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Voorwoord 

Hierdie studie is gebore uit •n worsteling en frustrasie wat ek as ge

meentepredikant moes beleef van •n kerklike onderrig wat op sy sun hodos 

(saam-oppad) manier in die plaaslike gemeente net nie meer wou gebeur 

soos 11 voorgeskryf1 n ie. 

En hoe grater die digotomie tussen praktyk en teoriee as gevolg hiervan 

geraak het, hoe meer uiteenlopend het ook die diskoerse oor moontlike op

lossings in die verband geraak. In praktyk word byvoorbeeld al minder ge

vra na die meriete van die bepaalde teologie wat in elke oplossings ver

onderstel word, maar soos kraaie alles wat blink is nes toe aandra, word 

enigiets wat lyk asof dit kan werk sondermeer toegepas. Dit bied nood

wendig •n kitsoplossing vir korttermyn probleme, maar het 1 n geweldige 

eroderende effek op die teorie-praxis verhouding uiteindelik. In die sun 

hodos-kringe daarenteen, waar veronderstel word om grondig oor die teorie 

van kerklike onderrig te besin, gaan dit oor hoe die status quo-teorie 

by die praktyk aangepas kan bly of andersom. So het 'n verwarde laslap

piebediening in terme van kerklike onderrig ontstaan wat in praktyk en 

teorie probeer kompenseer vir 'n kerklike onderrig wat byvoorbeeld nie 

juis voorsiening maak vir die uniekheid van elke gemeentesituasie, 6f die 

diversiteit van teikengroep(e) ter sprake, 6f die lewens- en wereld be

skouinge van die tyd, 6f enige vernuwing in die praktyk en of teorie van 

kerklike onderig nie. En om alles te kroon word daar baie gese oor die 

doel wat die sun hudos met kategese wil bereik en allerhande veranderinge 
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voorgestel wat moontlike vernuwing moet (kan) bewerkstelling, maar intus

sen is daar nog nerens gepraat of geskryf oor wat die sun hodus presies 

verstaan of bedoel (teorie) met kerklike onderrig nie. 

Ek weet dat 'n mens in die debat oor die spanning tussen praxis en teorie 

in eindelose sirkelredenasies verstrengel kan raak ... omdat die teorie

praxis onderskeiding in •n sekere sin 'n kunsmatige onderskeiding is of 

dan tenminste hoogstens funksioneel is ... en dat elke praxis •n eie 

teorie veronderstel en elke teorie uiteindelik in 'n praxis tot uiting 

kom. Dis juis die dilemma in die gesprek oor kerklik onderrig ..• die 

babelse verwarring oor die verskillende teoriee wat bewustelik of onbe

wustelik veronderstel of ge1gnoreer word wanneer oor die P.raxis daarvan 

nagedink of oor gedebateer word. 

In hierdie studie is gepoog om iets meer te kon ontrafel van die dilemma 

van die laslappiebediening van kerklike onderrig, en het ek in die proses 

baie bewus geword van 'n enorme kommunikasie gaping tussen gemeente-, 

sinodale- en akademiese diskoerse oor die betrokke onderwerp ... en oak 

van my eie akademiese broosheid hierin. 

'n Verdere ironie was om tussen die baie lees en betrokke raak in die ge

sprek oor die verskillende diskoerse oor kerklike onderrig, te ontdek, 

soos 'n sekere Edward Hallet Carr (1892-) dit stel: "no document can tell 

us more than what the author of the document thought - what he thought 

had happened, what he thought ought to happen or would happen, or perhaps 

only what he wanted others to think he thought, or even what he himself 

thought he thought" (Deist 1986:178-179). 
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Hierdie proefskrif is die resultaat van kwalitatiewe navorsing (Dreyer 

1991:245-250). Hierin is 'n teologiese refleksiewe benadering gevolg om: 

1 ·•n Studie van die konteks van kerklike onderrig aan adolessente te 
maak, veral in terme van die rol wat die teorie-praxis verhouding 
hierin speel; 

2 daarom is die navorsing oak meer beskrywend van aard, in 'n paging om 
die dilemma van die onderrig beter te probeer verbaliseer; 

3 en te probeer vasstel wat waarskynlik tot hierdie dilemma aanleiding 
gegee het. 

4 bestaande teoriee en praktyke van kerkl ike onderrig induktief te 
ontleed; 

5 en oak gepoog om die betekenis wat die sinode en navorsers aan kerk-
1 ike onderrig heg, te probeer verstaan en verklaar. 

In die gebruik van die navorsingsmetode, is ek oak baie bewus van my eie 

subjektiwiteit en dikwels onafheid in die verstaan van die kompleksiteit 

van die teorie en praxis verhouding in hierdie kerklike onderrigproses 

(se). Vandaar dan oak hierdie studie as 'n paging om refleksief ('n na

denke wat oak maar in 'n sekere sin praxis is ... in die sin dat dit 

plaasvind vanuit 'n bepaalde teoretiese denke, verklaring of heuristiese 

momente) te probeer nadink oar kerklike onderrig, nie om daarmee die 

huidige manier van dink en doen te probeer teer en veer nie, maar as 'n 

eerlike soeke na antwoorde in die verstaan van die teorie en praxis van 

kerklike onderrig veral aan die adolessente in die Ned. Geref. Kerk. 
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Er kenning 

Om te studeer terwyl 'n mens in 'n voltydse beroep staan bly steeds 'n 

geheim wat ek nie altyd na wense kon bemeester nie ... want baie maal as 

ek die tyd vir studie gehad het, was die lus soek en as die lus daar was, 

kon ek net nie die tyd vind om sover te kom nie. Daarom groot waardering 

vir die geduld, motivering en lankmoedigheid van my vrou, my gesin, my 

kollegas en my promotor. 

Hiermee ook my waardering vir kollegas wat steeds opgewonde bly saamdink 

en worstel in die soek na antwoorde oor sinvolle kerklike onderrig in die 

plaaslike Ned. Geref. gemeente waaraan ons behoort ... 'n gemeente en 

kerk wat ek liefhet, nie omdat dit geen foute het nie, maar omdat ek ook 

daarin beleef dat daar tog in die afgelope jare 'n al groter ruimte en 

geleentheid bestaan vir 'n kritiese geloof wat nie dink en redeneer van

uit 'n beterweter houding nie, maar wat in vertroue bereid is om vanuit 

sy eie tekortkoming te soek na die waarheid ... te soek na die verstaan 

van my kant, Jou kant en die regte kant, soos Langenhoven per geleentheid 

gese het (Deist 1989:40). 

Veral dank en waardering aan prof Johan Wolfaardt wat op sy besonderse 

manier my altyd opgewonde laat voel het oor die bietjie kleiwerk waarmee 

ek besig was en vir sy laatnag lees en saamgesels en saamwonder oor, soos 

hy dit stel, "education is that which moves from cocksure ignorance to 

thoughtfu 7 uncertainty'. 
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Opsomming 

Hierdie proefskrif ·;s die resultaat van kwalitatiewe navorsing oor be

staande en veronderstelde teoriee en praktyke in die kerklike onderrig 

van die Ned. Geref. Kerk aan adolessente. 'n Teologies-refleksiewe be

nadering is gevolg waaruit die oortuiging na vore gekom het, dat ant

woorde vir effektiewe kerklike onderrig gesoek moet word in die proses 

van vernuwing (agogie) wat binne elke geloofsgemeenskap plaasvind; 'n 

proses wat lei tot •n bedieningsmodel wat uniek vir daardie geloofsge

meenskap is. Die vernuwingsproses sal veral in die sinode, kerkrade en 

gemeentes se verstaan en toepassing van kerklike onderrig moet plaasvind. 

Hierdie vernuwing sal uiteindelik binne die konteks van die plaaslike 

gemeente moet realiseer, maar dan as •n vernuwing wat meer is as hoe die 

praktyk moet verander om by die teorie van die status quo aan te pas, dit 

sou net die status quo tot ideologie verhef. Netso min beteken vernuwing 

dat dit wat in praktyk werk tot norm verhef kan word, ongeag die ver

onderstelde teoriee of metodes daaragter, dit sou die gevaar loop van on

geoorloofde pragmatisme. Ook mag verandering en vernuwing nie met mekaar 

verwar word n i e, want n i e a 11 e verander i nge wat aangebr i ng word, het 

noodwendig enige vernuwing tot gevolg nie. 

In die vernuwingsproses gaan dit nie oor die greep wat die kerk op jong

mense moet kry nie, maar om hulle die kans te gun om hul eie geloofsvisie 

in hul gemeente te ontdek; daarom vra dit 'n gedifferensieerde onderrig 

benadering, vanwee die differensiasie gedurende adolessensie; die kerk 
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moet leer om die taal te praat wat in die daaglikse werklikheid van 

adolessente sin maak en hulle die ruimte gun om hul ervarings en vrae te 

kan leer verwoord in die taal van godsdiens. . .• 

In die kerk se onderrig aan adolessente is geloofskommunikasie en ge

loofsbelewing soms belangriker as die deurgee van geloofskennis. Die ont

wikkel ingsprosesse tydens adolessensie, hul geloofsvorming en die kerk-

1 ike onderrig wat hulle ontvang, bepaal grootliks hul uiteindelike ge

loofsvolwassenheid en spiritualiteit. 

Ten einde die kerk se verantwoordelikheid teenoor adolessente na te kom, 

sal kerklike onderrig binne die konteks van adolessensie verstaan moet 

word in terme van die kognitiewe, affektiewe en konatiewe ontwikkeling 

en behoeftes van adolessente, soos wat dit binne hul leef- en portuur

groepkonteks voorkom. 
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Summary 

This thesis is the result of a qualitative research on theories and 

practices which are followed or assumed to be followed in the religious 

education of the Dutch Reformed Church. The research was done by means 

of a theological reflective approach. The study concludes that the 

solution for effective teaching by the church lies within the process of 

renewal (and change) within each congregation; a process that leads to 

a model of ministry that will be unique to that congregation. This 

process of renewal must take place in the understanding and practice of 

church education by the synod, church councils and congregations. 

Ultimately this takes place within the context of the local church. But 

then as a renewal that should be more than just another way to change the 

praxis to accommodate the status quo, for this would transform the status 

quo into an ideology. Renewal is likewise not a quest to sanctify that 

which seems to work, irrepective of the theories and methods which are 

implicated, this would lead to an illegal pragmatism. Nor should renewal 

be confused with change, for not all changes necessarily causes any 

renewal per se. 

An important aspect in this process of renewal, is not the grip that the 

church has on its youth, but the chance(s) they are given to discover 

their own religious convictions in their congregation; this needs a dif

ferentiated education approach because of the differentiation during 

adolescence; the church will have to learn to speak in a language which 
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make sense in their daily reality and to give them the chance to express 

their own experiences and questions in the language of religion. This 

means that the church will have to understand their context of lifestyle 

and peergoup influences and accordingly address the cognitive, affective 

and conative aspects of religious education. 

In the church religious education to adolescents, communicating and 

experiencing religion is sometimes more important than the knowledge they 

should obtain. The developmental processes of adolescents, the shaping 

of their convictions of faith and the teaching of the church strongly 

influences their ultimate religious maturity and spirituality. 

Keyterms: 

qualitative research; theological reflective approach; renewal; model of 

ministry; differentiated education approach; adolescents; religious 

convictions; religious maturity and spirituality. 
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1 

Ori entering 

1.1 Kerklike onderrig, 'n eietydse dilemma 

In kerk like onderr i g heers daar op die oomb l i k 1 n al groter wordende 11 on

k laarkoms t ighe id11 tussen die praktyk en teorie daarvan. Waarkynlik omdat 

die Ned. Geref. Kerk sedert sy fomulering van •n nuwe jeugbeleid in 1966, 

met al die inoverende teologiese denke daaragter en vernuwing wat dit in 

praktyk meegebring het, toegelaat het dat kerklike onderrig al meer 1 n 

didaktiese fenomeen word, wat net op 1 n ander dag van die week se skool

hou is. Met 1 n soort ideaalstelling van hoe kategese die beste benut kan 

word as geleentheid waar die bywoning van 1 n groot aantal dooplidmate die 

belangrikste kontak met die oordrag van die evangelie geword het (Agenda 

Algemene Sinode 1994:138) .•• 6f moet 1 n mens eerder s~, "miskien die 

enigste kontak" met die oordra van die evange lie geword het ? Die 

probleem hiermee is dat selfs die sinode hier tevrede is dat kategese as 

die belangrikste (enigste) geleentheid beskou word van dooplidmate se 

kerklike betrokkenheid of -verantwoordelikeheid, wat moet kompenseer vir 

al die ander geloofshandelinge wat irrelevant raak in •n dooplidmaat (en 

ouers) se hele verstaan of verwysingsraamwerk van wat deel van kerkwees 

beteken. Sou dit dalk die rede wees waarom jong belydende lidmate uit die 

kerk verdwyn as hulle enigste kontak met die kerk na kategese nie meer 
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verpligtend is nie ? 

