koppe 

probeer indring''. Een het selfs gese dat die kategeet die les voorgelees het. 

• Een van die seuns het die lesuur as volg beskrywe: "Bid, lees uit die Bybel, die kategeet 

bespreek die gedeelte, en clan gaan ons huis toe. Net om weer die volgende Jes te gaan 

voorberei vir die volgende Sondag." 

• Daar was volgens die jongmense min interaksie, en slegs by uitsonderlike gevalle is hulle 

mening gevra. Twee het gemeld dat dit "boring" was, want hulle moes net sit en luister. 
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V ir een dogter bet dit gevoel soos "spoonfeading". Vir van die ander was dit "nie lekker 

nie". 

• Volgens eenjongmens is "kategese baie belangrik, maar die metode was nie goed nie". 

4.2. 7.2 Vr 11.2: Wat sou jy se: Van watter metode is gebruik gemaak om die inhoud van 

Kruislogika oor te dra? 

* Reaksie: 

• Daar was kommunikasie en deelname (vier). Een het gese: "My opinie bet getel! 

• 

• 

• 

Groepwerk is gedoen, en so is alma! betrek (ses jongmense ). Dit was nie net leerstof nie, 

maar daar is ook "opwindende en praktiese dinge gedoen" (vyf jongmense). 

Uitdeelstukke en bulpmiddels bet elke geleentheid interessant gemaak. 

Verder is daar reguit oor relevante tienersake ( drie jongmense) of die realiteit in die 

wereld daarbuite gepraat. 

Een dogter bet we! gese dat die kategete aan die begin te hard probeer bet om die 

onderwerp van die dag aan te bied ( dit was in die tyd toe hulle self nog die metodiek 

moes baasraak!). 

4.2.7.3 Vr 11.3: Van watter metode bou jy die meeste? Hoekom se jy so? 

* Reaksie: 

• Al tien het met 'n besliste stem "JA" gese vir Kruislogika. 

• Die rede daarvoor is die ruimte wat Kruislogika maak vir aktiewe- en interaktiewe leer. 

• "Dit was meer prakties, my opinie het getel, en ek kon my mening lug." 

• Een dogter het gese dat sy meer vrymoedigheid gebad het om in die klein groep te praat, 

as om direk met die kategeet te praat. 

* Interpretasie: 

Die reaksie van die jongmense bevestig wat Babin leer ten opsigte van die implementering 

van stereo-kategese. Die nuwe era in religieuse kommunikasie onderwaardeer nie meer die 

werking van die regterbrein nie, maar roep die agente betrokke by godsdiensonderrig juis op 

om die stereo-werking van die brein in ag te neem wanneer hulle besig is met geloofsoordrag. 
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"I believe that, in catechesis, the time has finally come for us to function with both 

hemispheres of the brain" (Babin 1991: 187). So beveel Babin aan dat daar in hierdie nuwe 

era gebruik gemaak sal word van die simboliese weg, sowel as die kategetiese weg in 

godsdiensonderrig. Die jeug is ryp daarvoor, en vra daarvoor, veral na hulle kontak met 

Kruislogika. 

* Aanbevelings: 

• Bestudeer die "Leersiklus van Bernice McCarthy" (Bylae D), raak vertroud met die 

metodiek deur haar voorgestel, en implementeer dit (dit kan met vrug gebruik word by 

die kategese, die Kinderkrans, jeugbyeenkomste en Bybelstudies). Dit is 'n metode wat 

werk, wat rekening hou met die werking van die brein (regter- en Iinkerbrein), en wat 

ruimte hied vir elkeen van die verskillende tipes leerders wat daar is. 

• Hier volg 'n bondige beskrywing van hoe die Leersiklus werk: 

* Leer is 'n siklus. 

Kwadrant 1: Dit begin by die verkrygingvan 'n gevoel van die inhoud wat bestudeer gaan 

word. Konsentreer bier op die behoeftes van die kinders, op wat hulle voel eerder as op 

wat hulle weet. Eienskappe: Hierdie kinders bet 'n innerlike verstaan van die atmosfeer in 

die klas. Hulle bou groepsmoraal, en beskik oor wonderlike kommunikasievaardighede. 

