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OPSOMMING 

Evangelisasiewerk het in die Hervormde Kerk nag nooit regtig van 

die grand af gekom nie. Jaar na jaar word daar op vergaderings 

verslag gedoen dat daar in die meeste gemeentes op hierdie gebied 

nie·veel gebeur nie. 

Hierdie studie het gevra na die werklike stand van sake tans in 

die Kerk; die paradigmaverskuiwing wat besig is om plaas te vind; 

en na 'n moontlike nuwe teorie om die huidige praxis mee te 

probeer wysig. 

Die resultate van die ondersoek het die volgende opgelewer: 

- Tans is daar ongeveer 15% van die gemeentes wat hoegenaamd op 

'n georganiseerde wyse by evangelisasiewerk betrokke is; 

0,38% van die totale lidmaattal van die Kerk is toegerus vir 

evangelisasiewerk, en gebruik hulle opleiding; 

- Die Kerk het egter reeds die regte besluite in sy vergaderings 

geneem,' soos bv dat die gemeente die evangelis is en dat elke 

lidmaat betrokke moet wees. 

Hierdie besluite moet geimplementeer word. Myns insiens kan dit 

alleen gebeur wanneer daar op 

arbeid deelgeneem word aan 

gemeentevlak met harde teologiese 

die huidige gesprek random 'n 

prakties-teologiese ekklesiologie. 
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Evangelisation in the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 

by 

Philippus Jacobus Wilhelmus Schutte 

Promoter: Prof L M Heyns 

When the annual reports of the Hervormde Kerk are being studied, 

it Becomes clear that the church finds itself in a crisis. The 

essence of this crisis manifests itself in the fact that the 

church is not evangelising the world as it is suppose to do. 

This study was undertaken to ask what is really going on in the 

field of evangelisation in the church; to look at the paradigm 

shift that is taken place at the moment; and, to ask for a new 

theory to try to alter the current praxis. 

The results of this study are: 

Only 15% of the congregations of the church are involved in 

organised evangelisation activities; 

0,38% of churchmembers are trained and are using their 

training to do evangelisation; 

- The church has already realised that the congregation is 

suppose to be the evangelist and that every member must be 

involved in this ministry. But it has not yet come from the 

ground. 

This can only happen, I believe, when the congregation starts to 

participate in finding an ecclesiology for the time and context 

that we are living in. 
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HOOFSTUX EEN PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

1.1 Inleiding 

Evangelisasiewerk in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 

is die deel van die kerk se werk waarop die kerk nie trots is 

nie. As daar aanvaar word dat God die wereld liefhet, en dat die 

kerk daarom op die wereld gerig behoort te wees om die genade van 

God in Jesus Christus aan die wereld te gaan verkondig, staan die 

kerk tans voor 'n groat krisis. Dit lyk asof die kerk vergeet het 

waarom hy daar is. 

Jaar na jaar word daar op vergaderings van die kerk verslag 

gedoen dat evangelisasie in die meeste gemeentes nie van die 

grand af kom nie. Die kerk moet oak voortdurend die beskuldiging 

aanhoor dat hy nie meer sendingwerk doen nie. 

Die bestaansdoel van die kerk is tog om onder leiding van die 

Heilige Gees, aan mekaar en aan die wereld die versoening in 

Christus te bedien en sodoende God te verheerlik. Al meer en meer 

wil dit lyk asof die kerk hierdie deel van sy roeping 

verwaarloos. 

Enersyds kan die krisis voor die deur van die wereld gele word 

omdat die moderne mens sy eie god geword het, andersyds beleef 

die kerk binne homself 'n krisis omdat lidmate dalk nie meer weet 

waarom dit in die kerk gaan nie. Vir baie gemeentes het hulle 

hele bestaan en funksionering opgegaan in die instandhouding van 

strukture en 'n stryd om finansiele oorlewing en sodoende het 

hulle hulle eintlike bestaansdoel uit die oog verloor. 

Dit is so dat sekularisasie gedurende die moderne era reeds groat 

skade aan die kerk gedoen het. Volgens Van Aarde (1995b:55) het 

Karl Barth in hierdie gevaar besondere geleenthede vir die kerk 

gesien om evangeliserend in die wereld betrokke te raak deur die 
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kerk op te roep om na die wereld toe te keer en met 'n universele 

en sosiale gerigtheid kerk vir die wereld te word. 

As die konteks waarin die kerk leef verander, is dit nie te se 

dat_die roeping van die kerk verander nie. Die kerk moet die 

e\rangelie telkens in elke nuwe konteks anders verkondig. Maar die 

kerk mag nooit 'n ander evangelie verkondig nie. 

Van Wyk (1996:159) is juis van mening dat die verandering van 

konteks die kerk kan help om sy opdrag steeds beter te verstaan 

en dat die verandering van 'n paradigma telkens 

gevolg kan he omdat dit ander kerklike 

bedieningspatrone vereis. 

vernuwing 

strukture 

tot 

en 

Volgens Van Wyk (1996:160) het die Hervormde kerklike tradisie 

oar die afgelope honderd en vyftig j aar 'n klad op sy naam 

gebring met onwilligheid, verskonings en huiwering as dit kom by 

sy missionere roeping. 

"Maar die Hervormde Kerk behoort nou, sander verdere huiwering 

en vertraging weens eindelose woordespel en studiewerk, alles in 

die werk te stel om in sy teologiese opleiding, in pastoraat en 

kategese 'n sterk apostolaatsbewustheid uit te leef" (Van Wyk 

1996:159) 

Die Evangelisasiepoging van die NHKA moet maar as 'n beskeie 

paging bestempel word. Dalk is dit so omdat die werk tot nou toe 

hoofsaaklik in die hande van 'n 'paar ampsdraers' gelaat is. Die 

bymekaarhou van die gemeente het volgens Van der Merwe (1990:686) 

nag altyd die belangrikste dee! van die gemeentelike werksaamheid 

uitgemaak, terwyl die 'bymekaarmaak van die verloregaande skape' 

nagenoeg geen aandag gekry het nie. 

Die kerk besef dus dat daar 'n leemte op hierdie gebied is, maar 

die saak wat tot kommer stem, is dat die kerk sy kwynende 

lidmaattal aanbied as motivering waarom daar met ywer begin moet 

word om evangelisasiewerk te doen. "Indien dit nie gebeur nie, 
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sal die Kerk vind dat sy rol in die samelewing steeds kleiner 

word - saam met sy kleiner wordende lidmatetal (NHKA 1985:85). 

Daar is dus twee sake wat opval en wat verdiskonteer moet word 

in hierdie studie. Dit is die paradigmaverskuiwing wat 

tans 0 piaasvind en wat die ganse mensdom en dan veral oak die kerk 

raak; en in die tweede plek die opdrag tot evangelieverkondiging. 

Die kerk moet hierdie krisis in sy missionere bediening in 'n 

uitdaging omskep. Elke gemeente en elke lidmaat moet 'n 

gesindheidsverandering ondergaan. Die uitdaging vir elke gemeente 

is om evangeliserende gemeente te word en om met hierdie proses 

voort te gaan tot by die wederkoms. 

1.2 Doelstellings 

Hierdie studie het ten doel om die volgende drie vrae na te vars 

en sinvol te probeer beantwoord: 

- Hoe lyk die situasie ten opsigte van evangelisasie werklik 

in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika tans?; 

- In hoe 'n mate is veral die paradigma ten opsigte van 

evangelisasie besig om te verander?; 

- Hoe kan die kerk gehelp word om sy situasie ten opsigte van 

evangelisasie te verbeter? 

1.3 Teoretiese en metodologiese verantwoording 

Lauw (1992:119) het dit myns insiens reg as hy se dat 

ontwikkelinge binne die Praktiese Teologie die 

daartoe gelei het dat die klem verskuif 

afgelope paar jaar 

het weg van die 

prinsipieel-teoretiese vrae random die wese van die kerk en die 

prinsipiele begronding van die ampte, na vrae rakende die 

bedieninge van die kerk en die funksionele implikasie van die 

amp. 

Hierdie klemverskuiwing hang saam met 'n verskuiwing binne die 



10 

Praktiese Teologie self. Dit hang saam met 'n hoe mate van 

terugval op die teoriee en metodes van die empiriese 

wetenskapsmodelle met groat aksent op die handelinge/aksies van 

mense en die transformering van menslike lyding en ellende. 

"So 'n verskuiwing dwing die kerk om nie net na te dink oar die 

verhouding tussen teorie en praktyk nie ... , maar om in 'n 

verstaan van die kerk se funksie die konsep van 'praxis' deel te 

maak van 'n prakties-teologiese ekklesiologie" (Lauw 1992:119). 

Praktiese Teologie is nag altyd gesien as 'n dissipline wat ten 

nouste betrokke is by en gerig is op die praktiese handelinge van 

die evangelie en die vrae en probleme wat voortdurend in die 

religieuse praktyk voorkom (Dreyer 1997:13). Praktiese Teologie 

bestaan dus uit 'n "reflection on religious experience and on the 

church as an empirical phenomenon" (Muller 1991:185). 

"Dit is duidelik dat teologiebeoefening vandag al minder probeer 

om met behulp van ontologiese kategoriee God se bestaan te 

verklaar. Die verskuiwing is weg van 'n ontologiese paradigma in 

die rigting van 'n hermeneutiese paradigma. In die hermeneutiese 

paradigma gaan dit om 'n verstaan en vertolking van God se 

heilshandelinge in die geskiedenis ten einde die mens via geloof 

sin te laat ontdek" (Lauw 1992:122). 

Hoewel prakties-teologiese ondersoeke kan uitmond in 

handelingaanbevelings, praktykteoriee en handelingstrategiee moet 

dit, volgens Dreyer (1997:28), nie op 'n outoritere wyse in die 

gemeentelike en pastorale praktyke toegepas word nie. Praktiese 

Teologie moet eerder 'n bydrae lewer tot transformatoriese 

praktyke sander om te verval in 'n nuwe toepassingswetenskaplike 

model. 

Hiermee bedoel Dreyer dat akademiese ondersoekers, in die gees 

van refleksiewe wetenskapsbeoefening, meer beskeie oar hulle 

kennisaansprake moet wees. Hulle moet oak afsien van die idee dat 

wetenskaplike rasionaliteit die enigste vorm van rasionaliteit 
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is en dat praktyke wetenskaplik gestuur kan of moet word. 

Handelingsaanbevelings en handelingsuggesties as uitvloeisel van 

wetenskaplike navorsing het nie preskriptiewe waarde nie. Daar 

behoort eerder 'n refleksiewe verhouding tussen akademici en 

pra~tisyns te wees en praktisyns moet self standig kan optree en 

hulle" moet in staat wees om op 'n kritiese wyse met die 

kennisaanbod van die akademici om te gaan. 

Vir die Praktiese Teologie is die model van Zerfass (1974:164-

177) 'n aanvaarbare metodologiese model om te verseker dat die 

verhouding teorie en praxis met die oog op nuwe praktykteoriee 

en nuwe praktykmodelle, in voortdurende interaksie op mekaar 

inwerk. Die model bied 'n goeie vertrekpunt om die teorie/praxis

verhouding voortdurend te balanseer, want 'n mens loop altyd die 

gevaar om die een bo die ander te stel. 

Hierdie studie is dus in terme van Zerfass se model hoofsaaklik 

si tuasie-analiserend (Heyns en Pieterse 1990: 39) omdat daar 

krities na die praxis gekyk word. Die studie is ook hipotese

genererend omdat daar 'n wysiging in die huidige praxis nodig is 

vir 'n beter funksionering ten opsigte van die evangelisasiewerk 

in die kerk. Die paradigma waaruit die studie vertrek, is die 

kommunikatiewe handelingsteoretiese paradigma (Pieterse 1993: 97). 

Pieterse (1993:97) beskou die ganse kerk as 'n 

kommunikasiegemeenskap. Kommunikatiewe handelinge in diens van 

die evangelie druk dus die totale omgang, verhoudinge, reaksie 

en optrede in woord en daad tussen gelowiges uit. 'n Studie oar 

evangelisasie as deel van die kommunikatiewe handelinge van 'n 

geloofsgemeenskap sou dus met gemak in hierdie paradigma kon 

tuiskom. 

Hierdie studie gaan nie die debat en al die argumente herhaal om 

te bewys dat Praktiese Teologie 'n wetenskap en deel van die 

teologiese kurrikulum is en behoort te wees nie. In die onlangse 

verlede is die aangeleentheid deur 'n hele aantal studente in die 

Praktiese Teologie beredeneer (sien onder andere Dingemans 
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1996:79). Myns insiens is dit 'n uitgemaakte saak. 

Wat egter nie so 'n uitgemaakte saak is nie, is die plek van 'n 

vak soos Evangelistiek binne die kurrikulum van die Praktiese 

Teologie. 

De Klerk (1979:6) is van mening dat Evangelistiek tuishoort in 

die Praktiese Teologie omdat al die dissiplines van die Praktiese 

Teologie daarby betrokke is. Die Homiletiek, Liturgiek, 

Kategetiek ensovoorts, het elkeen 'n eie plek in die 

evangelisasietaak van die kerk. 

Cas Vos (1989: 187) probeer 'n punt daarvoor uitmaak dat die 

kommunikasie van die evangelie 'n ander gestalte in die 

Evangelistiek aanneem as in die Sendingwetenskap, daarom hoort 

Evangelistiek eerder in die Praktiese Teologie as in die 

Sendingwetenskap tuis. 

Wanneer die Evangelistiek deel uitmaak van die Sendingwetenskap, 

bied dit volgens Heitink (1993:287) 'n alibi aan die Praktiese 

Teologie "om zich terug te trekken op binnenkerkelijke vragen." 

Dit skep 'n ongesonde situasie. 

Kritzinger (1994:322) is skerper in sy oordeel oor hierdie saak. 

Vir horn lyk die verdeling tussen Praktiese Teologie en 

Sendingwetenskap baie soos die ou kulturele of kleurverdeling 

tussen evangelisasie en sending. Die een is georienteer op 

Wes terse mense en die ander op mense van kleur. "Sendingwetenskap 

is die departement Afrikasake van die teologie." 

Myns insiens kan die onderskeid tussen Sendingwetenskap en 

Evangelistiek maar verdwyn en albei vakke kan tuiskom in die 

Praktiese Teologie omdat dit in beide gaan om die kommunikasie 

van die heil wat God deur Christus Jesus bring. Die gemeente is 

verantwoordelik om die evangelie aan die wereld te verkondig. Dit 

is dus deel van die 

sodanig maak dit 

kerugmatiese funksie van die kerk en as 

deel uit van die prakties-teologiese 
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ekklesiologie as studieveld. 

1.4 Werkswyse 

Die sogenaamde ABC-verslae van die Nederduitsch Hervormde Kerk 

van Afrika is gebruik om die situasie ten opsigte van 

evangelisasie tans in die kerk na te gaan. Dit is verslae wat 

elke j aar deur elke gemeente ingevul moet word waarin daar 

verslag gedoen word oor die j aar se werksaamhede. Hierdie verslae 

word dan op die Ringsvergadering, wat 'n opsigvergadering is, 

bespreek en dan word dit in die kerk se argief gebere. 

Al die evangelisasieverslae wat in die argief beskikbaar was, is 

gebruik in die ondersoek. Verder is notules van die Algemene 

Kerkvergadering, asook die notules van die Kommissie van die 

Algemene Kerkvergadering en notules van die Raad vir 

Evangelisasie ook gebruik. 

Die evangelisasiewerksaamhede van die Nederduitsch Hervormde Kerk 

van Afrika (NHKA) is gekies as navorsingsveld omdat ek lidmaat 

en predikant van die bepaalde Kerk is en omdat ek bewus is van 

die spanning tussen teorie en praxis op hierdie gebied van die 

kerk se handelingsveld. 

Hierdie studie word in vyf hoofstukke ingedeel. Hoofstuk twee 

hanteer die saak random die wese en aard van 'n gemeente. Deesdae 

hoar 'n mens al meer van vernuwing wat in gemeentes plaasvind. 

Daar word gepraat van liturgiese vernuwing soos byvoorbeeld om 

die inrigting van die erediens en die sang te verander. Daar word 

ook gepraat van bedieningsvernuwing soos byvoorbeeld om 

huisbesoek af te skaf en lidmate mekaar te laat bedien. Sams is 

die vernuwing deurdag en sinvol, maar soms is die vernuwing nie 

'n verbetering nie dan lei dit tot konflik en spanning en 

sodoende dien dit nie die opbou van die gemeente nie. Hierdie 

hoofstuk het dan ten doel om na die wese en funksionering van die 
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gemeente te kyk en veral dan ook na die gemeente en 

evangelisasie. 

In hoofstuk drie word die paradigmaverskuiwing bespreek wat tans 

be~~g is om plaas te vind. In die samelewing en in die kerk is 

dinge vinnig besig om te verander. Die klem in hierdie ondersoek 

le op die veranderinge wat daar ten opsigte van die kerk se 

evangelisasiewerk besig is om plaas te vind. 

In hoofstuk vier word daar gefokus op evangelisasiewerk wat deur 

die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika gedoen word. Die 

teorie en praxis word teen mekaar opgeweeg en die vraag word 

gevra of daar al 'n paradigmaskuif in die Kerk se denke en 

praktyk ten opsigte van hierdie saak plaasgevind het. 

Hoofstuk vyf is 'n poging om met die teorie van hoofstuk twee en 

drie die probleme 

spreek. Die Kerk 

wat in hoofstuk vier geidentifiseer is, aan te 

moet kennis 

besig is om plaas te vind en 

gebring word. 

neem van al die veranderinge wat 

sy bediening moet in lyn daarmee 



15 

HOOFSTUK TWEE GEMEENTE EN EVANGELISASIE 

2.1 Inleiding 

Die funksionering van die gemeente as 'n geloofsgemeenskap bly 

in die brandpunt van die hedendaagse debat. Vir die gemeente om 

te funksioneer soos God dit wil, is nie 'n eenvoudige saak nie. 

'n Gemeente is 'n komplekse gemeenskap met baie kante. 'n 

Deeglike studie om die wese en funksionering van 'n gemeente te 

verstaan, is nodig alvorens daar oar evangelisasie as deel van 

die lewe en werk van die gemeente gepraat kan word. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om na enkele aspekte met 

betrekking tot 'n prakties-teologiese ekklesiologie te vra en om 

sodoende die teorie onderliggend aan die wese en funksionering 

van 'n gemeente ten opsigte van veral evangelisasie te bespreek. 

2.2 Wat is 'n prakties-teologiese ekklesiologie? 

In die Dogmatiek word die leer oar die kerk onder die 

pneumatologie behandel. Daarmee word bely dat die kerk, kragtens 

sy skepping op pinksterdag, 'n werk van die Gees is. Hoewel 

Christus die Heer van die kerk is en die kerk bewustelik sy lewe 

op Christus rig, is dit die Heilige Gees wat aan die kerk lewe, 

dinamiek, energie en krag gee (Burger 1991:27). "The church is 

therefore spoken of as a consequence of the reference to the Holy 

Spirit. This is indicative of the profound relationship between 

the Holy Spirit and the church" (Wethmar 1997 :418). 

Omdat die kerk op Christus gerig is, bestaan die kerk nie ter 

wille van homself nie, maar ter wille van die komende koninkryk 

van God (Koekemoer 1995:601). Die gemeente lewe dus oak nie vir 

homself nie, maar in diens van God. 

Dingemans (1996:213) sien die onderskeid tussen 'n dogmatiese 
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ekklesiologie en 'n prakties-teologiese ekklesiologie soos 

volg:"Bij een praktisch-theologische omschrijving (description) 

let men immers vooral op het feitlijk functionering van de kerk 

of gemeente, terwijl een dogmatische omschrijving alle nadruk zal 

leggen op de normerende aspecten van het kerk-zijn 

('prescription) . " 

In 'n prakties-teologiese ekklesiologie gaan dit dus meer oor die 

funksionering van die gemeente. Volgens Nel (1994:14) kom dit 

daarop neer dat 'n gemeente: 

* sy eie wese en bestaansdoel moet verstaan; 

* self, as gemotiveerde gemeente, sy eie funksionering 

evalueer, doelwitte vir sy doelgerigte funksionering 

formuleer en op beplande wyse bereik; 

* self, soos nodig op 'n voortgaande basis strukture, wat die 

heilshandelinge van die drie-enige God in kerk en wereld 

dien, vir die gemeentelike funksionering ontwikkel. 

Funksionering is dus 'n sleutelterm. Volgens Heyns (1992:343) 

word daar met funksionering verwys na dit wat in die gemeente 

gedoen word sodat die doel van kerkwees bereik kan word. Wat 

behoort in die gemeente te gebeur sodat die gemeente doeltreffend 

kan funksioneer om aan die wese en doel van die kerk te 

beantwoord. 

'n Prakties-teologiese ekklesiologie laat 'n mens dus vra na die 

funksies van die kerk. Funksies behels 'n taakomskrywing (Heyns 

1992:344) In die teologiese wereld is daar volgens Heyns en 

Pieterse (1990:61) konsensus dat die wesenlike funksies van die 

kerk kerugma, koinonia (waarby leiturgia ingesluit is) en 

diakonia is. Die ekklesiologiese model waarvolgens 'n gemeente 

funksioneer, is bepalend vir die wyse waarop die funksies sal 

funksioneer. In 'n herder-kudde-tipe gemeente lyk die funksies 

in hulle verhouding tot mekaar anders as byvoorbeeld in 'n 

liggaam-van-Christus-tipe gemeente. Heyns en Pieterse (1990:61) 

kies vir die liggaam van Christus metafoor. Van der Merwe en 

Beukes (1997: 708) kies ook vir hierdie metafoor omdat dit die 
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die aards-historiese bestaanswyse van Jesus 

die wyse waarop Christus in die wereld 

Hierdie metafoor toon ten diepste die 

verbondenheid tussen die kerk en Christus aan. 

Dreyer (1987:541) wys daarop dat die herder-kuddemodel deur die 

jare in die NHKA oorbeklemtoon is. Die negatiewe gevolge wat 

daaruit voortgevloei het, is die eensydige aksentuering van die 

werk van die predikant en die passiwiteit van die lidmate. 

Die bruikbaarheid van die metafoor mag egter oak nie ontken word 

nie. Dit druk die bewoenheid, liefde en sorg uit wat die pastor 

as herder teenoor die gemeente moet he. 

Die teenreaksie wat die oorbeklemtoning van hierdie metaf oor tot 

gevolg gehad het, is 'n neiging tot die oorbeklemtoning van die 

liggaam van Christus-model in die jongste tyd. 

Die verskillende model le moet nooi t teenoor mekaar afgespeel word 

nie, maar daar moet eerder gekyk word hoe die verskillende 

model le mekaar kan komplementeer. Vir 'n prakties-teologiese 

ekklesiologie gaan dit in elk geval meer oar die funksies as oar 

die modelle. 

Dit is dus belangrik om daarop te bly let dat die gemeente al sy 

funksies nakom, afgesien van watter model daar voor gekies word. 

Onder elke funksie van die gemeente sorteer sekere handelinge. 

Die kerugma funksie behels die prediking en onderrig. Onder die 

koinonia funksie sorteer die handelinge van viering en sorg, en 

diakonia behels die funksie van diens (Heyns en Pieterse 

1990:64). 

In Dingemans (1996:225) se ekklesiologie (of ekklesiogenese, soos 

hy dit eerder wil noem) , identifiseer hy dieselfde funksies van 

die gemeente. Hy gee dit net ander name. Hy praat van die vier 

konsentrasiepunte in die lewe van die gemeente. Die eerste is 

kommunikasie. Kommunikasie met God, met mekaar en met die 
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samelewing. Die tweede gaan oak oar sorg en diens wat tot 

uitdrukking kom in die pastoraat en diakonaat. Die derde is 

gemeenskap en onderlinge steun (koinonia} en die vierde is 

onderrig (kategetiek} . 

Volgens Pieterse (1991:80) 

ekklesiologie hierdie (drie) 

gemeente-beskouing. 

mo et 'n prakties-teologiese 

funksies in balans bring binne 'n 

Pelser (1994:319) is van mening dat hierdie funksies nie gesien 

moet word as die funksies van die ampte nie, maar as die 

bedieninge van al die lede van die liggaam ten behoewe van die 

hele liggaam. "Indien hierdie benadering die heersende is, sal 

die kardinale funksie van die priesterskap van die gelowiges eers 

tot sy reg kan kom. Dan sal daar nie meer leke wees nie, maar 

alleen gelowiges wie se woorde en dade elkeen op sy beurt 'n eie 

kragtige getuienis van en vir die evangelie en die Here van die 

kerk sal wees." 

Breytenbach (1992:405) beklemtoon die feit dat die opbou en groei 

van die gemeente die werk van die drie-enige God is. God gee 

verskillende gawes aan mense wat dit moet aanwend tot diens in 

die gemeente. Christus is die versorger, regeerder, oorsprong en 

bran waaruit die kerk ontspring en groei. In die krag van die 

Heilige Gees moet die gawes aangewend word tot eenheid en opbou 

van die gemeente. 

Die Heilige Gees rus dus die lidmate toe met die basiese 

heilsgawes van liefde, geloof, hoop en blydskap met die oog op 

die ontwikkeling van die krag van die Gees in die gemeente. So 

dien die charisma dan die opbou van die gemeente en dit dien as 

basis vir die ontplooiing van die verskeidenheid van ampte, 

funksies en bedieninge (Lauw 1992:128). 

In Heyns (1997:33) se nadenke oar 'n prakties-teologiese 

ekklesiologie maak hy die punt dat die gemeente nie net 'n 

funksie na binne het nie, maar oak 'n funksie na buite. Die kerk 
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en die lidmate moet dus oak by die samelewing betrokke wees ter 

wille van die samelewing self. 

'n Prakties-teologiese ekklesiologie moet volgens Heyns 

(l.996:626) kontektueel en relevant wees. Relevant oak vir Suid

A"frika. Dit beteken vir horn (1995:59) dat daar in 'n 

ekklesiologie oak aandag aan sosio-maatskaplike omstandighede 

soos armoede, werkloosheid, kulturele ontworteling, 

gesinsontwrigting, trekarbeid, grondbesit en politieke 

werklikhede soos onderdrukking, geweld, vrees, magsmisbruik en 

etiese sake soos geregtigheid, werksetiek, onreg en ekonomiese 

realiteite soos produksie, beskikbare fondse en beloning gegee 

behoort te word. 

Vir die doeleindes van hierdie studie kies ek vir 'n 

ekklesiologiese model wat op die interne funksies van die 

gemeente konsentreer omdat dit gaan oar evangelisasie binne 'n 

bepaalde kerk. Evangelisasie het ten doel om uit te reik na buite 

met die doel om in te bring en om deel te maak van die gemeente. 

Dit konsentreer dus nie op die samelewing ter wille van die 

samelewing nie, maar op die wereld ter wille van die verkondiging 

van die kerk. Evangelisasie is myns insiens dus deel van die 

kerugma/marturia funksie van die kerk. 

In hierdie opsig wil ek dus by Pieterse (1991:36) aansluit wat 

se dat die doel van die ekklesiologie steeds die prediking in die 

gemeente bly en dat dit gaan oar die gemeente se deelname aan en 

vertolking van die preek. Op grand van dit wat die gemeente hoar 

en glo, gaan die gemeente uit na die samelewing om daar te getuig 

en uit te nooi sodat die wat buite staan oak deel kan word van 

die liggaam van Christus. 

2.3 Waar kom die kerk vandaan? 

2.3.1 Inleiding 

Om die wese, doel en funksionering van die kerk te verstaan, is 



20 

dit nodig om terug te vra na die ontstaan en herkoms van die 

kerk. 

2.3.2 'n Nuwe Testamentiese agtergrond 

Al i's· die begrip "kerk" 'n Nuwe Testamentiese konsep, le die 

wortels daarvan diep in die Ou Testament. "In die Ou Testament 

lees ons van die volk van God; daar kan egter na die kerk verwys 

word as die volk van God in Christus ... Die twee konsepte is nie 

identies nie, maar daar is beslis raakpunte" (Bezuidenhout 

1995:712) 

Die Christelike kerk het binne die grense en teen die agtergrond 

van die eerste-eeuse Judaisme ontstaan. "Voor Christus le die 

kerk se wortels in die monoteistiese Godsbegrip van die gelowiges 

in die Ou Testament" (Van Aarde 1987:334). 

Vrae wat deur Nuwe Testamentici gevra word, is onder andere: "Hat 

Jesus die Kirche gegrlindet? Hat er sie uberhaupt gewollt? Oder 

ist Os tern das Grundungsdatum der Kirche?" (Schmithals 1994: 155) . 

Van Aarde (1995c:628) antwoord die vraag soos volg:"Die kerk 

spruit voort uit die opstandingsgeloof, maar is gegrond in die 

Jesus-saak en die Jesus-saak is gewortel in die historiese Jesus 

wat sy boodskap binne die ruimte van Israel gebring het. Jesus 

het met ander woorde nie self die kerk bedink, gewil of gestig 

nie ... Die oorspronge van die kerk word dus nie na 'n 

stigtingsgebeurtenis teruggevoer nie. Die totstandkoming van die 

kerk was 'n vormingsproses en dit kan as 'n beweging voorgestel 

word wat teruggaan op die opstandingservarings van volgelinge van 

Jesus, soos veral Petrus, Maria Magdalena en Paulus." 

Die kerk het dus ontstaan as 'n beweging van mense weg uit die 

tempel en die sinagoge omdat hulle in Christus geglo het. Grense 

is afgebreek en sosiale klassifikasies het nie meer getel nie. 

Dit het gegaan oor almal wat in Christus glo. Hulle was deel van 

hierdie beweging. 
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Hierdie beweging het Jerusalem as sy sentrum gehad "where it took 

shape not as a new religion but as a sect or grouping within the 

parent body of Judaism" (Walker, Norris, Lotz en Handy 1985: 22) . 

Van Aarde (1995c:633) sluit hierby aan as hy s@: ''Die eerste 

'kerk' het ontstaan as 'n faksie binne die Jodedom. Verskille en 

spanninge oor bepaalde sake (veral die opstandingsgeloof, die 

geloof in die goddelike geboorte van Jesus en die nie-biologiese 

verstaan van die begrip 'kinders van Abraham') het daartoe gelei 

dat die 'kerk' vanaf faksie tot sekte ontwikkel, en uiteindelik 

los van en teenoor die sinagoge 'n selfstandige kerk geword het." 

"Kinders van Abraham" en "Israel" moet dus geestelik verstaan 

word, want aan die kerk behoort almal wat op grand van die 

kruisgebeure (Ef2:26) een in Christus is (Rom12:5). 

Tog moet daar ook nooit gedink word dat dit 'n homogene beweging 

van enersdenkendes was nie. Die Christendom was van die begin af 

'n di verse beweging en daarom word daar ook in sommige kringe van 

Christendomme gepraat (Strijdom 1995:108). 

Die oorsprong van die kerk moet dus in die na-Pase Christelike 

gemeenskap in Jerusalem gesoek word. Om na die persepsie van die 

kerk in die Nuwe Testament te vra, of om na 'n Nuwe Testamentiese 

kerkbegrip te vra, is volgens Pelser (1995:673) net nie moontlik 

nie omdat daar onder die verskillende geloofsgemeenskappe van die 

Nuwe Testamentiese tyd verskeie persepsies van die kerk bestaan 

het. Dit bevestig in 'n sekere sin die punt wat deur Strijdom 

(1995:108) gemaak is. Daar het ook ontwikkelings in persepsies 

plaasgevind na mate die paroesie uitgebly het, omstandighede 

verander het en invloede op hierdie gemeenskappe ingewerk het. 

Elke Nuwe Testamentiese dokument het dan ook sy eie 

ekklesiologie. 

Vir Paulus gaan dit byvoorbeeld oor die kerk as die Gees 

deurdrenkte, charismaties toegeruste saamwees van mense wat 

gegrond is in hulle "in-Christus wees." Om "in Christus te wees" 
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is niks ander as om deel te he aan die nuwe eskatologiese gebeure 

wat met die paroesie voltooi sal wees nie. Volgens Bothma en Van 

Aarde (1996:314) vorm hierdie deelhe aan die verlossing die basis 

van Paulus se ekklesiologie. 

Die diepste wese van die kerk is dus sy besondere verbintenis met 

Christus, die hoof van die kerk. Dit gaan dus nie soseer oor die 

saamwees van mense nie, maar oor die saam in-Christus wees 

(Potgieter 1990:200) 

By Markus gaan dit oor die opneem van die kruis as volgeling van 

Jesus. Vir Lukas is die kerk die Godsvolk wat oppad is deur die 

geskiedenis, terwyl Openbaring se kerk 'n kerk is wat in 'n stryd 

teen die base gewikkel is. Hebreers se kerk is oppad na die 

hemelse rusoord teenoor Kolossense wat die kerk sien as die 

ruimte waarbinne die wereldheerskappy van Christus nou reeds op 

aarde as werklikheid ervaarbaar is. Die kerk is vir Efesiers die 

sfeer waarbinne die heil in Christus realiseer. Vir Matteus is 

dit dissipelskap en vir Johannes is die kerk die gemeenskap van 

mense wat deur Christus tot sy vriende gemaak is en as sodanig 

ook mekaar se vriende is. In die pastorale briewe is die kerk die 

geordende huishouding van God wat deur gesinshoofde bestuur word 

en in 1 Petrus is die kerk die uitverkore en nuutgebore 

gemeenskap van uitgestotenes wat opgeroep word om in die lig van 

die sekerheid van die eskatologiese verlossing te bly volhard 

(Pelser 1995:645). 