Daarom bly die kommervraag jaarliks, as dit tyd word vir jongmense om in 

hul gemeentes belydenis van geloof af te le, dieselfde as wanneer ouers 

hul kind se skoolrapport oopmaak ... het my kind die "didaktiese" silla

bus wat hiervoor voorgeskryf is, geslaag ... maak nie saak of die 1kerk

like1 deel daarvan maar weer as •n klug en bespotting ervaar is, omdat -

hierdie jongmense in al hul 1Sondagskool1 nooit ontdek en ervaar het wat 

lidmaatskap van •n bepaalde kerk beteken of wat groei in •n mens se ge

loofsvaardighe id ( ge loofsvo lwassenhe id} beteken vanu it jou persoon like 

verhouding met die Here Jesus Christus nie. 

In 'n artikel in die Kerkbode (Burger 1994:8) word gese dat die Algemene 

Jeugkommissie (AJK) kennis neem van die kommer wat in die Ned. Geref. 

Kerk heers oor jongmense wat na belydenisaflegging stilletjies uit die 

kerk verdwyn. Hierdie onrusbarende tendens blyk duidelik uit die swak 

kerkbywoning van jongmense tussen 18 en 29 jaar, soos deur die kerksensus 

weerspieel word. Die AJK voel sterk daaroor dat stappe gedoen moet word 

om dit te verbeter. 'n Voorstel wat hulle by herhaling aan die Algemene 

Sinode wil voorle, hou onder meer in dat die finale jaar kategese •n vol

le jaar sal duur, waarna •n katkisant kans kry om deur praktiese diens

lewering in die kerk te toon dat hy of sy werklik •n lewende lidmaat in 

die kerk wil wees. Katkisante moet dan, nadat hulle •n kwartaal lank op 

eie inisiatief diens gelewer het, voor •n kommissie verskyn wat verkies-

1 ik die leraar en die wyksouder 1 ing ins lu it, om getu ien is van hu l ge loof 

en diensbaarheid af te le. Die AJK meen dat so gekeer kan word dat 'n 

drukgang ontstaan wat tot valse belydenisse en onryp lidmate lei. Hiermee 
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voel die AJK dat die daadgetuienis van katkisante veel groter klem as in 

die verlede in toelatingsprosedures sal kry. 

Sou dit beteken dat hierdie vikariaatsjaar-idee nag •n lapwerkpoging is 

waarmee die AJK iets probeer heelmaak van die bestaande 11 onklaarkomstig

heid1 tussen die teorie en praktyk van kerklike onderrig. Vraag is net 

hoe lank die 11 nuwe lap 11 werklik die 11 ou kledingstuk 11 heel gaan laat lyk, 

voordat die spanning en vervreemding tussen die huidige teorie en praktyk 

alles weer uitmekaar uit gaan trek ? 

Na my mening is die AJK hiermee besig om die simptome van die probleem 

te probeer dokter, deur elke keer allerhande verstellings (veranderings) 

aan die 11 hekkies in die wedloop 11 te maak, veral die laaste een waaroor 

katkisante moet kom om uiteindelik lidmate in die kerk te kan wees. Ook 

in die Sinode se soeke na oplossings vind •n mens dieselfde tendens, waar 

daar probeer word om allerhande veranderings te maak om die status quo 

van die kerk se bediening, so aangepas (aanpasbaar) as moontlik te hou 

by gemeentes se verskillende situasies ... of is dit eerder andersom? 

Daarom het die Algemene Sinode van die Ned. Geref. Kerk in 1986, na 

aanleiding van •n vorige ondersoek na jongmense se intellektuele en 

emosionele behoeftes en ook sekere statistiese gegewens uit die kerk

sensus, in sy jeugvers lag die vo lgende vrae gevra: "Ken ons nog die 

tiener ? Kan ons aanneem dat hy nog aan dieselfde veranderlikes vashou? 

Hoedanig het die verander like in sy lewe da lk verskuif sodat die kerk ook 

sy metodes van bediening behoort aan te pas?" (Agenda A lgemene Si node 

1986:170-171). Hierop het die Sinode toe besluit om 1 n wetenskaplike 

ondersoek te doen van tienerlidmate se belewenis van die kerk se be-
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diening, veral ten opsigte van onderrig (didache), prediking (kerugma), 

diensbetoning (diakonia), herderlike sorg (pastoraat) en gemeenskap (koi

nonia) (Notule Algemene Sinode 1986:615). 

Die oplossfng van die probleem, na my mening, ts meer as om net te vra 

waar wat verander (aangepas) kan word ... dft Te waarskyn Tfk eerder fn 

1 n 11 vernuwfngsproses11 wat sa 1 moet gebeur (gefasflfteer sa 1 moet word) 

fn die sfnode, kerkrade en gemeentes se hele verstaan en toepassing van 

kerklfke onderrfg bfnne die konteks van die plaaslfke gemeente. 

Om elke keer maar net die lapwerk (verstelwerk), anders te probeer doen, 

maak die kledingstuk nie noodwendig (meer) heel nie, selfs al lyk of voel 

dit aanvanklik miskien so. Neem byvoorbeeld die AJK se reaksie in 1 n 

artikel oor die dilenma van jongmense se verdwyning na belydenisaflegging 

in die Kerkbode. Dit klink amper so asof die oplossing van die ptobleem 

bloat le in 'n verdere verfyning (verandering) van bestaande reglemente, 

so asof meer (ander) reels beter beheer oar die probleem gaan verseker. 

Of hoe moeiliker die toelatingsvereistes hoe grater toewyding gaan daar 

wees waarmee mense probeer om aan die vereistes te voldoen ... dit dui 

op 1 n geweldige onkrities-teologiese benaderingwat sy bestaande waarhede 

probeer verhef na bo-historiese ideale, wat nie anders kan as om te ont

spoor na 1 n idealisme wat outoriter met baie reels bo kritiese refleksie 

verhef gaan word nie. 

lets van dieselfde dilemma ervaar 1 n mens met die sinode se 11 omnfbus 11 op

drag waarmee die probleem benader word. •n Opdrag, waarvan sekerlik die 

moeilikste daarvan is, om te probeer verstaan wat die sinode se eintlike 
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bedoeling daarmee was. 

1 Wat bedoel die sinode byvoorbeeld met ken ons nog tieners? Dat daar 

miskien een of ander vervreemding tussen die sinode en die jeug in 

die kerk ontstaan het ? En as daar dan •n vervreemding is, wie het 

nou eintlik van wie vervreemd geraak ? Die sinode, en daarmee saam 

by implikasie die Ned. Geref. Kerk, wat van sy jeug vervreemd geraak 

het omdat hy nie meer die taal van sy jeug praat nie ? Of het die 

kerk se tieners dalk van die denkpatroon van die sinode vervreemd ge

raak omdat daar in hul geestelike selfstandigwording so 'n afstand 

gekom het tussen wat hul gedink het kerk behoort te wees en dit wat 

hulle ontdek het die kerk is, dat hulle hulself nie meer daarmee kan 

of wil identifiseer nie (Nel 1982:152-162) ? 

Of is Prins (1990:72-81) dalk reg as hy se dat een van die probleme 

wat tot die sinodale besluit aanleiding gegee het, 'n verskynsel is 

wat mens in die Ned. Geref. Kerk kry dat "katkisante wat tot 10 jaar 

en meer in kategese was, [om een of ander rede] na belydenisaflegging 

uit die kerk verdwyn. [Alhoewel] die kerk in kategese •n wonderlike 

geleentheid het [om gemeentekinders te bereik], slaag [hy om een of 

ander rede] nie daarin om dit [as sodanig] te benut nie". Om op hier

die punt miskien 'n verdere stuiwer in die armbeurs te gooi, kan ek 

nie anders as om te vra na wat die sinode dan by implikasie met sy 

kerklike onderrig uiteindelik wil bereik nie; verhoed dat jongmense 

uit die kerk verdwyn 6f hulle 'n bepaalde belewenis of ervaring van 

sy bediening laat ervaar 6f eerder by hul 'n lewensbeskouing en -

houding aan te kweek ten opsigte van die christelike geloof, wat 
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uiteindelik sin aan hulle lewe kan gee (Deist 1991:4) ? 

Daar bestaan dus •n hipotetiese moontTikheid, dat ten spyte 
,,,. ,/.-"*' 

van die sinode se navorsingsopdragte en sy ko11111issie(s) se 

tussentydse noodmaatreiiTs om sekere rigTyne vir kerkTike 

onderrig te verfyn en toeTatingsvereistes met die oog op 

be1ydenisaf1egging te verander, adoTessente nog steeds vir • n 

(on)bepaa Tde tyd kerkvervreemd raak omdat die sinode met a 1-

Terhande verste11ings (veranderings) van die status quo hoog

tens aan die voor die hand 1 iggende s imptome van die prob Teem 

iets verander kry, terwyT die vervreemdingproses tussen die 

teorie en praktyk van kerk Tike onderrig steeds ongehinderd 

vererger. · 

2 1 n Verdere onduidelikheid in die sinode se omnibus opdrag, is wat be

doe l word met die sogenaamde 11 verander Tikes 11 waaraan vasgehou of ge

los moet word. Is dit veranderTikes wat •n mens tydens adoTossensie 

verwag of da Tk veranderTikes in die bedieninge {prediking, diens, 

sorg, onderrig en gemeenskap) van die kerk. Of verwys die verander-

1 ikes dalk na bepaalde kerktradisies, waaraan tieners gaan 11 verskuif 11 

(verander) het en dat die sinode nou genoodsaak is om sy bedienings

metodes hierby te moet probeer aanpas ? Laat my dink aan iemand wat 

vertel het dat Lord Home, 1 n eertydse Britse minister van onderwys, 

wat glo in die vyftiger jare gese het 11 traditions are like lampposts 

- wise men use them to guide their path, drunkerds to support their 

ins tab i7 ity11
• Of is die verander Tikes da Tk • n verwysing na 11 konsepte 

wat geoperasiona Tiseer is 11 in • n navorsingskonteks (Dreyer 1992:411-
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413). Waar 11 verander 7 ikes 11 verwys na 11 iets 11 wat gemeet of waargeneem 

kan word en wat verskillende waardes kan aanneem wat deur verskil

lende statistiese prosedures gemeet kan word, byvoorbeeld frekwensie 

van kerkbywoning, kerkverband, waardes, houding ens. Dis nie duidelik 

of die sinode met hul vraag hierdie navorsingskonsep in gedagte gehad 

het nie, want hoe sou die 11 veranderlikes 11 dan aan vasgehou of van 

ontslae geraak kan word ? 

Wat dan ookal die veranderlikes mag wees, kan die 11 verskuiwing11 daar

van die dilemma van kerklike onderrig reggestel, deur bloat net aan 

die kerk se huidige bedieningsmetodes te verander, 6f le die wesen

like van die probleem nie miskien in die sinode se teologiese be

skouinge wat die verstaan en toepassing van sy bepaalde metodes be

paal .nie? Dit wil tog voorkom asof die sleutelbegrip in die sinode 

se vraag draai rondom 'n aanpassing wat die sinode bereid sal moet 

wees om te maak 6f in sy teoretiese bes inning 6f in die kerk se prak

tyk oor sy bediening aan die jeug ... terwyl die antwoord waarskynlik 

le in 1 n krities-teologiese refleksie van beide die bestaande teorie 

en praxis. Die dilemma hiervan is of die sinode hiermee erken dat hy 

vanuit 'n bepaalde dogmatisme miskien werklikheidsvreemd geraak het; 

6f kies hy hiermee 'n soort pragmatiese vertrekpunt in die benadering 

van sy probleem, waarin dit gaan om 'n praxis kritiese benadering van 

die praxis, sander om oak te vra na wat die teologiese (akademiese) 

aard van die probleem is ? Wat gaan die sinode met die antwoorde 

maak wat op die vrae gekry word ... net sy metodiek van bediening 

verander ( 1 n metode aanpass ing) om die hedendaagse t iener te kan 

akkommodeer; 6f bereid wees om ook sy teorie-formulering van sy be-
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paalde metodiek te verander (teor;e aanpass;ng) ten einde 'n kwali

tatiewe verandering van die bestaande praktyk te maak ? 

•n Verdere moontlike hipotese Te dus waarskynTik in die vraag 

na die aard van die ko11111unikatiewe hande Ting wat in die sinode 

se ideaaTsteTTing van sy bediening aan sy jeug verondersteT 

word. Of miskien vanuit 1 n prakties-teo1ogiese perspektief 

geformu Teer .•• om een of ander rede s 1aag die kerk se teorie 

en of praxis van kerk like onderrig nie in die verstaanbaar- en 

sinvo1maak van geToof vir • n eietydse konteks nie. Waarskyn7ik 

omdat daar erens in die sinode (kerk) se teoTogiese denkproses 

of bedieningspraktyk of in die verhouding tussen beide, 1 n 

probTeem(e) is wat veroorsaak dat die kerk nie sTaag om die 

evange Tie vertaa T te kry in die e ietydse diskoerse ( Tewens

gevoe T, denkpatroon of terminoTogie) van adoTessente nie. 

3 Nog 'n klein lastigheid wat ek in die opdrag nie begryp nie, is dat 

die sinode tenspyte van sy jeugbeleid waarin hy sy "jeug as 'n wesen

Uke dee! van die gemeente" beskou (Nel 1982:108-131), hulle tog as 

'n tipe uitsondering benader aan wje die kerk altyd iets behoort te 

doen, en veral as daar na oplossings van probleme gesoek moet word. 