Kwadrant 2: Tweedens vind refleksie op en analisering van die inhoud plaas. Hier gaan 

dit oor die verstaan van die inhoud. "It's what they told me, rather than what I've 

discovered" (LeFever 1991:97). Eienskappe: Hulle speel met gedagtes en oor hoe hierdie 

gedagtes by mekaar pas. Hulle is teoreties hoogs begaafd 

Kwadrant 3: Derdens word 'n teorie geformuleer aangaande die nuwe iets wat geleer is 

("Hoe werk dit?"). Volgens McCarthy is dit die "hands-on lab". Eienskappe: Hulle sien 

die wereld vanuit die hoek van hoe iets werk, en nie vanuit die teorie aangaande iets nie. 

Kwadrant 4: Laastens word aksiestappe onderneem deur te vra: "Wat kan dit word?" 

"Here the students want to add something of themselves to what they have learned." 

(Lefever 1991:97) Hier kom die kreatiwiteit van kinders navore. Eienskappe: Hulle fokus 

is op "re-visioning". Hulle kom vorendag met iets nuuts en kreatiefs. 

* Regter- en linkerbrein onderrig: 

McCarthy bet die werking van die brein en die vier verskillende leerstyle gekombineer in 

die leersiklus. Die waarde van die regter- en linkerbreinprossesering help ons om in 
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onderrig te beweeg van die geheel na die dele en weer terug na die geheel. In ander 

woorde kan die proses as volg beskrywe word: Daar word beweeg van sintese na analise 

en weer terug na sintese. (Sintese is 'n regterbrein funksie; analise is 'n linkerbrein 

funksie). 

McCarthy onderverdeel elke kwadrant in 'n regterbrein en 'n linketbrein segment. Albei 

stappe is nodig binne elke kwadrant om effektiefbesig te wees om elke kind (met sy of 

haar eie leervoorkeur) te onderrig. (Bestudeer die Leersiklus ten einde stappe in die 

leerproses te bemeester. Lees gerus die artikel van Lefever (1991) of die boek van 

McCarthy (1980), om die detail aangaande die Leersiklus te leer.) 

4.2.8 Vr 12: Op 'n skaal van 0-- 10, (O=Baie, baie negatief, en lO=Baie, baie 

positief), hoeveel hoop bet jy dat die Ned Geref Kerk soos jy hom ken, sal uitkom 

by die ware behoeftes en nood van vandag se jongmense? 

* Reaksie: 

• 5 - twee; 5-6 - een; 6 - een; 6-7 - een; 7 - twee; 7-8 - twee; 10 - een. 

• Die meeste jongmense is versigtig-optimisties. Daar is twee wat die veranderinge by die 

kategese en die SKJA as die voorlopers sien vir verdere verandering. 

• Die seun wat baie hoop het vir die toekoms (sy evaluering was die "IO"), se opmerking 

was: "Baie kinders bid vir verandering!" 

• Een van die tieners wat 7-8 gemerk het, het ges~ <lat haar evaluering aan die begin van 

Gr 10 "O" was. By haar het daar dus 'n groot, positiewe draaipunt gekom, veral met die 

implementering van Kruislogika. 

• Die negatiewe klank wat opgegaan het ten spyte van die hoop, was <lat daar andere 

(volwassenes) is wat nie wil verander nie. 

* Interpretasie: 

Omdat die plaaslike gemeente tans nog in sy kinderskoene staan wat gespesialiseerde 

jeugbediening betref, kan 'n mens die versigtig-optimistiese evaluering van die kinders 

begryp. Daar is tans nog te veel stemme wat teen die verandering en ontwikkeling binne die 

jeugbediening praat. Die vertroue is dat die hoop - wat die jongmense het - nie beskaam nie, 
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en dat hulle we! ook dee! mag he aan 'n jeugbediening wat rekening hou met die behoeftes 

van die jeug van vandag. 

4.2.9 Vr 13: As jy een aanbeveling moet maak aan die Kerkraad oor hoe hulle hul 

bediening aan jongmense fokns - wat sal dit wees? 