Konkluderend is dit dalk die veiligste om te se dat die lewe en 

werk van Jesus die kerk tot gevolg gehad het en dat ons in die 

verskillende Nuwe Testamentiese dokumente die verskillende 

geloofsgemeenskappe se ekklesiologiee kan aflees. 

2.3 Waarom evangelisasie? 

Vir 'n gemeente is dit belangrik om te weet wie hy is en wat sy 

opdrag is voordat hy hoegenaamd by God se plan vir die wereld 
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betrokke kan raak. 

Vervolgens gaan daar dus gekyk word na die vrae: Wat is kerk? en, 

wat is die opdrag en motivering vir die werk van die kerk? 

2:.4.l: Wat is kerk? 

Die kerk se wortels le in die Ou Testament. "Die vroegste kerk 

self het horn heilshistories op een of ander manier as die 

voortsetting gesien van die volk Israel as die volk van God in 

die Ou Testament" (Van Aarde 1987:339). 

Die Ou Testament bied aan ons die getuienis van die bestaan van 

'n geloofsgemeenskap wat in verbondenheid geleef het met die een 

lewende God. Die geloofsgemeenskap waarvan ons vandag deel is, 

staan in 'n tradisie wat die Ou Testament voluit as woord van 

God, dit wil se as normatief vir die geloofsgemeenskap in die 

huidige tyd, aanvaar (Breytenbach 1995:703). 

Die begrip "kerk" korrespondeer met die Ou Testamentiese qahal 

JHWH en met die Nuwe Testamentiese ekklesia. In beide gevalle 

dui dit volgens Lategan (1992:57) op 'n kultiese byeenkoms. 

Hierdie byeenkoms is 'n daad van gehoorsaamheid wat in 'n 

bepaalde verhouding met God geskied. 

Uit die Ou Testament is dit duidelik dat God hierdie verhouding 

met mense skep en hy hou dit in stand. Die geloofsgemeenskap 

bestaan dan oak alleen in verbondenheid met God. "Die 

verbondenheid met God bind ook die lede van die geloofsgemeenskap 

aan mekaar. Die eerbied vir God en die lojaliteit teenoor Hom kry 

gestalte in die houding en optrede teenoor medegelowiges" 

(Breytenbach 1995:710). 

Die byeenkoms van die Ou Testamentiese gemeente was 'n 

kommunikasiegeleentheid met God. Daarvan is die Psalms veral 'n 

sterk getuienis. Al het die gelowiges hulle godsdiens op 'n 

persoonlike vlak beleef, het hulle verhouding met God verband 
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gehou met hulle lidmaatskap van die geloofsgemeenskap. "Die 

geloofsgemeenskap word die plek waar die enkeling 

die ingryping van God uitmond as lof aan God" 

1995:717) 

se reaksie op 

(Bezuidenhout 

Waar
0

daar in die Ou Testament bepalinge was oor wie lid van die 

geloofsgemeenskap kon wees (Venter 1995:723) en wie nie (Deut 

23:1-8), is daar in die Nuwe Testament 'n deurbreking van hierdie 

partikularisme (Van Aarde 1987:344). 

Die kerk is eiendom van die lewende God: huisgesin van die Vader, 

liggaam van die Seun, gemeenskap van die Heilige Gees. Dit is 

daar vir Hom. Dit gaan in alle kerkwees om die eer van Hom wat 

ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (lPet 

2:9). Die kerk, elke gemeente is 'n woning waarin God horn uit 

genade tuis maak (lKor 3:9). Daarom moet gelowiges soos 'n gebou 

wees wat verrys tot 'n heilige tempel vir die Here (Ef 2:21). 

Bulle word in Christus voortdurend saam opgebou tot 'n huis 

waarin God deur sy Gees woon (Ef 2:21-22). Dit is 'n opbou en 'n 

uitbou waarin die eenheid van die kerk sowel die uitgangspunt as 

die doel is (Du Preez 1990:257). 

Die opbou van die gemeente bestaan volgens Nel (1994:5) daarin 

dat die gelowiges toegerus of opgelei word vir hulle dienswerk. 

Hierdie dienswerk is na binne en na buite. Bou impliseer dus ook 

groei. 

Om te kan groei, moet die kerk gehoorsaam wees aan sy 

onvervreembare taak om positief gestalte te gee aan die 

openbaring van God. Dit beteken volgens Lategan (1992:59) om God 

aktief aan die wereld bekend te maak. "Kerk" is dus nie 'n 

statiese begrip nie, dit is 'n gebeurtenis. 

Vol gens Elliot ( 1982: 18) het die kerk se verhaal al by die 

skepping begin want toe het daar reeds 'n intieme en persoonlike 

verhouding tussen God en die mens bestaan. Die mens het die 

verhouding egter benadeel omdat hy God se plek wou oorneem, maar 
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God het die mens se nood raakgesien en toe het God besluit om 

deur middel van 'n verbondsverhouding vir homself 'n uitverkore 

volk daar te stel. 

Elliot (1982:19) meen dat God vir horn 'n deeltjie van die mensdom 

k'ies '·om namens horn met die res van die mensdom oor horn te praat. 

Hierdie deeltjie is die kerk. Die kerk bestaan dus nooit net ter 

wille van homself nie, maar dit is daar om ter wille van die 

ander oor God te praat. Dit maak van die kerk die missionaris. 

'n Missionere bediening het dus, volgens Bosch (1979:17) te doen 

met die aspek van die kerk se lewe waar hy sy grense na die 

wereld oorsteek. Waar hy, soos Van der Westhuizen (1990a:l0) dit 

stel: met Geesgewekte kinderlike dankbare gehoorsaamheid saamgaan 

met Christus. 

Die kerk is dus 'n vergadering van gelowiges in die ruimte van 

die koninkryk, ter wille van die koms van die ryk. Alles wat die 

kerk doen, doen hy dus as gestuurde van Christus. Die kerk leef 

vir die toekoms van die koninkryk. 

Dit is die allesomvattende getuienistaak van die kerk in die 

wereld. Die gevolge van hierdie getuienis is die toevoeging van 

steeds nuwe aanbidders tot die gemeente (Du Preez 1990:259). 

God gebruik dus sy Woord om vir horn 'n gemeente te vergader. Maar 

hierdie Woord vertrou Hy toe aan sy gemeente om dit te bewaar en 

om dit lofsingend in die wereld uit te dra. Die gemeente se 

opdrag kom dan ook uit hierdie Woord en dit word Ou-, sowel as 

Nuwe Testamenties gefundeer. 

2.4.1.1 'n Ou Testamentiese motivering 

Dit is merkwaardig om te sien hoe dikwels die Ou Testament oor 

die toekoms van die ander nasies en oor hulle redding praat. 

Volgens Bavinck (1960:12) is die rede daarvoor terug te vind in 

die Skeppingsverhaal. Alles behoort aan God want Hy het alles 
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geskep. Die feit dat God alles geskep het, gee ook aan Hom die 

heerskappy oor alles. 

Op die oog af mag dit dalk lyk asof God van die ander nasies 

vergeet het en horn net met Israel bemoei, maar dit is nie die 

gevai nie. Hy is ook voortdurend in die ander nasies 

geinteresseerd en Hy is ook hulle regverdige regter. Die ander 

nasies word voortdurend, veral in die Psalms, opgeroep om God te 

eer en hulle word nes Israel ook deur die profete aangespreek. 

Die ander nasies word dus nie uitgesluit nie. God vra ook van 

hulle gehoorsaamheid en Hy hou hulle ook verantwoordelik vir 

hulle agteruitgang en dwaling (Bavinck 1960:12). Dit is dan ook 

waarom die aanbidding van afgode so streng verbied word. 

Volgens Verkuyl (1978:91) was Israel se afsondering van die res 

van die nasies 'n tydelike skeiding ter wille van die 

verlossingsplan van God. Dit lees mens ook uit die Abraham

vertelling af (Gen 12:1-3). Volgens Gibbs (1985:23) moet 'n mens 

in vers 3 raaklees dat deur Abraham al die nasies van die aarde 

geseen sal wees. Hierdie rol van Abraham word dan ook deur sy 

nuwe naam onderstreep want dit beteken tog "vader van alle 

nasies." Glasser en McGavran (1983:35) is van mening dat hierdie 

belofte sy vervulling eers in die Nuwe Testament vind as Paulus 

in Romeine 4:16 vir Abraham die vader noem van almal wat glo. 

Alhoewel die verbond Israel afgrens teen die ander nasies, sluit 

dit nie die ander nasies uit nie. Die verbond is seker een van 

die belangrikste begrippe in die Ou Testament. Die heidene het 

hulleself gesien as amper identies met hulle gode. Die situasie 

in Israel was geheel en al anders. In Israel se denke is God die 

meerdere party in hierdie verhouding (Fensham 1984:118). Daarom 

kan Israel nooit gelyk of identies aan God wees nie. 

God kon hulle dissiplineer, oorlewer aan hulle vyande, hulle met 

hanger en siekte tref en Hy kon hulle vir baie jare in 

ballingskap laat woon sander dat dit Hom in enige mate sou 

benadeel. En nou is dit juis hierdie verbond wat belangrik is vir 
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missionere arbeid. Bavinck (1960:14) meen dat as God die God van 

Israel is omdat Hy 'n verbond met Israel aangegaan het, dit voor 

die hand liggend is dat die ander nasies oak eendag deel van die 

verbond sal word omdat Hy oak hulle God is. Israel kan dus op 

geen manier aanspraak maak op God nie. Hulle bevoorregte posisie 

is bl:oot genade. Hulle is nie beter as die ander nasies nie, 

hulle dra net 'n grater eer en verantwoordelikheid. 

Gibbs (1985:28) wys daarop dat dit nie noodwendig geboorte was 

wat lidmaatskap van die verbond bepaal het nie, maar vreemdelinge 

kon oak toetree as hulle bereid was om hulle aan die 

verbondsvoorwaardes te onderwerp (Eks 12:38 en Num 11:4). 

Israel bet dus nooit 'n opdrag gehad om uit te beweeg en met 

missionere werk besig te raak nie. Daarom moet 'n mens die groat 

hoeveelheid tekste, veral in die Psalms wat ander volke oproep 

om die Here te prys, nie as missionere tekste interpreteer nie. 

Bavinck (1960:16) meen dat die tekste dalk nooit eers deur 'n 

enkele heiden gehoor is nie. Met hierdie tekste het Israel 

hulleself daaraan herinner dat hulle voor die ganse wereld leef 

en dat God se optrede teenoor hulle oak eintlik sy bemoeienis met 

die heidendom insluit. 

Die redding van die ander nasies blyk volgens Gibbs (1985:32) dan 

feitlik 'n spontane gebeurtenis te wees. Israel word deur God 

opgeroep om te getuig maar die vorm van hierdie getuienis is nie 

soseer 'n missionere aksie as wat dit amper 'n magnetiese 

teenwoordigheid is nie. Hulle lewe moes vir die omringende nasies 

wys dat God in hulle midde teenwoordig is. 

Volgens Verkuyl (1978:94) raak die profete nooit moeg om Israel 

daaraan te herinner dat sy uitverkiesing 'n uitverkiesing tot 

diens is nie. Israel moet 'n getuie onder die nasies wees. Die 

spontane naderkom van die ander nasies moet gesien word as 'n 

eskatologiese gebeurtenis. Wanneer die Heilige Gees uitgestort 

word (Joel 2:28) as een van die sogenaamde "laaste dinge", sal 

Israel vanselfsprekend die fokuspunt wees. Die redding wat dan 
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tot Israel sal kom, sal die hele wereld insluit (Eseg 36:22-23). 

2.4.1.2 'n Nuwe Testamentiese motivering 

• n Missionere bediening is Nuwe Testamenties gesproke meer as net 

om gehoor te gee aan 'n bevel. Volgens Bosch (1979:84) is dit 

veel eerder die gevolg van 'n ontmoeting met Christus. Om Hom te 

ontmoet, beteken om missioner in die wereld betrokke te raak. Al 

die evangelies, boeke en briewe getuig daarvan. 

(i) Die Evangelies 

Die koninkryk van God het inderdaad in Jesus naby gekom, maar 

voordat die einde finaal aanbreek, moet daar eers 'n paar dinge 

gebeur. Dit is onder andere die boodskap van die gelykenis van 

die groat maaltyd (Luk 14:15-24 en Matt 22:1-10); die gelykenis 

van die boere en die wingerd (Matt 21:33-44) en die gelykenis van 

die muntstukke (Matt 25: 14-30). Hierdie tussentyd moet deur 'n 

bepaalde aktiwiteit gekenmerk word (Bavinck 1960:32). 

Volgens Gibbs ( 1985: 53) is die koninkryk dus gelyktydig 'n 

hemelse en 'n aardse realiteit. Met Christus se koms is die 

koninkryk voorlopig opgerig. Die finale totstandkoming le egter 

nog in die toekoms. Ons leef dus dialekties tussen die al reeds 

en die nog nie. 

In die evangelies is daar baie tekste met 'n universele en 'n 

missionere strekking. Daar is byvoorbeeld Luk 2:32 waar Simeon 

vir Jesus 'n lig tot verligting van die nasies noem; Matt 5:13-14 

waar die gelowiges sout vir die aarde en lig vir die wereld moet 

wees; Joh 3:16 wat vertel van God se liefde vir die wereld; Matt 

26:13 waar Jesus voorsien dat die evangelie oral in die wereld 

verkondig sal word en Matt 24: 14 waar daar staan dat die 

evangelie oar die hele aarde verkondig sal word en dan sal die 

einde kom. 

Die missionere opdrag in Matteus word gekoppel aan die mag wat 
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aan Jesus gegee is nadat sy versoeningswerk volbring is. Hierdie 

mag moet verkondig word en al die nasies moet daarvoor buig 

(Glasser en McGavran 1983:39). 

Johannes verbind die missionere opdrag met Christus se koms na 

hierdie wereld. Hy se in 20:21 "Soos die Vader My gestuur het, 

stuur Ek julle oak." God se lief de het in Christus hierdie wereld 

binnegestroom en hierdie liefde moet verder uitgedra word deur 

die wat deur Christus gestuur word. 

Die prof ete het die koms van die Messias as die tyd van redding 

voorspel, maar nou is dit nodig dat die koms van die koninkryk 

uitgestel word sodat die evangelie eers aan al die nasies 

verkondig kan word. Dan sal die einde kom. Hierdie tussentyd moet 

volgens Verkuyl (1978:103) met missionere aktiwiteit gevul word. 

Hierdie verkondiging vra op sy beurt weer 'n bepaalde respons van 

die mens (Gibbs 1985:46) 

(ii) Handelinge van die apostels 

Die boek se naam moes volgens Bavinck (1960:36) eerder 

"Handelinge van Christus" gewees het, want die boek vertel van 

Christus se missionere werk deur die apostels. 

Dit is nogal merkwaardig om te sien hoe Christus sy kerk die 

missionere aktiwiteit inlei deur allerhande dinge wat "toevallig" 

gebeur: 'n Misverstand in die Jerusalem-gemeente veroorsaak dat 

sewe manne gekies word om om te sien na die Griekssprekende 

weduwees. Stefanus, een van die sewe begin toe met 'n missionere 

bediening onder die Griekssprekende Jade in Jerusalem. Sy dood 

is 'n tragedie, maar in der waarheid is dit eintlik 'n oorwinning 

vir Christus want as gevolg van die vervolging van die Christene 

het groat getalle Christene uit Jerusalem gevlug dwarsoor die 

land en so is die evangelie toe wyd verkondig. 

Toe nie een van die apostels gereed vir 'n missionere opdrag 

gelyk het nie, het Christus vir Paulus geroep en Hy het van horn 
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'n apostel vir die heidennasies gemaak (9:15). Toe die apostels 

in Jerusalem nie die onbesnedenes wou bearbei nie, het Christus 

vir Petrus na Kornelius gestuur. Toe Jerusalem as gemeente nie 

hulle missionere taak na behore uitvoer nie, het Christus die 

gemeente in Antiogie begin gebruik en toe is Barnabas en Saulus 

uitgE!stuur (Glasser en McGavran 1983: 41) . 

Dit blyk duidelik uit Handelinge dat die kerk tot in 'n groot 

mate die verantwoordelikheid vir die missionere aktiwiteit 

aanvaar het. In 15: 4 is dit die apostels en ouderlinge in 

Jerusalem wat leiding gee en in 21:19 doen Paulus na sy derde 

sendingreis verslag aan die ouderlinge in Jerusalem. 

Lukas maak in Handelinge ook telkens melding van 11 leke 11
-

predikers wat verkondigingswerk gedoen het. So byvoorbeeld het 

van die vlugtelinge na Stefanus se dood (8:4) die evangelie die 

hele land vol verkondig, selfs ook tot buite die landsgrense 

(11:19). Ons lees ook van Timoteus (16:3); Gaius en Aritargos 

(19:29) asook Pirrus, Sekundus, Tigikus en Trofimus (20:4). 

Handelinge le sterk klem op die verkondiging van die evangelie, 

maar dit vertel ook van diegene wat aangetrek is en wat spontaan 

na die kerk toe gekom het as gevolg van die nuwe lewe van die 

kerk (2:47 en 5:14). 

(iii) Die Pauliniese Briewe 

Een van die eerste dinge wat 'n mens opval as 'n mens Paulus se 

briewe lees, is die sterk roepingsbewustheid dat hy wel 'n 

apostel is. Hy verwys selde na Christus se missionere opdrag as 

die motief vir sy werk. Hy praat eerder daarvan as 'n 

noodsaaklikheid (1 Kor 9:16) 

Vir horn is die werk belangrik omdat dit God se werk is (2 Kor 

5:18-19) "Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan 

ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van 

versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met 
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Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken 

nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou." Hy 

beskou homself as 'n gesant van Christus (2 Kor 5:20) deur wie 

God die werk doen (1 Kor 15:10 en Gal 2:20) Daarom is Paulus ook 

altyd bewus van sy diepe afhanklikheid voor God (1 Kor 16:9). Hy 

sou niks kon doen as God nie vir horn 'n deur oopgemaak het nie 

(2 Kor 2:12 en Kol 4:3). 

Die gemeente is vir Paulus belangrik in die sin dat hulle 

voorbidding moet doen (1 Tess 5:25 en 2 Tess 3:1) en dat hulle 

moet leef soos kinders van die lig sodat die ongelowiges daardeur 

aangetrek kan word. 

Bavinck (1960:58) konkludeer dat dit so is dat God in Christus 

die wereld met Homself versoen het en dat ons niks daarvan kan 

wegvat of daarby kan voeg nie, maar tog het Christus aan ons die 

diakonia, die bediening van die versoening toevertrou. Dit is so 

'n belangrike taak dat ons dit nie vir een oomblik mag verslap 

nie. 

2.4.2 Evangelisasie 

Tradisioneel is daar in die kerk 'n onderskeid gemaak tussen 

sending en evangelisasie. Die oorspronklike onderskeiding het 

berus op die teologiese argument dat sending en evangelisasie op 

verskillende objekte gerig is. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk is die beskouing hieroor dat 

evangelisasie 

voorgemeentelike 

na-gemeentelike 

bediening. In 

bediening 

die praktyk 

is 

van 

en 

die 

sending 

NHKA as 

volkskerk het dit verder so ontwikkel dat sending onder volke, 

groepe en/of persone gedoen word wat nie aan die Afrikanervolk 

behoort nie, terwyl evangelisasie onder groepe of persone gedoen 

word wat deel van die Afrikanervolk uitmaak (Van der Merwe 

1995: 63) . 
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Van der Westhuizen (1990b:553) bevestig die punt wanneer hy se 

dat die NHKA evangelisasie sien as die "evangelieverkondiging 

onder ans Afrikanervolksgenote ... Dit is 'n voortsetting van die 

gedagte van die kerklike bearbeiding van gedoopte heidene: mense 

wat nie meer aan die kerk behoort nie. Omdat ans as 'n 

Christelike volk geag is, is almal in die volk wat nie aan die 

kerk behoort nie as gewese kerkmense beskou. 11 

Dit kom daarop neer dat gemeentelede wat afgedwaal of teruggesak 

het, asook persone wat erens in hulle verlede gedoop is, 

prinsipieel 'n ander kategorie uitmaak as daardie mense wat nag 

nooit deur die doop in die gemeente ingelyf is nie. Sending het 

dus te doen met die wat buite die gemeente en die verbond staan. 

Van der Merwe (1994:64) waarsku tereg dat evangelisasie en opsig 

nie met mekaar verwar moet word nie. Baie van die "droee hout" 

in 'n gemeente word dikwels as evangelisasiegevalle gesien, 

terwyl hulle onder die opsig aangespreek behoort te word. Dit is 

dus nie deel van die kerk se apostolaat nie, maar van die 

pastoraat. Maar aan die anderkant kan 'n mens oak nie by die 

vraag verbykom wat deur Swanepoel en Van der Merwe (1996:466) 

gevra word nie. Hulle vra of dit nie tyd geword het dat die kerk 

raaksien dat 'n geweldige groat missionere arbeidsveld binne die 

kerk self ontstaan het nie as' t ware 'n post-Christelike 

heidendom. Die gemeente moet dus nie net as getuie na die wereld 

toe draai nie, maar oak as getuie na homself toe draai. 

In die tyd waarin ans leef, vervaag die grense tussen sending en 

evangelisasie toenemend. "Die mense buite die kerk verkeer 

deesdae iewers op 'n ongebroke kontinuum wat strek van pre- tot 

post-christendom" (Kritzinger 1994:312). 

In Suid-Afrika is die tradisionele onderskeid tussen sending en 

evangelisasie verder verswaar deur die teenwoordigheid van 

kultuur- en rasseverskille. Daar is beswaarlik, indien ooit, van 

sending onder die blankes gepraat. 



33 

Dit was veral onder leiding van D J Bosch dat die hele gedagte 

om die onderskeiding te fundeer op die onderskeie objekte afgewys 

is ten gunste van 'n grater klem op die aard van die twee aksies. 

"Bosch meen dat die aard van evangelisasie saamgevat kan word as 

in essensie 'n aankondiging (proklamasie), 'n uitnodiging, en 'n 

oproep" (Kritzinger 1994:314). Evangelisasie is dus meer as net 

prediking. In evangelisasie gaan dit daaroor dat die evangelie 

aangebied en uitgeleef word. Evangelisasie is dus 

nie 'n dreigement nie, en elkeen wat dit 

geleentheid om daarop te reageer. 

'n ui tnodiging, 

hoar, kry die 

Sending is 

which God 

vir Bosch 

has set 

(in Kritzinger 1994:314) "the total task 

the Church for the salvation of the 

world ... Mission has to do with crossing of frontiers ... Mission 

is the symbol of the Church moving towards the world ... Mission 

takes place where the Church, ... bears her testimony in word and 

deed in the form of a servant ... " 

Evangelisasie is dus 'n oproep tot sending, nie net 'n aanbod van 

verlossing nie, maar ook 'n roeping tot oorgawe en diens. Sending 

en evangelisasie hoort dus bymekaar en myns insiens is daar nie 

meer ruimte vir die tradisionele onderskeid tussen die twee terme 

nie. 

Die gemeente het, in Nel ( 1987: 52) se woorde, "' n verbasende 

gebrek aan insig in God se bedoeling met die koms van Jesus 

Christus en die Heilige Gees na hierdie wereld toe." Daarby het 

die gemeente ook 'n byna totale gebrek aan bewoendheid oor 

afgedwaalde en verlore mense. Hulle vind hulle rus in die "baie" 

wat oorgebly het. Die talle enkelinge wat weggeraak het, kan 

hulle nie skeel nie. Hulle redeneer meermale:"die kerkgebou is 

nog Sondagoggende vol. Die diakens dra soms nog stoele in" (Nel 

1987:53). 

'n Belangrike beginpunt 

perspektief by die 

is dus die aankweek van 'n missionere 

gemeente. gemeente wat nie 

evangeliserende gemeente is nie, het self evangelisasie nodig. 
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So 'n gemeente moet tot bekering opgeroep word" ( Swanepoel en Van 

der Merwe 1996:468). 

Nel (1987:52) is van 

gemeentebediening word, 

mening dat 

of 'n normale 

as evangelisasie 'n 

leefwyse in en vir elke 

gemeente word, sal daar in die gemeente 'n missionere perspektief 

ontwikkel. Hy stel die volgende program voor wat 'n leraar kan 

gebruik op hierdie weg na evangelisasie as gemeentelike 

bediening. Dit kom in kort op die volgende neer: 

1. Lei die gemeente tot geestelike verdieping. 

2. Deel die visie met die kerkraad en lei hulle tot begrip en 

medeverantwoordelikheid. 

3. Die leraar en die lidmaat moet 'n duidelike begrip he van 

wat die Skrif van albei verwag. 

4. Sodra die gemeente sy wese en taak besef, moet die inhoud 

van die geloof in die prediking hanteer word. Lerende 

prediking het verdieping, oorgawe, beskikbaarstelling, 

kennisvermeerdering, die hoe, waar en wat van die 

getuigende gemeente in die oog. 

5. Die gemeentelede wat nie aktief betrokke raak nie, moet 

begelei word om ondersteuning te bied aan die groep 

werkers. 

6. Die leraar moet bewys lewer dat hyself ook betrokke is by 

evangelisasie. Sy voorbeeld is van groat belang. 

Die taak van die kerkraad is volgens Nel (1987:58-61) die 

volgende: 

1. Aanvaarding van medeverantwoordelikheid vir evangelisasie 

as gemeentelike bediening. 

2. Persoonlike betrokkenheid by die oordra van die visie, die 

voorbereiding van die gemeente en die aktiewe inskakeling 

by die toerustingskursusse. 

3. Vernuwing van die gemeente na buite en na binne. 

4. Die kerkvervreemde en buitekerklikes se name en adresse 

moet deur middel van 'n sensusopname verkry word. 

5. Die kerkraad moet die totale missionere bediening van die 

gemeente kontroleer en ko6rdineer. 
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6. Die kerkraad moet die gemeente lei tot 'n "kom - en -

gaan"-struktuur waarvan die erediens die ontmoetingspunt 

is. Hierheen kom die wat gegaan het en hiervaandaan gaan 

die wat gekom het. 

7. Die kerkraad moet ook baie aandag aan gebed gee want 'n 

mi·ssionere bediening is by ui tstek 'n gebedsbediening. 

'n Goeie beginpunt om as toerustingsmateriaal te gebruik, is wat 

Armstrong (1979:13) "service evangelism" noem. Dit is nie bloat 

net die toepassing van 'n metode of 'n program nie, maar dit is 

die begeleiding van die gemeente tot 'n nuwe lewenstyl. Dit is 

'n styl waar teologie en metodologie ontmoet. 

Die verskil tussen 'n metode en 'n bepaalde styl is vir die 

verstaan van diens-evangelisasie belangrik. Metodes is 

voorgeskrewe maniere waarvolgens take uitgevoer en doelwitte 

bereik moet word en styl is die manier waarop ons die take 

benader en waarop ons in die proses met ander in 'n verhouding 

staan en tree (Nel 1996:39). In evangelisasie word die metode 

dikwels tot 'n styl verhef en word mense benader soos deur die 

styl bepaal. Dit het baie kere negatiewe gevolge. 

"By evangelism I mean reaching out to others in Christian love, 

identifying with them, caring for them in such a way that they 

will freely respond and want to commit themselves to trust, love, 

and obey God as a disciple of Jesus Christ and a member of his 

servant corrununity, the church. That, I realize is a statement of 

method as well as my definition of evangelism. The word 'service' 

is intended to imply a style of evangelism that is caring, 

supportive, unselfish, sensitive, and responsive to human need. 

It is evangelism done by a servant church, whose people are there 

not to be served but to serve" (Armstrong 1979:53). 

Die evangelis is dus nie 'n persoon nie, maar 'n gemeenskap. God 

het die kerk op aarde geplaas om die instrument vir evangelisasie 

te wees. "The church is the only society on earth that exists for 

those outside her ... " (Stevens en Collins 1993:126). 
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Dit is deel van die 

Collins (1993:127) 

gemeente se 

haal Elton 

Truebold aan waar hy se: "You cannot go to church; you are the 

church wherever you go." Die kerk is volgens hulle "mission. It 

does not 'have' mission as one of its many optional activities." 

"The evangelists are not the revival preachers or the zealous 

'personal workers' - they are the whole congregation ... The basic 

method of evangelism is to draw people into fellowship of 

Christians and through that fellowship to bring them to a 

knowledge of Christ and a desire to give their lives to him" 

(Sweazey 1978:48). 

Die gemeente is dus die evangelis (Sweazey 1978:46). Die gemeente 

is tot diens aan God en die wereld geroep. In hierdie verband 

sluit die evangelistiek en die liturgiek volgens Nel (1996:41) 

nou by mekaar aan want die diens aan God loop uit op die diens 

aan mekaar en aan die wereld. 

Armour en Browning (1995:2) beskryf 'n insident wat hierdie saak 

baie prakties illustreer:"Take Larry, for instance. Coincidence 

of location brought him our way. Approaching middle-age and the 

father of a five-year old, he had never been to church in his 

life. But recently, on a crisp Sunday morning, he ventured into 

our services. 'I've begun a spiritual search, ' he explained, 'and 

your church was closest to my house.' 

For the next hour he tried to participate, but few things made 

sense to him. Since he knew nothing about the Bible, most of the 

sermon was over his head, and the symbolism of the Lord's Supper 

escaped him entirely. The music was a brighter moment, for as a 

professional singer he could at least follow along. But the songs 

brimmed with biblical metaphors that for him served to confuse, 

not clarify. 

Larry might easily have walked out, vowing never to return. 

Instead he promised to be back. The service was not a 
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discouragement. For he knew he had much to learn. Besides, he had 

not come expecting to understand so much as he hoped to find 

understanding. He needed people who would sympathize with the 

pain of his divorce and the emptiness of his life. People who 

would accept his questions, even the skeptical ones. People who 

would never ridicule or embarrass because he knew so little. 

As he slipped into the pew that morning, he was more concerned 

with our attitudes than our theology. He looked around for 

evidence of harmony and good will. He watched how people greeted 

one another, related to one another, found joy with one 

another ... We all want a church like the one Larry hoped to find 

- a caring fellowship where people transcend personal differences 

and work together in love." 

Dit is wat die wereld van die kerk verwag en dit is wat die 

wereld hoop om in die kerk te sien. Dit is dan ook waartoe die 

gemeente begelei moet word: om die vreemdeling en die soeker raak 

te sien en met liefde te akkommodeer. 

"To see the whole church as the evangelist can correct the 

ruinous old misconception of evangelism as a special activity, 

for special people at special times, and make us recognize that 

it is a normal activity, for all the church people, all the time" 

(Sweazey 1978:46). 

Armstrong(1979:37) gee in sy boek deeglik aandag aan wat geloof 

is en hy se ook wat die inhoud van 'n missionere gesprek behoort 

te wees. Dit is nie 'n gesprek waarmee 'n mens die bestaan van 

God hoef te bewys nie. Dit is veel eerder 'n getuienis oor jou 

eie ervaringe en vervulde behoeftes. Die groot verskil tussen 

gelowiges en ongelowiges is "a matter of who gets the credit." 

'n Gelowige kyk na die lewe met 'n geloofsoog en hy interpreteer 

al sy ervaringe in die lig van sy verstaan van God. Dus is 'n 

gelowige te enige tyd gereed om te getuig want ons leef in 'n 

verhouding met God waarin daar daagliks 'n klomp dinge gebeur. 

Dit gaan dus oor die getuig teenoor ander mense met die oog om 
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hulle (nie die argument nie) te wen vir die Koninkryk. 

Ons getuienis het dus nie net ten doel om te bewys dat Jesus 

Christus die Seun van God is nie. Ons kan dit in elk geval nooit 

doen nie. Ons taak is veel eerder om deur ons manier van praat 

en optree te wys dat ons glo Hy is God se Seun. 

'n Volgende baie belangrike saak wat die gemeente sal moet snap, 

is die waarheid dat die kerk 'n dienende kerk is en dat hierdie 

dienende karakter van die kerk deur die kwaliteit van ons 

dissipelskap bepaal word (Armstrong 1979:38) 

Volgens Armstrong (1979:47) is die karakter van so 'n dienende 

gemeente dat hy 'n instrument van versoening moet wees waar daar 

konflik is; 'n hervormer moet wees waar ongeregtigheid is; 'n 

gemeenskap van medelye moet wees waar korrupsie is en 'n 

demonstrasie van God se liefde waar mense van mekaar verwyder is 

en teenoor mekaar staan. 