Is dit dalk 'n teruggryp na 'n eertydse kerk onderskeiding tussen die 

sogenaamde geestelikes en !eke daarin, en dat geeste/jkes altyd ge

roepe voel om prosedures en metodes te moet bedink waardeur die Teke 

(Tidmate) geheTp mee moet word. Hoekom is daar altyd so min tersake 

hoe 1idmate oor die kerk dink en hoe hu77e die kerk se bediening 

ervaar (Wolfaardt 1992:18) of gaan dit altyd in die laaste instansie 
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tog maar oor die wat 11 weet11 wat oplossings moet uitdink vir die wat 

11 nie-weet-nie 11
• 

Dit bring my by nog • n moont like hipotese, wat daarop neerkom 

dat dit tog wil voorkom asof kerkvergaderings en -ko11111issies 

oor die jare so •n outoritere styl ontwikkel het waarmee in

terne prob leme sou moes opge los word ... hetsy deur voorskrif

te 1 ik reglemente voor te skryf, wat veronderstel is om beheer 

oor probleme te verseker, of om namens •n gemeente te besluit 

wat die oplossing vir daardie spesifieke gemeente se probleem 

behoort te wees. In plaas van eerder •n benadering te volg van 

begeleiding (fasilitering) van 1 n gemeentebou-proses binne die 

konteks van elke spesifieke gemeente. 

As ek hierdie vrae vra en hipotese probeer formuleer, is dit •n paging 

om teologie te probeer bedryf vanuit •n 11 binne-perspekti~f11 (deelnemende 

verstaan), in die sin om die geloof van •n geloofsgemeenskap (gemeente 

of kerk) in •n eie konteks te probeer verstaan en beskryf van binne-uit, 

as deelnemer en betrokkene daarin. Daarom kan ek oak nie anders as om op 

•n 11 refleksiewe11 manier (Wolfaardt 1992:83-43) hieroor te teologiseer 

nie. En daarmee bedoel ek dat ek baie bewus is dat my eie teologiese be

nadering hieroor bloat 1 n menslike aktiwiteit is, en selfkrities erken 

ek hiermee dat ek as praktiese teoloog tot 1 n bepaalde nasie, beroeps

groep, ras, kerk ens. behoort. Hiermee erken ek oak my eie akademiese 

situasie en sfeer van be1nvloeding. Maar ek wil dit juis laat kritiseer 

vanuit die saak of praxis in die konteks wat in die gesprek op die tafel 

is, naamlik ... kerklike onderrig en dan veral hoe dit vandag in die Ned. 
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Geref. Kerk verstaan en toegepas word aan adolessente. 

In 1 n poging om bogenoemde moontlike hipoteses (tentatiewe voorspellings 

of verklarings) te ondersoek, volg dan nou my ervaringsproses van waar

neem, probeer en evalueer (Lemmer 1991:10-21) van waarom kerklike onder

rig in die Ned. Geref. Kerk blykbaar na aanleiding van die voorafgaande 

sinodale besluit, nie slaag nie. Tenminste nie slaag in terme van die 

eindresultate daarvan veral by sommige adolessente nie, wat om een of 

ander rede in die proses kerkvervreemd en selfs kerklos raak. 

Vanuit die kort oorsigtelike beredenering van bogenoemde sinodale besluit 

en die manier waarop die AJK die dilemma van kerklike onderrig benader, 

lyk dit vir my tog noodsaaklik dat as 1 n mens uiteindelik die vraag oor 

vernuwing in kerklike onderrig (en kategese) sinvol wil beantwoord, daar 

deeglik rekening gehou sal moet word van die moontlike rol wat verskil

lende teologiese benaderings in 1 n sinode (en sinodale besluite) kan 

speel in sy hantering van interne probleme; in watter mate die veronder

stelde praktyk in 'n gemeente die teoriee daaragter vertolk of weer

spreek; in watter mate die wegraak-verskynsel na belydenisaflegging dalk 

normaal by adolessente is of eerder 1 n simptoom van dieperliggende be

dieningprobleme kan wees; 6f het 1 n mens eerder te doen met 'n kom

munikasiegaping wat ontstaan het waarin die jeug nie meer verstaan wat 

die kerk bedoel om te se nie en andersom. Dat met ander woorde beide kerk 

en jeug al meer met 1 n hermeneutiese dilemma worstel wat nie altyd ewe 

suksesvol oorbrug word nie ? 1 n Kommunikasiegaping wat waarskynlik 

verder vererger word deur bepaalde tendense in die huidige sosiale kon

teks waarin adolessente moet grootword. 
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1.1.1 'n Veronderstelde teologiese benadering 

In sinodesittings dink ek nie dat 'n mens altyd bedag genoeg is op 

die uiteenlopende en verskillende teologiese benaderings w,at in be

sluite mekaar probeer opponeer 6f akkomodeer nie. Verskillende be

naderings, as gevolg van verskillende fakulteite waar sinodegangers 

opleiding ontvang het, en oak as gevolg van verskillende teologiese 

milieus waarin elkeen geskool is. Daarmee saam het elkeen oak nag 'n 

eie gemeentevaardigheid gedurende sy bedieningstermyn ontwikkel om 

aan elke gemeente se eie unieke eise en verwagtinge te kon voldoen. 

Dan kan die verskille oak soms nag verder gekompliseerd raak as ge

volg van verskillende persepsies en analises, verskillende Skrifbe

skouinge en verskillende groepsbelange en -lojaliteite wat op die ou 

end onder die pretensie van 'n sogenaamde objektiwiteit niks anders 

as 'n "ref1ektiewe" manier van teologie bedryf is nie. Daarmee te se 

elkeen reflekteer vanuit sy eie verwysingsraamwerk, vermoe en ver

staan van praxis en teorie. Daarom is teen die agtergrond hiervan 

dikwels die moeilikste om van sinodale besluite te verstaan, wat die 

eintlike 11 saak 11 is waaroor dit in die uiteindelik geformuleerde 

besluit gaan (Wolfaardt 1992:2-46). 

Behalwe vir "reflektiewe uiteenlopendhede" wat in •n gegewe sinode 'n 

rol kan speel, in besluite wat geneem word, moet mens oak gaan vra na 

die teorie-praxis verhouding wat in sinodale vrae veronderstel word. 

Met "teorie" bedoel ek die bespreking, besinning en beplanning oar 

waarhede wat in die praxis van belang is. En met "praxis" die toepas

sing van die teorie in die praktyk (Greinacher 1974:103) of miskien 
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eerder die gebeur van bepaalde teoriee in •n reflekterende praxis. 

Want tereg merk Smuts op dat teorie en praxis nie as twee gersoleerde 

entiteite bestudeer kan word nie. Daar is altyd •n (onbewuste) teorie 

in praxis aanwesig en die praxis be1nvloed voortdurend die teorie

vorming (Smuts 1995:47). Heitink (1993:148-152) formuleer dit effens 

anders as hy teorie sien as •n sogenaamde hermeneuties-teologiese 

teorie, wat die christelike tradisie betrek by die ervaring, lewe en 

handelinge van die moderne mens. Terwyl hy met praxis verwys na (ge

loofs)handelinge van individue en groepe in die samelewing, sowel 

binne as buite die kerk, wat hul lewe wil laat inspireer deur die 

christelike tradisie en hulle wil laat rig op die verlossing (heil) 

van die mens en die wereld (:18-21). Heitink gaan selfs saver om te 

se dat praxis wyer as net die kerk .is, hy onderskei praxis in •n 
11 praxis JU wat doe lbewuste ( in tens ione le) hande l inge in die gemeente 

behels met die bedoeling om in 1 n bepaalde situasie deur middel van 

1 n 11 agogiese manier 11 verandering te bewerkstellig. Daar is volgens 

horn oak 1 n 11 praxis 211 wat verwys na die konteks van die samelewing 

waarin die handelinge plaasvind. Daarmee word bedoel waar mense of 

groepe in 1 n dinamiese konteks in die samelewing is, hetsy gods

dienstig of ander, sal hulle hulself op •n bepaalde wyse gedra en 

daarmeesaam uiteenlopende doelwitte nastreef. En hierdie twee praxis

se staan in 1 n belangrike verhouding tot mekaar in die sin dat hulle 

mekaar bevorder en oak in 1 n bepaalde gespannenheid teenoor mekaar 

staan (:19-21). 1 n Belangrike saak wat Heitink dus uitwys is dat die 

samelewing beskryf en verklaar kan word as •n praxis, 1 n veld van 

handelinge, waarin mense en groepe gemotiveer word deur eie ideale en 

gedryf deur uiteenlopende belange bepaalde keuses maak en doelwitte 
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nastreef. Praxis beteken dus meer as praktyk. Dit is 1 n teorie-ge

laaide begrip vanwee waardes, norme en belange wat hierby in die ge

drang is (:20). Daarom kan praxis 1 nooit opsigself beskou word, los 

van die konteks van praxis 2 nie, tenminste nie in dfe.beoefening van 

praktiese teologie nie, omdat dit hier gaan oor die funksionering van 

1 n kerk in 1 n spesifieke lewens(geloofs)konteks (:21). 

Natuurlik is daar altyd 1 n interafhank1ike verhouding tussen teorie 

en praxis wat nooit los van mekaar verstaan kan word nie. Daarom moet 

teoreties die praktyk altyd krities bevraagteken word om uiteindelik 

by 'n beter praxis te kan kom en ook andersom. Dit bly 'n wesenlike 

vraag of daar enigsins enige wisselwerking tussen teorie en praxis in 

bogenoemde sinodale vraag veronderstel is, want indien nie, kan 1 n 

mens allerhande eensydighede verwag in die soeke na oplossings hetsy 

in d1e teorie of praxis. 

Het die sinode dalk sy vraag geformuleer vanuit 1 n bepaalde vermoede 

dat daar 1 n probleem is in die verhouding tussen teorie en praxis, 

omdat die kerk (gemeentes) wat hy verteenwoordig 1 n identiteitskrisis 

ervaar wat nie meer seker is van sy funksie in die samelewing ten op

sigte van sy jeug nie ? 1 n Voorbeeld hiervan sou wees wanneer 1 n 

sinode gemeentes net as praxis beskou sonder enige teo1ogiese teorie 

wat ook daarin veronderstel of beoefen word. Natuurlik bestaan daar 

nie so iets soos suiwere teologiese teorie van die kerklike praxis 

nie. Ook teologiese teorie word altyd be1nvloed deur die geskiedenis 

en gemeenskap waarin 1 n gemeente lewe. Teorie is altyd histories ont

wikkeld en ook samelewingsbepaald. Daar bestaan wel 1 n onbewuste maar 

13 



geen teorielose praxis nie. Die praxis word altyd deur die teorie be

paal. Wie dit nie in ag neem nie verval in 'n ideologiese praxis. 

Netso mag teorie ook nooit voorrang bo praxis geniet nie, omdat daar

deur 'n dogmatistiese werklikheidsvervreemding sou ontstaan. Netso 

mag praxis ook nie bo teorie voorrang geniet nie, want dit sou net 

meehelp om 'n bepaalde status quote probeer stabiliseer (Greinacher 

1974:103-118, Heitink 1993:148-150 en Wolfaardt 1992:133-199). 

Toegegee dat vanwee 'n toenemende sekularisasie (hier verstaan as 

proses waar mense van God vervreemd raak) word praxis nie al leen 

steeds meer problematies nie, maar groei die diskrepansie tussen 'n 

sinode (kerk) se teologiese teorie oar die werklikheid en die werk

likheid self net al grater. En om die verskil slegs maar met die 

begrip sonde te verklaar, sou 'n oorvereenvoudiging van die probleem 

wees en 'n oorkomplisering van die oplossing, nie dat sonde nie oak 

hierin wel 'n rol kan speel nie (Nel 1991b:23). 

Sou die sinodale vraag dalk impliseer dat dit baie bewus is van 'n 

bepaalde spanning wat daar in die verhouding tussen teologiese teorie 

en kerklike praxis ervaar word? •n Bipolere spanningseenheidwaarin 

die teorie voordurend deur die praxis as waar of verkeerd bewys meet 

word. Terwyl die teorie op sy beurt altyd weer die praktyk oak meet 

transendeer (te bowe gaan) om sodoende 'n kritiese distansie te kan 

bewaar. Dit vra dat teorie altyd kritiese teorie moet wees, daarin 

dat dit horn altyd deur die praxis moet laat bevraagteken. So meet 

kerklike praxis oak kritiese praxis wees, deurdat 'n sinode oak sy 

eie teoretiese grondslae, -veronderstellinge, -doelstellinge en -
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resultate voordurend krities moet bedink (Greinacher 1974:103-118). 

Die prob l eem in die hanter i ng en handhawi ng van 1 n geba 1anseerde ver

houdi ng tussen teorie en praxis, le meermale in die persoon(e) wat 

die praktiese teologie probeer toepas en hul opleiding of gebrek aan 

opleiding. Daarom vind so 'n persoon of die spanning tussen teorie en 

praxis dikwels ondraaglik en kies dan vir 'n soort oorvereenvoudigde 

teoretiese ,of praktiese oplossing op korttermyn wat die spanning so 

gou as moontlik kan verlig. Oppervlakkige oplossings soos "dit werk, 

want die teorie is reg" of 11 dit sa 7 noo it in die praktyk werk n ie" 

word dan soort van kerklik pynstillende stellings (Nel 1991b:23). 