• Hier was twee groepe te onderskei: een groep (sewe jongrnense) het klem gele op die 

praktiese veranderinge en aanpassings wat gemaak moet word. Die ander groep het iets te 

se gehad oor die houding/ingesteldheid van die Kerkraad teenoor die jeug. 

• Die eerste groep sou vir die Kerkraad wou vra om toe te sien dat meer jongrnense sitting 

verlay op die Jeugkommissie, dat eredienste meer informeel ingerig word, dat nuwe 

liedere aangeleer en gesing word met behulp van elektroniese liedereborde. Een seun het 

we! gese dat die klem in die jeugbediening moet val op die kinders se verhouding met die 

Here, en dat ruimte gemaak moet word vir mimiek, kampe en uitreike ten einde die doe! 

te bereik. 

• Die drie ander bet as volg gereageer: "Kerkraad, aanvaar ons, want ons verander. Moet 

ons asseblief nie soos kinders behandel nie!"; "Gee asseblief meer ruimte vir die jeug om 

dinge te doen op maniere waarvan hulle hou. Moenie so vasklou aan tradisie nie"; Die 

een seun bet beslis gese dat die Kerkraad hul houding moet verander. "Neem ons in ag. 

Ons word apart gehou!" 

* lnterpretasie: 

Die versoek aan die Kerkraad om hulle gesindheid of houding jeens die jeug te verander, laat 

'n mens deeglik besef dat die gaping tussen die Gutenberg-geslag en die Elektroniese geslag 

reeds groot geword bet. Dit is nog nie onoorkomelik nie, maar dit behoort spoedig 

aangespreek te word. Daar sou verwag word dat die Kerkraad moeite sal doen om in die 

skoene van die jeug te staan, ten einde iets te probeer verstaan van die leefwereld, die eise en 

die behoeftes van die jeug. 

Die weerstand teen verandering is egter groot, en die onkunde ten opsigte van die jeug se 

behoeftes, bring mee dat die saak van die koninlayk en die kerk skade ly. 
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* Aanbeyelings: 

• Lees die boek van Pierre Babin The New Era ih Religious Communication ten einde op 

hoogte te kom van die nuwe era wat aangebreek het in geloofskommunikasie, watter 

effek dit het op die jeug van die dag, en wat gedoen kan word om hierdie skuif wat 

plaasgevind het van Gutenberg tot die Elektroniese era, te verreken. 

• Ondemeem 'n studietoer na ander Nederduitse Gerefonneerde Gemeentes, ander 

denominasies en para-kerklike organisasies wat aktiewe jeugbedienings het, ten einde by 

hulle te leer. 

• Besoek die "kuierplekke" van die jeug, om die "nagkultuur" van die jeug te leer ken. 

• Lig die Kerkraad in ten opsigte van die resultate van die studietoer. 

• Rus die Jeugkommissie toe met die nuutste, relevante inligting ten opsigte van 

jeugbediening. Konsentreer op Amerikaanse leesstof, aangesien die Suid-Afrikaanse jeug 

die Amerikaanse McDonalds-, hamburger-, Coke- en kleredrag-kultuur "gekoop" het. 

4.3 Slot oomerking 

Aan die hand van die konsepte wat Pierre Babin in sy boek The New Era in Religious 

Communication uitwerk, en soos dit bevestig is in die gesprekke met jongmense, "lets start 

teaching children the way God made them instead of the way we wish he had made them". 
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BYLAE A: GELOOFSKOMMUNIKASIE- IJNKER- EN REGTEBBBEIN 

(Babin 1991:55) 

Holisties 
Kunstig 

Emosioneel 
Kreatief 

Sim holies 
Ritueel 

Klank, lig 
Musiek 

Ervaring 
Vriendskap 
Atmosfeer 
Abstrak 

R 

l 

GELOOFSKOMMUNIKASIE 
MOET IN DIE NUWE ERA IN 

STEREO WEES OM TE SLAAG! 