Vir Armstrong (1979:53) beteken evangelisasie dus "reaching out 

to others in Christian love, identifying with them, caring for 

them, and sharing one's faith with them in such a way that they 

will freely respond and want to commit themselves to trust, love, 

and obey God as a disciple of Jesus Christ and a member of his 

servant community, the church. " 

Volgens Nel (1996:42) is dit belangrik om daarop te let dat diens 

nie die metode van evangelisasie word nie. Diens is opsigself ook 

nie evangelisasie nie. Diensknegte raak betrokke by diens

evangelisasie en omdat Christene diensknegte is, is die diens 

anders. Evangelies anders. 

Die gemeente moet dus geleer word om mense in hulle nood raak te 

sien, te dien en te bedien. Die doel van 'n besoek is dus diens! 

Om doeltreffend te kan diens lewer, moet 'n gemeente oor die 

infrastruktuur beskik. Dit beteken dat daar ondersteunende 

sisteme moet wees ten einde behoeftes wat ontdek word, te 
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ontmoet. 

Die kleingroep wat die opbou na binne in die oog het, bied 'n 

ideale geleentheid aan die lidmaat om sy gawes en bediening te 

ontdek en dan in die gemeente te gebruik om mekaar op te bou as 

liggaam van Christus. 

Saunderson (1990:623) beklemtoon die belangrikheid van die 

kleingroep in die kerk vir die moderne mens met sy intense 

behoefte aan "a fellowship with his fellow man. It is within 

these groups that he can talk to, act with and, in interaction 

with others, undergo changes. The small group especially provides 

the opportunity for experience, witnessing, feeling and helping 

others." 

Die kleingroep kan ook die ideale missionere ruimte bied. "The 

person who is lost and confused because he has to find his way 

in the harsh, cold and unfeeling world, must be searched for and 

recruited. The smaller, evangelism orientated group must become 

a safe haven where this person can warm himself in the glow of 

God's grace in Christ. He must be able to come to life and 

experience a relationship of trust. He must be able to open up 

and discover himself. The person must feel that there is somebody 

who really cares" (Saunderson 1990:623). 

2.4.3 Konklusie 

Daar is geen bestaansreg vir 'n kerk anders as die kerk as 

liggaam van Christus wat steeds word wat hy in Christus is en wat 

hy voor God se aangesig geroep is om te wees nie. 

Die kerk en elke gemeente is geroep om die evangelie met woord 

en daad uit te dra. Sander om die gemeente te laat opgaan in die 

apostolaat moet dit tog onverswak gehandhaaf word dat die 

gemeente in diens van die evangelie en die uitdra daarvan staan 

want daardeur word God verheerlik, die Koninkryk van God gesoek 

en sy wil gedoen (Nel 1986:10). 
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"Kerk en wereld - is die twee pole waartussen die sending beweeg. 

Sending is die gerigtheid, die betrokkenheid van die kerk op die 

wereld, die gang van die kerk na die wereld, die diens van die 

kerk aan die wereld. Sams is daar in hierdie verhouding te veel 

kerk. Dan stel die kerk horn in hoogmoed en afsondering teenoor 

die wereld op. Die wereld moet oorwin, verower word. Dan weer is 

daar in die verhouding te veel wereld. Die kerk word wereld, tot 

die mate dat hy sy roeping volledig met die agenda van die wereld 

verwar. En die kerk bly 'n swak agent om die wereld se agenda uit 

te voer. In albei gevalle kan die kerk nie meer sy diens en 

roeping aan die wereld vervul nie. 

Die kerk moet sy roeping in solidariteit met die wereld vervul. 

Terselfdertyd moet die kerk wesenlik anders as die wereld bly. 

In die spanning moet die kerk voortleef tot by die wederkoms" 

(Van Wyk 1996: 164) . 

Volgens Nel (1986:11) staan of val die kerk met sy roeping tot 

verkondiging. Die oordra van die evangelie is nie maar 'n gevolg 

van kerk wees nie, dit is inderdaad voorwaarde vir kerk wees. Die 

Woord waardeur die gemeente tot bestaan geroep is; die Woord van 

die Here waardeur die gemeente regeer word; die Woord waardeur 

God die gemeente roep en opdragte gee; is terselftertyd ook die 

Woord wat deur die gemeente oorgedra moet word. 

Die motief vir die nakoming van hierdie verantwoordelikheid mag 

nooit kerklike imperialisme of ekspansionalisme wees nie. Dit 

moet alleen maar gehoorsaamheid aan die apostolere opdrag van die 

kerk en bewoenheid met die wereld wees. 

Die dciel van hierdie opdrag van die kerk is die redding van die 

wereld. Tog blyk dit dikwels dat 'n kerk se sendingywer deur 

kerklike imperialisme gemoti veer is. Vir baie kerke is die 

toename in ledetal of die uitbreiding van hulle invloedsfeer 

belangriker as die redding van mense (Pelser 1994:326). 

In so 'n geval het die missionere aktiwiteit van die betrokke 
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kerk sy doel gemis en het die kerstening van mense net 'n middel 

tot 'n doel geword. 

2.5 Dissipelskap 

2.5.1 Inleiding 

Dissipelskap is vir 'n gemeente wat erns maak met evangelisasie 

'n belangrike saak, want dit is dissipels wat dissipels maak en 

so word die kring al wyer en word die evangelie al verder 

verkondig en uitgedra. 

"Die wereldwye belangstelling in dissipelskap mag nie in die 

reformatoriese teologiese nadenke gesien word as sou dit iets 

nuuts naas lidmaatskap en Christenskap wees nie. Elkeen wat in 

'n verhouding met Jesus Christus leef, is oak 'n dissipel en elke 

dissipel is lid van die liggaam van Christus" (Nel 1994:84). 

"To be a disciple of Jesus means to follow him, to go the way 

that he goes, to accept his plan and will for our lives" (Watson 

1983:24). 

Hunter (1973:70) onderskei drie stadia in Jesus se verhouding met 

sy dissipels te wete (i) hulle roeping, weg van hulle gewone 

dagtaak af; (ii) die keuse, twaalf om saam met Hom te wees vir 

opleiding voordat Hy hulle uitstuur; en (iii) hulle taak, om 

vissers van mense te word vir die koninkryk van God. 

2.5.2 Begrippe: dissipel en dissipelskap 

Die Griekse woord mathytys kom dikwels voor in klassieke en 

Hellenistiese literatuur en verwys na drie groepe mense, naamlik 

iemand wat leer (learner), aanhanger (adherent) en 'n leerling 

(pupil). Dit was dus nie net Jesus wat dissipels gehad het nie 

(Engelbrecht 1995:137). Die woord word oak gebruik om die 

volgelinge van Johannes en die Fariseers mee aan te dui. 
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Dissipelskap is dus nie 'n uitvindsel van die Nuwe Testamentiese 

skrywers nie. Volgens Parker (1982:845) was dit 'n begrip wat 

reeds in die Ou Testamentiese tyd bestaan het. In Jesaja 8:16 

sien die profeet dat die volk hulle nie juis aan horn steur nie, 

tpe vertrou hy sy boodskap aan 'n uitgesoekte groepie 

dissipels/volgelinge toe wat dit moet onderhou en verkondig. 

Dieselfde begrip word ook in 1 Kronieke 25:8 met leerlinge of 

skoliere weergegee. 

Wat Jesus in die Israel van sy tyd aantref, was dus volgens Nel 

(1994:87) die Rabbynse Judaisme en hulle beskouing van leraar 

(rabbi/leerling, dissipel). Hierdie Rabbynse dissipelskap het 'n 

groat klem op die wet gele en op die oorlewering en interpretasie 

van die wet deur die Fariseers. Jesus het by verskeie geleenthede 

skerp hierop gereageer. 

Daar is opvallende verskille te bemerk tussen byvoorbeeld die 

dissipels van Jesus en die Rabbynse dissipels. Volgens Watson 

(1983:20) kon 'n Rabbynse dissipel sy eie leermeester kies en kon 

hy vrywillig by 'n skoal aansluit. Met Jesus se dissipels was dit 

anders. Bromiley (1985:560) wys daarop dat die inisiatief 

uitsluitlik van Jesus se kant af gekom het tydens hulle roeping. 

Die verhouding tussen Jesus en sy dissipels is dus 'n verhouding 

wat deur Jesus geskep is en wat deur sy Persoon beheers word. Die 

klem val dus op die Persoon van Jesus. Die ander groat verskil 

tussen Jesus se dissipels en die van die rabbies was dat Jesus 

se dissipels geroep was om te getuig. Volgens Bromiley (1985: 561) 

moes die rabbies se dissipels hulle lering oordra. Watson 

(1983:23) wys daarop dat Jesus se dissipels juis nie rabbies van 

sy leering moes wees nie, maar getuies van sy Persoon, van 

Homself. 

Volgens Nel (1994:88) verklaar hierdie waarheid die sterk klem 

op die woorde van Jesus en die verband met dissipelskap. "Omdat 

dit die woorde van Jesus is, die een met wie hulle in 'n 

allesbepalende verhouding van lojaliteit staan, het dit bindende 

gesag vir hulle as dissipels". 
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Daar is dus twee sake ten opsigte van dissipelskap wat belangrik 

is om raak te sien: 

aanvaarding in 'n persoonlike verhouding deur Hom wat jou 

tot hierdie verhouding met Hom geroep het, en 

- 'n roeping wat insluit dat jy binne die verhouding navolger 

en leerling is van die Een wat jou hiertoe geroep het 

naamlik God in Christus (Nel 1994:86). 

Die roeping tot 'n dissipel (akolotheo) druk dus 'n baie spesiale 

verhouding van die dissipel tot Jesus uit naamlik 'n verhouding 

wat op uitnodiging van Jesus geskied en groot koste en opoffering 

verg. Dit laat natuurlik die fokus op Jesus val wat waardig is 

dat soveel koste en opoff ering ter wille van Hom aangegaan word 

(Engelbrecht 1995:141). 

2.5.3 Die dissipels in die Evangelies 

Die dissipels of leerlinge van Jesus speel 'n belangrike rol in 

die Evangelies. Hulle word dan ook dikwels en tereg in die 

Evangelies voorgehou as voorbeelde vir Christene. Maar wie 

presies was die dissipels en hoe word hulle geteken in die 

Evangelies? Hierop kan nie 'n eenvoudige antwoord gegee word nie. 

Elkeen van die Evangelies teken die dissipels op 'n unieke wyse. 

2.5.3.1 Matteus 

Die dissipels word in Matteus op so 'n wyse uitgebeeld dat hulle 

as leerlinge van Jesus die klem volledig op Hom en sy leer laat 

val (Engelbrecht 1993:3). 

"Soos wat Jesus dissipels gemaak het, moet hulle ook op hulle 

beurt dissipels maak. Hulle volg Jesus nie net in die sin dat 

hulle agter Hom aangaan nie, maar as dissipels ter wille van sy 

persoon en sy saak" (Engelbrecht 1995:144). 

Hulle dien in baie opsigte vol gens Engelbrecht ( 1995: 144} as 

verlengstuk van Jesus en sy werk, maar anders as Jesus is hulle 
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feilbaar. Waar hulle faal, is daar egter nag steeds hulp vir 

hulle by Jesus. Hoe meer hulle Hom en sy leer verstaan, hoe meer 

kan hulle hulle rol as sy dissipels vervul. En as mense wat sy 

leer, sy lewe en sy dood verstaan, is hulle waardig om van ander 

dissipels soos hulleself te maak. 

Petrus is nie die belangrikste onder die dissipels nie, maar 

slegs die eerste onder die gelykes want oak Petrus is feilbaar, 

maar deur Jesus kan hy toegerus word om oak ander dissipels vir 

Christus te maak. En Judas wat een van die twaalf uitgesoektes 

is, is bewys daarvan dat dissipels nie volmaak is nie, maar dat 

berou die gepaste optrede vir onvolmaaktheid is (Engelbrecht 

1995:144). 

Die dissipels in Matteus is dus 'n voorbeeld 

deurdat hulle met die hulp van Jesus hulle 

ongeloof te bowe kan kom (Engelbrecht 1993:7). 

2.5.3.2 Markus 

vir Christene, 

kleingeloof en 

Die belangrikste aspek van Jesus se lewe wat die verteller in 

Markus aan die leser wil oordra, is die rol wat Jesus as 

martelaar speel: Sy lewenswerk is gerig daarop om homself ter 

wille van ander in die dood oar te gee. Volgens Hartin (1993:8) 

toon die verteller aan dat elke dissipel geroep is om soos Jesus 

hierdie rol uit te leef. Maar die groep dissipels binne die 

Evangelie van Markus word as "buitestaanders" geteken. 

Omdat hulle te behep was met hulleself en hulle eie ambisies, was 

die dissipels nie in staat om Jesus se lering te waardeer as die 

ware aard van God se regering nie. Ons word dus uitgedaag om 

hierdie f oute van die dissipels te vermy en om Jesus se voorbeeld 

na te doen. 

Die dissipels se voorbeeld moet dus vermy word en Jesus moet 

gevolg word. "Wie ookal agter my aan wil kom, moet homself 

verloen, sy kruis opneem en my volg"(8:34). Hierdie instruksie 
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was op Jesus se dissipels gerig, maar hulle het in gebreke gebly 

om die betekenis en die dringendheid daarvan te verstaan. 'n ware 

dissipel in Markus is vol gens Hartin ( 1993: 18) "om die een te 

wees wat die woorde van Jesus aanvaar." 

2.5.3.3 Lukas 

In Lukas hou dissipelskap ook verband met lyding. Volgens 

Scheffer (1993: 20) sluit die lyding dit wat die dissipels met 

hulle afvalligheid vir Jesus veroorsaak het in, sowel as die eie 

lyding wat hulle sou ervaar omdat hulle Jesus se volgelinge is. 

Die dissipels van Jesus was dood gewone mense wat nie net soms 

misluk het nie, maar wat ook deur hulle mislukkings tot Jesus se 

lyding bygedra het. Met die uitsondering van Judas, word hulle 

egter nooit so negatief deur Lukas geteken dat hulle ophou om 'n 

rol in die Koninkryk van God te speel nie. 

Jesus se lyding was immers diens ter wille van hulle. Hulle rol 

in die Koninkryk beteken egter dat hulle ingetrek word in Jesus 

se lyding en dat hulle ook ter wille van sy naam ly en soos Hy 

ly - tot bevryding van ander (Scheffer 1993:32). 

2.5.3.4 Johannes 

Die dissipels in Johannes tree op as voorbeelde van hoe dissipels 

behoort te lyk (Botha, P 1993:36). Nataniel is 'n voorbeeldige 

Jood hy sit onder die vyeboom. Dit is 'n uitdrukking wat 

gebruik is om die studie van die wet mee te beskryf. 

Tomas is die real is. Hy is prakties en dapper en kan die 

konsekwensies van baie dinge insien, soos om die ander dissipels 

(11:16) aan te moedig om saam met Jesus te gaan al sou dit hulle 

dood beteken. Judas is die een wat oral saam was, maar wat dan 

nog omdraai en verraad pleeg. Andreas is die een wat baie vrugte 

dra deur telkens mense na Jesus toe te bring. Filippus, nes 

Andreas, is ook 'n dissipel wat ander na Jesus toe bring. Petrus 



46 

is die sterk leier en die dissipel vir wie Jesus liefgehad het. 

Hy word as die ideale dissipel voorgehou. 

Volgens P Botha (1993:42) is die dissipels wat ons in Johannes 

le~~ ken dalk nie regtig soos wat hulle destyds in die antieke 

wereid was nie, maar eintlik soos mense van papier, wat die 

skrywer op sy eie manier geteken het met sy eie woorde. Tog moet 

ons hulle nie gering skat nie. Hulle is vir ons die aanduiding 

van wat die eerste Christene as belangrik in dissipelskap geag 

het en daarom behoort die dissipels van Johannes se Evangelie oak 

in vandag se gemeente te bly voortleef. 

2.5.3.5 Samevatting 

Die vier Evangelies bied elkeen 'n unieke uitbeelding van Jesus 

se dissipels. Hierdie afsonderlike verhale is toe te skryf aan 

elke evangelieskrywer se besondere perspektief. 

Daar was verskillende tradisies oor Jesus en sy volgelinge 

beskikbaar: nie almal was in elke gemeenskap bekend of ewe 

belangrik nie. Volgens E Botha (1993:56) het elke 

evangelieskrywer dus 'n eie merkwaardige verhaal tot stand 

gebring, alhoewel hulle in 'n sin dieselfde storie vertel. Vir 

ons is dit egter belangrik om die dissipels en hulle optrede raak 

te sien en om iets daaruit te leer vir ans eie dissipelskap. 

2.5.4 Die belang van dissipelskap vir evangelisasie 

"Today's pastor still cannot improve on what Jesus did. Modern 

pastors should follow his example. The greatest single 

contribution a pastor can make to a congregation is to develop 

a small group of disciples who become ministers and disciples 

themselves" (Snyder 1983:249). 

Dissipelskap is volgens Snyder (1983:247) 'n voorvereiste vir 'n 

gemeente wat wil groei. Dit is net 'n gemeente wat homself nie 
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Bybels reg verstaan nie, wat nie dissipels maak nie. 

George (1992:120) beklemtoon die feit dat 'n kleingroep wat 'n 

intieme f amilie atmosf eer het die beste plek is waar dissipels 

geny~ak word. 

Net soos wat Jesus sy dissipels na ham toe geroep het, het Hy 

hulle oak uitgestuur. "Discipleship must always be discipleship

in-movement-to-the-world. The disciple who will not lay down his 

life for the world and for the gospel of reconciliation is not 

worthy of being a follower of Jesus Christ" (Van Engen 1991:76). 

Volgens Lauw (1984:50) moet dissipelskap dus gesien word as 'n 

voortsetting van die "Missio Dei", God se sending na die wereld. 

Soos wat die Vader vir Jesus na die wereld toe gestuur het, stuur 

Hy sy dissipels. 

Nel (1994:89-94) wys op vier betekenisse wat dissipelskap vir die 

gemeente inhou: 

(i)Dissipelskap en lidmaatskap 

"Die wese van dissipelskap verplig die kerk tot 'n nuwe 

gehoorsaamheid ten opsigte van die verhouding dissipelskap I 
lidmaatskap. Niemand behoort werklik tot die gemeente van 

Christus wat nie deur die Middelaarswerk van Christus aan die 

Vader behoort nie. Die unieke van die Bybelse dissipelskap word 

vandag nag daarin gehandhaaf dat ans deur die Gees byeengeroep 

is - uitgeroep uit die wereld las van Christus en ingeroep in die 

volk van God" (Nel 1994: 89). 

Ons word deur die doop in hierdie gemeenskap ingelyf. In hierdie 

gemeenskap is ans almal leerlinge wat besig is om dissipels te 

word. George (1992:105) beskryf die opwinding en die motivering 

wat daar in die dinamika van die proses le, naamlik om dissipels 

te maak en om te sien hoe daardie dissipels leiers word en weer 

van ander dissipels maak. 
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"Verwaarlosing van die dissipel-dimensie van lidmaatskap het 

waarskynlik grootliks meegewerk aan die devaluering van begrippe 

soos lidmaatskap en selfs Christenskap. Mense (ook lidmate self) 

het waarskynlik dikwels die idee dat hulle aan die gemeente kan 

behoort soos aan 'n godsdienstige klub" (Nel 1994:90). Om erns 

te maak met dissipelskap in die gemeente kan hierdie proses van 

devaluering stuit en omkeer. 

(ii) Leerling word, wees en bly 

Dissipelskap beteken lewenslange navolging as leerling van en by 

Christus. "Die gemeente is tot 'n groat mate te tipeer as mense 

wat aanhoudend leer en ontdek: Wie God is, hoe Hy werk en wat Hy 

in ons en deur ons in sy wereld doen en wil doen. In die sin is 

geen gelowige iemand wat al aangekom het nie, maar soos mense wat 

aanhou leer" (Nel 1994: 91) . 

Dissipels is dus mense wat leer, maar hulle leer binne 'n 

verhouding. Dit wat Van Engen se (1991:153), sluit hierby 

aan:"Our educational programs in the Church must be understood 

to be the equipping of the people of God for a dynamically 

missional discipleship in service to the world." 

Gibbs (1982:221) le ook sterk klem op die toerusting en opleiding 

van lidmate vir hulle dienswerk. "The majority of church members 

have little understanding of their place and function as members 

within the body of Christ. For them belonging to a church means 

no more than turning up, singing up and paying up." Volgens horn 

moet daar baie meer klem op die toerusting en mobilisering van 

lidmate gele word. 

(iii) Egte dissipelskap 

"In navolging van Christus bind gelowiges ook onderling tot 'n 

hegte gemeenskap van dissipels. Die ervaring van verlossing is 

onvolledig sander 'n belewing van die gemeente as die gemeenskap 

van God se mense as korporatiewe agent van die Koninkryk" (Nel 
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1994:92). In die gemeente moet daar aan die kwaliteit van die 

gemeenskap van dissipels gewerk word. George (1992:154) 

beklemtoon dieselfde feit as hy se dat kerke in die toekoms meer 

en beter dissipels sal moet maak. 

"Sander die handhawing van die eise van dissipelskap verword die 

gemeenskap tot 'n goedkoop saamwees sander verbintenisse met 

mekaar tot onderlinge sorg, vermaning en diens. Vanuit die 

dissipelgemeenskap groei daar 'n visie vir die Koninkryk. Die 

dissipels hou die gedagte onder mekaar lewend dat hulle besig is 

om saam met mekaar en indi vidueel die Koning te volg" (Nel 

1994:92) 

(iv) Onderlinge dissipline 

"Dissipline of tug is byna onmoontlik in gemeentes waar daar nie 

intens met dissipelskap erns gemaak word nie" (Nel 1994: 94) . Waar 

gelowiges vanuit hulle verbondenheid met Christus 'n 

dissipelverbondenheid met mekaar het en ontwikkel, ontwikkel ook 

'n egte empatie wat sorg en vermaning insluit. 

Volgens Nel (1994:94) le die diepste grand vir gesonde dissipline 

in die onderlinge verbondenheid aan die Een wat die dissipels tot 

navolging geroep het. "Vanuit hierdie verhouding is die 

verhouding met die ander dissipels, wat deur dieselfde Een geroep 

is, tog vanselfsprekend. Binne die groep navolgers groei 

lojaliteit wat sterker as familiebande is. Wie daarom dissipline 

in die gemeente soek, en dit moet wel gesoek word, doen goed om 

te begin bou aan die dimensies wat in dissipelskap opgesluit le. 

In bogenoemde lig kan daarom met oortuiging gestel word dat 

dissipline nie tot dissipelskap lei nie, maar dat dissipelskap 

wel tot dissipline lei.'' 

2.5.5 Konklusie 

Vir Watson (1983:187) le die belang van dissipelskap daarin dat 

die gemeente weer by sy evangelisasie-opdrag uitkom. Tog beteken 
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dissipelskap nie dat elke lidmaat nou 'n evangelis word nie. "It 

is important to stress that not every Christian is called to be 

an evangelist. All are witnesses to Christ, all must be committed 

to the church's task of evangelism; but only some are 

ev<i;r:gelists." 

Dissipelskap is nie net 'n kursus wat vir 'n gemeente aangebied 

moet word, of 'n paar dinge wat die lidmate moet doen nie, dit 

is 'n manier van leef. Dit is 'n lewe in geloof en vertroue op 

God; dit vra 'n bepaalde integriteit van 'n mens; dit vra dat 'n 

mens op 'n bepaalde manier met Jesus identifiseer en die bron 

waaruit jy leef, moet die Christelike lief de wees (Watson 

1983 :212). 

2.6 Koinonia 

Koinonia is 'n sentrale begrip vir 'n gemeente wat homself as 

evangelis verstaan. Selfs die metafoor wat daar in die begrip 

ekklesia opgesluit le, dui op die koinoniale karakter wat elke 

gemeente behoort te he. 'n Gemeente is mense wat geroep is om 

saam te wees. Hulle is deur die Woord byeengeroep en hulle word 

deur die Gees en die Woord in stand gehou. 

Dit is veral in die Nuwe Testament wat die konsep die duidelikste 

uitkristalliseer omdat dit die persoon van Christus is wat die 

koinonia konstitueer. Die gelowiges het deel aan Christus, aan 

Sy lewe, maar ook aan die ganse Christusgebeure (kruis, graf, 

opstanding ens). "Thus at the beginning of the New Testament 

story, we find the picture of an intimate community bound 

together by an itinerant teacher from Nazareth" (Dudley en 

Hilgert 1987:23) 

Omdat die gelowiges deel het aan Christus, deel hulle ook in al 

die seeninge van die lewe, maar het hulle ook deel aan mekaar. 

Dit is onmoontlik om aan Christus deel te he en jou lewe vir jou 

medegelowiges te weier. Wie in Christus is, dra die vrug van 

koinonia. 
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Koinonia moet dus gesien word as die samebindende f aktor en die 

lewensaar van die gemeente. 'n Kerk wat arm is aan koinonia, 

sterf. 

Koinonia moet 'n integrale deel van al die bedieninge in die 

gemeente wees. Die erediens moet 'n kommunale karakter he en die 

sang moet koinonia bevorder. Die prediking moet besielde 

gemeenteprediking wees. 

Onderlinge verbondenheid moet ten alle tye bevorder word. Die 

Here vertrou immers sy gemeente met die verantwoordelikheid om 

mekaar te ondersteun. Die mees bekende vorm van koinonia is dalk 

die wyksbyeenkoms of die Bybelstudiegroep. "Many people relate 

well to this kind of group, with its focus on learning, because 

it provides a comfortable adaptation of the teaching focus 

they' re used to on Sundays. Caring and sharing must also be 

present, however, or else participants become intellectually and 

interpersonally sterile" (George 1992:118). 

'n Gesonde koinonia maak ook van 'n gemeente 'n suksesvolle 

evangeliserende gemeente. Nuwelinge en persone wat as gevolg van 

die evangeliserende werk van die gemeente begin inskakel, het 'n 

behoefte aan warmte en deernis. As hulle dit nie in die gemeente 

ontvang nie, sal hulle nie weer terugkom en inskakel nie. 

Koinonia kan dus evangelisasiewerk maak of breek. 

2.7 Prediking en erediens 

Die erediens is die geleentheid vir saamwees. Gelowiges kom saam 

in die Here se naam. En in die erediens ontmoet God dan sy 

gemeente. Tydens hierdie ontmoeting maak God homself aan sy 

gemeente bekend. "Als de tot ons sprekende God komt God ons 

nabij. Hij openbaart zijn naam en daarin het wonder van zijn 

aanwezig-zijn en gereed-zijn voor ons. Hij openbaart zijn 

waarheid als actuele werklikheid. Hij realiseert in dit alles het 

heil" ( Firet 1988: 109) . Die gemeente gaan leef dan weer uit 

hierdie ontmoeting in die wereld waar hulle verteenwoordigers en 
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beelddraers is van hierdie God wat hulle ontmoet het. 

Maar die erediens is oak 'n geleentheid vir koinonia. Ons is 

mekaar se broers en susters as gevolg van dit wat ans oudste 

Bro.E!r gedoen het en so ontmoet ans dan mekaar in die erediens. 

Die liturg moet in sy voorbereiding in gedagte hou dat die 

gemeente na die erediens kom om hulle God te ontmoet (nie hulle 

dominee nie) . Daarom moet by met toewyding en met entoesiasme die 

aanbieding hanteer sodat dit werklik vir die hele gemeente 'n 

koinoniale ervaring sal wees. 

Ten opsigte van die prediking moet die prediker onthou dat by 

namens God praat. Hy moet oak onthou dat by 'n draer van goeie 

nuus is. Daarom moet hy bo alles 'n betroubare en 'n getroue 

getuie wees. Dudley en Hilgert (1987:143) is van mening dat die 

prediking van die vroegste tye af al 'n vertoonvenster van die 

Woord is. Die styl en aanbieding van die predikers bet in elke 

nuwe tyd anders gelyk, maar die Woord bly dieselfde. 

"People are not made for preaching, but preaching for people. A 

finely crafted sermon that does not move people to respond to 

God's grace does not fulfill God's purpose for preaching. 

Preaching that does not give meaning, hope, and energy for living 

does not empower. People are not made to enjoy our beautiful 

worship services. Worship is given so God and worshiper can 

commune more deeply with each other" (Smith 1996:10). 

As daar aanvaar word dat die gemeente die evangelis is en dat 

gemeentelede buite-kerklikes saarnnooi kerk toe as deel van die 

gemeente se evangelisasieprogram, moet die vraag volgens Sweazey 

(1978:49) oak gevra word:"Can those who are brought into the life 

of your congregation come to know Christ there?" 

Dit plaas dus die verantwoordelikheid op die liturg om die 

erediens so in te rig en die prediking so te beplan dat dit nie 

net vir ingewydes 'n ontmoeting met God sal wees nie, maar juis 
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ook vir die wat Hom nog nie ontmoet het nie, of die wat leef asof 

hulle Hom nog nooit ontmoet het nie. 

2.8 Samevatting 

Hierdie hoof stuk het gepoog om in bree trekke na die wese en 

funksionering van 'n gemeente te kyk. Wanneer 'n mens verstaan 

hoe 'n evangeliserende gemeente se dissipelskap, koinonia, en 

erediens saam bydra tot die beter funksionering van die gemeente, 

sal 'n mens dalk ook makliker die gemeente kan begelei in sy 

bediening en groeiproses. In hoofstuk vyf sal daar weer na van 

hierdie sake toe teruggekeer word. 

Die volgende hoof stuk kyk na die veranderinge en na die 

sogenaamde paradigmaskuif wat besig is om plaas te vind en hoe 

dit die funksionering van die gemeente veral ten opsigte van 

evangelisasie raak. 
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PARADIGMAVERSKUIWING 

EN EVANGELISASIE 

Dinge is nie meer soos wat dit altyd was nie. Die kerk is besig 

om te verander. Evangelisasie is anders. Dissipelskap is anders. 

Die totale bediening is anders. Mense kom nie meer oor dieselfde 

redes kerk toe as in die verlede nie. Mense aanbid nie meer op 

dieselfde maniere nie. Mense het nie meer dieselfde lojaliteite, 

toewyding en dieselfde tipe spiritualiteit as altyd nie. Dit lyk 

asof alles in die kerk besig is om te verander (Woods 1996:5). 

Volgens Antonites (1990:313) staan teoloe gekonfronteer met die 

vraag of daar in die hedendaagse tyd 'n paradigma-verandering 

besig is om plaas te vind en of 'n nuwe paradigma besig is om te 

verskyn. 

Die opeenvolging van paradigmas geskied evolusioner by wyse van 

aanpassing en verandering. "Hoewel opeenvolgende paradigmas 

stadig in mekaar vloei, is die mens se bewuswording dat 'n vorige 

era onherroeplik verlaat is en dat jy jou nou in die oorgang na 

'n ander era bevind, nogal revolusioner van aard. Met ander 

woorde, vorentoe gesien lyk die proses na evolusie, maar terug 

gesien, het 'n revolusie plaasgevind. Dit is dan eers dat 'n mens 

met skok besef dat vroeere denkstrukture eenvoudig net nie meer 

relevant is nie en dat twee paradigmas wat mekaar opgevolg het, 

moeilik met mekaar versoenbaar is, hoewel die oue steeds langs 

die nuwe kan bly voortbestaan" (Van Aarde 1993:5). 

In hierdie hoofstuk word die fenomeen bespreek en daar word ook 

gevra na die uitwerking wat die paradigmaskuif op die lewe en 

werk van die kerk gaan he. 
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3.2 Wat is 'n paradigma? 

Volgens Rossouw (1990:43) is die begrip "paradigma" deur Thomas 

Kuhn gepopulariseer. "Paradigma" is 

"maatstok/meetinstrument" beteken. 

'n Griekse woord wat 

Vol gens Kuhn verb ind 

wetenskaplikes hulle gewoonlik tot een navorsingstradisie. 

Hierdie tradisie, tesame met die totaliteit van tersaaklike 

teoriee en metodologiese voorkeure en bevindings, noem hy 'n 

paradigma (Kuhn 1970:10). 

'n Paradigma bestaan volgens Kuhn uit "scientific achievements 

that were sufficiently unprecedented to attract an enduring group 

of adherents away from competing modes of activity" (Rosnow 

1981:4). Ouweneel (1994:5) beklemtoon die feit dat 'n paradigma 

nie sender 'n tradisie kan oorleef nie. 

Kuhn (Sing 1996:137) noem drie eienskappe van 'n paradigma:" 

- A dominant paradigm is seldom, if ever, stated explicitly; 

it exists unquestioned. 

- Once accepted, paradigms are clung to tenaciously by our 

mental apparatus. 

- The unfolding of a new paradigm is always discontinuous. 

Intellectual and emotional resistance will arise when a 

radical approach to understanding the world is presented." 