In die woorde van Heitink (1993:151-152) werk die verhouding tussen 

teorie en praxis soos volg. Die praktiese teologie kies 'n vertrek

punt in die situasie, die praxis. 'n Ervaring wat iemand in praktyk 

opdoen (praxis), word dan deurdink vanuit bepaalde teologiese uit

sprake (teorie). Die teorie, wat opsigself 'n resultaat is van denke 

en handelinge in die verlede en wat die destydse magsverhoudinge 

weerspieel, oortuig om een of ander rede mense in die huidige praxis 

nie meer nie. Dit word al meer krities bevraagteken in terme van die 

lig waarmee innertydse mense die Bybel vir hulle tyd verstaan het. En 

op grand hiervan word die Skrif dan weer gelees, wat lei tot 'n ver

andering in teorie. En die nuwe teoretiese insig stel weer op sy 

beurt kritiese vrae aan die bestaande praxis ... soos waarom dink en 

handel mense soos hulle wel doen in die huidige situasie, met die 

vraag of dit dan ook op 'n ander manier kan gebeur. Daarmee word op

nuut vrae aan die teorie gestel en hierdie antwoorde werk dan deur na 
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die praxis. So kom as't ware 'n sirkulere {hermeneutiese) proses 

(hier miskien eerder bedoel 'n spiraalproses, JV) in werking, waarin 

daar 'n gedurige wisselwerking tussen praxis en teorie, binne 'n be-
...... • 

paalde bipolere spanningsvolle eenheid en kritiese ingesteldheid 

teenoor mekaar, is. 

Dit blyk dus hipoteties asof die huidige gemeente-praxis van 

kerklike onderrig nie net die teorie daarvan krities bevraag

teken nie, maar omdat daar geen krities teologiese refleksie 

daarvan plaasvind nie, ignoreer die praxis al meer sinodale 

aanpassings (-veranderings) wat van tyd tot tyd holisties 

voorgeskryf word. Terse Tfdetyd verva 1 die praxis in • n soort

ge Tyke eensydighe id, deur in • n intergemeente 1 ike ( interkerk-

1 ike) ruil(versamel)aksie betrokke te raak wat geweeg word in 

terme van wat werk, ongeag die teologiese (teoretiese) denk

patroon of konteks daarvan ... • n soort verbruikersmenta lite it 

wat koop om weg te gooi as dit Tater in onbruik raak. En na my 

mening kan hierdie soort veranderings nooit Tei tot enige ver

nuwing nie. Sinvo TTe vernuwing word eerder gebore uit • n 

spiraal (hermeneutiese) wisselwerkingsproses tussen teologie 

(teorie) en praxis wat binne •n bepaalde bipolere spannings

eenheid krities ingesteld teenoor mekaar staan. 

In die formulering van die sinodale besluit oor "waarin die jeug se 

be lewen is van die kerk" getoets moet word, moet ook gevra word na 

watter teologiese benadering hier veronderstel word ? (hieroor 'n 

meer volledige beredenering by 1:70-81) 
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1 Sou dit 1 n 11 konfessfone1e benaderfng11 wees wat voel dat die onder

soek na die jeug opgelos moet word deur "die bestudering van die 

Woord van God onder die ges igspunt van die diens van die kerk 11
• 

Die voetangels van die benadering is natuurlik 1 n eensydige be

studering van die Skrif slegs vanuit 1 n gesigshoek van diens. Daar 

is nie veel ruimte vir die konteks van die jeug wat tersprake is 

of benutting van ander wetenskappe se kennis in die verband nie. 

Hierdie benadering werk ook met 'n eie ekklesiologie wat geneig 

is om as 11 geestelikes 11 oar 11 leke 11 (lidmate) te besluit of aller

hande dinge vir hulle te wil doen (Wolfaardt 1992:6,14-20). 

2 Die vraag is of daar nie eerder gepoog moet word om die ondersoek 

na die jeug op 'n korre1atfewe manfer te benader nie, deur te gaan 

vra na die kommunikatiewe handelingsisteme wat die koms van God 

in sy Woord tot die mens in sy wereld intermedierend dien (:8-11, 

20-29) ? Die Skrif word hier as kenbron gerespekteer, maar dit 

funksioneer op 1 n indirekte eerder as direkte wyse. 1 n Benadering 

waarin daar veral krities gevra word na alle handelinge wat dan 

spesifiek gerig is op die verhouding tussen God en tieners en 

tussen die tieners en God. 

3 In die sinodale vraag is nogal ook iets van 'n moontlike konteks

tue1e benaderfng, waarin gevra word na hoe tieners se geloof ver

band hou met die aktiwiteite en konteks van die geloofsgemeenskap 

waarvan hulle deel is (:11-13, 36-38). In hierdie benadering word 

die vraag gevra na hoe word die boodskap van die evangelie gehoor, 

verstaan en ervaar as 'n bevrydende krag van God vir vandag se 
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tieners in die bepaalde omstandighede waarin hulle tieners moet 

wees. Die gevaar is dat 'n mens in die benadering "reflektief' te 

werk kan gaan deur bloot op die ou ent net die aspirasies en be

hoeftes van die tieners te reflekteer, in plaas van om oor die 

saak in sy al sy konsekwensies te besin. 

Die moeilikste om van die sinodale besluit 'te ontrafel, bly steeds 

hoe •n mens die teologiese saak, wat hierin verondersteT word, be

hoort te benader? En dan ontdek 'n mens dat verskille tussen teoloe 

nie net te doen het met hul konfessionele of teologiese standpunte 

nie, maar ook met 'n verskil in die taksering of analise van die 

situasie. Dit is net so dat elkeen van ons, ook diegene wat probeer 

om dit nie te doen nie en verseker diegene wat oortuig is daarvan dat 

hulle dit nie doen nie, 'n groot deel van ons eie ervaring, ons kon

teks, ons voorverstaan van die Skrif en sy boodskap met ons saamneem 

as ons na die Bybel luister of vrae soos byvoorbeeld oor die kerk se 

tieners probeer antwoord. 

Dit wi T dus voorkom asof daar tog 1 n e Tement van waarhe id in 

die hipotese is, dat sinoda Te opdragte die geneigdheid het om 

1 n tipe "omnibus" karakter aan te neem, vanwee verski11ende en 

uiteenTopende teoTogiese beskouings en refTeksies wat hierin 

geakkomodeer probeer word, asook die verskiTTende takseringe 

en ana 1ises van die situasie as gevoTg hiervan. Te verstane 

dus, dat vir enige kontnissie wat aan die opdrag uitvoering 

moet probeer gee of die navorser(s) wat sinvoTTe navorsings

doe Twitte na aan Te iding hiervan moet probeer formu Teer . . . dit 
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is • n nagmerrie in terme van wie wat gese het en om watter 

rede dit gese is. Dit vra miskien oak opnuut na die sinvolheid 

van die werkswyses van sulke vergaderings en •n stuk begrip 

vir navorsing wat vrae antwoord wat nie gevra word nie of die 

di 1enna as aan die navors ingsresu 1taat vrae gevra word wat dit 

nie kan beantwoord nie. 

1.1.2 'n Veronderstelde kerklike praktyk 

Literatuur oor die veronderstelde tienervervreemding (vergelyk 1:47-

60) in •n bepaalde gemeente of denominasie is dit eens dat •n deel 

van die oorsaak gesoek moet word in die gemeente of denominasie se 
11 verstaanbaarmaak 11 van die evangelie, nie net in kategese nie maar 

meer spesifiek in sy kerklike onderrig aan die jeug. En nou is dit so 

dat daar 1 n wesenl ike probleem bestaan dat hierdie 11 verstaanbaarmaak 11 

te veel as •n soort ge1so7eerde onderrigaktiwiteit.aangebied word. 

Dit kom maar basies daarop neer dat dit niks anders as •n kognitiewe 

onderrig is, waarin dit te veel (of uitsluitlik) om die oordrag van 

feitekennis gaan. Volgens Prins (1990:72) is die metode van onderrig 

ender andere as gevolg van die invloed van 'n bepaalde Griekse 

filosofie wat op die Westerse kultuur en denke oorgedra is, wat glo 

dat as mense net die goeie sou leer ken, sal hulle dit uiteindelik 

ook kies. Kinders moet dus in hul onderrig in die Skrif net die 

nodige kenn is (in 7 igt ing) opdoen. [En] as hu lle dit doen sa 7 hu lle 

dit ook aanvaar en h ierdie kenn is sa 7 dan die totaa l van hu l persoon-

7 ikhe id deurdring en so hul /ewe verander. Kennis kry hier· dus ten 
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onregte die hoogste prioriteit, as gevolg van die mite dat kennis 

hoofsaaklik 1 n mens se oortuigings, houdings, waardes en gedrag vorm. 

Hierdie is niks anders as die vashou aan die kognitiewe 1eerteorie 

van die reformasie nie (Dingemans 1981:3-23). 1 n Teorie waarin leer

stof sentraal staan en as 1 n onfeilbare waarhede oorgedra word aan 

leerlinge wat hulle so gou as moontlik moet absorbeer. Daarom gaan 

dit in die soort onderrig om die oordra van kennis van die wat weet 

en kan (onderwyser) na die wat nie weet en nie kan nie (leerling). 

Hierdie klem op die kognitiewe binne reformatoriese kringe is eintlik 

1 n verrassing, veral as in gedagte gehou word dat die hervormers soos 

Luther gepleit het vir 1 n persoonlike geloof en die vryheid van 1 n 

Christen. 1 n Vryheid wat gebore is uit 1 n gelowige se persoonlike 

verhouding met Christus. Die rede waarom dit dalk nie deurgewerk het 

na die onderrig nie, is omdat Luther van mening was dat geloof nie 

geleer kan word nie. Geloof kom deur die hoor van die Woord. En om 

die Woord te verstaan is 'n sekere kennis van die geloof nodig. Van

daar die groat klem op geloofsleer. Om die rede word kennis sonder

meer oorgedra met die gedagte dat die ware betekenis later, wanneer 

die geloofsverhouding tot stand gekom het, verstaan sal word ... 'n 

tipe depositum fidei oordrag. 

Prins (1990:74) is van mening dat hoewel kognitiewe godsdiensonderrig 

in die Ned. Geref. Kerk 1 n wesenlike probleem is, kan die probleem 

nie bloat net in die kategese self opgeklaar word nie. Kategese mag 

nooit net as 1 n soort ge1soleerde onderrig funksioneer nie, dit bly 

slegs 1 n faset van die geheel van godsdiensonderrig (en kerklike 
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onderrig). Geloofsonderrig begin in •n gesin en behoort op •n spon

tane en informele wyse deel van hul gewone daaglikse aktiwiteite te 

wees. Natuurlik is daar ook die meer doelgerigte onderrig by huis

godsdiens of in gesprekke en dies meer. Dit behels dus dat 1 n lewens

styl van geloof sowel as die inhoud daarvan teenoor kinders geleef 

behoort te word. En na mate 1 n kind grater word, speel die gemeente 

en gemeenskap ook 1 n al grater rol in sy geloofsonderrig. Want op die 

ou end is dit juis in die (geloofs)gemeenskap waar 1 n kind sy ge

loofsidentiteit moet vind (:75). 

Omdat die woord 11 leer11 in die al ledaagse taalgebruik veral geyk ge

raak het vir 1 n kognitiewe faset van leer, verkies Dingemans eerder 

1 n teologiese begrip om kerklike onderrig mee te beskryf, te wete 

11 navolging van Christus 11
• En met die 11 volgen 11 verwys hy dan na ge

loofsonderrig waarin die kognitiewe, affektiewe asook houding ver

onderstel word. Vir Dingemans het leerling-wees daarom 1 n 11 diepere en 

wijdere strekking. Het duidt op een unieke relatie tussen leraar en 

leerling. Als men leerling is van iemand heeft men het over intense 

omgang, waarin men n iet a 7 leen het vak leert maar oak de fijne kneep

jes, de mens-in-en-achter-het-vak ... Christus navolgen betekent, dat 

men in een nauwe relatie tot de Heer staat en van Hem het geloven 

leert en ingeschakeld word in zijn dienst aan de werelcf1 (Dingemans 

1986: 138). 

Hierdie 11 navolging11 is vir Dingemans dan daardie bepaalde aktiwiteit 

of 11 7eerproses 11 waarmee • n mens jou he le 7ewe lank besig is (: 140). 

Dis ook die rede waarom in hierdie studie eerder na kerklike onderrig 
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verwys word in plaas van die geykte term kategese, wat vir 1 n beperk

te tyd en groep (ouderdom) geld (hieroor meer in hoofstuk 2). Vir 

Dingemans is hierdie navolging dan 1 n proses waardeur iemand al

gaandeweg ingewy word in die geheime van geloof en die misterie van 

God. Hoewel •n mens volgens ontwikkelingspsigolo~ in sekere stadia 

van jou lewe meer bevatlik vir sekere geheime in geloof is, raak 1 n 

mens teologies gesproke eintlik nooit volleerd nie. "We kunnen hoog

stens met de gehe imen is sen leren leven. We zu llen ze noo it gehee 7 

doorgronden 11 
(: 140). 