Spraak 
Verbaal 
Logies 

Wiskundig 
Intellektueel 

Analities 
Lees 
Skryf 

Besluit en 
kies op 

rasionele vlak 
Spreker 

praat, gehoor 
luister 

Konkreet 

Skematiese voorstelling van Figuur 4 in Babin 1991:55 - voorberei deur Dr Vic Brink van die 

VCSV-Hoofkantoor te Stellenbosch. 
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BYLAE B: SIMBOLIESE- EN KONSEPTUELE TAAL CBabin 1991:150-151) 

·--·--------------, 

Knowledge by 
participation and immcnion 

EvOlution by~p.,i,..my 
rather than by "... 

linear accomplishment Image 

/ ' . 
Sensitivity to the ap;ritual ~ of 

and to occu1t forces experience 

I ~·anc1 v~·. um ........... ~ .• iuon sound dfect.s: 
of wholes 

I S'<MBOUC ""t'· cri<s 
Analogical bonds LANGUAGI! Yk>rd: 

L vibration of the voice 
~-- . . I 
~" \ Sense d. environment: 

space, architecture 
I 

Sensitivity to signs Global perception 
and lnclicaton / 

\..... Emotional knowledge: 
R.ceptivity and dn:aou, art 
intUidon~ 

Unconscious-imaginary 

IntcUigmtt: 
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BYLAE C: YRAELYS 

1. As jy die eredienste kon reel in ons gemeente, en jy kan <lit inklee net soos jy voe! <lit 
moet wees om vandag se jongmense te bereik, wat sal jy doen? Noem die drie 
belangrikste goed wat jy sal verander of dieselfde hou. 

2. Die gebruik van elektroniese hutpmiddels binne ons eredienste. Hoe voe! jy oor die 
elektroniese "goeters" in die erediens, soos Video-uittreksels, etektroniese liedere
borde, speel van CD's. Sou jy die Here wou aanbid saam met 'n musiekvideo? 

3. Na watter tipe musiek luister jy (sekutere musiek) en hoekom? 

4. Na watter sty! en tipe geestelike/gospelmusiek tuister jy en hoekom? 

5. Ons praat van simbole en rituele in die kerk. Watter simbole en rituele maak vir jou 
as jongmens sin wat jy graag vandag in die eredienste sal wil inbou? 

6. Die Nagmaal is ook 'n ritueet en 'n simbool. Hoe saljy 'n Nagmaalsdiens beplan en 
aanbied as die Kerkraad vir jou se: Maak net soos jy goed clink, maar onthou <lit moet 
die behoeftes van vandag se jongmense aanspreek! 

7. Watter preek kanjy GOED onthou? Waaroor het die preek gegaan? Hoekom onthou 
jy spesifiek hierdie preek? 

8. Watter rot speel musiek, lotprysing en aanbidding, lofdanse en drama om die 
evangelie aan vandag se jongmense te bring en hoekom? Dink jy dit is enigsins nog 
nodig dat daar gepreek word vir die jongmense van vandag? 

9. Wat spreekjou die meeste aan: 'n 15 minute preek uit Matt 25:31-46 oor die sorg en 
omgee vir mense wat swaarkry of in nood verkeer, of'n mimiek saam met die lied 
"Gekruisigde hande" van Louis Brittz? Waarom se jy so? 

10. Was jy al by "Vocal Point" kerk? Indien wel, hoekom hetjy die <liens daar gaan 
bywoon, en wat was jou belewenis? 

11. Jy het nou twee maniere van kategese hou ervaar. Tot 1998 het jy die Ned GerefKerk 
se amptelike kategeseboeke gebruik. In 1999 is die boek Kruislogika gebruik? 

11.1 Wat soujy se: Van watter metode is gebruik gemaakom die amptelike boeke se 
inhoud oor te dra? 

11.2 Wat soujy se: Van watter metode is gebruik gemaak om die inhoud van Kruislogika 
oor te dra? 

11.3 Van watter metode houjy die meeste? Hoekom sejy so? 

12. Op 'n skaal van 0 ----- 10, (O=Baie, baie negatief, en lO=Baie, baie positiet) hoeveel 
hoop het jy dat die Ned GerefKerk soos jy horn ken, sal uitkom by die ware behoeftes 
en nood van vandag se jongmense? 

13 As jy een aanbeveling moet maak aan die Kerkraad oor hoe hulte hut bediening aan 
jongmense fokus - wat sal <lit wees? 
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BYLAE D: DIE LEERSIKLUS VAN BERNICE McCARTHY (LeFever 1991:99) 
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