'n Paradigma, is volgens Antonites (1990:313), primer 'n 

perspektief, 'n bepaalde manier van sien of fokus. Die paradigma 

se dan ook wat jy gaan sien en wat nie, wat relevant is en wat 

nie. 

Hierby sluit Woods (1996:10) ook aan as hy se: "A paradigm is a 

way of viewing the working of a system. It is a method of sense 

making. A paradigm involves all of the ways that a group chooses 

to make sense about issues. So paradigms involve boundaries ... 

The grouping of acceptable forms of interpretations comprise a 

paradigm. A paradigm is the integration of all of the 'givens' 

or assumptions people make about issues". 
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Volgens Buitendag (1990:691) bied 'n goeie paradigma (soos 'n 

blokkiesraaisel) die leidrade vir moontlike oplossings. "Soos die 

blokkiesraaisel die antwoord beperk (4 af of 3 dwars), beperk die 

paradigma ook die moontlike oplossings. Daarom is 'n paradigma 

nie net 'n raamwerk waaruit gedink word nie, maar ook waarin. Dit 

bepaal dus ook die grense van moontlike antwoorde. Aan die hand 

hiervan word probleme dan op 'n sekere wyse gehanteer en 

oplossings aangebied." 

Nuwe paradigmas ontstaan nie oornag nie. Dit neem dekades en soms 

eeue om nuwe kontoere te ontwikkel (Van Wyk 1996:152). 

Volgens Van Wyk (1996:155) is daar in paradigmaverskuiwings altyd 

kontinuiteit en verandering. Dit is ewolusioner en rewolusioner. 

En gewoonlik volg twee reaksies daarop. Sommige opponeer dit 

verbete omdat ervaar word dat alles wat waarde het vernietig 

word. Ander oorreageer en wil totaal breek met all es in die 

verlede. 

3.3 'n Paradigmaskuif 

"If a paradigm involves a set of assumptions, then a paradigm 

shift is defined by a dramatic alteration in the set of 

assumptions held by a particular individual or group. . . many 

organizations have experienced paradigm shifts in recent years. 

People do not feel the same way toward a variety of institutions 

as they used to. The larger societal paradigm shift appears to 

have affected schools, hospitals, colleges, and service clubs. 

The church is not alone in its experiences of change" (Woods 

1996: 11) . 

'n Paradigmaverskuiwing vra volgens Edwards (1988:239) " a 

change in perception of how reality is constituted - particularly 

how socio-political reality and personal being are constituted. 

This implies a particular approach to praxis which is also a 

forward step in the actualisation of human personhood." 
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Volgens Van Aarde (1995a:20) hou 'n paradigmaverskuiwing verband 

met die radikale verandering van tydsgees waaraan die menslike 

mentaliteit nie ontsnap nie. "Tydsgees is nie konteksloos nie en 

ook nie net plaaslik van aard nie, maar dit is wereldwyd 

waarneembaar. Dit is ingebed in godsdienstige strukture en 

tegelykertyd ook in ekonomiese, politieke en kulturele 

instellings." 

Wat vandag ervaar word, is volgens Van Aarde (1995a:23) dat die 

moderne era besig is om in 'n nuwe era oor te gaan. 

Baie wetenskaplikes koppel die term "postmoderniteit" aan die 

nuwe paradigma. Daar heers volgens Van Aarde (1995a:15) selfs 'n 

debat daaroor of hierdie begrip die korrekte omskrywing is van 

die denkstruktuur wat besig is om vorm aan te neem. Van Aarde 

(1995a:15) is van mening dat die huidige era se aanvang 

teruggevoer kan word na die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) . 

"Hierdie . oorlog het direk daartoe aanleiding gegee dat daar 

wereldwyd 'n verskuiwing in sosiale stratifikasie plaasgevind 

het. Dit kan onder andere gesien word in die beeindiging van 

bykans alle prominente aristokratiese monargiee... en die 

opwaartse mobilisering van gemeenskappe op die grondvlak van 

samelewings ... in terme van politieke en ekonomiese verwagtings 

asook die vorming van 'n toenemend ekonomiese en politieke 

invloedryke verstedelikte middelklas wat hulle tussen die nuwe 

ekonomies-politieke heersers en die ondergeskiktes op die 

grondvlak bevind." 

Die totale werklikheid word geraak deur die veranderinge wat die 

paradigmaverskuiwing tot gevolg het. Ons leef in 'n wereld 

"waarin die wereld se probleme almal se probleme geword het. Ons 

kan derhalwe praat van die 'globalisasie' van die kultuur. Die 

wedersydse ontmoeting van die Eerste, die Tweede en Derde Wereld, 

die sinkretisering van Oosterse en Westerse kulture en 

godsdienste is deel daarvan. Dit is die tyd van die opkoms van 

bevrydingsbewegings en kontekstuele teologiee. In kort, dit is 

'n tyd wat gekenmerk word deur pluraliteit ten opsigte van 
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ervaring, interpretasie en praxis" (Van Aarde 1990:305). 

" a paradigm shift involves the adoption of a whole new set 

of assumptions" (Woods 1996:12) 

Wanne·er 'n mens praat van 'n paradigmaskuif, praat 'n mens ook 

noodwendig van veranderinge (Nolan 1990:97). 'n Verandering vind 

plaas wanneer iets verstel word om anders te wees as wat dit 

voorheen was. Dus veronderstel verandering dat iets onvolmaak, 

of nie reg was nie. 'n Paradigmaskuif is dan 'n verandering na 

"a new set of concepts, values, perceptions, beliefs, assumptions 

and practices" (Sing 1996:138). 

"Change until very recently has not been considered a virtue, but 

a sign of defect. God in much classical theology was regarded as 

immutable, unchanging, and unmoving, actus purus. And so there 

has been built into the Christian church something of an unstated 

(but deeply felt) assumption that change is not generally for the 

good, and that at best it is an admission of our inability to 

correspond to the character of the immutable God whom we worship" 

(Jinkins en Jinkins 1991:54). 

In die onlangse verlede het selfs hierdie statiese verstaan van 

God 'n paar veranderinge ondergaan. Mense het begin gemaklik raak 

met die idee dat God veranderinge toelaat. "Even those who 

continue to deny the possibility of mutability in the character 

of God ... often will admit to the desirability of change in the 

church as the church attempts to come to terms with its 

environment in obedience to God" (Jinkins en Jinkins 1991:55). 

3.4 Redes vir die paradigmaskuif 

Die kerk is midde in 'n paradigmaskuif wat volgens Woods 

(1996:17) hoofsaaklik deur drie faktore veroorsaak word: 

Die grootste oorsaak vir die paradigmaskuif is die nuwe 

verhouding tussen kerk en staat/gemeenskap. Dit lui 'n totaal 

nuwe era vir die kerk in. 
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Die tweede faktor hou verband met die herdefiniering van sukses 

deur die kerk. Die kerk het nie meer die lidmaatgetalle en 

hulpbronne wat dit in die verlede gehad het nie en dit verander 

die kerk se totale perspektief. 

Die derde faktor hou verband met die behoefte wat die kerk het 

om met 'n bepaalde groep te identifiseer en te polariseer teenoor 

'n ander groep. In 'n tyd van verandering wil niemand alleen 

staan nie, daarom groepeer die kerk ook maar. Dit kan negatief 

beleef word as 'n manier van kant kies teenoor 'n ander groep. 

Warner (1993:1075) is van mening dat dit die hele 

sekularisasieproses is wat die paradigma laat skuif. Hy noem die 

nuwe paradigma "die nuwe voluntarisme". Dit dui op die 

institusionele skeiding tussen kerk en staat en die daarmee 

gepaardgaande godsdiensvryheid vir die individu. Daar is 'n 

duidelike skuif weg van die kollektiewe na die individuele, veral 

as dit kom by kerklidmaatskap en godsdienstige betrokkenheid. 

Sekularisasie was in 'n sekere sin dwarsdeur die kerkgeskiedenis 

latent teenwoordig, maar in die onlangse verlede het die proses 

kragtig ingewerk op die beskouinge oor die kerk en fundamentele 

Christelike dogmas (Vorster 1994:314). 

Die sekularisasieparadigma bestaan volgens Tschannen (1991:400) 

ui t drie basiese elemente naamlik: differensiasie, rasionalisasie 

en verwereldliking. 

Die breuk tussen kerk en staat is byvoorbeeld 'n vorm van 

differensiasie. Die ekonomie funksioneer volgens sy eie rasionele 

inherent logiese manier. "The impact of these processes on the 

religious sphere itself causes it to lose some of its specificity 

and to become more wordly. Religious organizations start to cater 

to the psychological needs of their members" (Tschannen 

1991:401). Dit noem hy verwereldliking. 

Ander eienskappe van die sekularisasieparadigma is dat geloof 
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geprivatiseer raak. Dit beteken dat elke individu "as he is 

constantly moving between different institutional spheres related 

to incompatible world views, must build up his own interpretation 

of the world, which might include some kind of personalized 

rel~gion" (Tschannen 1991: 401) . Aan die ander kant word godsdiens 

oak weer so veralgemeen. Dit infiltreer die sekulere wereld en 

dit manifesteer byvoorbeeld in die ekonomie as kapitalisme en in 

die politiek as 'n burgergodsdiens. Voorts beleef ans oak die 

opkoms van 'n godsdienstige pluralisme. " As politically 

authority ceases to reinforce the authority of religion, the 

monopoly of religion crumbles, giving way to a number of 

competing denominations." 

'n Ander naam waarmee die samelewing van vandag beskryf word, is 

post-christelikheid. Waar 'n gelowige mens sy hulp van die Here 

verwag, verwag die post-christelike mens sy hulp van die 

ekonomie, wetenskap en politiek. Die post-christelike mens vind 

niks meer aan die kerk, aan godsdiens en aan God wat vir horn of 

haar betekenis bet nie "en neem gewoon daarvan afstand omdat dit 

vir horn niks beteken nie en hy, deur sy afstandneem, niks mis 

nie" (Nel 1991:195). 

Op hierdie pad is daar oak die ontstellende moontlikheid dat 

mense van die evangelie vervreem kan raak sander om van die kerk 

te vervreem. "Die moontlikheid bestaan dat iemand reeds ernstig 

van Christus vervreemd kan wees en leef sander om enige uiterlike 

tekens van kerkvervreemding te toon. Hierdie mens is meermale net 

so 'na-christelik' soos enige ander buitekerklike - al word daar 

nag 'binnekerklik' deelgeneem" (Nel 1991:196). 

3.5 Paradigmas in die kerk 

In die kerkgeskiedenis is daar volgens Mead (1993:8) drie 

paradigmas te onderskei te wete die paradigma van die apostoliese 

era, dan was daar die paradigma van die Christendom en dan 

beweer hy dat die tweede paradigma in ans tyd aan die verbrokkel 
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is. Die opvolg van die tweede paradigma is die derde paradigma. 

Niemand is nog presies seker oor hoe die derde era lyk nie. 

Die apostoliese era (30 tot 313 nC) word volgens Mead (1993:8) 

gekenmerk deur die volgende: die kerk begin om homself te 

definieer; die kerk doen evangelisasiewerk in sy onmiddelike 

omgewing; die kerk het duidelikheid begin kry oor wie was in en 

wie was uit. 

Die Christendom era (313 tot 1963) se kenmerke was die volgende: 

die grense tussen kerk en staat het verdwyn; die grense tussen 

die kerk en die gemeenskap het verdwyn; die kerk (sinodaal) het 

sendelinge namens die plaaslike gemeente gestuur om 

evangelisasiewerk te gaan doen; gemeentes het geografiese grense 

gekry; die kerk is in een struktuur verenig; van die lidmate is 

verwag om die kerk in alle opsigte te ondersteun. 

Volgens Dietterich (in Woods 1996:18) is die kerk tans met sy 

vierde paradigmaskuif besig: Die eerste era waarin die kerk 

geleef het, was die Vroee Kerk (30 tot 311 nC). Gedurende hierdie 

tyd het die kerk geleef volgens die gelykenisse van Jesus; die 

kerk het nie die status quo van die gemeenskap aanvaar nie; die 

kerk is deur die gemeenskap vervolg; om by die kerk aan te 

sluit, was 'n persoonlike risiko; die kerk het die geestelike 

gawes van die lidmate ontwikkel en gebruik. 

Die tweede fase was die Imperiale Kerk (311 tot 1789). Gedurende 

hierdie tyd is die vervolging teen die kerk gestaak; die kerk het 

nou die vervolgers geword; 'n totale gemeenskap is as Christene 

ge-etiketeer; die kerk het 'n instrument in die hand van die 

regering geword; staatskerke het ontstaan. 

Die derde era is die sogenaamde "Establishment Church" (1789 tot 

1960). Die kerk het in hierdie tyd begin om vinnig te groei, 

veral die hoofstroom denominasies; "Christen wees" en 

"landsburger wees" het sinonieme van mekaar geword; die kerk het 

die opvoeders en die politici aan die staat voorsien; en die 
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"haves" het vir die "have nots" middele gegee. 

Die nuwe paradigma noem Dietterich (in Woods 1996:19) die "Post

Establishment Church" (1960 tot vandag) . Die kenmerke van die 

kerk wat tot dusver afgelees kan word, is die volgende: vryheid 

om nie aan die kerk te behoort nie; wetenskaplike en tegnologiese 

vooruitgang; godsdienstige pluralisme; lidmate "shop" tussen die 

verskillende kerke; privatisering word die norm. 

Donovan (1992:215) is van oordeel dat die kerk wat ons vir die 

laaste klompie jare geken het, 'n kerk was wat hoofsaaklik deur 

die Industriele Revolusie beinvloed is. "The. Church has been 

galvinized 

Industrial 

by the methods, efficiency, power, and success of the 

Revolution into a form so rigid as to allow no 

deviation from it." 

Negatiewe aspekte wat deur Donovan (1992:217) uitgewys word as 

uitvloeisels van die Industriele Revolusie is onder andere wat 

hy 11 standardisasie 11 noem. " ... in our ministry, in our training 

for ministers in our seminaries. We consider that standardization 

and uniformity are essential." 

Ander negatiewe neweprodukte van die Industriele Revolusie is 

volgens horn die gesagstrukture wat daar in die kerk bestaan 

(1992:218), asook die neiging tot spesialisasie (1992:219). Dit 

het vir die kerk belangrik geword om spesialiste te he soos 

dogmatici, etici wetgeleerdes ens. "It is all this 

'specialization' which makes standardization possible, just as 

in industry. 11 

Nog 'n negatiewe gevolg is volgens Donovan (1992:221) die hele 

sentralisasiebeginsel. " ... - one central headquaters, national 

or international, where all final decisions were to be made on 

policy and administrative matters." 

Donovan (1992:216) stel dan voor dat ons in hierdie nuwe tyd nie 

moet probeer om die kerk te hervorm of te laat herleef nie, "what 
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we must become involved with is the refounding of the Church of 

Jesus Christ for our age." 

"The revolution in our time is the paradigm shift, the refounding 

of the church, which must come from the local churches; it will 

never come from central headquarters" (Donovan 1992:221). 

Met elke verandering in paradigma verander rolle en verhoudings, 

en mag verskuif. Nuwe strukture ontwikkel en nuwe rigtings word 

ingeslaan. Dinge wat van groat waarde was in 'n bepaalde era, 

raak uitgedien. Tye van verandering en van verskuiwings tussen 

paradigmas is tye van verwarring en onsekerheid. 

"Changes of paradigm are, by definition, matters of perception, 

feeling, world view, consciousness; they are not external changes 

like the levelling of a mountain. As a result, one of the most 

difficult realities we deal with is the fact that two people, 

living side by side, may face the same phenomenon, yet their 

perception may differ radically. Even worse, one individual may 

see part of reality through the Christendom Paradigm and the rest 

of life in quite a different way" (Mead 1993 :31). 

"Change in an evolutionary time does not occur everywhere at the 

same rate. Most organizational structures, as well as our own 

expectations assume that it is the same everywhere. Our 

denominations develop approaches intended to fit every situation 

and every congregation as if they were the same, and as if they 

all lived by the same schedule. That approach often produces 

answers that fit nowhere" (Mead 1993:71). 

3.6 Paradigmas en evangelisasie 

Omdat hierdie studie juis op die plek van evangelisasie in die 

funksionering van die gemeente fokus, gaan daar vervolgens gekyk 

word na hoe die verskillende paradigmas die kerk se 

evangelisasiewerk beinvloed het. 



64 

Mead (1993:5) som die probleme wat daar tans ten opsigte van 

evangelisasie bestaan soos volg op: "First our present confusion 

about mission hides the fact that we are facing a fundamental 

change in how we understand the mission of the church ... 

Second, local congregations are now being challenged to move from 

a passive, responding role in support of mission to a front-line, 

active role ... 

Third, we are being called to invent or reinvent structures 

and formes that will serve the new mission as well as the old 

vision ... we are being called to be midwives for a new church, 

working to help our present forms and structures give birth to 

forms appropriate for the new mission of the church". 

Die kerk is al vir die afgelope twee millenniums besig om te werk 

aan sy beeld na binne en na buite. "The church experienced a 

special pressure emerging from its belief that the Lord had given 

it a double-edged commandment - it was to engage with the world, 

to love the world, to serve the world, to convert the world. And 

yet it was also to maintain itself as in some sense 'distinct 

from' the world. It was to be a 'peculiar people', as Peter put 

it, but the peculiarity had much to do with caring and serving 

that world for God" (Mead 1993:9) 

Om die paradigmaverskuiwing ten opsigte van evangelisasie 

prakties te illustreer, word daar gekies vir Mead se indeling van 

die opeenvolging van die paradigmas. "Twice before in our 

history, a broad enough consensus developed about who the church 

was and how it related, in mission, to the world, so that a 

single vision became dominant ... 

faced such a complete upsetting of 

Twice before the church has 

the old paradigm that life was 

disrupted and structures were reordered to form a new one. In our 

time it is happening again" (Mead 1993: 9) . 

3.6.1 Die Apostoliese Paradigma 

Die eerste paar geslagte na Jesus se aardse lewe staan bekend as 

die apostoliese era. Jesus het voor sy hemelvaart 'n opdrag aan 
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sy volgelinge gegee dat hulle na al die nasies toe moet gaan 

(apostellein), die evangelie moet verkondig en die mense moet 

doop. 

Uit die literatuur van daardie tyd blyk dit dat daar verskillende 

style en verskillende strukture op verskillende plekke ontwikkel 

het om aan hierdie opdrag gehoorsaam te wees (Mead 1993: 10). 

Verskillende ampte en funksies het ook ontstaan, soos: apostels, 

ouderlinge, diakens, leermeesters en nog vele meer. 

Die vraag wat hulle voortdurend vir hulleself moes afvra, 

was: "Wie is ons in verhouding tot die random ons?" en "na wie toe 

is ons gestuur?" Hulle opdrag was om die goeie nuus van gene sing, 

liefde en redding in 'n vyandige wereld in te dra. 

Die kerk in die apostoliese era was primer die plaaslike gemeente 

wat uit die wereld "geroep" (ekklesia) is. Dit was 'n gemeente 

wat vanui.t die krag en waardes van Jesus self geleef het. 

Die gemeenskap waarin hierdie gemeente geleef het, was vyandig 

teenoor dit waarvoor die kerk gestaan het. Die wereld was nie 

maar net neutraal nie. Dit was bewustelik vyandig teenoor die 

kerk. Dit het in alle opsigte teenoor die geloofsgemeenskap te 

staan gekom. Die sendingopdrag was nie net iets wat sekere 

gelowiges daar ver moes verrig nie. Elke gelowige was 'n getuie 

(Steenkamp 1995: 614). 

Die gemeente was dus geroep om betrokke te raak by die 

gemeenskap, dit kon nie daaruit onttrek nie. "Put differently, 

the congregation came to see that its front door was frontier 

into mission" (Mead 1993:12). 

Die gemeentelike lewe was deur hierdie paradigma gevorm. Daar was 

'n defnitiewe "binnekant" en "buitekant". En dit was hierdie 

paradigma wat die evangelisasiewerk in die Apostoliese era bepaal 

het. 



66 

3.6.2 Die Christendom Paradigma 

Gedurende die vierde eeu het daar 'n nuwe paradigma begin 

ontwikkel. Dit het die nuwe paradigma nie net 'n paar geslagte 

ge~~s om gevestig te raak nie, maar letterlik 'n paar eeue. Die 

era is ingelei deur die bekering van keiser Konstantyn in die 

jaar 313 (Steenkamp 1995:615). 

Die fundamentele verskil tussen die Apostoliese paradigma en die 

nuwe paradigma was dat die kerk en die staat nou deur wetgewing 

een geword het. "The law removed the hostility from the 

environment but also made the environment and the church 

identical ... The congregation was the church; the church was the 

Empire. There was no boundary between people on the local scene, 

defining one group as 'church' and another as 'world'. The 

missionary frontier disappeared from the doorstep of the 

congregation and became, in effect, the political boundry of the 

society itself, far away" (Mead 1993:14). 

"Throughout Christendom, from the fourth century through the 

eighteenth century, Christians were organized in established 

churches. To be a citizen meant that a person was a member of the 

established church. Church membership was not something for a 

person to choose, or necessary even to think about" (Steward 

1988:72). 

Die implikasies hiervan vir die kerk was ingrypend. Die lidmaat 

van die gemeente was nou nie meer persoonlik betrokke by die 

sendingveld nie. Die lidmaat was nie meer langer 'n getuie in 'n 

vyandige wereld nie. Die lidmaat was nie meer veronderstel om 

anders te wees as die res van die landsburgers nie. Burgerskap 

van die staat en lidmaatskap van die kerk was so te se identies. 

Die implikasies van hierdie paradigmaskuif was verreikend vir die 

geloofsgemeenskap. Die staat het die missionere taak by die 

lidmate oorgeneem. Om heidene tot bekering te bring het dieselfde 

geword as om volke te oorwin vir die staat. Die plaaslike 
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gemeente het hoogstens 'n ondersteunende sisteem geword vir die 

missionere werk wat die kerk (staat) buite die landsgrense 

onderneem het (Steenkamp 1995:616). 

Ev':r:gelisasie was nie meer die verantwoordelikheid van die gewone 

lidmaat nie. Dit was deel van die buitelandse beleid van die 

regering. "Imperialism and mission, in this paradigm, were 

inseparable ... Imperialism, bad as we now see much of it to have 

been, was seen as identical with the mission of the church. 

'Onward Christian Soldiers', the marching song of nineteenth 

century imperialism, expresses the sentiment perfectly. If it 

embarrasses us today, it is because the Christendom Paradigm no 

longer works for us" (Mead 1993:15). 

Die gewone lidmaat se verantwoordelikheid as Christen het onder 

andere behels dat hy/sy 'n goeie en wetsgehoorsame landsburger 

moes wees; dat hy/sy gereeld belasting moes betaal; dat die staat 

ondersteun moes word in sy ekspansionalistiese ideale; en dat die 

hele stelsel deur die gebede van die gelowiges gedra moes word. 

Hierdie paradigma se belangrikheid vir ons le daarin dat die 

grootste deel van ons geslag se kerkleiers in die Christendom 

Paradigma groat geword het. In Suid-Afrika het hierdie paradigma 

sy doodsnikke in 1994 beleef met die oorname van die nuwe 

regering. Die kerk het feitlik oornag sy bevoorregte posisie in 

die samelewing en sy inspraak in die regering van die land 

verloor. 

3.6.3 Die nuwe era 

Die nuwe paradigma is nog nie in sy volle glorie met ons nie, 

"but as the new has begun to reveal itself, 

profoundly uncomfortable" (Mead 1993: 22) . 

(1973:19) bestaan daar nog "opmerkelijke 

it has made us 

Volgens Rahner 

resten van een 

traditioneel christendom, dat maatskappelijk bepaald was en voor 

een gedeelte zelfs in de maatschappij officiele erkenning genoot" 

voort in die nuwe paradigma. 
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Die begin van hierdie paradigma kan volgens Steenkamp (1995:617) 

teruggevoer word na die tyd van die Franse Revolusie. Tog het die 

werklike effek daarvan Europa eers van die begin van die tweede 

helfte van die twintigste eeu af getref, toe die werklikheid 

posgevat het dat kerk en wereld vir mekaar vreemd geword het. 

In Suid-Afrika het die nuwe paradigma die kerk getref met die 

veranderende politieke, ekonomiese en sosiale konteks wat sedert 

April 1994 sy merk begin maak het. 

William Willimon en Stanley Hauerwas ( 1990: 16) beskryf hulle 

persoonlike ervaring van die verandering in paradigma soos volg:" 

You see, our parents had never worry about whether we would grow 

up Christian. The church was the only show in town. On Sundays, 

the town closed down. One could not even buy a gallon of gas. 

There was a traffic jam on Sunday mornings at 9:45, when all went 

to their respective Sunday schools. By overlooking much that was 

wrong in that world it was a racially segregated world, 

remember people saw a world that looked good and right 

... Church, home, and state formed a national consortium that 

worked together to instill 'Christian values.' People grew up 

Christian simply by being lucky enough to be born in places like 

Greenville, South Carolina or Pleasant Grove, Texas ... 

When and how did we change? Although it may sound trivial, one 

of us is tempted to date the shift sometime on a Sunday evening 

in 1963. Then, in Greenville, South Carolina, in defiance of the 

state's time-honored blue laws, the Fox Theater opened on Sunday. 

Seven of us - regular attenders of the Methodist Youth Fellowship 

at Buncombe Street Church - made a pact to enter the front door 

of church, be seen, then quietly slip out of the back door and 

join John Wayne at the Fox. 

That evening has come to represent a watershed in the history of 

Christendom, South Carolina style. On that night, Greenville, 

South Carolina - the last pocket of resistanse to secularity in 

the Western world - served notice that it would no longer be prop 
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for the church ... The Fox Theater went head to head with the 

church over who would provide the world view for the young. That 

night in 1963, the Fox Theater won the opening skirmish." 

Sekularisasie het veroorsaak dat almal nie meer outomaties as 

Chris.tene aanvaar en beskou is nie. Die mens het al hoe meer 

mondig geword en self gekies. Ook teen God en teen die kerk en 

teen die tradisionele siening en waardesisteem waarvolgens die 

wereld gefunksioneer het. Die heidendom was nie nou net meer ver 

buite die landsgrense nie, maar dit het ingesypel en deel van die 

samelewing geword. 

Om hierdie rede het die frase "ministry of the laity" 'n 

slagspreuk van die nuwe paradigma geword. Niemand bevraagteken 

eers die nodigheid daarvan nie. In die Christendom paradigma was 

dit bykans ondenkbaar om van 'n tipe bediening deur die lidmate 

te praat. Daar is gepraat van die "priesterskap van die 

gelowiges" as 'n teologiese konsep maar "no one seemed to take 

seriously that the ordinary Christian person was called on to be 

anything other than simply a law-abiding citizen" (Mead 1993: 24) . 

"In spite of its familiarity to us, the ministry of the laity is 

very new in the church" (Mead 1993:24). Een van die implikasies 

daarvan is dat 'n landsburger en 'n lidmaat van die kerk nie meer 

noodwendig sinonieme is nie. 'n Lidmaat het nou 'n 

verantwoordelikheid teenoor die ander burgers van die land en dit 

is om teenoor hulle te getuig. As die lidmate 'n bediening het, 

beteken dit dat kerk en staat ook nie meer identies is nie. Die 

kerk is nou iets anders as die omgewing waarin hy leef. Dit het 

volgens Mead (1993:25) die volgende implikasies: 

'n Mens kan nie meer aanneem dat almal Christene is nie; 

- Die samelewing is nie meer 'n godsdienstige eenheid wat 

alma! dieselfde waardes uitleef nie; 

- Die voordeur van die kerk het 'n deur na die sendingveld 

geword. 

" some members of the congregation see the shift in ages and 
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paradigms and struggle to discover a better way. Right beside 

those persons in almost every congregation are some still living 

in the Christendom Paradigm, unaware of the changed age and 

unwilling to let go of the familiar past" (Mead 1993: 27) . 

In die verlede het die evangelisasiewerk van die kerk tussen twee 

pole gependulum. Die een pool was die "bekering van die wereld" 

en die ander pool was "om dienskneg in die wereld te wees. " Beide 

van hierdie terme kom direk uit Jesus se bediening. Hy het sy 

volgelinge geroep om na die wereld toe te gaan en mense tot aan 

die uiterstes van die aarde te bekeer, maar Hy het ook sy 

dissipels gestuur om almal se dienskneg te wees. Volgens Mead 

(1993:46) het albei hierdie pole sy gevare. 

Die positiewe kant van die "bekering pool" is dat dit mense 

daartoe bring om in 'n verhouding met God te leef, die evangelie 

te glo en deel te word van 'n gemeente. Die negatiewe van die 

pool is dat dit geslagte in die verlede gelei het tot 

godsdienstige en militere imperialisme. In ons dag word die 

imperialisme ideaal bereik deur sielkundige manipulasie en 

emosionele dwang in die vorm van evangelisasieveldtogte en massa 

saamtrekke. Baie verwys skepties daarna as 'n geleentheid om 

koppe te tel. 

Die positiewe kant van "dienskneg wees", is dat dit die wyse 

weerspieel waarop Jesus geleef het. Mense gee om vir diegene 

rondom hulle omdat Jesus omgee. "The fruits of this servanthood 

are impressive - school systems around the world, health and 

medical systems, the ability of tribes and peoples to communicate 

with one another through taught language, and a growing world

wide consensus about the value of the individual's well-being" 

(Mead 1993 :47). 

Die negatiewe kant hiervan is nie om te dwing en te manupileer 

soos by die "bekering pool" nie, maar om diepte en begronding van 

die diens te verloor. "It can degenerate into mere activism and 

'do-good-ism' when it loses its intimate link to the story and 
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example of Jesus" (Mead 1993 :47). 

Daar is nie 'n keuse te maak tussen die "bekering" -model en 

"dienskneg wees" nie. Dit is 'n polariteit waarvan die balans 

ingebou sal moet word in die nuwe manier waarop ans sal moet kerk 

wees:· 

Die ooreenkomste tussen die kerk van vandag en die vroee kerk in 

die apostoliese era word al hoe meer duidelik. Die kerk begin 

weer 'n visie kry vir die mense in sy onmiddelike omgewing wat 

buite staan. Die dae van "kerkdeure oopmaak en wag vir die mense 

om in te kom" is verby. Die kerk het sy greep verloor wat hy op 

die gemeenskap gehad het. "Slice it a hundred different ways, but 

the dominant aspect of the new era for today's church is the fact 

that today's society no longer respects the church as it used to" 

(Woods 1996:19). 

Volgens Steenkamp (1995:618) verskil die apostoliese paradigma 

van die nuwe paradigma in die sin dat eersgenoemde 'n dualistiese 

siening oar die kerk en wereld gehad het, terwyl laasgenoemde 'n 

meer refleksiewe siening het wat meer akkommoderend staan teenoor 

dit wat buite die kerk is. 

Die kerk van vandag sal moet besef dat elkeen wat by sy voordeur 

uitstap 'n tree in die sendingveld gee. Ons moet ans nie 

terugtrek in ans huise en kerke nie, maar die lig vir die wereld 

wees, waar ans eredienste, ans gemeentelewe en ans 

teenwoordigheid midde in die wereld, SOOS 'n lamp op 'n berg 

skyn. 

3.7 Die evangelisasieparadigma verskuif 

Bosch (1991:182) deel die geskiedenis van die Christendom in ses 

paradigmas wat elk 'n eie verstaan van die sending van die kerk 
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gehad het. Dit is: 

Die apokaliptiese paradigma van die vroee Christendom 

Die Hellenistiese paradigma van die patristiese periode 

Die Middeleeuse Rooms-Katolieke paradigma 

Die Protestantse paradigma 

Die Moderne Verligtingsparadigma 

'n Ontwikkelende ekumeniese paradigma 

In sy boek "Transforming mission" spandeer hy 168 bladsye om elk 

van die paradigmas te beskryf. Hy kom tot die konklusie dat die 

kerk sy bevoorregte posisie in die samelewing verloor het. "The 

once-so-close relationship between 'throne' and 'altar' ... has, 

in some instances, given way to an ever-increasing tension 

between the church and secular authorities" (Bosch 1991:364). 

Die kerk staar dus vandag 'n wereld in die oe wat fundamenteel 

verskil van alles wat die kerk tot op hede geken het. "This in 

itself calls for a new understanding of mission" (Bosch 

1991:366). Wanneer Bosch praat van die ontwikkelende ekumeniese 

paradigma sluit hy sterk aan by Song (1989:254) wat vra vir 'n 

paradigmaverskuiwing in die rigting van 'n hernude ekumenisiteit, 

want dit is hoe die kerk in die toekoms by die wereld betrokke 

sal kan raak. 