Tereg se Firet dat in ons spreken oar God is dit alleen moontlik in 

die taalspel van het geloof maar dan met die wete dat wir sollen als 

Theo logen van Gott reden. Wir s ind. aber Henschen und konnen a ls 

so lche n icht van Gott reden. Wir so llen be ides, unsere So llen und 

unser Nicht-Konnen, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das 

ist unsere Bedrangnis. A 7 les andere ist daneben Kinderspiel (Firet 

1987:59-67). Dit kom basies daarop neer dat God se kom deur sy Woord 

na ons, moet ek kan waarneem, verstaan, ervaar. Want die Woord van 

God, se Firet, doet geen kracht zonder het hart, dat het hoort en 

verstaat en bewaart. Zonder bekering is God onvindbaar, onkenbaar en 

in zijn openbaring onverstaanbaar (:177-185). 

Netsoos wat die leerproses nooit afgehandel kan word nie, is die ver

houding tussen leraar en leerling binne elke gemeente ook uniek ... 

omdat •n Teraar ook TewensTank TeerTing van die Here bTy. Dit sou dus 

1 n fout wees om die 1 amp 1 in die kerk van Christus te wil probeer 

verabsoluteer. Dit word duidelik begrens deur veral die genadegawes 
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elke gelowige. Selfs al word sommige mense beter opgelei en toegerus 

vir 'n bepaalde amp, is dit alles nog geen waarborg dat die betrokke 

persoon 'n beter ingewyde in geloof is of dat hy I sy nader aan die 

Here lewe nie. Selfs tussen die sogenaamde ampsdraers en 'gewone' ge

meentelede bly daar steeds 'n vorm van interaksie bestaan in 'n ge

meente, wat nie noodwendig die geval in ander leervorme so duidelik 

aanwesig is nie (Dingemans 1986:140). 

Ook die midde Te (: 141) waardeur omgang met God groei en verdiep, 1110rd 

deur 'n Tang christeTfke tradisfe bepaaT. Hier speel veral die same

komste van 'n gemeente 'n belangrike rol in die affektiewe en kog

nitiewe oordra van geloof. Dit skep trouens ook die ruimte waarbinne 

die geloofslewe geoefen en beoefen moet kan word. Daarom se Dingemans 

als wij leren-in-de-kerk theologisch omschrijven als 'navolgen', be

doelen we al de elemente ... die gericht is op de relatie tot de Heer. 

Dat is het centrum van al le kerkelijke leerprocessen: de omgang met 

God en de relatie tot Christus. In deze relatie moet men ingewijd 

warden. Het moet uitgelegd, beleefd en geoefend warden. Het een kan 

niet zonder het ander (:142). 'n Mens sou dit waarskynlik ook kan be

skryf as 'n leerproses wat binne die geloofskoinonia van 'n gemeente 

moet plaasvind. 

Hierdie Teer- in-dfe-kerk f s dus by imp Tfkas fe 'n saam- Teer wat 'n 

Teer saam- Teef, saam-doen en saam- in-dfe-~reTd-staan fmp1fseer. Soos 

Dingemans dit stel "Wij leren het geloof niet alleen in een geToofs

gemeenschap, wij leven als gelovigen ook in een geloofsgemeenschap. 

We zijn a ls gelovigen van elkaar afhank lijk. We zijn op elkaar aange-
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wezen. We vieren samen en we leven samen; we delen samen en we praten 

samen; we leren samen en we ge !oven en twijfe len samen; we heben 

samen verdriet en we delen samen vreugde ... in elk geval moet dit 

samen leren leven in de geloofsgemeenschap in ons samelewing duchtig 

1 geleerd1 warden (:143) ... Samen leren leven in de kerk betekent dat 

men al de mensen met al die versch i l lende gevoe lens en wensen b ij 

mekaar brengt in grote, middelgrote en kleiner kringen en dat men ze 

daar vraagt om mekaar te accepteren zoals ieder is .•. gemeenschap is 

zo 'n pluriforme zaak, dat men er ook pluriforme antwoorden op zal 

moet geven ... dit alles vraagt om een pluriforme organisatie en om 

een geduldige begeleiding van de diverse leer-processen, die op ver

sch i llend n iveau zu llen ver lopen: meer cogn it ief of meer gevoe lsmat ig 

meer pass ief of meer act ief; meer dia logisch of meer hande lencf1 
(: 146) 

Richards bevestig die gedagte as hy se dat godsdiensonderrig "deal 

with the Body as a who le. !so lat ing the 11 educational ministry of the 

church" from the congregation's tota 7 life is a deadly error. Chris

tian education must deal with the bringing of all members of the Body 

into ministering relationship with each other (Richards 1975:24). 

Vir Dingemans is dit juis hier waar die Heilige Gees meer direk deur 

middel van die geloofsgemeenskap in 'n gemeente werk. Men komt tot 

geloof binne een bepaalde door de eeuwen gevormde 1 traditie' en binne 

de bepaalde 1 ruimte 1 van een geloofsgemeenschap, waarin men opgroeit 

... als een gemeente gemeente is, kunnen jongeren ingewijd word in de 

geheime van het geloof, zoals die door de gemeenteleden warden be

leden en geleefd ... de sociale context van de geloofsgemeenskap 
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en de sociale context van de sameleving als zodanig - hebben grote 

inv loed op de wijze van leren van jong en oud . . . [daarom] zouden 

kerken veel meer aandacht moet schenken aan het verbetering van hun 

leercontext, zodat datgene wat kerken intrinsiek aan de orde willen 

en moeten stellen wordt ervaren als 'belangrijk', 1 zinvol 1 en 'be-

vrijdend' (Dingemans 1986:136-138). 

Die dilemma van kerklike onderrig vererger dus waar daar •n gebrek 

aan daag7ikse spontane 7eer-om-te-g7o (Prins 1990:76) in tieners se 

ouerhuise is, en in hul belewenis van 'n geloofsgemeenskap in hul ge

meente. Schippers (1977:76) het gevind dat dit veral vir katkisante 

in kleiner gemeentes nog maklik is om na hul belydenisaflegging opge

neem te word in 'n gemeente-wees wat vir hul direk beleefbaar en her

kenbaar is. Maar vir die meeste beteken die oomblik van belydenis

aflegging die einde van 'n konkrete band met die gemeente. Kerkver

vreemding is amper 'n noodwendige gevolg waar die doel van kerklike 

onderrig in die proses vervaag het. Want waar dit om allerhande prag

matiese ad hoc motiewe gaan wat op die oog af lyk asof dit werk, ver

vaag die ideaalstelling van die geestelik selfstandige funksionering 

van 'n lidmaat binne 'n betrokke geloofsgemeenskap al meer. 

Na alles wat tot dusver gese is, blyk dit vreemd dat die AJK na aan

leiding van 'n besprekingsdokument wat hulle opgestel het en aan ver

skillende streeksinodes, ringe en gemeentes gestuur en verwerk het, 

die volgende rede vir 11 vernuwing in kategese 11 aan die Algemene Sinode 

motiveer (Agenda Algemene Sinode 1994:136-137): 
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1 Tot betreklik onlangs was die meer kognitiewe gerigte benadering 
van die kategese nie as problematies ervaar nie, omdat dit ge
kanal iseer kon word in die bedding van 1 n affektiewe geloofs
vorming wat die kind in sy gesin en samelewing kon ervaar. In ans 
dag het 1 n grootskaalse erosie van hierdie bedding plaasgevind. 
Die jeug word groot in 'n samelewing waar die bree geloofsonderbou 
in die gemeente, huisgesin en skool al hoe swakker word. Daarom 
word die meer kognitiewe benadering as problematies ervaar. 1 n 
Groot behoefte bestaan dus dat daar meer klem op die konatiewe en 
affektiewe geplaas moet word. 

2 In die wyse van geloofsvorming het daar 1 n wysiging plaasgevind. 
Waar die jeug vroeer godsdienstige waardes op grand van die gesag 
van die kerk en ouer geslag aanvaar het, word vandag op meer sub
jekt iewe wyse keuses gemaak. Die jeug bevraagteken sake baie meer 
en vorm hulle eie oortuigings op hulle eie. 

3 Daar is vandag 1 n groter verskeidenheid tussen gemeentes (en binne 
gemeentes) en dit bring mee dat daar 1 n verskeidenheid in be
naderings ten opsigte van kategese kan wees. 

Hierdie motivering vir kategesevernuwing klink byna asof die AJK by 

implikasie wil se dat dit eintlik die hedendaagse kinders, hul gesin

ne en die verskeidenheid tussen gemeentes se skuld is ~at kategese 

hulle nie meer kognitief aanspreek nie. Is die soort gevolgtrekking 

die resultaat van 1 n dokument wat vooraf reeds volgens bepaalde aan

names opgestel en toe uitgestuur is om die verwagtinge te bevestig ? 

Die vraag is of 1 n mens dit nie te wagte behoort te wees dat die 

tipies huidige of eerder afgelope 30 jaar se dogmatiese (kognitiewe) 

benadering in kategese net nie meer die taal van 1 n hedendaagse 

(post-moderne) samelewing kan praat nie. 

Verder dink ek is kategesevernuwing ook meer as net die kognitiewe, 

konatiewe of affektiewe aanspreek van 1 n lidmaat, daar moet oak gevra 

word na die relevansie van die inhoud van die kategese vir die heden

daagse lewenskonteks. Miskien was in die verlede te maklik aanvaar 
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dat dit wat "die kerk en ouer geslag 11 s@, altyd per se reg is, en as 

die praktyk dit bevraagteken is dit nie noodwendig 1 n "gesagsonder

meining" nie, maar kan netsowel die praxis wees wat die bestaande 

teorie bevraagteken. Daarom dat vernuwing in beide die teorie sowel 

as praxis van kerklike onderrig 1 n onvermydelike noodsaaklikheid is. 

Vir solank daar geen spiraal (hermeneutiese) proses (vergelyk 1:16) 

tussen die teorie en praxis van kerklike onderrig aan die gang kom 

nie, kan geen vernuwingsproses in kerklike onderrig verwag word nie. 

Die probleem is dat binne die paradigma van die "sinodale" denk

rigting funksioneer bepaalde 1eerteoriee wat gekanoniseer is as die 

enigste manier waarop die "suiwer leer van die kerk aan die jongge

s lag deurgegee moet word" (Agenda Algemene Sinode 1994:139), daarom 

dat daar altyd gedink word in terme van hoe die praktyk "vernuwe 11 of 

"aangepas" moet word by 'n betrokke l eerteor i e wat die aanvaarde 

status quo geword het. 

1 Dit is bekend dat byvoorbeeld die kognitiewe 1eerteorie vir jare 

as enigste leerteorie in protestantse en Roomskatolieke kringe 

gebruik is. Omdat onderrig in die model uitsluitlik 1 n rasionele 

saak is, waardeur van leerlinge verwag word om met sekere leerin

houde op hoogte te wees en om dit as waar te aanvaar. In hierdie 

teorie staan die leerstof sentraal en word as onfeilbare waarheid 

oorgedra van die wat weet na die wat nie weet nie. In 'n sekere 

sin word in hierdie beskouing kennis sander meer oorgedra met die 

gedagte dat die ware betekenis daarvan later verstaan sal word, 

as die geloofsverhouding eers tot stand gekom het (Heyns 1991:95-
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96). Oat so 'n leerteorie dus as belemmerend, beperkend en veral 

inisiatiefloos beleef word, is nie as gevolg van 'n bepaalde tyds

gees nie, maar eerder vanwee die feit dat hierin geen ruimte vir 

enige kommunikatiewe handelinge of lewenskonteks van leerlinge 

voorsiening gemaak word nie. 

2 In reaksie op die eensydige beklemtoning van die rasionele het 

sommige mense die antwoord gaan soek in 'n emosionele belewing en 

in die doen van wat hulle as reg beskou het. Dis veral pietiste 

wat, in reaksie teen die klem wat die vroee protestante op die 

kognitiewe gele het, 'n affektiewe leerteorie begin formuleer het 

omdat hul kinders die regte lewenswaardes en gesindheid wou aan

leer en laat deel in sekere emosionele belewenisse. Hoewel daar 

gepoog is om binne die pietisme ruimte te laat vir die eie be

lewenis van die leerling, het hulle in 'n groot mate maar steeds 

die subjekte gebly vir wie besluit is oor wat vir hulle reg of 

verkeerd behoort te wees (:96). 

3 In reaksie op die kognitiewe-leerteorie wat tydens die hervorming 

ontstaan het en die affektiewe-leerteorie tydens die pietisme, het 

die emansiperende leer-teorie van die 11 verligting 11 gevolg waar nie 

die leerstof nie, maar elke leerling in die sentrum geplaas is. 

'n Leerling is begelei om self die leerstof krities te verwerk 

volgens eie vermoens en talente. Die probleem is dat daar in die 

leertoerie nie aandag aan onderlinge koinonia met medeleerlinge 

gegee is, wat netso belangrik is nie. Daar is miskien in die 

proses ook te veel verwag van die selfontplooiing van elke leer-
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ling (:97). 

4 Mettertyd is 1 n sosia7iseringsteorie van 7eer deur dee7neming ge

formuleer ... 1 n teorie wat basies daarop neerkom dat aanvaar word 

dat daar 1 n sekere wisselwerking ontstaan tussen die individu en 

die gemeenskap waarin so iemand sommige impulse onbewus verwerk 

terwyl hy I sy ander bewustelik waarneem en krities daaroor na

dink. Volgens hierdie teorie word die aandag nie uitsluitlik ge

vestig op die enkeling nie~ maar veral op die enkeling in die (ge

loofs)gemeenskap en gemeenskap met die Here. Dis ook 1 n leerproses 

wat nie beperk is tot •n sekere lewensfase of tydperk in iemand 

se lewe nie, maar eerder 1 n proses wat lewenslank duur, tensy die 

persoon om een of ander rede weier om verder be1nvloed te word. 

Leer en onderrig geskied dus deur wisselwerking, deur •n dialoog 

wat binne 1 n bepaalde geloofskonteks moet gebeur. Die voordurende 

herwaardering en toepassing van geloofswaarhede bring mee dat met 

die situasie waarin mense hulle bevind, baie deeglik rekening 

gehou word. Veral Dingemans het op die teorie voortgebou met die 

klem op die kritiese deelname waarin daar ruimte geskep moet word 

vir beide die idividualiteit van elke 11 leerling 11 en betrokkenheid 

by die gemeenskap (Heyns & Van Wyk 1986:5-6). 

Hipoteties geste7 wi7 dit dus voorkom asof die kognitiewe 

leerteorie, hoe deurwinter en effektief dit ooka7 in die ver-

7ede mag gewees het, vandag een van die grootste kata7isators 

in kerkvervreemding geword het. En enige verdere verfyning of 

aanpassing van die tradisie uit die hervormingsera, is besig 
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om die hedendaagse geloofsgemeenskap in flarde te skeur. Die 

kerk (sinode) kan nie meer langer bekostig om lidmate in die 

twintigste eeu te probeer aanspreek in 1 n sestiende eeuse 

manier van dink nie ... en 11 vernuwing in kategese 11 sa 1 meer 

moet wees as net •n sogenaamde holistiese benadering van die 

kind in sy geloofsgroei ten opsigte van •n handhawing van die 

eenheid van die kognitiewe, affektiewe en konatiewe dimensies 

daarin (Agenda A lgemene Sinode 1994:137). Die sinode sa 1 op

nuut ook krities moet gaan kyk na die effektiwiteit en· 

teo logie van sy leerteoriee wat in sy begrip van kerk like 

onderrig funksioneer of veronderstel word. Daarmee te se dat 

die wegraak-neiging na belydenisaflegging nie net vanweii 1 n 

bepaa lde tydsgees is nie, maar miskien eerder 1 n kerk like 

praxis geword het wat besig is om op hierdie manier die status 

quo teoriee (ideaa1ste11ings), waarmee daar in die kerk mee 

gewerk word, krities te bevraagteken. 

1.1.3 Modernisering van die samelewing 

Modernisering is 'n globale term om iets van die veranderingsproses

se, wat die afgelope eeu plaasgevind het, te probeer beskryf, veral 

dan in terme van die rasionalisering en differensiasie van die same

lewing. In wese kom dit daarop neer dat die maatskaplike ontwikkeling 

van die samelewing al meer gekenmerk is deur 'n strewe om probleme 

vanuit 'n rasionele perspektief te probeer oplos. Dit het noodwendig 

'n al grater burokratisering van die samelewing en verontpersoon-
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liking van die mens meegebring en 'n spesialisasie op elke gebied, 

met die klem op mense se profesionaliteit daarin. Hiermeesaam het die 

kerk en godsdiens ook al meer gebuk moes gaan onder 'n toenemende 
. ~ 

sekularisasieproses. Hier verstaan as die vermindering van mense se 

godsdienstigheid, beperking van die reikwydte van godsdiens (word al 

meer as privaataangeleentheid geduld) en die paging van godsdiens om 

inhoudelik te probeer aanpas by die ontwikkeling in die samelewing en 

die moderne bewussyn (Heitink 1993:45-59). 

Omdat adolessente grootword in hierdie gemoderniseerde samelewing en 

juis hierin moet leer oorleef as volwasse gelowiges (geestelike vol

wassenes), is dit belangrik om iets te probeer verstaan van die effek 

wat hierdie samelewingsveranderinge op die denk- en leefwereld van 

adolessente het; en hiermee saam dan ook uiteindelik by die vraag uit 

te kan kom, van hoe 'n gemeente (kerk) sy kinders en adolessente deur 

sy kerklike onderrig pogings behoort te begelei om in so 1 n verander

de (gemoderniseerde) samelewing geestelik selfstandig (geloofsvolwas

se) te kan funksioneer. 

Stromen het in sy navors i ng gev ind dat hedendaagse kerkjongmense 

basies vyf "noodkrete" het vir die tyd waarin hulle leef. 

1 Ado llesente worste 1 met 1 n gevoe 1 van se Tf-haat wat ontstaan as 

gevolg van hul gevoelens random 'n swak selfbeeld, selfkritiek en 

eensaamheid. 

Die selfhaat-gevoel word as't ware gebore uit 'n gevoel van ek-is
nie-goed-genoeg-nie, - van selfkritiek en - van eensaamheid (Fleck 
1978:87). Maar gewoonlik probeer adolessente dan op allerhande 
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maniere kompenseer om die gevoelens weg te steek agter 1 n bravado 
van kyk-wat-kry-ek-tog-alles-reg. Daarom sal die kerk en ouerhuise 
volgens Strommen 1 n simpatieke atmosfeer moet skep waarin "the 
youth can then gain new outlooks on life and change their self
perceptions while guilt and anxiety are diminished". Die klem in 
jeugbediening sal nie "langer meer "problem solving (e.g. over
coming fears, gaining confidence, and imporving one• s selfcon
cept)" georienteerd moet wees nie, maar "helping youth to become 
aware of the possibilities found in a relationship with Jesus 
Christ". Hiermee bedoel Strommen dat aan adolessente gekommunikeer 
sal moet word dat God en sy kerk hul liefhet, dat hul belangrik 
is en dat hul potensiaal het. 

In Verandering in hul le bewuswording hierrondom, se Strommen 11 wi l l 
not come through indoctrination or the repetition of words and 
phrases, but through the 11 living words" of people who embody God's 
message. While it is important that those working with youth be 
knowledgeable concerning Scripture, the reality seen in their 
lives is inestimable. Modeling the message is still the greatest 
message" (Benson 1978:18-19). 

Daarom is 1 n handelingsteorie vir kerklike onderrig so belangrik en 

nie net 1 n 11 geloofsteorie 11 in terme van mooi woorde of idees wat aan 

die wat nie weet oorgedra moet word nie. 

2. Nog 1 n noodkreet van vandag se jongmens is vanuit 'n gevoel van 

psigoliese weeskinders te wees, waar adolessente probeer oorleef 

in 1 n atmosfeer van ouerhaat en -wantroue. 

Hierdie probleem word as't ware gebore uit probleemgesinne met 
probleem huislike omstandighede wat op die ou end lei tot wegloop 
van die huis, jeugmisdaad, selfmoord en ander selfvernietigende 
gedrag (Fleck 1978:87). Volgens Strommen is basiese oorsake hier
van as gevolg van gesinsdruk, spanning oor gesinsverhoudinge, 
teleurstelling in gesinsamehori~heid en 1 n negatiewe persepsie by 
1 n jongmens oor sy gesin se (on)betrokkenheid by die gemeenskap. 

Die oplossing hiervoor voel Strommen 11 is axiomatic that the most 
importent thing a father can do for his children is to love their 
mother" (Benson 1978: 19) . . . bygese "if the mother wants to be 
loved and allows him to love her, en visa versa. 

3. 1 n Derde noodkreet is jongmense se sosiale prates teen ouers en 
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volwassenes se (on)betrokkenheid in sosiale aangeleenthede. 

En die rede daarvoor is dat Strommen voel dat 11 the voice of social 
conscience is not always loud and ins is tent • . . The signals of 
social concern that highshool students send require a special. 
alertness .. ·They may come subtly, infrequently, or perhaps in such 
an exaggerated form that the impulse is to laugh and forget them, 
or perhaps to refuse to allow them to be put into action through 
the church11 (:19). 

4. Dan is daar die noodkreet van bevooroordeeldheid (Benson 1978:20) 

Hierdie jongmense het •n soort self-help godsdiens aangeneem waar 
die klem val op 1 n regte lewe, wat jy bereik en hoe jy jou bes 
doen. Vir hulle gaan dit dus oor wat het jy gedoen om God se guns 
te kon wen (Fleck 1978:88) ... 1 n soort verdienstelikheidsgods
diens. 

5. 1 n Vyfde noodroep kom van 1 n klein groepie blymoedige christen 

jongmense wat aan Jesus Christus toegewyd is (Benson 1978:21). 

Hier gaan dit oor jongmense wat bely dat hulle •n persoonlike ver
houding met God het, betrokke is in die gemeente en gemotiveerd 
is om in die geloof te groei (Fleck 1978:88-89) 

Die bedoeling van die noodkrete is nie om 1 n streep te probeer trek 

deur die erns wat jongmens met hul geloof en verhouding met God maak 

nie. Maar juis noodkrete in 1 n soeke na antwoorde oppad na volwassen

heid. Want daar is •n baie noue verband tussen hul gedrag as volwas

senes en die behoeftes wat hulle as jongmense gehad het (:89). 

Dingemans meen dat vandag se jongmense (hier dan veral die jongmens 

in 1 n bepaalde Wes-Europese lewenskonteks) moet leer leef en oorleef 

in 1 n wereld van (Dingemans 1986:27-41): 

1 veelvormigheid waarin die christelike geloof en kerk nie meer so 

vanselfsprekend is as wat dit miskien vir hul ouers was nie. 
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Geloof word as 'n privaatsaak geduld en as kantwaarheid in 'n 
wetenskaplik, ekonomies en tegniese georienteerde wereld gesien. 
'n Wereld waarin die enigste konstante, verandering is. •n Wereld 
wat so groat soos die TV skerm in my huis geword het ... en as 
gevolg hiervan 'n broeines van spanning, stres, onsekerheid en 
bedreigdheid is. 'n Wereld waarin ekonomie die bloedsomloop van 
die samelewing word .•. en geld •n soort super waarde kry. 

2 komplekse verhoudinge wat maak dat die jeugtydperk al langer en 

ingewikkelder word. Daar is 'n al grater gaping tussen geslagsryp

heid en maatskaplike rypheid, wat beteken dat dit vir 'n jongmens 

al langer neem om in die volwasse wereld opgeneem te word. 

Dit veroorsaak geweldige onsekerheid; toetrede tot die arbeidsmark 
word al moeiliker; daar heers 1 n perspektiefloosheid in mensever
houding; niemand het meer 'n oplossing vir die al grater wordende 
kloof tussen arm/ryk, noord/suid, oos/wes, bewaar/besoedeling; al 
meer ly aan stres en spanning van oral probeer inwees en bywees. 

3 individualiste en irrasionaliteit as gevolg van •n onpersoonlike 

samelewing, waarin die samehorigheid tussen mense uitmekaargeval 

het tot in die kleinste moontlike eenhede ... di~ van gesinne en 

individue. 

Verstedeliking maak dat gesinne al meer 'n nomade bestaan voer, 
soos verwoord in een van die Beatles se liedjies uit die sestiger 
jare nowhere man living in his nowhere land, does'nt know where's 
his going to .•. gesag word alleen geduld as dit die individu be
skerm ... of met rus laat. 

11 Ek vind dinge omdat ek so voel 11 
••• my gevoel (ervaringswereld) 

word die norm waaraan alles gemeet en verstaan word, want dis my 
stukkie private me wat nie rasioneel hoef te kompeteer in 'n 
wereld waar dit moontlik is om alles reg en verkeerd te kan bewys 
(moralisering). 

4 privaat godsdiens, waarin godsdiens al meer as 'n privaataange

leentheid beskou word, en beoefen word as iets heel persoonliks 

wat individueel en subjektief geinterpreteer word. 
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My belewenis en persoonlike siening van godsdiens word my norm •.. 
eie godsdiens word 'n mengelmoes van wat ek van hou (sinkretisme) 

5 sekularisasie. God is nie meer •n faktqr waarmee rekening gehou 

word in belangrike besluite of by die opbou van •n wereldbeskouing 

of lewensvisie nie. 

God is verdryf na die kant van ons bestaan as persoonlike stok
perdjie vir die wat daarvan hou. 

Natuurlik het die begrip 11 sekularisasie11 in die jongste jare •n soort 

versamelterm geword wat in verskillende kontekste verskillende dinge 

kan beteken. Daarmee kan byvoorbeeld verwys word na •n vermindering 

van die godsdienstigheid van mense (godsdienstige handelinge en op

vattinge word minder) 6f sekularisasie kan ook verwys na die be

perking van die reikwydte van godsdiens (as gevolg van druk in die 

samelewing word godsdiens net as privaat aangeleentheid geduld) 6f 

dit kan verwys na die aanpassing van godsdiens by die ontwikkeling in 

die samelewing en moderne bewussyn. 'n Mens sou ook kon onderskei 

tussen 1 n kulturele en strukturele dimensie van sekularisasie. Waar 

kulturele dimensie verwys na 'n bepaalde rasionaliseringsproses waar

deur die maatskaplike werklikheid gedesakraliseer word en in die ge

loof, God al meer as •n onpersoonlike God ervaar word. Terwyl die 

strukturele dimensie van sekularisasie verwys na waar outonome 

institusies hul eie singewers skep ... •n singewing sonder godsdiens. 