3.7.1 Metodes van evangelisasie 

In die verlede het die kerk altyd in makro terme oar 

evangelisasie gedink. Evangelisasie was 'n aktiwiteit van die 

kerk wat altyd tot 'n groat groep mense gerig is. Woods (1996:41) 

wys op vyf maniere waarop die kerk in die verlede evangelisasie 

gedoen het: 

Die eerste is die sogenaamde "veldtogte." Daar was 'n stadium toe 

die kerke gewerk het aan "herlewing." En deel van die 

herlewingsprogram was 'n evangelisasieveldtog. Massas mense is 

op plekke saamgetrek en dan het die prediker by herhaling gevra 

dat mense vorentoe moet kom as hulle tot bekering gekom het. 
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Billy Graham was veral bekend vir hierdie tipe evangelisasie. 

Later het daar nie meer so baie mense opgestaan en vorentoe gekom 

nie en toe het gemeentes opgehou met sulke herlewingsdienste en 

ev~~gelisasieveldtogte want mense het nie meer die vrymoedigheid 

om 'n keuse te maak te midde van so 'n groot skare nie. 

Die probleem met hierdie 

(1994:70) dat hoe meer 

benadering is volgens Van der Merwe 

'n mens aan 

blootgestel word hoe meer immuun raak 

probleem is ook dat die geloof 

hierdie massa-ervaring 

JY daarteen. 'n Verdere 

nie regtig individueel 

internaliseer nie. Dit bly 'n groepsgevoel en 'n groepsbelewenis. 

'n Tweede manier van evangelisasie in die verlede was gerig op 

die kinders van die kerk. Die kinders van lidmate is gesien as 

die toekoms van die kerk en daarom is hulle intensief bearbei. 

Vandag werk dit nie meer so nie, want kinders behoort nie 

noodwendig meer aan dieselfde kerk as hulle ouers nie. 

Inteendeel, dit lyk asof die kerk 'n hele geslag j ongmense 

verloor het. 

'n Derde wyse waarop die kerk evangelisasie gedoen het, was deur 

middel van sy gemeentelike aktiwiteite en programme soos 

Bybelstudie, omgeegroepe ens. Wanneer lidmate wat deel daaraan 

gehad het ander onbetrokkenes daarby betrek het, sou dit dalk as 

evangelisasie kon deurgaan, maar dit het selde gebeur. So, ook 

dit was nie 'n baie geslaagde evangelisasiepoging nie. 

Die probleem volgens Van der Merwe (1994:71) met veral 

kleingroepe is dat dit kwalik meer as ses persone kan hanteer. 

Intiemheid is dus baie belangrik en daarom is dit ook belangrik 

dat die samestelling van die groep nie te dikwels wissel nie. 

Die vierde evangelisasiemetode volgens Woods (1996:42) is 

"besoeke." Hy beskou deur-tot-deur evangelisasiebesoeke ook as 

'n vorm van massa evangelisasie omdat daar nie 'n vooraf 

verhouding bestaan tussen jou en die persoon aan wie se deur jy 
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gaan klop nie. Die deur-tot-deur metode is dalk die grootste 

enkele rede waarom evangelisasie deur sowel Christene as nie

Christene gehaat word. 

'n Vyfde manier waarop die kerk evangelisasie gedoen het, was om 

te wag dat die mense na die kerk toe moes kom. Die kerk was 

vriendelik teenoor almal en het gedink dat sy "vriendelike 

reputasie" mense sal lok. Dit was oak nie 'n geslaagde metode 

nie, want niemand daag sommer sander rede net by 'n kerk op nie. 

3.7.2 Relasionele evangelisasie 

"Though people have always received their salvation from God one 

by one, the church's focus has not always been.on the 'one.' But 

we are in the midst of a shift: to individualistic evangelism. 

The church is changing from mass evangelism to relational 

evangelism" (Woods 1996:40). 

Relasionele evangelisasie beteken dat 'n mens die evangelie van 

Jesus Christus deel met iemand vir wie jy omgee en met wie jy in 

'n verhouding staan. Daar was 'n tyd toe mense die evangelie met 

totale vreemdelinge gedeel het. Die wat nie oar die gawe beskik 

het om dit te kan doen nie, het swaar op die geleun wat dit wel 

kon doen om die kerk te laat groei. 

Vandag wil dit voorkom asof mens eers die reg moet verdien 

voordat jy met iemand oar die verlossing in Christus mag praat. 

Mens moet die reg verdien om te mag praat en om gehoor te word. 

Mense sal nie sommer meer oar die drumpel van die kerkdeur stap 

om na die evangelie te kom luister sander dat hulle genooi is 

deur iemand wat hulle vertrou nie. 

Relasionele evangelisasie is nie iets nuuts nie. Lidmate is al 

dikwels in die verlede oak aangemoedig om familie en vriende saam 

te bring kerk toe, maar in die verlede is dit gesien as iets 

addisioneels tot die gemeente se evangelisasieprogram. Wat anders 

is vir vandag, is dat dit nie meer iets addisioneel is nie. Dit 
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is die belangrikste manier waarop mense vandag in kontak met die 

evangelie kom. 

Dit word vandag algemeen aanvaar dat meer as 80% van alle 

kerkvervreemdes wat weer terug is in die kerk, teruggekom het 

deur die uitnodiging en lewensgetuienis van vriende. 

Buitestaanders word baie kere eers na Christene getrek en dan na 

Christus toe. Volgens Nel (1991:198) is daar vir die ongelowige 

wat nooit sy oog op 'n Bybelteks le nie, niks anders om te sien 

as net die lewens van die Christene wat die strate van die wereld 

bewandel nie. Hoe anders sal hulle kan sien wie God is as die 

lewensstyl van die gelowiges dit nie vir hulle wys nie. 

Die ongelowiges lees as't ware die Bybel deur die lewe van die 

gelowiges. Die lewensstyl van die gemeente behoort dus vir die 

ongelowiges die uitnodiging en aantrekkingskrag na die Here van 

die gemeente toe te wees (Nel 1991:202). Die gemeente is dus nie 

"a museum where saints are on display, but a hospital where 

sinners are having their disorders treated" (Sweazey 1978:2). 

Om die skeptisisme te oorwin wat daar dikwels teenoor die kerk 

bestaan, sal 'n gemeente eers moet bewys dat hy liefhet en 

werklik omgee voordat sy boodskap geglo en aanvaar sal word. 

"Most people share their love of God with others because they 

personally know what God has meant to them, and they want others 

to experience that same sense of joy and peace that only Christ 

gives ... They do not understand it until the concept has been 

demonstrated to them by someone they respect" (Woods 1996:44). 

Die kerk is volgens Nel (1991:198) die tolk van die liefde van 

God en die gemeente moet hierdie liefde in die taal van ons tyd 

vertolk en uitleef. 

Relasionele evangelisasie begin dus met 'n sigbare uitleef van 

God se liefde teenoor ander mense. Die leierskap van die gemeente 

moet daarop ingestel wees om uit te reik na ander, om vir ander 

te sorg, beide in die gemeente en in die gemeenskap. 
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"Relational evangelism can be introduced by the pastoral 

leadership of the church setting a tone for friendship and 

honest, caring relationships. I believe that a pastor can do more 

to foster evangelism in a church by promoting a warm and caring 

attitude and making it clear that every person who visits the 

church will be accepted for who he or she is, than by detailing 

numerous accounts of witnessing" (Woods 1996:45). 

Die evangelie hoef dus nie met 'n vooraf ingeoefende rympie by 

iemand se huis afgelaai te word nie. As die gemeente evangelis 

is en die kommunikatiewe gebeure in die erediens is daarvolgens 

ingerig, kan die totale gemeente soveel makliker en baie meer 

spontaan deel he aan evangelisasie. Dan kan evangelisasie so 

maklik wees soos om 'n vriend uit te nooi en op te laai om saam 

met jou kerk toe te gaan. Dit is nie binne almal se vermoe om die 

inhoud van die evangelie in 'n sinvolle gesprek met iemand anders 

te deel nie, maar elke mens beskik oor die vermoe om 'n 

uitnodiging tot iemand anders te rig. "Gaan Sondag saam met my 

kerk toe," is nie veel moeiliker as om te se: "Korn eet Vrydagaand 

by my," of "gaan fliek Saterdagoggend saam met my" nie. Elke mens 

is dus instaat om 'n uitnodigirig tot 'n ander mens te rig, veral 

as dit dalk die belangrikste uitnodiging van 'n leeftyd kan wees. 

'n Ui tnodiging na 'n geleentheid waartydens j ou vriend of 

familielid ook kan begin om in dieselfde ryk en vol verhouding 

met God te leef as waaruit jy leef. 

3.7.3 Evangelisasie is normale gemeentewerk 

Evangelisasie is 'n proses. Dit is 'n saadjie wat geplant word, 

water kry, groei en uiteindelik geoes word. Dit is nie 'n program 

op sy eie nie, maar dit is deel van die totale gemeentelike lewe. 

Dit is nie net 'n veldtog wat per geleentheid geloods word nie. 

"Every organization and activity in the church should be serving 

evangelism through their regular operations" (Sweazey 197 8: 49) . 

Evangelisasie vereis 'n holistiese benadering tot die lewe en 

werk van die gemeente. Dit vra onder andere die volgende: " (1) 
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helping people who visit your church feel accepted regardless of 

their background; (2) training those with the gift of evangelism 

to present the gospel to their friends; (3) encouraging others 

without the gift of evangelism to talk to their friends about 

what God means to them; (4) 

friends to church where they 

some format" (Woods 1996 :46). 

encouraging everyone to invite 

can hear the gospel presented in 

Dit is belangrik dat die totale gemeente hierdie visie op 

evangelisasie deel. Die gemeente moet vestaan wat dit beteken om 

evangelis te wees en hoe om vreemdelinge wat die erediens bywoon 

te laat tuis en welkom voel. 

In elke gemeente is daar volgens Woods (1996:47) ten minste 5 tot 

10% mense wat die vrymoedigheid het om met ander die evangelie 

verbaal te deel. Hulle moet benut word. 

Maar die 90 tot 95 % wat nie die gawe het nie, mag nie oorgesien 

word nie. Daar is weer ander dinge wat hulle kan en moet doen. 

Die hele gemeente is evangelis. 

Die hartklop van evangelisasie behels die aanmoediging van 

lidmate om die evangelie met vriende en familie te deel. In elke 

gemeente sal daar 'n klomp lidmate wees wat mens nooit saver sal 

kry om dit te doen nie. Maar die meerderheid sal egter gewillig 

wees om 'n vriend saam te nooi kerk toe. 

Woods (1996:49) haal statistiek aan van Roy Oswald om hierdie 

punt mee te staaf. In twee en twintig gemeentes is daar vraelyste 

aan nuwelinge versprei met die vraag daarop:"What brought you to 

this church?" en die antwoorde was soos volg: 

2% - 'n advertensie 

6% - 'n uitnodiging deur die pastor 

6% - 'n georganiseerde evangelisasie uireikaksie 

86% - 'n uitnodiging deur 'n vriend of 'n familielid. 

Wat belangrik is om raak te sien, is dat in 86% van die gevalle 



78 

het die uitnodiging van 'n vriend gekom en nie net sommer van 

enigiemand nie. 

Sjogren ( 1993: 30) maak in sy boek die opmerking: "It seems people 

don't necessarily remember what they are told of God's love, but 

they·never fotget what they have experienced of God's love." In 

hierdie sin sou mens kon se dat deur-tot-deur evangelisasie meer 

oor "telling" gaan, terwyl relasionele evangelisasie meer oor 

"experiencing" gaan. 

Die dae is vir altyd verby dat 'n enkele evangelis met sy 

evangelisasieveldtogte en preke 'n kerk numeries kon laat groei. 

3.8 Historiese Jesus-navorsing en die evangelisasieparadigma 

In 'n studie soos hierdie is dit ook nodig om kennis te neem van 

die histo.riese Jesus-navorsing wat deur Nuwe Testamentici gedoen 

word omdat dit ook 'n bepaalde lig op evangelisasie werp. 

Volgens Borg (1994:143) het die ouer verstaan van Jesus gepaard 

gegaan met 'n ouer siening oor evangelisasie, en die nuwer 

verstaan van Jesus gaan gevolglik gepaard met 'n nuwer verstaan 

van evangelisasie. 

Die motief vir evangelisasiewerk is dus nou gekoppel aan 'n 

bepaalde manier waarop Jesus verstaan word. In die ouer verstaan 

van Jesus was sy identiteit, doel en boodskap eenvoudig: Jesus 

was die enigste Seun van God. Sy doel was dat Hy moes sterf vir 

die sonde van die wereld en die boodskap was dat almal in horn 

moes glo. Die vernaamste skrifverwysing vir hierdie paradigma is 

Johannes 3:16. 

Dit gaan dus oor Jesus as die enigste weg tot redding en dat daar 

van sy volgelinge verwag word om mense na Christus toe en in die 

kerk in te lei. "Globally, it meant foriegn missions and, 

locally, it meant witnessing and church growth" (Borg 1994:145). 
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Die sekularisasieproses, kulturele relativisme en godsdienstige 

pluralisme het 'n verandering in hierdie manier van dink tot 

gevolg gehad. "For many Christians in mainline churches, the old 

motive for evangelism - saving souls for heaven through belief 

in Jesus Christ - is no more" (Borg 1994: 145 l . 

Dit plaas dan die vraag op die tafel:"If it is true that the 

older understanding of evangelism generated by the popular image 

of Jesus - converting people to believing in Jesus now for the 

sake of heaven later - is no longer persuasive and compelling, 

what then can be the motive for our evangelizing and, for what 

matter, the motive for people to respond to our evangelizing?" 

(Borg 1994:147). Historiese Jesus-navorsers is van mening dat die 

antwoord te vinde is in die visie oor die lewe wat die nuutste 

navoring gevind het in die boodskap en missie van Jesus. Hierdie 

visie van Jesus oor die lewe word duidelik wanneer mens na drie 

aspekte van die voor-Pase Jesus kyk naamlik na sy alternatiewe 

wysheid, sy verhouding met die Gees en die alternatiewe 

gemeenskap wat random horn gevorm het. 

Jesus word gesien as "die geesvervulde wysheidsleraar en geneser 

wat sy eie visie en belewenis van 'alternatiewe wysheid' deur 

middel van veral kernagtige simboliese spreuke, metaforiese 

vertellings, genesings en eksorsismes begin bekend maak het, en 

in sy eie lewe waar gemaak het ... 11 (Van Aarde 1995c:629). 

3.8.1 Die historiese Jesus en alternatiewe wysheid 

Dit is belangrik vir evangelisasie om na die "hoe" en die 11 wat 11 

van Jesus se wysheidsleringe te kyk om sodoende die visie vir die 

lewe te snap. 

Jesus het die mense in aforismes en in gelykenisse geleer. 

Aforismes is treffende 11 een-reeltjie 11 gesegdes en gelykenisse is 

kart stories. "The parables of Jesus bring together two different 

kinds of human experience: that of the ordinary world of everyday 

affairs and that of a universe of reflective meaning by which we 
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seek to articulate for ourselves the significance of what is 

going on ... The parable is thus an experience in comparison -

carrying our attention by means of the unexpected twist and turns 

of the story to see the relation between our ordinary lives and 

the normative claims or existential decisions the parable wishes 

to place before us" (Rohrbaugh 1978:69). Die punt waaroor dit 

in hierdie spreekwyses gaan, is dat dit uitnodigend van aard is. 

Dit nooi die hoorder om anders na 'n saak te kyk. 

"Aphorisms are arresting crystallizations of insight which invite 

further insight" (Borg 1994:147). "Jy kan nie twee here dien 

nie, " "Jy kan nie druiwe aan 'n doringstruik kry en vye aan 

dissels nie," "As een blinde 'n ander blinde lei, sal hulle nie 

altwee in die sloot val nie?" "Laat die dooies hulle eie dooies 

begrawe" - al hierdie gesegdes nooi die hoorder uit tot 'n dieper 

insig, om iets te sien wat hy andersins nie sou sien nie. 

Die strekking van 'n sin soos: "Jy kan nie twee here dien nie" 

en "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe", was skokkend en 

het die hoorders uitgelok tot nuwe persepsies oor ou 

konvensionele kultuuropvattings (Van Aarde 1996:478). 

Die gelykenisse werk op dieselfde wyse, bv die gelykenis wat se 

dat die koninkryk van God soos 'n vrou (dikwels as onrein beskou) 

is wat suurdeeg (onrein) by die meel inknie. 

'n Ander voorbeeld is die gelykenis wat die koninkryk van God 

vergelyk met die geringe en onrein mosterdsaad wat die groot, 

apokaliptiese boom verdring, verwysende na die wereldryke van 

Nebukadneser, die Farao en die koning van Assirie en die keiser 

van Rome (Van Aarde 1996:478). 

Die langer gelykenisse is uitnodigend op 'n ander manier. "They 

are genuine stories which could spun out at varying lengths, 

depending upon what the occasion permitted or called for ... As 

stories of some length, they invite the hearer to enter and 

experience the world of the story and then to see something in 
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the light of that story. 'Judge for yourself what is right,' 

Jesus says, and then a parable follows ... " (Borg 1994:148). 

Gelykenisse en aforismes is dus speekwyses wat 'n uitnodiging 

rig. Dit spreek 'n mens se verbeelding aan. Dit is die setel van 

jou Idees (denkbeelde oor die realiteit, jouself en oor die 

lewe). Die aanspraak wat hierdie kommunikasievorme op 'n mens 

maak, is nie "doen dit" nie, maar eerder "sien dit in hierdie 

lig." Dit nooi jou dus uit om anders na 'n saak te kyk. 

Dit is ook belangrik om te sien dat Jesus se wysheidsleringe nie 

outoriter is nie. As Jesus praat, klink dit nie soos 'n 

profetiese aankondiger of soos 'n goddelike wetgewer wat praat 

nie. Die gesag le in die inhoud van die aforisme of gelykenis 

self en in die vermoe wat dit besit om die verbeelding aan te 

spreek. "Kyk na die lelies van die veld" funksioneer tog op 

totaal 'n ander vlak as "Here are God's requirements for 

salvation" (Borg 1994:148). Die een is 'n uitnodiging en die 

ander 'n imperatief. 

Evangelisasie het baie hieruit te leer. Afgesien daarvan dat dit 

'n warm en vriendelike uitnodiging (nie 'n imperatief nie) moet 

rig om deel te word van die gemeenskap van Christus, moet daar 

ook rekening gehou word met die belangrikheid van beelde wat daar 

in die psige van die mens leef en moet daar na maniere gesoek 

word om mense uit te nooi om anders te begin kyk na die lewe. 

"Few (if any) of us will be able to do this in aphorisms and 

short stories as Jesus did, but the purpose which his rhetorical 

genius served can be honored: he invited people to see 

differently. 'The eye is the lamp of the body,' ... how we see 

makes all the difference in how we live our lives. Thus, in form, 

an evangelism shaped by what we can know of Jesus will be 

invitation to see differently - to see reality differently, our 

lives differently, and ourselves differently. Jesus used these 

invitational and provocative forms of speech to subvert 

conventional ways of seeing and living and to speak of an 

alternative vision of life. As a teacher of wisdom, Jesus was not 
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primarily a teacher of information, nor of religion and morals 

(what to believe and how to behave) , but a teacher of a way or 

path of transformation ... he taught a way of transformation from 

life in the world of conventional wisdom to a life centered in 

God" (Borg 1994:149). 

Teenoor hierdie alternatiewe wysheid wat Jesus leer, staan die 

konvensionele wysheid. Dit vorm die hart van elke kultuur. Dit 

bestaan uit die dinge wat as algemeen aanvaar word soos die 

wereldbeeld en etas. Dit is die dinge in 'n kultuur se sosiale 

konstruksie van die werklikheid en die internalisering daarvan 

deur die psige van elke individu behorende tot daardie kultuur. 

Konvensionele wysheid "embodies the central values of a culture, 

its understanding of what is wortwhile and its images of the good 

life ... (it) is intrinsically based on rewards and punishments. 

You reap what you sow, live this way and all will go well, the 

righteous will prosper - these are the constant messages of 

conventional wisdom" (Borg 1994:149). 

Verder het konvensionele wysheid oak 'n sosiale en 'n 

psigologiese dimensie. Sosiologies skep dit 'n wereld van 

hierargie en sosiale grense en psigologies vorm dit die basis vir 

beide jou identiteit en jou selfbeeld. Jy sien en glo wat jou 

kulturele paradigma jou toelaat om te sien en te glo. 

Jesus se alternatiewe wysheid "het 'n gans andere voorstelling 

gebied as die konvensionele oar die rol van die kultus, oar wat 

rein en onrein is, oar Leviet, priester en 

God teenwoordig is, oar vrouens en 

uitgestotenes" (Van Aarde 1996:478). 

Samaritaan, oar by wie 

kinders, heidene en 

Konvensionele wysheid het oak sy eie Godsbeeld wat by hierdie 

paradigma pas. God word primer gesien as wetgewer en regter. God 

stel die voorwaardes en hy forseer dit af. God word die een wat 

tevrede gestel moet word. Dit maak van 'n Christen se lewe 'n 

lewe van voorwaardes en voorskrifte. Die ouer vorm van 
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evangelisasie bet dan ook binne hierdie paradigma gefunksioneer: 

"Here's what you must do (or believe) to be saved" (Borg 

1994:150). 

Jesus hou 'n ander visie op die lewe aan ons voor. Sy boodskap 

impliseer 'n "subversion of the central convictions of 

conventional wisdom and invitation to a path of transformation 

that led to an alternative way of life" (Borg 1994:151). 

Jesus bet die koninkryk van God metaf ories herdef inieer in terme 

van 'n nie-hierargiese, denkbeeldige huishouding waarin al die 

lede van die familie op 'n gelyke wyse direkte toegang tot die 

Vader bet en die Vader vir diesulkes wat weet hoe arm hulle voor 

God is, omgee, en waarin hulle as denkbeeldige broers en susters 

van mekaar in gehoorsaamheid aan die wil van die Vader vir mekaar 

sorg dra (Van Aarde 1995c:629). 

Jesus bet die konvensionele wysheid van sy dag omvergewerp. Hy 

hou dit voor as die bree weg wat tot vernietiging lei. "He 

consistently undermined the focal points of his social world's 

conventional wisdom (weal th, honor, the patriarchal family, 

purity, religiosity), He subverted conventional wisdom's 

image of God as lawgiver and judge and regularly spoke of God as 

gracious and generous, as the intimate Abba ... Both his message 

and behavior proclaimed that God does not observe the standards 

and boundaries of conventional wisdom" (Borg 1994:151). 

Jesus bet nie net die konvensionele wysheid omvergewerp nie, by 

bet ook van 'n alternatiewe wysheid gepraat. Hy praat van 'n 

transformasie weg van 'n lewe in die wereld van die konvensionele 

wysheid na 'n lewe gesentreer in God. Om hierdie punt duidelik 

te maak, gebruik Hy die beeldspraak van "die hart" as die setel 

van 'n mens se diepste self. Dit is daar waar die verandering 

moet plaasvind. In die plek van harte wat verhard geword bet, is 

daar nuwe harte nodig. 'n Hart gesentreer in God. 

'n Ander beeld waarmee die alternatiewe wysheid geteken word, is 
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die dood. "This to is a metaphor for an internal transformation, 

a dying to the world of conventional wisdom as a center of one's 

concern and preoccupation. It is a striking and evocative 

metaphor for the path of spiritual transformation ... The path of 

death was also, of course, the path to new life - to a life 

centered in God." (Borg 1994: 151) . 

Wanneer daar oor evangelisasie vandag gepraat word, moet daar 

deeglik kennis geneem word van Jesus se alternatiewe wysheid. Dit 

is 'n uitdagende en aantreklike boodskap. Knegskap aan die 

konvensionele wysheid duur voort tot in ons moderne 

gesekulariseerde kultuur. Dit veroorsaak dat die lewe en die 

geloof vir baie mense 'n onbevredigende sware las word. Die goeie 

nuus van die evangeliserende boodskap is dat daar 'n alternatief 

is. Die weg waarvan Jesus praat, lei 'n mens weg uit 'n lewe van 

voorwaardes waaraan voldoen moet word na 'n lewe in verhouding 

met God. 

3.8.2 Die historiese Jesus en die Heilige Gees 

Die tweede belangrike punt wat Borg maak in sy besinning oor die 

historiese voor-Pase Jesus, wat vir evangelisasie belangrik is, 

is Jesus se verhouding met die Gees. Volgens horn was Jesus 'n 

"spirit person in the charismatic stream of Judaism, a God

intoxicated Jew, a Jewish mystic and healer ... My own claim is 

that Jesus' experiential relationship to the Spirit of God was 

the source of everything else he was - his activity as a healer, 

his perception as a teacher of wisdom, his passion as a social 

prophet, and his vision as a community founder. Thus, 'the 

Spirit' was an experiential reality for Jesus" (Borg 1994:152). 

Hieruit is drie belangrike sake af te lees vir eietydse 

evangelisasie. In die eerste plek leef ons in 'n tyd waar die 

bestaan van God nie meer as vanselfsprekend aanvaar word nie. "In 

this situation what can be known about Jesus can become a 

powerful testimony to the reality of the Spirit, not as a 

problematic article of belief, but as an element of experience" 
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(Borg 1994:153). 

As mens let op die sentraliteit van die Gees in Jesus se eie 

lewe, moet evangelisasie, in die tweede plek, "the experiental 

reality of the Spirit the foundation and center of our message" 

maak (Borg 1994:153) Sander God in die sentrum, maak 'n 

Christelike lewe nie eintlik sin nie. As ans onseker is oar die 

realiteit van God se bestaan, het ans eintlik geen boodskap om 

te verkondig nie. 

Derdens, verduidelik Jesus se verhouding met die Gees ans 

verstaan van sy alternatiewe wysheid. Sy alternatiewe wysheid, 

naamlik om God in die sentum van alles te he, was nie soseer 'n 

boodskap van "glo maar net in God" nie. Dit was eerder die 

boodskap wat evangelisasie oak vandag moet he, naamlik 'n 

uitnodiging om in 'n verhouding met die Gees van God te leef. 

"That relationship, as it deepens and grows over time, is the 

experiential content of living in accord with the alternative 

wisdom of Jesus. The path of transformation is life in the 

Spirit" (Borg 1994:153). 

3.8.3 Die historiese Jesus en gemeenskap 

Die laaste element van hierdie visie op die lewe wat in die voor

Pase Jesus se boodskap en missie te vinde is, is gemeenskap. Dit 

raak veral belangrik wanneer ans die feit in ag neem dat ans in 

die era van individualisme leef. Jesus se boodskap was egter nie 

individualisties nie, dit was juis 'n boodskap oar 'n 

alternatiewe visie op die lewe in gemeenskap. Hierdie visie word 

ondersteun deur die beweging wat random Hom ontstaan het. 

Hoe meer 'n mens leer van die eerste eeuse Joodse Palestina, hoe 

meer besef mens dat die Jesus-beweging 'n radikale beweging was. 

Palestina van daardie tyd was 'n sosiale wereld wat gekenmerk was 

deur skerp grense, veral random rykdom, reinheid, geslag en 

etnisiteit. Die hele samelewing was gekonstrueer random die 

polariteite van rein en onrein. Dit het veroorsaak dat daar oak 
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skerp grense was tussen sondaars en regverdiges; gesondes en 

siekes; heel en stukkend; mans en vrouens; arm en ryk, en Jood 

en heiden. Die inklusiwiteit van die Jesus-beweging in so 'n 

wereld was iets radikaals. "As a boundary-shattering movement, 

it was a new social reality with an alternative vision of human 

life-·in community. This, too, is connected to the Spirit: there 

is something boundary-shattering about the activity and 

experience of the Spirit" (Borg 1994: 154) . 

Die paradigma wat die sosiale lewe in Palestina gestruktureer 

het, was Lev 19:2 wat se:"Wees heilig, want Ek die Here julle God 

is heilig." Heiligheid is verstaan as reinheid en juis dit het 

die skerp grense tot gevolg gehad. Jesus eggo hierdie teks terwyl 

hy doelbewus die woorde verander. In Luk 6: 36 se Hy: "Wees 

barmhartig soos julle Vader barmhartig is." 

"To be compassionate is to be 'like a womb,' with its evocations 

of nourishing, life-giving, and encompassing. It is the opposite 

of purity in many ways, perhaps most notably in its 

inclusiveness. Concern with purity intrinsically creates 

boundaries; the life of compassion intrinsically reaches across 

boundaries. Like the Spirit, of which compassion is the primary 

fruit, compassion shatters boundaries. In short, the Jesus 

movement was a community of compassion, and to take Jesus 

seriously means to become part of such a community" (Borg 

1994: 154). 

Die motivering vir evangelisasie wat deur hierdie nuwe verstaan 

van Jesus na vore gebring word, is "the vision of life we find 

in Jesus. That is what we have to offer the world." Di t is 'n 

visie van die Christelike lewe as 'n verhouding met God. Ek hoef 

nie te wag totdat ek dood is voordat ek in die hemel by God kan 

wees nie. Ek kan nou reeds in 'n verhouding naby aan Hom leef. 

Sweazey (1978:26) stel dit so:"The purpose of evangelism is not 

to save people from dying without Christ, but to save them from 

living without him." 
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Jesus het dit in sy eie lewe waar gemaak dat God se 

"onbemiddelde' en 'paradoksale' teenwoordigheid 

nie alleen in die apokaliptiese sin daar 
manifesteer as 'n ontferming vir almal wat 

hier en n6ii (en 

en later nie) 

in die oe van 

selfgeregverdigdes niks is, niks het en niks jeens God en mens 

kan vergeld nie" (Van Aarde 1995c:629). 

In die ou paradigma het ons die Christelike lewe verstaan as 'n 

lewe van geloof, en evangelisasie was om ander tot geloof te lei. 

Die nuwer verstaan van Jesus lei daartoe dat ons die Christelike 

lewe sien as 'n verhouding met die dieselfde Gees wie Jesus ook 

geken het, en evangelisasie as 'n uitnodiging om in hierdie 

verhouding in te beweeg. 

Om dieselfde dalk anders te se: die ouer benadering tot 

evangelisasie het die feit beklemtoon dat 'n mens die Christelike 

verhale moes glo. Die nuwe benadering stel voor dat mens deel van 

die verhale moet word en daarin moet leef. "The message of 

evangelism is an invitation to enter into the community that 

tells these stories, sing these songs, celebrates these 

liturgies, and sees itself as living in relationship to the 

reality pointed to by these Scriptures, these symbols, and these 

sacraments" (Borg 1994:155) 

"The call of evangelism - to those of us inside of the church as 

well as to those outside of the church - is to enter into a 

relationship with the Spirit of God as mediated by the tradition 

so that our consciousness, perception, identity, and way of 

living are shaped by this story. The call of evangelism is to a 

deepening relationship with the Spirit" (Borg 1994:155). 

Verder, is dit 'n visie van die Christelike lewe as 'n weg van 

transformasie. Die verhouding met die Gees van God verander ons 

soos wat hierdie verhouding verstewig en verdiep. Dit maak ons 

deel van 'n reis. Die Christelike lewe is om op reis te wees saam 

met Jesus. Om 'n Christen te wees is dus om deel te wees van 

hierdie gemeenskap wat saam met Jesus op reis is, wat meer en 
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meer gevorm word deur sy visie en sy manier van lewe. 

In ans lewe as gemeenskap saam, sal ans lewe met God en met 

mekaar verander word. Die sluier is van ans gesigte af weggevat. 

Ons weerspieel die heerlikheid van die Here. Ons word al meer 

verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit is die 

werk van die Gees. Dit is die visie op die lewe wat ans in Jesus 

sien. En dit is wat ans het om die wereld aan te bied. Ons 

boodskap is dus: Korn saam met ons want ons het die weg gevind! 

Smaak - en sien dat dit goed is. 

3.9 'n Paradigmaskuif bring ook missionere uitdagings 

Een van die belangrikste uitdagings vir evangelisasie in hierdie 

nuwe paradigma, myns insiens, is dat dit kontekstueel moet wees. 

In hierdie verband maak Bosch (1992:417) die opmerking:"An 

evangelism which separates people from their context views the 

world not as a challenge but as a hindrance, devalues history, 

and has eyes only for the 'spiritual' or 'nonmaterial aspects of 

life' ... is spurious." 

Evangelisasie moet ook nie net gesien word as die aanleer van 'n 

nuwe etiek nie. Te veel kere word Christenskap voorgehou as 'n 

weerhouding van rook en drank, van gereelde erediensbywoning en 

Bybel lees. Dit kom dan daarop neer dat bekering sinoniem word 

met 'n aanvaarbare Westerse sosiale gedrag. 

Volgens Bosch (1992:417) is dit alles behalwe "authentic 

evangelism. It led to a conversion to the predominant culture, 

not to the Christ of the gospels. In much of the 'electronic 

church' materialism is baptized. The Jesus of revivalism appears 

to have more in common with the Chamber of Commerce and the 

entertainment world than with a simple cave in Bethlehem or a 

rugged cross on a barren hill." 