As gevolg hiervan ontstaan daar dan 'n tipe relevansieverlies omdat 

die normes en waardes in die lewe nie meer geneem word uit die kerk 

en geloof nie, omdat dit moes plek maak vir •n binnewereldse lewens-

beskouing (Heitink 1993:52-54). 
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Boshoff werk vanuit •n Suid-Afikaanse perspektief en veral onder 

blankes. Volgens horn kan •n mens nie sinvol met enige jeugbediening 

besig wees, as jy nie ook deeglik kennis neem van die veranderde leef 

en denkwereld van vandag se jongmens nie (Boshoff 1985:1-12). 

Daar is byvoorbeeld sekere samelewingsveranderinge wat op die ou end 

sekere houdingsveranderinge by jongmense kan laat ontstaan, soos by

voorbeeld: 

1 Skipbreuk van sekerhede. Jongmense ervaar dikwe1s veranderinge wat 

hul in die samelewing beleef as •n verkrummeling van die sekerhede 

waarmee hulle grootgeword het of wat •n vorige geslag as vanself

sprekend aanvaar het. En daar is ook nie altyd noodwendig •n ouer 

beskikbaar om hulle te help om hierdie onsekerhede en verandering 

te kan verwerk nie. 

2 Versnelde tempo van verandering. Die verkrummeling van sekerhede 

word aangehelp deur die versnelde tempo van verandering wat haas 

op elke terrein van die lewe plaasvind. En so het verandering en 

tydelikheid, modewoorde van ons tyd geword. 

Hoewel daar baie strominge onder jongmense bestaan, is daar basies 

vier houdingsveranderinge as gevolg van bogenoemde samelewingsver

anderinge wat al meer by jongmense waargeneem kan word: 

1 Die opkoms van 1 n individualisme, omdat ons al meer in 1 n ver

horisontaliseerde gemeenskap lewe waarin die individu primer 
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staan. Die opkoms van die individualisme, die ek - in plaas van 

die ons- waardes raak al meer ter sake. 

Tendense hiervan by jongmense sien mens in hul kleredrag; die 
behoefte om dirige op 'my manter' te doen; hulle voel nie meer 
verplig om dinge te doen wat ander aan hulle voorskryf nie en 
beleef hul individualisme uiterlik en emosioneel. 

Implikasies hiervan is dat vandag se jongmens as individu be
handel wil word, en hulle soek nie meer algemene of groepsant
woorde nie maar hoe word my probleem geantwoord; ek wil saampraat 
en ook inspraak he in besluitneming. 

2 Die ervaring van min dinge is vandag absoluut reg of verkeerd. 

Tendense hiervan is die opkoms van soort situasie-etiek waarin 
sekere algemeen aanvaarde 1 verkeerdhede 1 as normaal aanvaar word. 
Dis basies 'n soort permissiwiteit waatin sekere dinge is wat tus
sen individue verklaar word waaroor niemand anders iets mag se 
nie, byvoorbeeld voorhuwelikse seks. Daar is ook 'n mate van de
massafikasie van lewenstyle. Vandag se jongmens soek 'n lewenstyl 
om sy bestaan te orden en wat by sy temperament en lewensopvatting 
kan inpas. Lewenstyl word nie meer gebou op tradisies, waardes en 
beginsels van 'n sekere klas in die samelewing nie. Hulle verkies 
ook al me~r informele byeenkomste waar dit vir hul lekker is. Hul
le le ook meer klem op die gesagsinhoud as die gesagspersoon wat 
ter sake is. Iemand se gesag word nie aanvaar oor wie hy is nie, 
maar oor wat hy weet of kan doen. 

Implikasies hiervan is dat uitsprake deur jongmense aanvaar word, 
nie oor die tradisionele waarde daarvan, maar oor die beginsel en 
oortuigingswaarde daarvan. Daar is by jongmense 'n baie sterk 
soeke na die sin van die lewe in hul bestaan, selfs 'n geestelike 
honger •.. 'n soeke na die praktiese- implikasies van God se Woord 
vir hulle in hul deurmekaar lewe waarin hulle moet leef. 

3 'n Eksistensiele lewenshouding, waar die klem val op die een

maligheid en isolasie van die individuele ervaring in 'n wereld 

wat onverskillig en selfs vyandig teenoor 'n mens staan. Met in

agneming van 'n mens se vryheid van keuse in so 'n wereld en aan

vaarding van verantwoordelikheid vir die gevolge van 'n mens se 

optrede daarin. 

Tendense hiervan is dat 'n jongmens as ervarings- of belewenismens 
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fisies sinvol besig wil wees. Hy wil die goeie lewe nou geniet. 

Implikasies hiervan is dat die jongmens 'n swak toekomsvisie het 
omdat die hier-en-nou wereld so deurmekaar is. Van daar dan ook 
hulle negatiwiteit oor alles. 

4 Die opkoms van 'n gevoels- en ervaringsmens. Die materiele en 

tegnologie van die vorige eeu het nie al die probleme opgelos nie, 

en met die verkrummeling van sekerhede en snelle tempo van ver

andering, val die klem al meer op die gevoelsaspek. 

Tendense hiervan is 'n soeke na 'n kwaliteit lewe, 'n geestelike 
honger na wie is ek en waarin die sin van die lewe le. Besluite 
word al meer op gevoel- en ervaringsvlak geneem. Daar is ook 'n 
al groter behoefte om christenskap saam met ander te kan beleef. 

Implikasies hiervan is dat daar al meer ruimte vir jongmense se 
gevoels- en ervaringsaspek geskep sal moet word naas die ver
staans- of verstandaspek daarvan. 

Die gevaar natuur lik van a 1 bogenoemde t iperinge en katogoriii is die 

aanvaarding van die a lgemeen geldigheid daarvan. Mi skien ons ver

leentheid dat wat ons in Afrika lees van wat jongmense in Europa of 

Amerika ervaar, nie noodwendig ook hier by ons tersake is nie. Die 

ander aspek wat ook duidelik na vore kom, is hoedat jongmense hulle

self weerspreek in die belewenis van hul eie konteks. Oat hulle in 

dieselfde asem kan se dat hulle 11 individualiste 11 is, maar wil en kan 

ook nie sonder die 11 groep 11 klaarkom nie. Soos studente wie se groot-

ste behoefte is om soos grootmense behandel te word, terwyl hulle 

hulleself soos kinders gedra. Deels is die probleem ook omdat hulle-

self nie die hoekom en waarom daarvan verstaan nie en verder kan 

ondersoeke en metodes ook 'n uitwerking op enige iemand se bevinding 

he. En as 'n mens fyn luister na die noodkreet van jongmense klink 

dit heel dikwels ook maar soos die "klein" eggo'tjies van ouers en 
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navorsers wat self sukkel om te bly glo en te bly kophou in •n snel 

veranderende, gesekulariseerde, onpersoonlike wereld. 

Dit wil dus voorkom asor adollesente se belewenis en manier van lewe 

in hul konteks beslis 1 n rol speel in hul persepsie en verwerking van 

enige kerklike onderrig waarmee hulle daarin te doen kry. Trouens 

volgens De Jongh van Arkel (1990:30-31) kan 1 n mens die lewensisteme 

waarbinne kinders lewe eerder as leerkontekste definieer. Hulle leer 

met ander woorde nie net gedrag aan en doen slegs kennisinhoude op 

nie, maar die konteks waarin hulle leer, be1nvloed hoe hulle leer om 

te leer. En as die kerk byvoorbeeld die wyere konteks nie verstaan 

nie, sal verfyning van enige opvoedingsprosesse of beter curricula 

geen verskil maak nie. Wat bedoel word met so 1 n wyere konteks is dat 

•n kind leer om soos •n gelowige op te tree tussen ander gelowiges. 

Die kuns van kerklike onderrig le dus in die vermoe of manier om 1 n 

kind so op te voed dat hy I sy geestelik selfstandig binne elke leer

(lewens)konteks sal kan funksioneer. 

Teologies gesien is die konteks waarin ons vandag lewe, die begin van 

die sogenaamde post-modernisme. Die begrip funksioneer saam met die 

begrippe pre-modernisme en modernisme. Met die 11 pre-1110derne 11 tyd word 

die tradisionele samelewing en -mens verstaan van v66r die 11 verlig

ting11. Die 11 moderne 11 tydvak strek van die verligting tot vandag 

(Pieterse 1993b:13). Nodernisme verwys na 1 n ingesteldheid waarin die 

mens as redelike subjek die middelpunt van die wereld (en werklik

heid) is, wat dink dat hulle met objektiewe kennis en tegnologie die 

natuur kan beheer en hul eie vooruitgang en ontwikkeling kan ver-
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seker. In die proses is godsdiens as gevolg van die ontwikkeling van 

die kulturele dimensie van die sekularisasieproses (vergelyk 1:35) 

uit die openbare lewe verdryf en het die moderne mens se transendente 

werklikheid al gaandeweg vervaag. Die gevolg hiervan was (is) dat die 

moderne mens alleen bereid is om die aardse lewe as werklikheid te 

erken •.. in die sin dat hulle hul eie singewers geword het (:14 en 

1:35). Die moderniteit is (was) 1 n paging om die lewe en die werk

likheid vanuit 1 n rasionaliteitsbeginsel te probeer bestuur, wat uit

eindelik aanleiding gegee het tot 1 n verskuiwing weg van God na die 

menslike ervaring (Lauw 1995:17-18). Nie God self nie, maar die mens

like ervaring van God, die christelike geloof, het as gevolg hiervan 

die sentrale voorwerp van ondersoek in die teologie geword (Heitink 

1993:114). Daarom meen Lauw (1995:18-19) dat die kerk vandag in die 

wurggreep van moderniteit vasgevang sit in die sin dat die kerk hom

self bevind in die gemarginaliseerde situasie binne die markgerigte 

kragte van vraag en aanbod. Die eintlike prinsiep agter die hiper

tegnokrasie en kwaliteitsmaterialisme van die moderne samelewing is 

die rasionaliteit van die menslike denke met sy ontwerpkrag en 

krities-analitiese vermoe. Die implikasie hiervan vir mense se 

lewensbeskoulike orientasie (aktuele lewensfilosofie) is egter: 

funksionaliteit (alles in die lewe word bevraagteken in terme van 

denkbaarheid en bruikbaarheid), relatiwiteit (daar bestaan geen 

absolutes nie), sekularisasie (binne-wereldse ervaring van gebeure 

binne die historiese en tydelike lewensituasie van die mens), kuber

nitiek (droom van tegnologiese maakbaarheid met behulp van die ideaal 

van ontwikkeling/vooruitgang) en pluraliteit (demokratisering van die 

lewe met die fokuspunt op individualisasie en differensiasie). Die 
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uitdaging wat dit aan die kerk en ook praktiese teologie stel, is 

volgens Louw (:20) dat daar in die toekoms •n prakties-teologiese 

etiek beoefen en ontwerp sal moet word en ook gepoog sal moet word om 

1 n modernistiese samelewing so te probeer verstaan dat geloof in God 

op 1 n sinvolle wyse antwoorde op bogenoemde vraagstukke kan bied. 

Tog blyk dit dat modernisme na drie eeue in 1 n krisis beland het, 

onder andere as gevolg van die verwoesting van die wereldoorloe wat 

in die tyd gebeur het. Wat oorgebly het is die besef dat die mens met 

sy tegnologiese prestasies besig is om die omgewing, waarvan ons af

hankl ik is vir alle lewe op aarde, te vernietig (Pieterse 1993b:15). 

1 n Mens sou amper kon se dat tenspyte van al die wetenskaplike en 

tegniese prestasie van die moderne tyd, is die wereld se omstandig

hede eintlik hagliker as toe al die voorregte wat voor die moderne 

tyd nog nie daar was nie (Maree en Strauss 1994:367). In die huidige 

post-moderne ( oorgangstydperk) era het die mens opnuut' weer bewus 

geraak van die onpeilbare van die werklikheid en van die verhewene 

... bewus dat ons omgewe word deur 1 n netwerk van kragte, energiee en 

potensialiteite waaroor ons nie beheer het nie. Die werklikheid word 

in die post-moderne benadering gesien as veelduidig, meerdimensioneel 

en 1 n gedifferensieerde samelewing met talle dimensies waarvan elkeen 

geldig kan wees. Waar in die moderne tyd geglo is aan absolute waar

hede, word tans veel meer ruimte gemaak vir verskeie standpunte wat 

in dialoog kan tree. Die onvoltooidheid van ons denke en waarhede 

word goed besef (Pieterse 1993b:16). Die post-modernisme word veral 

gekenmerk deur 1 n groter openheid vir die metafisiese, sonder om 

daarmee die rede geheel en al te verwerp. Dit blyk dat daar by die 

41 



post-moderne mens meer 'n behoefte bestaan aan 'n persoonlike gods

diens, waarin daar erns gemaak word met beide die verhouding tot God 

en die medemens (Maree en Strauss 1994:367-368). Lauw (1995:21) is 

van mening dat indien praktiese teologie volstaan met •n handelings

teoretiese model wat die praxis van God ernstig gaan neem, sal die 

teologie besef dat daar erens 'n punt aanbreek waar die menslike 

handeling as kenbron stol. Indien so 'n stollingspunt bestaan, be

teken dit dat geen menslike ervaring jou direk toegang tot God se 

handelinge gee nie. Die stollingspunt beteken die dood van menslike 

handeling (inderdaad oak van enige teologie, JV). Teologies vertaal 

is hierdie stolpunt die eintlike (eidos) praxis van God, 'n teologia 

crucis. Daarmee te se dat die teologie in die post-modernistiese 

situasie moet soek na die otherness v.an God en die kerk. 