Dit bly altyd vir die kerk een van die grootste uitdagings in 

alle tye om nie 'n bepaalde kutuurwaarde te verkondig nie, maar 
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die evangelie. 

Volgens Dreyer (1996:180) word daar juis in tye van sosiale en 

kulturele omwentelinge dwarsdeur die kerkgeskiedenis telkens 

teruggevra na die verbindinge, rigtinggewende en onveranderlike 

boodskap en na die identiteit van 'n dinamiese geloofsgemeenskap 

wat hieruit moet lewe in veranderde tye. "In sulke tye voel 

individue en gemeenskappe dikwels dat hulle polities, ekonomies, 

moreel, maar ook kerklik-teologies vasgeval het; dat die ou 

standaard antwoorde en oplossings vir vrae net nie meer 

genoegsaam is nie. Die samehangende veilige wereld spat 

uitmekaar, soos onder andere Bybelse eksegese 

werklikheid, 

pluraliteit." 

monolitiese bedieningspatrone en 

en sosiale 

uitdyende 

Gedurende sulke onseker tye kies predikante, volgens Dreyer 

(1996: 180), gewoonlik een van drie moontlikhede: 6f hulle verlaat 

die bediening; 6f hulle val terug in 'n verdediging van die oue, 

gooi wal teen die nuwe, restoureer, maak krake reg en pas die 

metode aan, maar dit is vir die kerk 'n doodloopstraat; 6f hulle 

sien in die vasgeloopte situasie 'n uitdaging, 'n opening vir 

nuwe moontlikhede van omgaan met die teks en die tradisie, daarom 

'n nuwe klem op 'n dinamiese gemeente wat op plaaslike vlak die 

paslike antwoorde bied. 

Volgens Mead (1993:6) is dit nodig om in hierdie tyd te beweeg 

"ahead into a new paradigm of mission, rebuilding and reinventing 

the church as we go" (Mead 1993: 6) . 

Evangelisasie moet dus nie net gesein word " as recruiting church 

members, not just as offering individual souls to eternal 

salvation, and not as seeking to hasten the return of Christ" 

(Bosch 1992:418), maar dit moet altyd gesien word as deel van die 

grater sending van die kerk. Dit is nie net 'n sending van woorde 

nie, maar ook van dade. 

Omdat die omvang van die kerk se sending so omvattend en so 
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wydstrekkend is, is die koninkryk van God in al sy volheid die 

fokus van die kerk se missionere betrokkenheid in die wereld. In 

die kerk se sending na die wereld moet God se liefde vir en 

kommer oar die ganse wereld in al sy dimensies uitdrukking vind. 

Daarom is sending altyd kontekstueel, ingebed in die nood van die 

besondere tyd en plek. 

Al is sending 'n breer begrip as evangelisasie, soos reeds 

aangedui, kan evangelisasie steeds beskou word as die hart van 

die sending. "Sending omsluit oak ander betrokkenhede en 

geroepenhede van die kerk in die wereld, maar nooit mag daar 'n 

wig tussen die verskillende dimensies van sending ingedryf word 

nie. Evangelisering, sosiale diens, gemeenskapstigting is almal 

deel van dieselfde evangeliese uitwaartse beweging van die kerk 

tot die wereld en tot eer van God" (Kritzinger 1994:315). 

Bosch (1992:420) som sy definisie van evangelisasie op "as that 

dimension and activity of the church's mission which, by word and 

deed and in the light of particular conditions and a particular 

context, offers every person and community, everywhere, a valid 

opportunity to be directly challenged to a radical reorientation 

of their lives, a reorientation which involves such things as 

deliverance from slavery to the world and its powers; embracing 

Christ as Savior and Lord; becoming a living member of his 

community, the church; being enlisted into his service of 

reconciliation, peace, and justice on earth; and being committed 

to God's purpose of placing all things under the rule of Christ." 

In die realisering hiervan, is die funksionering en lewe van die 

plaaslike gemeente krities belangrik. Die gemeente is tog die 

plek waar mense met die kerk kontak maak en waar die kerk met die 

mense van die wereld kontak maak. 

In die nuwe paradigma en in die lig van veral Bosch se definisie 

van evangelisasie, is daar 'n he le paar rolle wat sal moet 

verander. Mead (1993:34) wys daarop dat dit juis as gevolg van 

rolveranderinge is dat baie predikante deesdae aan stres en die 
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uitbrandingsindroom ly. Die magsbasis en tradisionele rolle wat 

hulle verloor, veroorsaak angs, depressie en 'n woede. Dit voel 

vir baie predikante asof die reels in die middel van die spel 

besig is om te verander. Die paradigma waarin hulle opgelei is 

en die kerk waarin hulle georden is, is nou nie meer dieselfde 

nie eri baie predikante is onseker oor hoe hulle leiding in 

hierdie nuwe tyd moet gee. 

Net so ook is die rol van die lidmate besig om te verander. 'n 

Paar jaar gelede het elke lidmaat presies geweet wat van horn of 

haar verwag word. Lidmate moes loj aal teenoor die predikant 

gewees het en gesorg het dat die gemeente se begroting klop. 

Vandag word daar ook tiendes van j ou tyd en talente gevra. Vandag 

word die klem gele op die feit dat die lidmaat se eintlike 

dienswerk in die wereld le. Die kerklike debatte oor 

kontroversiele sake word nie meer vir die lidmate weggesteek nie, 

maar hulle neem deel daaraan. 

Die gemeente is nie meer die middelpunt van die samelewing nie. 

Dit word 'n organisasie soos al die ander. Oral kry gemeentes 

finansieel swaar en gemeentes kom al meer tot die besef dat die 

wereld buite die kerkdeure besig is om sendingveld te word. 

"In this climate, many respond by trying harder and harder to do 

the old thing better. They try to turn the clock back to the 

familiar dream of the Christendom Paradigm, working to resurrect 

an antiquarian institution" (Mead 1993:42). Ander probeer weer 

om 'n "bemarkbare" kerk te on twerp en hulle soek na dinge wat 

"werk." Tien stappe hiervoor en twaalf dinamiese aksies 

daarvoor ... 

"Congregations ... are living in a time in which landmarks have 

been erased and old ways have stopped working. We also live in 

a time when the answers have not yet become clear" (Mead 

1993 :42). 

"Our task is no less than the reinvention of the church. It may 
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take several generations. We will not see the end of it, but we 

must begin now" (Mead 1993:43). 

'n Belangrike faktor wat ons ook in hierdie nuwe tyd in gedagte 

moet hou, is die feit dat nie alle buite-kerklikes heidene of 

noodwendig onbekeerdes is nie. Baie buite-kerklikes het die kerk 

verlaat omdat hulle nare ervarings in die kerk beleef het. Hulle 

het nie die geloof prysgegee nie, net die kerk. "The unchurched 

remind us that we don't always do things right or make good 

impressions. But to face the outsider may reveal to us a range 

of needs our congregation must meet, and may challenge us to 

become more sensitive and intentional as congregations" (Steward 

1988:80). 

"The major market for evangelism is the previously churched; 

those who understand themselves already to be within the 

tradition, but who are not now active in any of its voluntary 

institutional expressions" (Steward 1988:80). 

"Each outdrop has a story about the church, which the church 

needs to hear" (Steward 1988:81). 

Die kerk is in die wereld, maar die wereld is ook in die kerk. 

Met hierdie stelling word die uitdaging aan die hermeneutiese 

debat van ons tyd volgens Dreyer (1996:181) omlyn. "De kerk moet 

immers temidden van deze wereld leven en haar opdracht vervullen. 

De wereld is begin- en eindpunt van haar beleid" (Rahner 

1973: 16). 

Binne die dialektiese spanningsveld van hierdie twee werklikhede, 

moet die gemeente in sy kerkwees sy identiteit soek en vind. 

3.9.1 Kontekstuele her:meneutiek 

Die term hermeneutiek is etimologies nou verwant aan Hermes in 

die Griekse mitologie. Hermes as die boodskapper van die gode, 
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het die opdrag gehad om die gode se boodskappe in menslik 

verstaanbare taal aan hulle oar te dra. Dus het hermeneutiek te 

doen met die verstaanbaar maak van 'n boodskap tussen twee totaal 

verskillende werelde. "Not only the different world of an ancient 

text, but also the different world of another person or a group 

of persons" (Muller 1991: 185) . 

Om dit te kan doen, moet die konteks van die Bybelse teks, maar 

ook die konteks waarin die kerk leef, ten volle verdiskonteer 

word. Kontekstuele hermeneutiek wek volgens Dreyer (1996:182) 

tradisioneel by die Hervormde kerk negatiewe konnotasies op. Want 

dit was juis die kontekstuele hermeneutiek wat aanleiding gegee 

het tot die teologie van bevryding en rewolusie, waarteen die 

kerk in die verlede verset gebied het, omdat dit in 'n politieke 

teologie ontaard het. 

Dreyer (1996:183) vra tereg:"Is die volkskerkgedagte, soos 

verwoord in ons kerklike geskrifte, nie juis in 'n sekere sin 

neerslag van 'n kontekstuele hermeneutiek nie? Die Hervormde Kerk 

het in 'n paging om die evangelieboodskap binne die Afrikanervolk 

inheems te laat word, juis kontekstuele hermeneutiek benadruk. 

In die kerk se vereenselwiging met die vryheidstrewe van die 

Afrikaner se geskiedenis, het die Hervormde Kerk die identiteit 

van die geloofsgemeenskap geartikuleer. Miskien het die kerk in 

die verlede toegelaat dat die konteks van die Afrikanervolk (ook 

politieke strukture) so dominant geword het in sy 'kontekstuele 

hermeneutiek' dat dit voorwaarde geword het vir die voortbestaan 

van die kerk. Met die ineenstorting van die politieke strukture 

wat die Afrikanervolk omlyn en geartikuleer het, ervaar die 

geloofsgemeenskap 'n bestaan in 'n vakuum en vind die Hervormde 

Kerk dit moeilik om in die verkondiging in 'n nuwe bedeling die 

identiteit van die gemeente te verwoord. Die bekende neiging kom 

weer na vore om, uit vrees vir die uitdaging, die klem te laat 

val op die geestelike en die innerlike ten koste van die sosiale 

relevansie. 11 

Volgens Dreyer (1996:183) word die volkskerkgedagte nie ongeldig 
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gemaak deur die feit dat politieke strukture die omlyning van die 

Afrikanervolk laat vervaag het nie. Andersyds beveel hy tog ook 

aan dat daar opnuut besin moet word hoe die kerk in die 

apostolaat na die omringende wereld buite die kerk gerig gaan 

word, omdat tradisionele strukture en afgrensings van groepe en 

rasse verdwyn het. 

Dreyer (1996:187) beveel aan dat die volkskerkgedagte onverkort 

gehandhaaf moet word, dat die opleiding van predikante om 

sendingwerk onder die verskillende swart volksgroepe te doen, 

moet voortgaan en dat evangelisasiewerk onder die volksgenote wat 

van die kerk vervreemd geraak het, nie gestaak kan word nie. 

Volgens horn moet die kerk ook rekening hou met 'n groepering wat 

in die Nuwe Suid-Afrika aan die ontstaan is wat hulleself nie aan 

'n bepaalde kultuurgroep wil koppel nie. Hierdie multikulturele 

groepering is aan die groei. Die kerk kan in sy apostolere 

verantwoordelikheid nie by hierdie werklikheid verbykyk nie. 

Gemeentes waar sulke gemeenskappe op hulle voorstoep is, sal met 

die evangelie daarheen moet uitreik. 

"Vir die Hervormde Kerk hou die 'nuwe' Suid-Afrika in dat daar 

oor die hele linie van die kerklike lewe nuut gedink sal moet 

word. Ons is geneig om daarvoor terug te deins, dit so lank as 

moontlik uit te stel, of te regresseer. So 'n houding moet ten 

alle koste vermy word. Moeilike tye en periodes van swaarkry was 

vir die kerk in die geskiedenis nog altyd heilsaam. Dit is 

tegelyk die geleentheid om van onnodige bagasie ontslae te raak, 

om weer oor die wesenlike te besin en om vanuit die geloof in God 

en sy toekoms met nuwe geloofskrag kerk te wees" (Dreyer 

1996: 188). 

Volgens Van Aarde (1995a:27) word ons in hierdie tyd opgeroep om 

aan ons lewens weer godsdienstig en gelowig sin te gee. "Ons word 

gevra om ons oe oop te maak vir multikulturele verskeidenheid. 

Ons moet insig daarin kry dat ons nie voels van eenderse vere is 

nie. Ons moet egter ook besef dat ons nie in isolasie kan lewe 
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nie. Ons het inwoners geword van die global village. Ons kan 

mekaar nie vermy nie. Terwyl ans van mekaar leer en wedersyds 

verryk word, waardeer ans mekaar se andersheid... God se 

evolusieproses van aanpassing en verandering gaan onverpoosd 

voort en ans as gelowiges sien onsself op grand van God se Woord 

as mense wat geroep is om bouers te wees." 

Die preekgebeure, wat daarop gemik is om 'n bepaalde konteks te 

transformeer, moet daarom die inherente sosiale dinamiek van 

hierdie bestaande en ontwikkelende raamwerk deeglik in berekening 

bring. Dit vra om goeie eksegese en 'n verantwoordelike sosiale 

analise (Muller 1992:28). 

"In 'n situasie van verandering is die openbare lewe juis die 

arena waarbinne 'n nuwe etas gebore moet word, waarin nuwe 

wegwysers vir die verwarde openbare lewe opgestel en nuwe drome 

vir die toekoms gedroom word. 'n Hermeneutiek wat in hierdie 

situasie die verkondiging wil dien, sal vroedvrou moet speel vir 

die geboorte van hierdie etas en hierdie drome" (Muller 1992: 28) . 

Kontekstuele hermeneutiek is 'n hermeneutiek wat 'n brug slaan 

tussen Woord en werklikheid, tussen eksegese en sosiale analise, 

tussen katedraal en markplein (Muller 1992: 29) . "Therefore socio

cultural and socio-political structures are not of peripherical 

importance to theology, but of central importance" (Muller 

1991: 185). 

Ui teindelik word 'n kontekstuele hermeneutiek 'n hermeneutiek van 

die verbeelding en fantasie. Dit beteken dat ans in die teks 

verbeeldingryk sal soek na tekens van hoop as basis vir die 

sosiale strategie van die kerk. Inderdaad 'n soeke na die spore 

van die God wat ans in die teks vorentoe roep, na Homself as Bron 

van die transformasie. Dan ontdek ans anderkant die konsepte 

spore van die imago Dei, die droom van God vir 'n nuwe wereld. 

Mense leef meer van beelde as van konsepte; daarom moet die 

hermeneutiek die prediking help om nuwe beelde te vind wat so 'n 

verbeelding opwek (Muller 1992:33) 
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3.9.2 Kontekstuele vernuwing 

"Ons kan nie meer omdraai nie en ons behoort ook nie vas te steek 

nie. Ons het 'n binnekerklike en 'n apostolere rol na buite om 

te vervul. Die geweldige veranderings 

bied ·· ui tdagings wat vir die kerk 

in elke sf eer van die lewe 

geleenthede is. Sodanige 

geleenthede het lanklaas so sterk vorendag gekom. Daar is, 

breedweg gesien, twee paaie wat die kerk kan loop: 6f ons kan 

besluit om die kerk aan die wereld te onttrek en die Westerse 

Wereld toelaat om die Christendom werklik as iets van die 

geskiedenis te laat word, 6f ons kan besluit om die kerk opnuut 

aan die evangelie van Jesus van Nasaret te laat verbind, die 

evangelie met krag en tot eer van God wereldwyd uit te leef, toe 

te laat dat dit verinheems in die kulture van die wereld en aan 

die Westerse samelewing nuwe sin te gee deur die na-oorlogse 

suspisie teen die ideologiese trekke van die Middeleeuse 

Christendom te omskep in hernude soeke na die lewendige God, die 

Vader van Jesus van Nasaret" (Van Aarde 1995b:SS). 

"Die anachroniese en vrugtelose onderskeiding Cussen sending en 

evangelisasie moet laat vaar word. Gemeentes moet die heidendom 

in eie omgewing raaksien en die Here se opdrag gehoorsaam ... 

Die teologiese opleidings moet oorweeg of daar bevredigende 

balans is Cussen teologiese vorming en arbeid en die opleiding 

van predikante vir die kerk" (Van Wyk 1996:160). 

Naas die apostolere uitdagings wat die kerk moet aanvaar, is daar 

ook ander probleme waarmee rekening gehou moet word naamlik 

die kwynende lidmaattal. Dit is veral die tradisionele 

denominasies wat deesdae baie lidmate verloor. 

Heyns (1996:633) maak in 'n artikel die opmerking dat 53 000 

lidmate weekliks die kerk in Europa en die VSA verlaat terwyl 

115 000 in Afrika weekliks Christene word. Die toekoms van die 

Christendom sal volgens horn dus in die Derde Wereld, en dan veral 

in Afrika, bepaal word. 
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Vele redes word aangebied vir die afname in lidmaat getalle. Die 

eerste rede wat Mundey (1991:156) aanvoer, is die opkoms van die 

sogenaamde nuwe voluntarisme. "For a variety of reasons, persons 

no longer affiliate with an organization (e.g., denomination) 

primarily because of heritage, tradition, or blind loyalty. 

Persons are tending to choose their affiliations." Vandag 11 shop" 

lidmate rand en vergelyk kerke soos wat hulle supermarkte se 

pryse met mekaar vergelyk. 'n Paar swak preke, of swak 

gemeentesang, of 'n deurmekaar moederskamer is al deesdae genoeg 

rede vir iemand om te begin uitkyk vir 'n ander gemeente. 

'n Tweede rede vir die afname in lidmaattal is die verstippeling 

van grense tussen verskillende kerklike groepe. Baie lidmate 

kan nie meer se wat die verskil is tussen byvoorbeeld die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk 

nie. Daarom beweeg hulle so maklik heen en weer tussen die twee, 

en dan is die argument gewoonlik dat daar "tog mos nie eintlik 

'n verskil" is nie. 

Ander redes is byvoorbeeld die steeds groeiende verstedeliking; 

die herlewing en oplewing in ander sogenaamde "sektariese" groepe 

en kerke; die tendens onder mense om eerder random ideologiese 

en teologiese kwessies te groepeer as random bepaalde 

denominasies. 

En dan is 'n verdere rede natuurlik oak die blatante nalaat van 

kerke om gehoorsaam te wees aan die opdrag tot evangelisasie. 

Al hierdie sake sal in die kerk se nadenke oar sy identiteit en 

opdrag aandag moet kry. 

3.9.3 Kontekstuele uitdagings 

Uitdagings wat die kerk sal moet aanvaar, is volgens Mundey onder 

andere die volgende: 

- om te fokus op missionere leiers 
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"With Protestantism moving to minority status, the image of 

living in a foreign land comes to mind ... we will be called to 

challenge and engage these strange new belief systems of the 

majority" (Mundey 1991: 158) . 

- om-·te midde van chaos te gedy 

- om daar te wees waar daar mense is 

- om jouself tot spesifieke teiken gehore te rig 

"No longer can we simply put up a church building, open the 

doors, and expect people to come in. Rather, a new strategy is 

in order, whereby we connect life within the church to the real 

needs of people outside the church. Since it is impossible to be 

all things to all people, the way ahead requires us to 'target' 

specific audiences, to identify their needs and to deploy 

specific ministries in their direction" (Mundey 1991:159). 

- om eietydse metodes en hulpmiddele te gebruik 

- om ononderhandelbaar oor kwaliteit te wees 

" there is little tolerance for mediocre ministry. This 

requires a radical 

Traditionally, the 

rethinking of church life and formation. 

church has been a place for 'leftovers' 

( 'leftover' furniture or equipment; 'leftover' energy). 

to be a place characterized by the Tomorrow's church will need 

very best. This requirement does not need to translate into 

elegance of 'showcasing.' It does, however, require a new 

attention to detail and a new level of excellence in all aspects 

of the church's program" (Mundey 1991: 160) . 

- om minder op die institusionele sy van die godsdiens te 

konsentreer 

Die post-moderne mens het "little empathy for an emphasis on 

'organized religion.' Savvy congregations, then, will view 

themselves as institutionally linked, but not institutionally 

bound. There's a big difference. Institutionally bound 
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congregations relate to their parent denomination in a co

dependent fashion ... Institutionally linked congregations will 

be accountable to their denominations but not dependent on them. 

They will 'think for themselves, ' making faith and tradition come 

alive in an indigenous and contemporary fashion" 

1991: 160) . 

- om die eintlike saak waaroor dit gaan te beklemtoon 

(Mundey 

Kerke hou hulle besig met baie dinge, maar die belangrikste saak 

waaroor di t gaan "is helping people connect with God. ' Given the 

spiritual hunger of our time, certain failure awaits us in our 

church development if we neglect our 'main thing.' People 

approach both new and existing congregations for one principal 

reason: to find God. Unless they meet people who know God and 

shed light on God's reality and fullness found in Jesus Christ, 

they will continue their search elsewhere" (Mundey 1991:161). 

- om mense te leer hoe om te leef 

Oorgangstye en tye van verandering soos die waarin ons leef, is 

gewoonlik ook onrustige tye. Tye van geweld, stres en 

onsekerhede. Mense skarrel om kop bo water te hou. Om in hierdie 

tye kerk te wees is 'n uitdaging. "Our worship and preaching must 

become more relevant, addressing the pain and struggle of real 

life. In worship, we need to make use of music which is lively 

and praise-oriented; and our preaching should accent the 

pragmatic, 'boosting' people into the work week with 'how to 

live' counsel" (Mundey 1991:161). 

"As we continue to cling to what we have always known and been, 

the tides of tomorrow are working in revers, tending to erode us, 

not energize us. There is an urgent need, then, for leadership 

to 'take to the water,' to wrestle with the currents, to embrace 

what is yet to be" (Mundey 1991: 162) . 
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3.10 Die Nuwe Suid-Afrikaanse paradigma 

Die kerk is nooit kerk in 'n vakuum nie, daarom is dit ook nodig 

om na die konteks te kyk waarin die kerk moet kerk wees. 

In aansluiting by Van Wyk (1996:157) word die volgende tendense 

aangestippel in die Nuwe Suid-Afrikaanse situasie: 

* Dit staan vas dat die partye en individue waaruit die 

huidige owerheid gevorm is, vir die meerderheid minder 

simpatiek teenoor die kerk is as wat dit in die geval 

van die vorige owerheid was. Dit beteken baie minder 

finansiele bevoorregting van die kerk. 

* Wat die verhouding van die Christelike geloof tot 

aanhangers van die ander wereldgodsdienste betref, is daar 

al lankal nuwe wendinge. Of ons dit bestempel as 'n vorm 

van sinkretisme, of as 'n herontwaking van die ander 

godsdienste en veral Islam, of as 'n strewe na 

godsdiensgelykheid of een godsdiens, of miskien net 'n 

aanvegting van die alleen-aanspraak op waarheid van 

Christene, maak nie saak nie. Die nuwe politieke bestel het 

aan hierdie tendens sterk stimulus verskaf, veral in die 

persoon van biskop Tutu. 

* Nog 'n gevolg mag wees dat die Afrikaanse kerke baie meer 

as in die verlede verdwerg kan raak in die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Na hulle stem en mening word minder gevra. 

Hulle geleenthede oor die media krimp. Hulle deelname aan 

regeringsbesluite oor veral die onderwys en maatskaplike sake 

bet totaal verdwyn. 

* Daar is gehoop dat die priesterskap van die gelowiges in 

die nuwe situasie sterker tot sy reg sal kom omdat baie 

verantwoordelikhede en dienste wat in die verlede op 

sinodale vlak hanteer is, sal terugskuif na die gemeente. 
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Tot dusver is min daarvan gemerk. 

* Die Afrikaanse kerke sal hulle moet aanpas in 'n situasie 

waar hulle gestroop is van steunstelsels en sekerhede uit 

die verlede. In die samelewing sal die kerke al meer in 'n 

minderheidsituasie verkeer. 

"Gemeentes moet besef dat die na binne gerigte gespook op 

oorlewing juis dit wat vermy wil word onafwendbaar naderbring. 

Daar moet gerigtheid kom op die wereld en die nasies. Kerklike 

strukture en bepalings wat hinder, moet opgeruim word" (Van Wyk 

1996: 159). 

Die Hervormde Kerk sal volgens Van Wyk (1996:163) moet besluit 

"of hy wil volstaan met sy sending op volksgerigte wyse en of hy 

terselfdertyd wil begin met 'n mul tikul turele sendingpraktyk waar 

al sy lidmate opgeroep word tot sending in eie omgewing, ook 

onder die ander rasse in die land; en hoe hy dan bekeerlinge van 

hierdie arbeid kerklik wil akkommodeer." 

Volgens Heyns (1997:33) het kerke juis in die Nuwe Suid-Afrika 

die roeping om die samelewing te kersten. Kerstening beteken vir 

Heyns (1997 :34) "die verandering van die samelewing sodat die 

Bybelse waarhede van liefde, geregtigheid, vryheid, diens, 

vertroue en sorg deel van die samelewing kan word sodat die 

samelewing 'n saamleef van liefde, geregtigheid ens. kan word." 

Kerstening is nie georganiseerde handelinge van die kerk nie, 

maar dit is die funksie van gelowiges wat deur kerke gevorm is 

vir hulle dienswerk daar waar hulle elke dag in die wereld leef 

en werk (Heyns 1997:34). 

3.11 Hoe om die paradigma te help skuif 

3.11.1 Toerusting 

" ... the future church will have to be even more intentional in 
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formation of its laity. Living in the world's ambiguous 

environment and attempting to act faithfully there, every church 

member is on the front line, frequently alone. . . Memorized 

answers will not be enough. Every local congregation will be 

called on to develop processes and programs to support laity on 

a life-long basis" (Mead 1993:50). 

Daar sal dus baie aandag aan toerusting en onderrig gegee moet 

word. "Empowering God's people, as individuals and as a 

community, is the foundation of fruitful ministry ... To empower 

someone is to release power in their lives• (Smith 1996: 9) . 

Dit beteken dat die kerk meer aandag aan sy agogiese arbeid sal 

moet gee. "Agogie is meer as mededelings oor reg en verkeerd, oor 

behoorlik en onbehoorlik, oor wat moet en wat moet nie; dit gaan 

daaroor dat leersituasies geskep moet word waar hierdie dinge 

gemodelleer word en in die praktiese lewe van die 

geloofsgemeenskap ingeoefen kan word. Dit gaan in Christelike 

agogie nie net om die saaklike 

sekere korrekte waardes nie; 

bepaling en artikulering 

die kerklike bediening 

van 

sal 

verantwoordelikheid moet aanvaar vir meer, nl die vorming van 'n 

deugsame geloofsgemeenskap en deugsame gelowiges" (Burger 

1994:88). 

Die prediking het ook 'n agogiese moment. Maar volgens Dreyer 

(1996:184) is die prediking veral in die Hervormde Kerk in die 

verlede oorvra. Die prediking moes alles doen en vermag. "In die 

vorige bedeling met sy onderbouende strukture, het dit nog tot 

'n mate geslaag, maar binne 'n nuwe bedeling moet ons weer nuut 

dink. Effektiewe leer in die geloofsgemeenskap vind nie volgens 

'n intellektuele model plaas nie, maar deur wat genoem sou kon 

word sosialisering." 

Volgens Burger (1994:89) is dit naief om te dink dat jy 'n mooi 

preek oor 'n saak kan hou en dat almal dit uiteindelik sal 

verstaan en van Maandag af gaan begin doen. Die prediking kan nie 

alleen die volle lading van die bedieningsvrag dra nie. 
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"As Christians, we find ourselves in possession of a heritage 

that has been preserved not only through words, but through the 

lives and blood of martyrs, apostles, and prophets. We are 

bearers of a gift, and if that gift is to be handed on in turn, 

then some activity of teaching, or in more religious language, 

the grace of teaching" (Harris:l988:40). 

'n Vraag wat ons vir onsself sal moet vra, is of die metodes van 

onderrig wat ons tot dusver gebruik bet, naamlik Bybelstudies, 

die erediens en kategese, effektief genoeg was. 

Die konteks bly altyd belangrik. As ons wil he dat ons kerk se 

onderrig sigbaar moet word en deur lidmate uitgeleef moet word, 

moet die onderrig self "be born in a particular setting, 

environment, or context, which is itself part of the world as a 

whole" (Harris 1988: 247) In ons geval is daardie konteks die 

plaaslike gemeente en gemeenskap self. 

Onderrig vind ook nie altyd net in 'n formele opset plaas nie. 

Dit is baie kere juis in die informele skakelings van lidmate 

onderling dat lidmate gestimuleer word om te dink, hulleself 

verbaal ui t te druk en meer uit te vind. "Informal 

conversation ... is an educational activity. It may facilitate 

thinking, belonging, and solving of specific problems. If 

informal conversation is valued, it also may serve to support and 

reinforce the formal aducational activities and programs of the 

congregation" (Foster 1988:225). Dit bied 'n veilige ruimte 

waarbinne lidmate alternatiewe en nuwe moontlikhede kan oorweeg. 

Indien 'n gemeente hierdie informele geprekke tussen lidmate 

aanmoedig en selfs aktiveer, bevorder dit terselfdertyd ook 

koinonia. " ... its significance may become even more and more 

obvious as we seek for ways together to maintain and renew the 

life of the church as a community of faith for and with the next 

generation" (Foster 1988 :237). 
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3.11.2 Kategese 

11 In kategese word katkisante begelei om hulleself met die 

gemeente te identifiseer. 'n Gemeente wat nie sigbaar 

evangelisasiewerk doen nie, kan nie van die katkisante verwag om 

te leer om evangelisasiewerk te doen nie. Die gemeente se 

evangelisasiewerk is byvoorbeeld sigbaar in die wyse waarop die 

eredienste ingerig word ... (De Koker 1997:6). 

Opleiding in evangelisasie behoort dus deel van die gemeente se 

toerustingsprogram te wees. Alle lidmate van die gemeente behoort 

deurlopend in leersituasies betrek te word waar die Skrif, die 

kerk se leer en lewe en die lidmaat se lewenswereld en lewensvrae 

in 'n hermeneutiese ontmoeting aangespreek word. 

Vir effektiewe kategese is daar toegeruste kategete nodig. "Die 

sleutelrol van die kategeet le in die verhoudingwat die kategeet 

met die kinders aanknoop. Hierdie verhouding word oor 'n tydperk 

van meer as slegs een jaar gekweek. Dit gaan oor die egte liefde 

wat die kategeet vir die kinders het - 'n liefde wat uitmond in 

voorbidding vir die kinders en in 'n belangstelling en 

betrokkenheid by die verskillende fasette van die kinders se 

menswees. In die konteks van hierdie verhouding doen die kategeet 

moeite om met die kinders te praat oor hulle persoonlike 

geloofsverhouding met die Here. Navorsing toon dat katkisante 

ontvanklik is om met hulle kategete in sulke verhoudings te 

staan, en dat daar ook baie kategete is wat dit regkry ... Binne 

hierdie verhouding modelleer kategete evangelisasie. . . Geloof 

word in die eerste instansie deur 'afkyk' en 'nadoen' aangeleer. 

Dit noodsaak deeglike keuring en toerusting van kategete (De 

Koker 1997:6) 

Wanneer daar van kleins af doelbewuste geloofsdeling-geleenthede 

in die kategese geskep word, sodat katkisante tydens 

leerervarings hulle geloof met mekaar deel, na mekaar se vreugdes 

en hartseer luister, en ook vir mekaar bid, vind indiensopleiding 
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in die kategese plaas. Evangelisasie behoort dus ook in 'n groot 

mate die fokus van kategese te wees. 

Daar sal dus ook meer erns gemaak moet word met kategese. Veral 

met die katkisasie van nuwe lidmate wat tot die gemeente 

toegevoeg word. Al hoe minder mense ken die Bybelse verhale. Daar 

moet dus in die kategese by blokkie nommer een begin word. 

3.11.3 Evangelisasie-opleiding 

"Evangelisasie-opleiding is deel van 'n groter sisteem, die 

evangeliserende gemeente. 'n Gemeente kan nie evangeliseer as die 

lidmate nie daarvoor opgelei is nie, en evangelisasie-opleiding 

kan nie plaasvind as al die gemeente se verskillende aktiwiteite 

nie 'n duidelike evangelisasie-dimensie het nie" (De Koker 

1997: 6) . 

Die gemeente se evangelisasiewerk is ook sigbaar in die manier 

waarop die gemeente se administrasie verrig word. "Goeie 

administrasie verseker dat nie van mense vergeet word nie. Daarby 

het 'n evangeliserende gemeente 'n duidelik geformuleerde 

evangelisasieteorie Die predikant van die gemeente speel 

waarskynlik 'n belangrike rol in die formulering van so 'n 

teorie" (De Koker 1997: 6) . 

"Metodologies gesien, speel die kleingroep ook 'n belangrike rol 

in opleiding in persoonlike evangelisasie. Die kleingroep is nie 

net 'n oefenplek vir evangelisasie nie, die groep kan mekaar deur 

hulle liefde, gebede en voorbeelde so ondersteun dat hulle mekaar 

se beste motivering vir die saak van evangelisasie word" (De 

Koker 1997:7). 

3.11.4 Weerstand afbreek 

Om te verander wek weerstand. En daarom is weerstand self die 
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grootste struikelblok vir verandering en die afbreek van 

weerstand die grootste uitdaging. Verster (1995:92) maan dat 

verandering en vernuwing altyd tot verheerliking van die Here van 

die kerk moet dien. 

Mead --( 1993: 60) noem die volgende areas as terreine waar vernuwe 

moet word, maar waar daar ook heftige weerstand bestaan: 

- Struktureel 

Die Christendom Paradigma bet sterk, konserwatiewe, 

institusionele raamwerke waarbinne dit beweeg, vaste 

leierskapspatrone, verhoudingsverwagtinge en finansiele 

sisteme. Hierdie strukture is juis geskep om 

voorspelbaarheid en sekuriteit te verseker. Eenvormigheid 

is aangemoedig en vaste ordes is hoog aangeskryf. 

- Leierskap 

Een van die kerk se groot struikelblokke is onbevoegde 

leiers. Daarmee word die gemeentelike leiers nie afgekraak 

nie, maar baie van hulle is nie toegerus en opgelei om in 

tye van verandering leiding te gee nie. 

Die onbevoegdheid van die leierskap word weerspieel in 

die onvermoe van die gemeente om kerk te wees in die nuwe 

omstandighede. 

- Persoonlike weerstand 

In elke mens bestaan daar 'n stuk persoonlike weerstand 

teen verandering. Verandering bet dieselfde emosionele 

uitwerking op 'n mens as wat bv die verlies van 'n 

geliefde bet naamlik: ontkenning van die werklikheid; 

depressie; onderhandeling oor 'n "nuwe" wat die "oue" moet 

vervang, en woede. 

- Teologiese opleiding 

Elke fakulteit beskik 

en studente wat elk 

hierdie tyd te gee. 

oor die kundigheid, denkers, talent 

'n bydrae kan maak om leiding in 
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- Die huidige strukture 

Die huidige organisasie en strukture en die mense 

daarin, verteenwoordig 'n enorme bran van energie en 

ervaring waaruit geput kan word. 

- Die lidmate self 

Die kerk sit elke Sondag vol lojale lidmate. Hulle glo in 

die saak wat deur die kerk verkondig word. Hulle is nog 

deel van die kerk omdat hulle deel van die kerk wil wees. 

Hulle is nie net daar as arbeidsveld nie, maar ook as 

arbeidsmag wat positief bestuur en aangewend moet word. 

- Die nuwe geslag 

In die kerk 

konsultante en 

is daar 

mense wat 

reeds genoeg 

die taal van 

entrepreneurs, 

verandering en 

vernuwing praat, wat kan help om die proses te fasiliteer 

en te begelei. 

3.11.S Eksperimente 

In die Christendom Paradigma het kerke hulleself ingerig om 

eenvormig in al 

bepaalde plek het 

die gemeentes te wees. 'n Gemeente op een 

geglo dat hy net soos 'n gemeente op totaal 'n 

ander plek moet wees wat sy bedieningstyl en gemeentelike aksies 

betref. Oral moet almal se programme omtrent dieselfde wees. 

"But in a time of change, when pressure and opportunity for 

change are not the same everywhere, we badly need innovators, 

people and groups who will take a stab at a new way with freedom 

to fail" (Mead 1993:73). 

Mens moet nie bang wees om te eksperimenteer nie. Mead (1993:74) 

se:"I am aware of two ways in wich we undercut the effectiveness 

of experimentation. In the first case we do not make a commitment 

that is sufficiently long. Change in religious institutions takes 

time ... Denominations and congregations also undercut 

experimentation by excessive turnover of leadership ... Even more 
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painful to me is the way we negate experiments by neglecting to 

capture and communicate what is learned. The church all too often 

walks away from pieces of its work with no effort to share its 

successes and failures. This is enormously wasteful." 

3.11;6 Verhoudings 

Van positiewe verhoudinge kom daar min tereg in 'n 

geinstitusionaliseerde samelewing. Die vaste strukture en rolle 

wat in so 'n samelewing geld, tesame met die voorspoedsgolf 

waarop die gemeenskap ry, skep volgens Burger (1995:40) die 

gevoel van 'n baie veilige en geborge lewe. As 'n mens vir 

jouself die regte plek en rol gevind het, is dit byna asof jy nie 

meer die ondersteuning van mense nodig het nie omdat die sisteem 

vir jou sorg. 

"Omdat mens in 'n voorspoedstyd 'n groot deel van jou toekoms op 

die instansies, die orde, die reels, die sisteem random jou bou, 

lei dit vanselfsprekend tot groot onsekerheid en selfs paniek 

wanneer die strukture onder jou inkalwer en plek moet maak vir 

ander" (Burger 1995:40). 

Die verandering in paradigma en die gepaardgaande onsekerheid sal 

volgens Burger (1995:41) die meeste mense vroeer of later bring 

by die beste substituut vir ons verlore geborgenheid, naamlik 

nuwe verhoudings en 'n verdiepte gemeenskap met ander mense. 

Alle interpersoonlike verhoudinge word belangriker in 'n 

oorgangstyd, veral ook die tussen die pastor en die lidmate. 

"Without a personal relationship between a minister and a people 

that is based upon a shared sense of spiritual and personal 

authenticity, there is no possibility for the constructive use 

of power or consensus for positive change. Unless a minister 

percieves as genuine the religious values and directedness of a 

congregation, and unless a people perceives as genuine the 

religious life of their minister, the two will remain 

fundamentally at odds" (Jinkins en Jinkins 1991:11). 
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3.11.7 Leierskap 

Wanneer ans dink aan verandering dan dink ans aan groei want 'n 

gemeente aanvaar nuwe uitdagings en stel nuwe doelwitte. "It is 

here, more than anyplace else, that our skills as leaders are 

called into question. To help us facilitate change as growth, we 

will do well to identify how changes occur in congregations and 

how we can facilitate positive changes" (Jinkins en Jinkins 

1991:68). 

Die geestelike gesondheid van die geloof sgemeenskap hang dus ten 

nouste saam met die aard van sy leierskap. Op die vraag: "Wat 

moet die aard van die leierskap wees wat daarin kan slaag om die 

kerk die onbekende toekoms in te lei?", antwoord Smit (1995:25) 

"' n styl van leierskap wat ans met die begrip begeleiding 

beskryf." 

Dit gaan daaroor dat 'n geloofsgemeenskap gehelp moet word om tot 

verstaan en verandering te kom (Smit 1995:26) 

Die leiers/ begeleiers moet volgens Smit (1995:30) mense wees -

wat in opregte liefde God by mense kan verteenwoordig; 

- wat mense kan help om vanuit die werklikheid van die 

opstanding te dink en te leef; 

- wat 'n gemeente kan help om prosesse en strukture te 

ontwikkel wat hulle lewe met mekaar en hulle bedieninge in 

die wereld kan bevorder; 

- wat die energie wat daar in 'n geloofsgemeenskap is, kan 

help ontsluit ter bevordering van die saak van Christus. 

3.11.8 Kennis van die proses 

Volgens Jinkins en Jinkins (1991:69) is daar drie fases waardeur 

'n organisasie gaan in 'n proses van verandering. Hulle noem dit 

"Unfreezing Changing (en) Refreezing." 

Ter wille van die opleiding en toerusting van die gemeente om sy 
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rol as evangelis te verstaan, is dit nodig om van die proses 

kortliks kennis te neem. 

Die doel met die ontvriesing is om die groep gereed te maak vir 

die verandering. Dit begin deur toerusting en onderrig waardeur 

nuwe inligting aan die groep oorgedra word. Hierdie nuwe 

inligting moet dan help om nuwe gesindhede te weeg te bring wat 

dan kan bydra tot 'n positiewe verandering. 

"Unfreezing involves a reinterpretation of the traditions, 

values, and goals of the congregation in order to ready the 

people to accept new possibilities. When unfreezing happens 

effectively, the group becomes motivated to make the change, that 

is, they come to own the change as a positive development and 

become committed to making it happen" (Jinkins en Jinkins 

1991:69). 

Wanneer die ontvriesing effektief gedoen is, is die gemeente 

gereed vir die verandering. Die nuwe model word aan die gemeente 

voorgehou en die gemeente identifiseer daarmee. Hierdie nuwe 

model word dan deur die gemeente geinternaliseer en as hulle eie 

aanvaar, toegepas op hulle omstandighede. 

Die veranderingsfase is 'n onstabiele periode vir die gemeente. 

"What is needed, therefore, is a process by which the newly

acquired change is integrated as a patterned behavior in the life 

of the congregation" (Jinkins en Jinkins 1991:71) Die fase 

waarin daar eienaarskap vir die nuwe model aanvaar word en die 

gemeente sy tradisies, waardes en doelwitte daarvolgens inrig, 

staan bekend as "refreezing." 

Die tye in hierdie hele proses wat die weerstand van die gemeente 

se kant af op sy ergste is, is tydens die ontvriesing en dan weer 

op die punt dat die veranderings gemaak word net voor die 

hervriesing. Tydens beide hierdie geleenthede word die individue 

in die groep gedwing om hulle selfverstaan as 'n groep te 

bevraagteken (Jinkins en Jinkins 1991: 71). 



111 

3.12 Slotopmerking 

In aansluiting by Enslin (1994:15) is ek van mening dat die hele 

paradigmaverskuiwing die potensiaal van groei en verdieping inhou 

naas die moontlikheid van verlies en vernietiging; die hele 

prentj ie is nie danker nie. 

Daar wag baie uitdagings vir die kerk, veral ook op die terrein 

van die evangelisasie. In die volgende hoofstuk word die huidige 

praxis ten opsigte van evangelisasie in die Nederduitsch 

Hervormde Kerk ondersoek. 
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EVANGELISASIEPRAKTYK IN DIE 

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK 

Die Raad vir Evangelisasie van die 

van Afrika is in 1979 gestig. 

Nederduitsch Hervormde Kerk 

Voor 1979 het daar twee 

afsonderlike rade bestaan naamlik die Raad vir Sektewese en die 

Raad vir Buitekerklikes. 

Die Raad vir Sektewese het al die verskillende sektariese 

bewegings bestudeer en voorligting en toerusting aan die Kerk 

gegee in die verband. Die Raad vir Buitekerklikes het hoofsaaklik 

met kerkvervreemdes gehandel en hulle is onder die opsig en tug 

van die Kerk hanteer. 

Georganiseerde evangelisasiewerk het dus vir die eerste keer in 

die Kerk van die grand af gekom met die samesmelting van die twee 

afsonderlike rade tot die Raad vir Evangelisasie. 

4.2 Bronne 

Die bronne wat gebruik is om hierdie empiriese ondersoek te kon 

doen, is die volgende: die jaarverslae waarmee kerkrade verslag 

lewer aan die ringsvergadering van die arbeid wat deur hulle in 

die betrokke j aar gedoen is, asook notules van die Algemene 

Kerkvergadering, notules van die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering en notules van die Raad vir Evangelisasie. 

4.3 Evangelisasie in die NHKA: 'n teoretiese ondersoek 

Tydens die 1979 Algemene Kerkvergadering is artikel IX van die 

Kerkwet onder die opskrif "Apostolaat van die Kerk" gewysig om 
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die nuutgestigde Raad vir Evangelisasie se taak te omskryf. Die 

artikel lees toe soos volg:"In die verwagting van die koninkryk 

van God, met die volmag van Jesus Christus die Here aan wie alle 

mag in die hemel en op aarde behoort en in gehoorsaamheid aan sy 

bevel: Gaan dan been na al die nasies toe en maak die mense my 

dissipels; doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle 

beveel het, vervul die Kerk sy apostoliese opdrag deur: 

die sending arbeid, 

die getuienis teenoor die Jade, 

die arbeid onder diegene wat van die evangelie vervreemd is, 

en die voortdurende arbeid aan die evangelisering en hervorming 

van die volkslewe" ( Notule van die Raad vir Evangelisasie 16 

Oktober 1979). 

Die Raad vir Evangelisasie het tydens sy vergadering van 14 

Augustus 1979 die volgende sake gestel:" a) Duidelike riglyne vir 

die arbeid moet opgestel word 

b) 'n Beleid vir die Kerk moet opgestel en voorgele word vir 

goedkeuring 

c) Die onderskeid tussen 'sending' en 'evangelisasie' moet 

duidelik uitgespel word. 

d) Definisie van wat die Kerk bedoel met 'Evangelisasiewerk' 

en 'Arbeid onder Buitekerklikes' ... 'n Studiekomitee moet 

ook die volgende ondersoek: a) Behoeftebepaling van waar 

standplase geskep behoort te word. 

bl Die instelling van 'n kursus in Evangelistiek by die 

Universiteit van Pretoria as deel van die BD studie. 

c) Die gebruikmaking van ouderlinge wat gepensioeneerd is as 

hulp vir die bearbeiding van buitekerklikes." 

Uit die vrae van die Raad vir Evangelisasie is dit duidelik dat 

daar voor 1979 geen georganiseerde evangelisasiewerk in die Kerk 

gedoen is nie, want daar is nie "riglyne vir die arbeid" nie; 

daar bestaan nie 'n "beleid" nie; die Kerk het nie 'n ''definisie 

van evangelisasiewerk" en wat daaronder verstaan word nie; daar 

moet 'n "behoeftebepaling" gedoen word en predikante is tot en 
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met 1979 nog glad nie in "Evangelistiek opgelei" nie. Op hierdie 

stadium het die Kerk ook nog nie besef dat evangelisasiewerk die 

opdrag aan en die taak van die hele gemeente is nie, daarom is 

die taak aan "gepensioeneerde ouderlinge" oorgelaat. 

Oktober 1979 beveel die Raad vir Evangelisasie by een van hulle 

vergaderings aan "dat elke gemeente waar nodig een ouderling sal 

afsonder wat as enigste taak het: dat hy dadelik alle nuwe 

intrekkers sal besoek, van die nodige inligting sal voorsien en 

aan die gemeente se werksaamhede bekend sal stel en aan die 

Kerkraad verslag van sy besoek sal gee." 

Hieruit sou mens kon aflei dat evangelisasiewerk aanvanklik 

bestaan het uit die besoek en inskakeling van nuwe intrekkers. 

Hierdie afleiding is nie te vergesog nie want 18jaar later is 

daar nog steeds gemeentes wat in hulle jaarverslae antwoord dat 

die gemeente se evangelisasie arbeid bestaan uit die besoek en 

inskakeling van nuwe intrekkers (Agenda: Ring van Klerksdorp 

1997) . 

By die eerste Algemene Kerkvergadering na 1979 is daar besluit 

dat "daar in elke gemeente 'n evangelisasietoerustingsprogram 

behoort te wees en dat die Raad vir Evangelisasie opdrag ontvang 

om so 'n toerustingsprogram met die nodige opvolgmateriaal daar 

te stel vir gebruik in die Kerk." 

In die notule van die vergadering van die Raad vir Evangelisasie 

gehou op 20 April 1983 staan die volgende ten opsigte van die 

verslae wat uit die gemeentes ontvang is: "Wat uit hierdie verslag 

hinder, is dat baie kerkrade negatief antwoord op die vraag of 

lidmate aangespoor word om evangelisasie te doen. 11 

Die Raad vir Evangelisasie en die verteenwoordigers uit die 

verskillende ringe het 'n gesamentlike vergadering op 11 November 

1983 gehou. In die notule staan daar:"i) Gemeentes en ringe maak 

nie erns met die vrae wat gevra word en die gegewens wat verstrek 
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word nie. 

ii) Baie min kommissies vir evangelisasie funksioneer. 

iii) Gemeentelede word nie by die werk betrek nie. 

iv) In baie ringe funksioneer die Ringsraad vir Evangelisasie 

glad nie." 

Vier jaar nadat die Raad vir Evangelisasie gestig is, lyk dit 

asof gemeentes nog "negatief" is oor evangelisasiewerk en asof 

daar nog nie veel van die grand af gekom het nie. Dit lyk ook 

asof gemeentelede steeds nie by die werk betrek word nie. 

By die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering se vergadering 

in September 1984 is die volgende berig:" Evangelisasie: uit die 

ringsverslae is dit duidelik dat hierdie faset van die Kerk se 

werksaarnhede nie die nodige aandag kry nie. Die redes hiervoor 

is oor die algemeen gebrek aan toerusting, en die afwagting van 

'n toerustingskursus en die belangeloosheid van lidmate en 

ampsdraers. In baie gemeentes bestaan daar geen 

evangelisasiewerkgroep nie. 

Besluit: ( 1) Kerkrade sal weer eens aangespoor word om 

voortdurend besig te wees met 'n evangelisasiegerigte sensus. (2) 

Kital sal versoek word om die daarstelling van 'n 

toerustingskursus te bespoedig. (3) Ringsuperintendente sal 

aangespoor word om alles in werking te stel om evangelisasiewerk 

te bevorder en te organiseer." 

Hierdie gemeentelike evangelisasietoerustingsprogram is opgestel 

en gedurende Maart 1986 amptelik deur die Kerk in gebruik geneem. 

Voortaan sou dit in die Kerk bekend staan as die GETP. 

Oor die ringsverslae van 1985 berig die Kommissie van die 

Algemene Kerkvergadering (September 1986) soos volg:" Verslae van 

ringskommissies rapporteer byna deurgaans dat daar nie veel tereg 

gekom het van evangelisasie in die ringe nie. Dit is ook tot 'n 

mate begryplik omdat die GETP in die Kerk afgewag is en die 

toerustingskursus eers in 1986 afgerond is. Daarby moet ingedagte 
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gehou word dat die kursus 'n indiensopleiding is en beperkte 

aantal mense kan akkommodeer." 

Die paradigma ten opsigte van die evangelisasiewerk van die Kerk 

het inderdaad begin skuif. Waar daar in 1979 nog nie eers 'n 

beleid of 'n definisie vir evangelisasiewerk bestaan het nie, is 

daar in 1986 'n toerustingskursus wat nie net op "gepensioeneerde 

ouderlinge" gerig is nie, maar wat ten doel het om lidmate toe 

te rus. 

Vergaderingbesluite verskuif paradigmas op papier, maar in die 

praktyk verander dinge nie so vinnig nie. Die Kommissie van die 

Algemene Kerkvergadering het in Maart 1988 die volgende oor die 

ringsverslae van 1987 berig:" Die Raad vir Evangelisasie 

rapporteer dat uit die verslae van die ringe blyk dat daar 

sommige ringe is waar predikante 'n negatiewe gesindheid het ten 

opsigte van GETP." 

Om hierdie probleem te ondervang besluit die September 1988-

vergadering van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering:" 

Die Werkgroep Gemeente Opbou het ook besluit op die indiening van 

'n beskrywingspunt waarmee die Algemene Kerkvergadering versoek 

word om meervoudige vorme van evangelisasie aan te beveel. 

Evangelisasie mag nie vir die Kerk net GETP beteken nie." 

Ook hierdie besluit is 'n stap vorentoe want die GETP spreek nie 

die laaste woord oor evangelisasie nie. Meervoudige vorme van 

evangelisasie waarvan die Kerk moet kennis neem, bestaan wel en 

kan ook met groat vrug deur die Kerk bestudeer en uiteindelik ook 

gebruik word. 

Gedurende Maart 1989 besluit die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering "dat GETP hersien behoort te word, nadat 

kommentaar daarop aangevra is." 

Tydens die Algemene Kerkvergadering van Junie 1989 besluit die 

vergadering dat "deurlopende evangelisasie-gerigte sensus 
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jaarliks in gemeentes gehou sal word. Ampsdraers en lidmate met 

behulp van o a die GETP toegerus sal word sodat opgespoorde 

persone met die oog op volwasse-kategese en inskakeling in die 

gemeentelike lewe, besoek en bearbei kan word." 

Verder besluit die vergadering oak "dat benewens GETP oak ander 

metodes van evangelisasie ontgin en benut sal word ... " 

Oar die jaarverslae van 1990 berig die Kornrnissie van die Algemene 

Kerkvergadering by sy September vergadering "dat evangelisasie

aangeleenthede behoorlike aandag geniet en dat Ringsvergaderings 

al hoe meer erns maak met evangelisasie. 11 

Waar dit voorheen berig is dat predikante se houding negatief 

teenoor evangelisasie was en dat daar min in gemeentes en ringe 

gebeur, kan daar nou berig word dat die sake "behoorlike" aandag 

geniet. Inderdaad 'n reuse stap vorentoe! 

Die notule van Junie 1992 se Algemene Kerkvergadering lees:" Die 

hersiene GETP word as evangelisasietoerustingspakket van die Kerk 

goedgekeur en aanvaar. Die ringsvergadering is verantwoordelik 

vir die uitvoering van die opdrag dat predikante lidmate sal 

toerus deur gebruikmaking van die bestaande goedgekeurde 

toerustingspakkette van die Kerk. Die Raad vir Evangelisasie kry 

opdrag om 'n toerustingspakket met die oog op jeugevangelisasie 

te ontwerp. Die evangelisasiewerkgroep in die gemeente werk onder 

die direkte toesig van die volle kerkraadsvergadering. Die 

kerkraad is direk verantwoordelik vir die keuring van die 

evangelisasiewerkers en die evangelisasiewerkgroep doen gereeld 

verslag aan die kerkraad. 11 

Die vergadering besluit voorts: 11 Die Kerk ondersoek en ontwikkel 

steeds meervoudige evangelisasieprogramme, evangelisasie-aksies 

en metodes. Die Kornrnissie van die AKV oorweeg strukture en 

metodes om die ooraanbod van jong predikante te kanaliseer in die 

rigting van evangelisasiestandplase en/of werkplekke wat tot 

standplase kan ontwikkel. Die vergadering beveel sterk aan dat 



'n werkgroep vir evangelisasie op gemeentevlak gestig word om 

beplanning, koordinering en evaluering van evangelisasie-aksies 

te doen en toerusting te gee met die oog op evangelisasie. Die 

werkswyse word gevestig dat bekwame, toegeruste persone op 

ringsvlak, en kundiges in breer kerkverband op gekoordineerde 

wyse ··sulke evangelisasieprogramme beplan en bestuur." 

Hierdie tipe besluite en aanbevelings wys dat daar tog, al is dit 

moeisaam, gevorder word met die werk en dat daar al hoe meer 

struktuur aan die saak gegee word. 

Tydens die Algemene Kerkvergadering van Junie 1995 is die 

volgende besluit geneem: "Die vergadering beklemtoon die 

belangrikheid van evangelisasie. Evangelisasie is egter nie net 

die arbeid wat deur 'n paar spesialiste op 'n spesifieke manier 

gedoen word nie. Die gemeente self is missionaris, dit beteken 

elke ampsdraer en elke lidmaat. Die lidmate moet ook op 

deurlopende basis toegerus word." 

Die vergadering besluit verder:" 

hartklop van die gemeente is, bly 

Aangesien die erediens die 

dit altyd die vertrekpunt en 

basis vir die Kerk se evangelisasie. 'n Groot evangeliserende 

krag gaan uit vanaf die erediens waar die Woord reg en konkreet 

verkondig word, en waar 'n werklike ontmoeting tussen die 

lewende God en die gemeente plaasvind. Elke gemeente doen moeite 

om besoekers en veral mense wat aan die rand van die kerk lewe, 

met hartlikheid en vriendelikheid te ontvang rondom die 

erediens ... Evangelisasie word 'n gereelde item op die agenda van 

die kerkraadsvergadering. In die lig van die goddelike opdrag en 

kwynende lidmaattal moet dinamiese evangelisasie-aksies in die 

Kerk gevestig word." 

In teorie het die Kerk al 'n geweldige ent vorentoe beweeg in sy 

visie ten opsigte van evangelisasie. Toe daar in 1979 oor 

evangelisasiewerk begin praat is, is daar gereken dat 'n paar 

"gepensioeneerde ouderlinge" vir die werk afgesonder moet word. 

Op hierdie stadium besef die Kerk al dat die "gemeente die 
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missionaris" is en dat elke lidmaat toegerus moet word om die 

taak te kan verrig. Die Kerk besef ook dat die erediens die 

vertrekpunt is en dat die atmosfeer in die erediens 

evangelisasiewerk kan bevorder of benadeel. 

In die nuwe Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika, wat tydens 'n buitengewone vergadering gedurende Junie 

1997 aanvaar is, word evangelisasie ingedeel as een van die 

verkondigingsgestaltes van die Kerk. Dit word dus nie meer as 

iets afsonderliks gesien soos wat dit in die ou Kerkwet die geval 

was nie. Dit word nou in dieselfde asem genoem as kategese, die 

sakramente en die Woordverkondiging op 'n Sondag in die erediens. 

Dit bevestig die paradigmaskuif wat daar tog wel in die Kerk 

plaasgevind het. Evangelisasie is deel van die normale 

gemeentelike lewe soos al die ander verkondigingsgestaltes. 

'n Jammerte is egter dat die tradisionele onderskeid tussen 

sending en evangelisasie steeds gehandhaaf word. Van sending se 

die Kerk: "Die Kerk dra die evangelie ui t na al le mense van ander, 

of geen, godsdienstige oortuigings nie. Vir die doel lei die Kerk 

evangeliste, sendelinge, predikante en werkkragte op aan die 

Hervormde Teologiese Opleiding. Bekeerlinge word op 'n ordelike 

wyse in gemeentes byeengebring, en die Kerk ondersteun die kerke 

en gemeentes wat deur die Kerk se sendingwerk ontstaan het." 

Van evangelisasie word gese:"Die kerk doen evangelisasie sodat 

kerkvervreemdes en kerkloses die evangelie kan glo en in die 

gemeente opgeneem word." 

Die verskil is dus dat mense wat as gevolg van evangelisasiewerk 

tot bekering kom in gemeentes van die Kerk opgeneem word en mense 

wat as gevolg van sendingarbeid tot bekering kom in afsonderlike 

gemeentes en kerke opgeneem word. 

Die onderskeid tussen die twee begrippe word myns insiens 

gehandhaaf op grand van die Kerk se kerkbegrip naamlik dat dit 

'n volkskerk is. Daaronder verstaan die Kerk dat hy 'n kerk is 
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met 'n eie kerklike kultuur, geskiedenis, taal en tradisie wat 

geroepe is tot die verkondiging van die evangelie aan die 

Afrikanervolk en tegelyk aan alle mense. Die ander "mense" word 

na hulle bekeering dan ook by "ander kerke" ingeskakel. 

4.4 Evangelisasiewerk in die NHKA: 'n ondersoek na die praxis 

Die vroegste jaarverslag oor die gemeentelike werksaamhede ten 

opsigte van evangelisasie wat in die Kerk se argief beskikbaar 

is, is die van 1985. Daaruit het die volgende geblyk: 

Aantal gemeentes in die Kerk 298 

Aantal voltooide verslae ontvang 219 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 132 016 

Persone deur evangelisasie tot Kerk toegevoeg 119 

Aantal gemeentes wat GETP aanbied 14 

73% van die gemeentes se vraelyste is terugontvang. Dit gee 'n 

goeie aanduiding van wat op hierdie stadium in die Kerk aan die 

gang is. Ten minste is daar 'n begin gemaak en 14 gemeentes (4%) 

het al begin om lidmate toe te rus. 

Die verslae wat aan die einde van 1987 voltooi is, het die 

volgende statistiek weerspieel: 

Aantal gemeentes in die Kerk 304 

Aantal voltooide verslae ontvang 213 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 132 831 

Persone deur evangelisasie tot Kerk toegevoeg 215 

Aantal gemeentes wat GETP aanbied 39 
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70% van die voltooide veslae is terugontvang. Die GETP word in 

25 meer gemeentes as in 1986 aangebied. 12% van die gemeentes van 

die Kerk bied nou al die GETP aan. Waar daar in 1986 119 lidmate 

tot gemeentes toegevoeg is as gevolg van die evangelisasiewerk 

wat deur gemeentes gedoen word, is daar vir 1987 215 lidmate 

toegevoeg. Dit is 'n styging van 55%. 

1988 tot 1991 se verslae is nie in die Kerkargief beskikbaar nie. 

Die vrae op die verslagvorm is intussen aangevul en in 1992 is 

die volgende prentjie beskikbaar: 

Aantal gemeentes in die Kerk 317 

Aantal voltooide verslae ontvang 275 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 134 160 

Aantal persone opgespoor deur sensus 439 

As objek vir evangelisasie geidentif iseer 3222 

Persone deur evangelisasie tot Kerk toegevoeg 1114 

Aantal gemeentes bied GETP aan 59 

Aantal lidmate wat GETP deurloop het 366 

86% voltooide verslae is ontvang. 59 gemeentes bied nou die GETP 

aan teenoor die 39 van 1987. Dit is 'n styging van 66%. Teenoor 

die 215 lidmate wat in 1987 tot gemeentes toegevoeg is, is daar 

in 1992 1114 nuwe lidmate as gevolg van evangelisasiewerk 

toegevoeg. Dit is 899 lidmate meer. 

Oor hierdie verslag staan daar in die notule van die Kommissie 

van die Algemene Kerkvergadering se September vergadering:" Van 

konstruktiewe evangelisasiewerk dwarsdeur die Kerk is daar nie 

sprake nie. Die evangelisasiegerigte sensusopnames word in baie 

min gemeentes na behore gedoen. GETP word in talle gemeentes nog 

nie gebruik nie. In baie gemeentes is daar geen sprake van 

georganiseerde evangelisasiewerk nie. Sommige verslae maak 
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melding van spontane evangelisasiewerk. Dit blyk egter dat daar 

in die gevalle nie veel resultate is nie." 

Dit is te verstane dat die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering so reageer, want daar is nog steeds 258 gemeentes 

waar · daar niks ten opsigte van georganiseerde evangelisasie 

gebeur nie. Van die 134 160 lidmate van die Kerk is daar na 13 

jaar wat die Raad vir Evangelisasie bestaan, en 5 jaar wat die 

GETP al in gebruik is, nog net 366 lidmate toegerus. Dit is maar 

0,27% van die totale lidmaattal. 

Al is die vordering stadig, het daar ten minste al iets begin 

gebeur. 

Sedert 1993 onderskei die verslagvorm tussen persone wat deur 

georganiseerde evangelisasie ingeskakel is en persone wat as 

gevolg van spontane evangelisasie by die Kerk ingeskakel is. Die 

vraag na die persone wat as objek vir evangelisasie 

geidentifiseer is, het weggeval. Die statistiek lyk dus soos 

volg: 

Aantal gemeentes in die Kerk 317 

Aantal voltooide verslae ontvang 307 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 189 131 

Aantal persone opgespoor deur sensus 4748 

Deur georganiseerde evangelisasie toegevoeg 319 

Deur spontane evangelisasie toegevoeg 736 

Aantal gemeentes wat GETP aanbied 80 

Aantal lidmate wat GETP deurloop het 503 

96% van die voltooide vraelyste is terugontvang. Teenoor die 59 

gemeentes wat in 1992 die GETP aangebied bet, is daar in 1993 80 

gemeentes. Dit is 21 gemeentes meer. 1055 lidmate is tot die Kerk 
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toegevoeg. Dit is 59 lidmate minder as die vorige jaar. Tog is 

daar 137 lidmate meer toegerus as die vorige jaar. Dit is 

interessant om op te merk dat daar feitlik dubbeld soveel mense 

deur spontane evangelisasie by die Kerk ingeskakel is as deur 

georganiseerde evangelisasiewerk. 

Dieselfde vraelys is oak deur gemeentes ten opsigte van 1994 

ingevul. 

Aantal gemeentes in die Kerk 317 

Aantal voltooide verslae ontvang 271 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 184 601 

Aantal persone opgespoor deur sens us 721 

Deur georganiseerde evangelisasie toegevoeg 243 

Deur spontane evangelisasie toegevoeg 542 

Aantal gemeentes wat GETP aanbied 66 

Aantal lidmate wat GETP deurloop het 460 

Dit is duidelik dat daar 'n terugval ten opsigte van 

evangelisasiewerk in 1994 

gemeentes het die GETP 

was. 85% vraelyste 

aangebied. Minder 

is ontvang. Minder 

lidmate het die 

toerustingskursus deurloop. Minder mense is by gemeentes 

ingeskakel. Dit val weereens op dat meer mense deur spontane 

evangelisasie ingeskakel is as deur georganiseerde evangelisasie. 
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Vir die vraelys van 1995 is daar een vraag bygevoeg naamlik: 

"Bestaan daar in u gemeente 'n georganiseerde evangelisasie 

aksie?" 

.. 

Aantal gemeentes in die Kerk 325 

Aantal voltooide verslae ontvang 254 

Aantal belydende lidmate in die Kerk 181 732 

Aantal persone opgespoor deur sensus 674 

Deur georganiseerde evangelisasie toegevoeg 237 

Deur spontane evangelisasie toegevoeg 676 

Aantal gemeentes wat GETP aanbied 50 

Aantal lidmate wat GETP deurloop het 300 

Gemeentes met 'n georganiseerde aksie 72 

Dieselfde tendens van 1994 is ook in 1995 te bespeur. Minder 

vraelyste is terugontvang. Minder gemeentes bied die GETP aan. 

Minder lidmate deurloop die toerustingskursus. Minder lidmate 

word as gevolg van evangelisasiewerk tot die gemeente toegevoeg. 

Nog steeds word daar egter meer mense deur spontane evangelisasie 

toegevoeg as deur georganiseerde evangelisasie. 

Die jongste gegewens oor die stand van evangelisasie in die Kerk 

is die verslag van die Raad vir Evangelisasie gedateer November 

1996. Daarin staan die volgende: 

"i. Daar kan met redelike sekerheid gese word dat die Kerk 

tans oor nagenoeg 700 lidmate beskik wat op die oomblik 

hulle GETP-opleiding gebruik vir evangelisasiewerk. Dis 

omtrent 100 meer as verlede jaar. 

ii. 'n Baie klein persentasie van die ringe slaag daarin om 

meer as die helfte van hulle gemeentes tot evangelisasie 

oor te haal. 
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iii. Maar die klein aantal gemeentes wat wel die opleiding 

dryf, lei steeds verrassend baie lidmate per gemeente op. 

iv. Daar is oak nag steeds 'n paar van die bg. ringe waarin 

geen GETP-opgeleide lidmate nag werk nie, en daar oak nag 

.. geen (of, indien wel, bitter min) opleiding plaasvind 

nie. 

v. Dis weer uit die statistiek duidelik dat al die gemeentes 

wat wel evangelisasie doen, nie jaarliks GETP-opleiding 

doen nie. Dis vermoedelik omdat daar met reeds opgeleide 

lidmate met die werk gevlot word. So nie, dat daar 'n 

versadigingspunt kan kom aan die aantal lidmate wat by 

die GETP-opleiding betrek kan word. Dit veral gesien in 

die lig daarvan dat verlede jaar minder as die helfte van 

die vorige jaar se aantal lidmate met opleiding besig 

was, en dat vanjaar slegs enkeles meer as verlede jaar 

opgelei word." 

Oar die evangelisasiegerigte sensus wat deur gemeentes gedoen 

word, rapporteer die verslag: 

"a. Steeds net omtrent die helfte van die ... gemeentes ... 

slaag daarin om 'n evangelisasie-gerigte sensus deurlopend 

in stand te hou ... 

c. Van al die gemeentes ... antwoord net 79 dat hulle oortuig 

is dat hulle werkgroepe vir sensus geslaagd was in die 

uitvoering van hulle taak. 

d. Ten spyte daarvan is 674 lidmate deur evangelisasie

gerigte sensus opgespoor." 

Oor die probleme wat evangelisasiewerk laat sneuwel, se die 

verslag: 

"a. Die gemeente Oas-Landen se 80% van Oas-Landen se inwoners 

is Engelssprekend, en Bloemfontein-Suid praat van 'n 

'oorbewerkte arbeidsterrein' 
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b. Ouderlinge is min gemotiveerd, se talle verslae. 

c. Die Ring van Brakpan se dat in sommige van bulle gemeentes 

die predikante alle evangelisasiewerk self en alles doen. 

Maar dan voeg bulle ook daarby dat daar nog niks gedoen 

word om lidmate tot betrokkenbeid by georganiseerde 

evangelisasiewerk betrokke te maak nie. 11 

Die praktyk lyk dus nog baie anders as die teorie. Waar dit die 

Kerk se ideaal is dat elke gemeente sal besef dat by missionaris 

is en dat elke lidmaat opgelei en toegerus moet word, is daar 

tans maar 700 uit 'n potensiele 181 732 lidmate, volgens die 

verslag, wat toegerus is en wat bulle opleiding gebruik. Dit is 

0,38% van die Kerk se lidmate. 

Opsommend uit bierdie tabelle se gegewens sou 'n mens die 

volgende grafieke kon trek: 

Grafiek A : Lidmate wat reeds die evangelisasiekursus deurloop 
bet 
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Grafiek B Gerneentes wat GETP aanbied 
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Daar is oak ander belangrike statistiek om in aanmerking te neem 

wanneer daar oar die Kerk se evangelisasiewerk gepraat word. 

Die tabel hieronder gee die algemene statistiek van die Kerk weer 

vir die tydperk 1980 tot 1996. Die indeling van die kolomme is 

SOOS volg: 

kolom een : 

kolom twee: 

kolom drie: 

kolom vier: 

kolom vyf 

kolom ses 

kolom sewe: 

jaartal 

lidmaattal 

belydende lede 

lidmate gedurende die jaar belydenis van geloof 

af gele 

persone gedurende die jaar gedoop 

lidmate vertrek na ander kerke 

lidmate oorgekom vanaf ander kerke 
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Jaar Lidmate Bel lid Bel af Gedoop Vertrek Oorkom 

1980 193 521 126 661 5 378 4 818 1 821 1 917 

1981 193 111 127 435 5 394 4 848 1 753 1 969 

1982 193 091 127 346 5 119 5 083 2 031 2 066 

1983 196 323 130 619 5 112 5 264 1 816 2 161 

1984 193 144 129 426 5 506 5 191 1 852 2 265 

1985 194 197 130 981 5 124 5 028 1 900 2 239 

1986 195 299 132 016 5 192 4 936 2 028 2 313 

1987 196 335 132 831 5 310 4 843 1 491 2 531 

1988 193 484 131 466 4 769 4 812 2 536 3 449 

1989 193 890 131 697 4 693 4 363 2 417 3 229 

1990 192 541 132 483 5 926 4 280 2 280 2 848 

1991 193 561 133 091 4 898 4 143 1 990 2 499 

1992 192 759 134 160 5 022 4 004 1 804 2 490 

1993 189 131 131 793 4 786 3 666 2 925 3 225 

1994 184 601 130 710 4 900 3 667 4 426 4 331 

1995 181 732 129 477 4 784 1 002 4 830 4 852 

1996 176 338 129 759 4764 1622 5184 4751 

1997 173 384 125 141 3 645 2 743 4 626 4 084 

Sedert 1992 is daar 'n duidelike afname in die lidmaattal van die 

Kerk te bespeur. Die belydende lidmate word al minder. Die 

lidmate wat jaarliks belydenis van geloof afle word al minder. 

Al hoe minder kinders word gedoop. En sedert 1992 word die 

hoeveelheid lidmate wat die Kerk verlaat ook elke jaar meer. 

Dit lyk asof die dae verby is dat die Kerk deur geboorte-aanwas 
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kon groei. Alhoewel getallegroei nie primer 'n motiveerder vir 

evangelisasiewerk mag wees nie, lyk dit asof dit die enigste 

manier is hoe die Kerk in die toekoms weer sal groei. 

4.5 Samevatting 

Evangelisasiewerk het ten minste van die 

Kerk se nadenke oar evangelisasie 

paradigrnaskuif plaasgevind. 

grand 

het 

af gekom. In die 

daar 'n reuse 

Vanaf l.979 tot 1997 het daar baie gebeur en het daar groei 

plaasgevind. Die Kerk het die regte besluite geneem soos dat die 

gemeente die missionaris is en dat elke lidmaat toegerus behoort 

te wees; die erediens is die vertrekpunt en die atmosfeer by die 

kerk en in die erediens moet vreemdelinge laat tuis voel. Die 

teorie is dus in plek. 

Die praxis skiet egter nag ver te kart. Uit die verslae het dit 

geblyk dat daar selfs nag predikante is wat negatief is oar 

evangelisasiewerk; dat daar baie gemeentes is waar nag niks 

gebeur nie; gemeentes waar die toerustingskursus nag nooit eers 

aangebied is nie. Lidmate besef nag nie dat evangelisasie elkeen 

se verantwoordelikheid is nie. Gemeentes besef oak nog nie dat 

hulle naas al die ander dinge ook 'n missionere gemeente moet 

wees nie. 

In die volgende hoofstuk gaan daar gepoog word om die probleme 

aan te spreek en om moontlike voorstelle ter verbetering van die 

situasie aan die hand te doen. 
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HOOFSTUK VYF 'n NUWE TOERIE 

5.1 Inleiding 

In hierdie studie is daar gepoog om oor die gemeente, 

paradigmaskuiwe en die verband daarmee met evangelisasie te praat 

op 'n wetenskaplike en akademiese vlak. Tog moet daar ook altyd 

onthou word dat vernuwing in die gemeente nie in die eerste plek 

afhang van wat mense doen nie. Vernuwing is God se werk deur sy 

Gees, en daarvoor gebruik God mense. Vernuwing in die gemeente 

kan dus slegs deur mense begelei word. Vernuwing vind plaas waar 

mense deur die vernuwende krag van die evangelie gebring word om 

weer kerk in die ware sin van die woord te word. 

Die gemeente moet weer leer wat dit beteken om kerk te wees. Ons 

is vasgevang in tradisionele funksioneringsmodelle. Ons doen baie 

dinge in die kerk, maar die lidmate weet nie meer waarom dit 

gedoen word nie. Die teologiese moti vering vir baie van die dinge 

wat in 'n gemeente gedoen word, of dan gedoen behoort te word, 

ontbreek. 'n Groot deel van die nuwe praxis behoort daaruit te 

bestaan dat die gemeente weer sal besef wie hy is en waarom hy 

doen wat hy doen en moet doen. 

Vernuwing is dus nie net 'n saak van nuwe of ander uiterlike 

strukture nie, maar 'n saak van die vernuwing van die hart. 

As daar dus gese word dat die kerk moet vernuwe om ook vir vandag 

relevant te bly, is die vraag dadelik in watter opsig die kerk 

relevant moet bly. Die antwoord op hierdie vraag kan nie iets 

anders wees as dat die kerk relevant moet bly in die opsig dat 

hy mense tot geloof moet lei en in die geloof moet opbou nie. Die 

kerk se missie in die wereld het dus nog nooit verander nie. Die 

praxis om die missie te laat realiseer, mag van tyd tot tyd 

verander, want in elke nuwe tyd moet die kerk sy ou boodskap nuut 

se sodat die mense wat in die nuwe tyd leef, die ou boodskap sal 

hoor en sal glo. 
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Gemeentes wat nie hierdie uitdaging wil aanvaar nie, is dikwels 

gemeentes wat vasklou aan gister. Gister se manier van doen en 

die suksesse wat gister behaal is, word verheerlik en as die 

ewige en absolute norm voorgehou. Dinge moet maar gedoen word 

soos wat dit altyd gedoen is. Sulke gemeentes faal in hulle 

roeping en hulle sterf stadig maar seker. 

5.2 Die Kerk en evangelisasie 

Aan die begin van hierdie studie is dit as doelwit gestel om na 

die werklike situasie ten opsigte van evangelisasie in die NHKA 

te kyk en om die mate vas te stel waarin die paradigma ten 

opsigte van evangelisasie reeds begin skuif het. Aan die einde 

van die studie kan daar konkluderend gerapporteer word dat die 

NHKA reeds die regte besluite ten opsigte van evangelisasie 

geneem het, maar dat daar nie veel daarvan in die praktyk tereg 

gekom het. nie. 

Die besluite van die Kerk moet nou net op 'n manier 

geimplementeer word. Een van die belangrikste besluite wat die 

Kerk ten opsigte van evangelisasie geneem het, is dat die 

gemeente die evangelis is en dat elke lidmaat by evangelisasie 

betrokke moet wees. Die lidmate moet weer soos in die apostoliese 

era 'n visie kry vir die mense in die onmiddelike omgewing. Daar 

moet weer raakgesien word dat die voordeur van die kerk 'n tree 

in die sendingveld word. 

Uit die vraelyste, wat in hoofstuk vier bespreek is, het dit 

geblyk dat spontane evangelisasie grater sukses behaal as 

georganiseerde evangelisasie. Die kerk moet dus daarop fokus om 

lidmate juis daarvoor toe te rus. Dit strook in elk geval met die 

navorsing waarna Woods (1996:49, in hoofstuk drie) verwys. Dit 

is dalk ook die rede waarom die Kerk se GETP nie behoorlik van 

die grand af kom nie. Dit is te veel van 'n deur-tot-deur 

benadering. 
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Evangelisasie moet deel van die leefwyse van die gemeente word. 

Die gemeente moet geestelik verdiep, 'n visie he vir sy opdrag 

en vir God se wereld en verder moet die gemeente weet wat die 

Bybel se oar gelowiges se taak en roeping. 

Verder moet die Kerk oak kennis neem van dit wat Borg (hoofstuk 

3:8) oar die historiese-Jesus en evangelisasie se. Die 

paradigmaskuif wat deur sy navorsing voorgestel word, behoort in 

enige evangelisasietoerustingskursus bygewerk te word. 

"Die NHKA is vir sy groei amper uitsluitlik afhanklik van die 

natuurlike aanwas binne eie geledere. Dit het dramaties gedaal 

sedert die tweede helfte van die sewentigerjare, soos die res van 

die Blanke bevolking" (Van der Merwe 1990:683). 

"Getallegewys is die Blankes besig om vinnig agteruit te boer, 

nie alleen wanneer hulle met die ander groepe vergelyk word nie, 

maar oak wanneer die effek van 'n dalende geboortesyfer in Blanke 

geledere in aanmerking geneem word" (Van der Merwe 1990: 678) . Die 

implikasie hiervan vir die Kerk is dat hy nie meer deur 

natuurlike aanwas groei nie. Inteendeel die Kerk krimp 

getallegewys want die lidmate wat sterf word nie meer vervang 

deur potensiele nuwes wat gebore word nie. Waar die Kerk nag in 

1993, 193 561 lidmate gehad het, was daar in 1997 net 173 384. 

Dit is 20 177 lidmate minder in net vier jaar se tyd (Sien 

tabelle in hoofstuk vier) . Dit het tyd geword dat die Kerk sal 

moet besef dat 'n gemeente nie groei deur geboortes nie, maar 

deur bekeerlinge wat tot die gemeente toegevoeg word. 

Die begrip "volkskerk" waarmee die NHKA homself altyd graag 

beskryf, het myns insiens 'n nadelige invloed op sy evangelisasie 

arbeid gehad. Omdat die Kerk horn in sy arbeid rig op die blanke 

Afrikaanssprekende Afrikaner, en omdat byna "alle" blanke 

Afrikaanssprekendes in die verlede as 11 Christelik 11 getipeer is, 

het die Kerk nooit juis erns gemaak met evangelisasie nie omdat 

daar niemand was om te evangeliseer nie. 
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Omdat die regering se sensusvorms in die vorige paradigma (die 

Christendom paradigma, hoofstuk drie) gese het dat ongeveer 70% 

van die land se inwoners Christene is, is daar aanvaar dat alle 

blanke Afrikaanssprekendes deel van daardie 70% is. Dit klink 

dalk na 'n growwe veralgemening, maar dit is die enigste logiese 

verklaring vir die Kerk se gebrek aan evangelisasie-ywer in die 

verlede. Indien hierdie rede onaanvaarbaar is, is die 

alternatiewe rede dood eenvoudig net ongehoorsaamheid aan die 

Bybelse opdrag. 

In hierdie opsig het die Hervormde Kerk in hierdie dae iets by 

Rahner (1973:20) te leer. Volgens horn is die situasie waarin die 

kerk homself vandag bevind "een overgangssituasie: van een 

volkskerk, die correspondeerde met de vroegere homogene profane 

maatschappij en cultuur, naar een kerk als die gemeenschap van 

gelovigen, die zich in een persoonlijke, vrije geloofshouding en 

kritisch afzetten tegen de in de hun omringende wereld gangbare 

opinies en gevoelens, en het eigenlijke theologische geloof, 

misschien juist in en door een kritische kijk op hun maatschappij 

en de daarin heersende machten en er een kenmerkende gestalte aan 

geven. Daartegen helpt ook geen angstig vasthouden aan de 

genoemde restanten van de homogene profane en christelijke 

maatschapij van weleer." 

5.3 Lidmate en toerusting 

Op die oomblik is die top verkopers in boekwinkels die boeke wat 

handel oor gemeentebou en kerkgroei, tien stappe vir dit, en 

twaalf geestelike wette vir dat, programme wat betrokkenheid 

bevorder en kursusse wat ontwerp is vir suksesvolle gemeentes. 

Deesdae word daar ook baie gepraat oor die toerusting van 

lidmate, dat elkeen deel van die liggaam is, dat elkeen 'n 

funksie het en dat die priesterskap van die gelowiges weer moet 

herleef. Daar word dan ook baie kursusse in gemeentes aangebied. 
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Dit word entoesiasties geadverteer en op die ou einde is dit net 

'n handjievol wat opdaag. Diegene wat dit deurloop, vind dit 

interessant en verrykend, en baie doen dit net vir hulle eie 

geestelike verdieping, maar op grondvlak kom daar niks van nie. 

En so stref elke toerustingspakket 'n stil dood. 

Dit is tot in 'n groat mate wat gebeur het met die GETP. Die 

statestiek (hoof stuk vier) wys dat al minder en minder lidmate 

deur die kursus toegerus word. In baie gemeentes was kerkrade 

verplig om dit te deurloop as deel van hulle toerusting. Baie 

lidmate het dit deurloop ter wille van hulle eie geestelike 

verryking, maar op die ou einde het daar bitter min van tereg 

gekom in die Kerk. 

Die wat al die jare gewoond was om te gee, het maar aangehou gee, 

en die wat al die jare aan die ontvangkant gestaan het, ontvang 

maar net nog steeds. Dit is maar nog steeds net die kerngroep wat 

in baie gemeentes aktiewe lidmate is. Dit sal nag baie lank vat 

(as dit ooit sal gebeur) voordat al die lidmate betrokke sal raak 

by die gemeentelike lewe en werk. 

Mens moet die gemeente se totale verstaan van homself 

herdefinieer voordat mens regtig die lidmate sover gaan kry om 

by ander werk in die gemeente as net by die basaar betrokke te 

raak. Die laaste paar jaar het 

ontstaan om lidmate meer bewus 

barmhartigheidswerk. Maar daar 

daar diensgroepe in 

en betrokke te kry, 

gemeentes 

veral by 

is nie juis veel nuwe mense 

daardeur geaktiveer nie. Dit was maar net die wat buitendien oral 

hulle plek vol gestaan het, wat ook maar weer daar ingeskakel 

het. 

Elke gemeente het sy eie paradigma waarbinne hy funksioneer en 

tot 'n mate reflekteer die gemeente ook die paradigma van die 

samelewing waarbinne ons leef. In gewone omgangstaal word daar 

gepraat van die kultuur van 'n gemeente. Dit is dan hierdie 

paradigma/kultuur wat onder die oppervlak leef, wat die 

funksionering en die totale gemeentelike lewe bepaal. 
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Dit maak nie saak hoeveel keer daar oor evangelisasie gepreek 

word nie, solank as wat die gemeente in 'n paradigma leef waarin 

die predikant gesien word as die bedienaar van als en alma! in 

die gemeente, en die gemeente is daar om op Sondae die kerk vol 

te sit, is alle pogings futiel. 

Om hoegenaamd te vorder met die groei en meeleef van die 

gemeente, moet die gemeente eers die paradigma snap waarbinne hy 

funksioneer. Die gemeente moet besef wie hy is en waar hy vandaan 

kom. Dit gaan dus oor "ontdek jouself" en verstaan waarom jy is 

soos wat jy is en wat die kragte is wat op jou inwerk. 

Die hele gemeente moet by die proses betrek word, want as hulle 

die paradigma snap waarin hulle funksioneer, begin hulle spontaan 

dee! word van die veranderingsproses. 

Om lidmate dus toe te rus, moet nie iets wees wat van bo af op 

hulle afgeforseer word nie. Dit is 'n proses. 'n Paradigma moet 

skuif, 'n kultuur moet verander. Dit neem tyd. Hulle moet begelei 

word om nuut te begin dink. Die totale gemeente moet God se visie 

vir hulle snap en as gemeente moet hulle dit begin uitleef. Die 

gemeente moet dus verstaan dat hy in God se teenwoordigheid leef 

(coram Deo) en dat hy God in die wereld moet verteenwoordig. 

Dit kan nie deur programme, kursusse en toerustingpakette gedoen 

word nie, hoe briljant dit ookal mag wees. Dit is alleen deur 'n 

tydsame groeiproses dat die gemeente sal begin om dit te snap. 

Myns insiens sal die gemeente op 'n teologiese vlak toegerus moet 

word om iets van God en van die wese van die kerk te probeer 

verstaan, want 'n gemeente se Godsbegrip en sy ekklesiologie is 

bepalend vir sy werk en !ewe in die wereld. 

Elke gemeente sal ook moet besef dat hy uniek is. 'n Bloudruk vir 

'n "suksesvolle groeiende gemeente" kan nie in die Kaap vir 'n 

gemeente beplan word en nou moet al die gemeentes tot in Messina 

so begin funksioneer nie. Elke gemeente moet sy eie teologiese 
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dinkwerk in sy eie omstandighede doen. 

Die Kerk sal in sy opleiding van predikante ook aan hierdie sake 

aandag moet gee. Daar sal oak seker gemaak moet word dat ouer 

predikante moet by bly met ontwikkelinge op die gebied van die 

teologie. 

Myns insiens moet die kerk in die opleiding die klem in die 

Praktiese Teologie laat val op die homiletiek. Predikante moet 

kan preek! 

As daar aanvaar word dat die gemeente die evangelis is en lidmate 

is toegerus om 'n atmosfeer by die kerk te skep wat besoekers en 

vreemdelinge sal laat welkom voel, hang die res af van die 

kwaliteit en inhoud van die liturie, maar dan veral van die 

preek. Die preek is die besoeker se eerste kennismaking met die 

evangelie. 

Daar behoort ook meer aandag in die opleiding gegee te word aan 

die ontwikkeling van leierskap juis met die oog op 'n tyd soos 

hierdie. Daar word deesdae baie na die bestuurswetenskappe as 

hulpwetenskap verwys. Predikante word dan vergelyk met 

bestuurders en die gemeente is "eintlik niks anders as 'n 

onderneming wat bedryf moet word" nie. Geestelike leierskap is 

egter iets anders as om 'n bestuurder van 'n besigheid te wees 

en die gemeente, in al die metavore wat daarvoor gebruik word, 

is iets totaal anders as 'n sake-onderneming. 

Omdat predikante minder beroepe kry, moet hulle toegerus word om 

'n langer bediening in dieselfde gemeente te kan doen sonder om 

uitgekuier te raak. 

As daar dan in hierdie dae gepraat word van rasionalisering aan 

die universiteite ten opsigte van die teologiese opleiding, kan 

daar seker baie afgeskaal word, maar die kerk mag nooit die 

eksegetiese vakke en die Praktiese Teologie inboet nie. Dit is 

die vakke wat uitmond in die kerk se verkondiging en dit is tog 
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op die au einde die kerk se eintlike roeping. Dit sou die Kerk 

oak dalk baat om 'n voltydse dosent in Evangelistiek aan te stel, 

nie net om die studente op te lei nie, maar oak om deur die Kerk 

te toer en om te help met .die toerusting van kerkrade, predikante 

en ringsrade vir evangelisasie. 

5.4 Koinonia 

Tog moet daar oak meer klem gele word op die versorgingspatroon 

in die kerk. Dikwels meen ans dat die taak van die kerk net is 

om die evangelie te verkondig, en as dit gedoen is, is die taak 

van die kerk afgehandel. Die voortdurende versorging van lidmate, 

buite die erediens, is net so belangrik. 

Wat betref die koinonia in gemeentes, moet nuwe wykstrukture dalk 

ondersoek word, dit wil se, wyke moet nie alleen geografies 

ingedeel word nie, maar dalk oak in terme van gemeenskaplike 

belange, belangstellings en ouderdomme. 

Dit is dikwels in kleingroepe waar baie mense vir die eerste keer 

in hulle lewe oar hulle geloof praat. Dis daar waar mense baie 

dikwels ontdek dat hulle 'n geloof het. 

Uit die gesprekke wat in kleingroepe gevoer word, ontdek mense 

dat hulle saam met die Here op reis is deur die lewe, en dis iets 

wat hulle met ander Christene in gemeen het. Hulle ontdek dat 

elke Christen 'n geloofstorie het om te vertel. Soos wat 

selfvertroue groei, raak hulle gemotiveerd om hulle stories oak 

te deel met ander buite die kerk. En dit is effektiewe 

evangelisasie wanneer mense begin getuig waarom hulle glo en om 

hulle liefde vir God met ander te deel. 

Dit lyk asof die postmoderne mens 'n behoefte het om koinonia in 

kleingroepe te beleef. Daar is op die oomblik 'n wereldwye 

beweging na kleingroepe en om strukture daarvoor in 

gemeenteverband te skep. By 'n seminaar wat ek onlangs bygewoon 

het, het ek die volgende statistiek bekom: Ralph Neighbour se 
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Faith Community Baptist Church in Singapoer het 7000 lidmate en 

daar is 600 kleingroepe in die gemeente. Yonggi Cho se kerk in 

Seoul, Korea het 750 000 lidmate en hulle is almal in kleingroepe 

ingedeel. Die gemeente getuig dat hulle met 5 bekeerlinge per dag 

groE'.i. Dion Robert wat 'n gemeente in Abidjan aan die Ivoorkus 

het, het in 1985 784 lidmate gehad. Op die oomblik is daar 30 366 

lidmate en 2000 kleingroepe. 

In Suid-Afrika is daar oak baie gemeentes, veral van die NG Kerk, 

wat op 'n gereelde basis in kleingroepe bymekaar kom. 

Hiermee wil ek nie se dat kleingroepe die "in ding" is en dat 

almal nou weer op hierdie wa moet klim nie. Ek vra net dat 

gemeentes oak kennis moet neem van die fenomeen en van die 

resultate wat met so 'n werkswyse behaal word. 

5.5 Prediking en erediens 

Die kerk moet nie poog om lidmate op 'n oppervlakkige basis te 

probeer werf nie. Dit is nie moeilik om met allerhande toertjies 

en 'n oppervlakkige, mensgerigte teologie, lidmate te werf nie. 

Die krag van die kerk le egter nie in getalle nie. Deur lidmate 

op 'n oppervlakkige wyse vir die kerk te werf, lei eerder tot 

skade as tot goed. 

Die warmte wat lidmate in ans gemeentes moet beleef, moet nooit 

gemeet word aan die breedte van die predikant se glimlag nie, 

maar aan die warmte van die evangelie wat daar verkondig word. 

Die prediking moet 'n baie hoe prioriteit in die gemeente geniet. 

Die vraag is egter of die wereld weet dat hy nood en sonde het, 

of die wereld weet van die verlossing en van 'n dankbare lewe. 

In die prediking moet hierdie begrippe nie verskraal word nie. 

Die erediens is 'n aanbiddingsgeleentheid tot eer van die Here. 

Maar dit is oak die ontmoetingsgeleentheid tussen God en sy 

gemeente. Daarom moet die predikant nie maar net preek omdat 
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preek preek is nie, hy/sy moet met 'n doel preek. Die erediens 

moet ook as 'n toerustingsgeleentheid gesien word en die inhoud 

van die preek moet juis die gemeente in hulle teologiese nadenke 

oor hulle manier van kerk wees begelei en stimuleer. 

As daar aanvaar word dat die gemeente die evangelis is en dat 

evangelisasie ook daaruit bestaan dat lidmate vreemdelinge moet 

saamnooi kerk toe, sal daar ook weer gedink moet word aan die 

erediens en die inhoud van die prediking. Die taal en liturgie 

moet nie net vir ingewydes toeganklik wees nie, maar dit moet 

juis ook die saamgenooide vreemdelinge akkommodeer. 

5.6 Leierskap 

Die leierskap van die gemeente moet fokus op toerusting. Myns 

insiens moet dit nie toerusting wees in die sin van "die een 

dissipelskapkursus na die volgende dissipelskapkursus na die 

volgende ontdek-jou-gawes-kursus na die volgende 

evangelisasiekursus" nie. Die tyd is ryp daarvoor dat lidmate 

ingelei en begelei word om teologies saam te dink en saam te 

praat oor die ekklesiologie. Die resultate van die eksegese moet 

met die lidmate gedeel word en die lidmate moet blootgestel word 

aan die teologiese debatte wat daar op die oomblik gevoer word. 

Weldeurdagte teologiese toerusting mag dalk meer vermoeiend lyk, 

maar dit het myns insiens op die lang duur 'n beter en meer 

konstruktiewe effek op die gemeente se geestelike opbou, 

funksionering en groei. 

'n Gemeente wat te pastor-gesentreerd leef, groei ook nie. Die 

gemeente neem naderhand die identiteit van die pastor aan. Die 

pastor is die een wat die pas aangee. As die pastor in sy 

gerieflikheidsone leef, belemmer hy/sy die daadwerlike uitbou van 

die gemeeente. 

Selfs ook gemeentes waar die ampte te prominent is, is gemeentes 

waar daar min groei plaasvind. Die amper vanselfsprekende gesag 

wat daar in die ampte gele het, is ook aan die verdwyn. Die 
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lidmate word passief indien die ampte oorbeklemtoon word. Ef4:12 

se juis dat die ampte daar is om die lidmate toe te rus. Dit 

beteken dat die lidmate geestelik paraat moet wees sodat hulle 

kan getuig van die hoop wat daar in hulle leef. Die ampte moet 

dus die lidmate leer hoe om hulle geloof te verwoord. 

Die tyd vir leiers wat sulke stoere gesagsfigure is, wat al die 

antwoorde het, is verby. Mense wil begelei word om deel te neem 

en om die leiers in hulleself te ontdek. Die outoritere, 

alwetende, het-al-die-antwoorde, tipe leierskap verdwyn van die 

toneel af. 'n Nuwe tipe leierskap is besig om te verskyn, naamlik 

'n leierskap wat ruimte bied. Ruimte om te ontvang, om te hoor, 

om te ervaar, en om die nuwe te begryp. 

5.7 Strukture 

Die punt op die meeste kerkrade se agenda wat die meeste tyd in 

beslag neem, is die punt finansies. Die vraag wat dus gevra moet 

word, is of baie gemeentes se finansiele krisisse nie 'n 

geloofskrisis tot gevolg gehad het nie, juis omdat tydens 

vergaderings so baie tyd en aandag aan die stand van f inansies 

gegee word, in plaas van die stand van die geloofsdiepte van 

lidmate. 

Lidmate se gemeentelike betrokkenheid word ook in baie gemeentes 

uitsluitlik gemeet aan hulle deelname aan die basaar en 

fondsinsamelingsaksies. 

Die kerk is nie die besigheidswereld nie en daarom lyk die 

strukture van die kerk anders as die strukture in die sakewereld. 

In die sakewereld word daar doelbewus gefokus op winsbejag. In 

die kerk moet mense se geloof, gevoelens en emosies ook in ag 

geneem word. 

Die kerk in die bree, maar ook elke plaaslike gemeente sal na sy 

strukturering moet kyk. In baie gemeentes is die kerkraad maar 

net daar om 'n rubberstempel op die werk van die predikant te 
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sit. 

Die mondige mens van ons tyd wil 

als he. Die vraag word gevra 

demokraties medeseggingskap in 

of die huidige (verouderde) 

kerkstrukure daarvoor ruimte laat? 

Die strukture in baie gemeentes is so ingerig dat die diakens 

optree as kollektante om lidmate se off ergawe by die huise in te 

samel en die ouderlinge gaan vier keer per jaar deur hulle wyke 

om vir die lidmate te se dat dit weer een van die dae nagmaal is. 

Daar is min strukture wat daartoe bydra dat die gemeente die 

barmhartigheid van God kan beleef. Daar is min strukture wat die 

groei van mense begelei. 

Om te verander aan strukture en om van die gemeentelike strukture 

instrumente in God se plan met die gemeente te maak, verg meer 

as net 'n toerustingskursus. Daar sal weer by die begin begin 

moet word. Die gemeentelike leiers sal moet nadink oor hulle 

kerkbegrip en hulle tradisie, oor die bestaande kanale en 

strukture, oor die saakgerigtheid en mensgerigtheid daarvan, en 

hulle sal prinsipiele antwoorde moet gee op die vraag: Waarom 

doen ons dit juis so? 

Die gemeente sal ook weer duidelikheid moet kry oor die vrae: 

Waarheen is ons oppad; en, wat is God se visie vir ons gemeente? 

Dan sal die vraag gevra moet word of die huidige strukture die 

koers volg waarheen God die gemeente lei. Uit hierdie en 

soortgelyke teologiese gesprekke in die gemeente kan daar nuwe 

strukture gebore word, of kan daar 'n paar aanpassings in die 

huidige strukture gemaak word. 

5.8 Slot 

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika staan in die volksmond 

bekend as een van die konserwatiewe kerke en lidmate hou daarvan 

om na hulleself te verwys as "stoere Hervormers" of "tipiese 

Hervormers." Daarmee bedoel hulle dan dat hulle tradisievas is 
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