Godsdiens het nuwe toekomsmoontlikhede binne hierdie siening van die 

werklikheid. Oorwinning oar die wetenskaplike fundamentalisme van die 

objektiewe en neutrale ratio, het die weg berei vir •n metaforiese en 

simboliese meerduidige siening van God en die menslike werklikheid. 

God word nie net op leerstellige wyse geken nie, maar oak deur sub

jektiewe ervaring. Op verbeeldingryke en emosieryke wyse word Hy oak 

as die mistieke beleef. Hiermee vind as't ware 'n omkering van die 

sekularisasie proses plaas. Dit lyk dus asof die rasionalisme en ge

paardgaande beskouinge oar godsdiens as onlogies en verbygaande fase 

in die ontwikkeling van die mens, tog op die ou end dit nie reggekry 

het om die rol van godsdiens in die ontwikkeling van die mens te ver

nietig of te verdring nie (Pieterse 1993b:16-17). 
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Die uniekheid van die post-modernisme le daarin dat die tydperk ont

nugter is deur die Verligting en het daarom probeer om nuwe antwoorde 

op ou lewensvrae te vind. Post-modernisme skep dus 1 n regte klimaat 

vir 1 n herontdekking van godsdiens en egte spiritualiteit (Maree en 

Strauss 1994:369). 

Hoewel daar nag nerens 1 n post-moderne teologie uitgewerk is nie, sal 

dit volgens Hans Kuhn binne die volgende dimensies moet plaas vind 

(: 370-372): 

1 1 n Bybelse dimensie wat binne die post-moderne paradigma 1 n be

vrydende rol sal moet speel. Daarin dat die Bybel gelowiges uit 

alle godsdienstige tradisies sal moet saambind en verenig eerder 

as verdeel, soos dikwels veral in die modernisme gebeur het. En 

die evangelie kan in die tyd nie effektief oorgedra word, indien 

die kerk volhard met patriargale taal en simbole nie, want per 

slot van sake le die teologiese relevansie van Jesus nie in sy 

manlikheid nie, maar in sy menslikheid. 

2 Die drie dimensies van tyd - verlede, hede en toekoms - moenie 

meer in hul liniere opeenvolging gesien word nie, maar eerder 

histories in terme van 'n dinamiese wisselwerking wat •n web van 

tyd tot gevolg het. Die kerk en teologie sal veel meer moet doen 

ten opsigte van die ontwikkeling en implementering van 1 n eko

logiese etiek wat die probleme nie eerstens vanuit 1 n tegniese 

hoek benader nie, maar veel eerder vanuit •n etiese, ekonomiese, 

politieke en sosiale hoek. En in terme van soveel menslike nood 
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en lyding, moet die nuwe paradigma 'n "mensvriendelike" paradigma 

wees, gerig op die verligting en bestryding van alle vorms van 

lyding (dis tog geen nuwe praktyk nie, eerder 'n staande Bybelse 

opdrag, JV). 

3 In die lig van soveel politieke, ekonomiese en militere faktore 

wat die toekoms van die mens vandag bedreig, is die ontwikkeling 

vanaf 'n partikularistiese tot 'n universeel-georienteerde denke 

onafwendbaar. 'n Ekumen iese denkstyl is noodsaak 1 ik waarin die 

waarheid van die eie denominasie nie tot die absolute waarheid 

verhef mag word nie, maar slegs as deel van die waarheid beskou 

kan (moet) word. (Dus ekumenies nie as eenheidsdenke en dus ook 

modernisties gesien word nie, JV). 

4 1 n Unieke kenmerk van post-moderne denke is die fundamentele 

politieke gerigtheid. Daarom moet die spanning tussen teorie en 

praxis oorkom word deurdat die teologie in sy totaliteit polities 

en ortoprakties moet leer dink. Die post-moderne paradigma sal 

meer ruimte moet maak vir 'n verskeidenheid politieke teologiee 

wat naas mekaar bestaan en bevrugtend op mekaar sou kon inwerk. 

(Daar sal altyd 'n bipolere spanning tussen teorie en praxis wees, 

vergelyk 1:14 en 16 ; vraag is of die strewe na 1 n interaksie tus

sen 1 n verskeidenheid politieke teologiee nie ook maar weer die

selfde gevaar van eensydigheid inhou wat reeds in die bestaande 

kontekstue le benadering ( teo logies-kri t iese stroming) in prakt iese 

teologie ervaar word nie, vergelyk 1:81-84 en 1:72-73, JV). 
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Dis juis binne die post-moderne siening dat die uitdaging aan kerk-

1 ike onderrig gestel word om as kommunikatiewe handeling te slaag 

binne die konkrete werklikheid van elke gemeente se bestaan. 

Volgens Louw (1995:21-23) is die vraag na hoe die kerk gestalte moet 

gee aan •n gereformeerde spiritualiteit in •n modernistiese of post

modernistiese situasie ..• en dit le vir horn in die teologiese konsep 

wat die menslike ervaring ken-teoreties gesproke ernstig kan neem, 

naamlik die Bybelse konsep van die wysheid. Hy is van mening dat die 

wysheidsparadigma gereformeerdheid van 1 n gereformeerde benoudheid 

kan red. En met die benoudheid bedoel Louw die oordrewe soeke na 1 n 

perfeksionistiese denke (van ons weet presies hoe en wat); 1 n ab

solutistiese en eksklusiewe denke (daarbuite is geen waarheid nie) en 
1 n geskematiseerde denke (alles binne 1 n logiese orde wat suiwer is). 

Hiermee pleit hy vir 1 n herontdekking binne die akademiese teologie 

vir die dinamiese verhouding tussen scientia (intelligente kennis van 

God se genade ..• dit sluit in morele oordele, historiese kennis en 

rasionele kennis) en sapientia ( 1 n omhelsende liefde van God as 1 n 

lewe van wysheid ... dit beskryf toewyding en aanbidding) sodat die 

kerk nie so opgesuig raak deur die menslike ervaringswereld dat alle 

teologie tot fenomenologie gereduseer word nie. Daar sal gestreef 

moet word om vanuit 'n verbrede pneumatologie die verwondering binne 

die skepping lewendig te hou. Teologisering moet dus nie buite die 

estetika van die skepping om plaasvind nie. (Die vraag is, wie hier

die teologisering gaan bepaal en hoe dit moet gebeur 6f is dit dalk 
1 n tipe kontemporere teologiese benadering waarin die einddoel 'n 

soort p1etisme het wat hoogstens gestrewe na kan word, maar in effek 
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onmeetbaar en onbereikbaar is, vergelyk 2:151, 6f is dit dalk 1 n ver

skanste normatief deduktiewe benadering wat vanuit •n bepaalde Skrif

beskouing oor spiritualiteit wil teologiseer, vergelyk 1:74-77 ?). 

Hipoteties gesien sal oud en jonk sensitief moet wees vir die proses

se van verandering en begrip vir mekaar moet he in die verstaan en 

verwerk van •n steeds meer gemoderniseerde samelewing. 

Die aard en verandering van die situasie (leefkonteks) het •n 

groot invloed op die denk- en leefwereld waarbinne adolessente 

op hu 1 manier moet leer om s invo 1 geeste 1 ik se lfstandig te kan 

funksioneer. Dit veroorsaak dat adolessente se verwagting van 

die kerk na gelang van die eise van hul lewenskonteks ook kan 

verander; die vraag is nie meer wat is die dogma van die kerk 

(gemeente) waaraan ek behoort nie, of hoekom is dit reg of 

verkeerd in terme van ander kerke 1 sn nie, maar eerder wat is 

die praktiese implikasie van christenskap in my verwarde 

lewenskonteks; nie meer wat moet ek verstaan of weet van gods

diens nie, maar hoe voe 1 dit om 1 n medechristen saam met ander 

te kan wees. En miskien is dit juis hier waar die dileRITllJ van 

kerk like onderrig vererger omdat daar in die teo logie van die 

sinode en in die praktyk van baie gemeentes nog steeds vanuit 

die paradigma van die modernisme gedink en gefunksioneer word 

. . . vera 1 met die k lem op die ras iona 1 ite it van godsdiens van

u it 1 n perfeksionistiese, absolute en ek lsk lusiewe soort denke 

... Daarom te verstane dat dit in 1 n post-moderne konteks, 

waarin dit om •n ander spiritualiteit in godsdiens gaan, daar 
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1 n a 1 grater wordende anakronisme sa 1 wees tussen die teorie 

en praxis van kerk 1ike onderrig. En sa 1 enige poging om die 

modernistiese spiritua1iteit te probeer verfyn, spreekwoor

de 1 ik soos 11 nuwe wyn in ou 1eersakke wees" . 

1.1.4 Wegraak-neigi,ng, 'n eietydse anakronisme 

Daar is om een of ander rede 1 n 11 ne iging11 by ( sekere) jongmense om na 

belydenis van geloof, kerkvervreemd en selfs kerklos te raak of soort 

van 11 nomade 11 christene te word wat tussen verskillende kerktradisies 

op soek is na 'n 11 ultimate 11 godsdiens wat vir hul persoonlik kan werk 

of wat op daardie gegewe oomblik hul godsdienstige behoeftes en of 

ideale die beste aanspreek. 

Hierdie vervreemding of wegraak-neiging by (sekere) jongmense sou 'n 

mens psigo1ogies kan definieer as 'n oorkoepelende term vir 'n ver

skeidenheid verhoudingsteurings tussen twee of meer mense op intra

persoonl ike, interpersoonlike of intergroepvlak, of tussen 'n persoon 

en of meer fasette van 'n samelewingsisteem, wat 'n individu op per

soonlike vlak dan beleef as magteloosheid, betekenisloosheid, norm

loosheid, sosiale isolasie of selfverwyderdheid (Jooste 1989:17). Dit 

wil voorkom uit 'n onlangse ondersoek wat Jooste gedoen het dat ver

vreemding as sodanig baie sterk voorkom in die ervaringswereld van 

baie mense in die hedendaagse samelewing, ongeag hul kultuurverband. 

Waarskynlik omdat die aanpassing by toenemende eise van 'n komplekse 

en snel veranderende samelewing soveel aandag en energiebesteding vra 
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dat daar maklik en ongesiens verwydering kan kom tussen mense en dit 

wat hul lewens sinvol maak, soos hegte interpersoonlike verhoudings, 

selfaktualisering in hul werk of die nastreef van godsdienswaardes 

(Jooste 1989:9). Veral adolessente se verhouding met hul ouers speel 

1 n baie belangrike rol in hul gesindheid teenoor die kerk. Hul ouers 

oefen 1 n sterk invloed uit op hul kerkdeelname, nie soseer deur be

wuste stimulering nie, maar wel deur hul voorbeeld (gedrag). En as 

adolessente dan van die kerk vervreemd, het dit veral te make met 1 n 

afkeur in hul godsdiensonderrig van vroeer, en die ervaring van kerk

leiers as ontoeganklik, oneerlik en onseker in die manier waarop hul

le uitdrukking aan hul geloofsoortuiging probeer gee. 1 n Interessante 

waarneming uit ondersoeke in die verband, is dat die rede vir kerk

vervreemding by tieners eerder meer emosioneel as rasioneel van aard 

is (Stappaerts 1992:122). 

Meer vanuit 'n teo1ogiese perspektief het 1 n sekere Van Haaren (aan

gehaal deur Nel 1982;157) gese dat 1 n kerkvervreemde jongmens dikwels 

iemand is wat nie noodwendig teenoor die kerk staan nie maar aan die 

oorkant van die kerk ... soos wat hulle ook op 1 n stadium na hul eie 

huis en familie van oorkant die straat kyk ... hulle weet dat hulle 

nog familie is, nog daar hoort, maar hulle kyk daarna op 1 n afstand. 

En wanneer jongmense se waarneming op hierdie afstand maak dat hulle 

nie meer kan identifiseer met wat hulle sien nie, vererger hul ver

vreemding van hul gesin, familie of kerk. Veral as hierdie negatiewe 

beoordeling ook nog gevoed word met 'n kerkmoegheid, maak hulle hul

self los van hierdie te veel kerk-ervaring waarin hulle vroeer ge

dwing is sonder om ooit deel daarvan te voel, of geleer is om deel 
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daarvan te wees. 

Dis 'n vervreemding in sy diepste wese as iemand wat eens naby was, 

ver gaan staan; of as iemand wat deelgehad het in, sy deel opse en 

verwerp; of as iemand wat behoort het, uiteindelik wegraak van die 

Here en van sy gemeente. 

TeoTogies gesien sou 'n mens die wegraak-neiging by adolessente moet 

probeer verstaan vanuit die volgende moontlikhede: 

1 Smart (1974:113-114) voel dat 'n mens miskien die redes vir die 

11 wegraak-neiging11 na belydenisaf1egging, moet gaan soek in die ge

sindheid van godsdiensonderrig waarin daar van kleinsaf van 'n 

kind(ers) verwag is om erns te maak in hul bestudering van die 

Bybel en Christelike geloof, terwyl volwasse Christene dit nie 

meer doen of hoef te doen nie. 'n Kind word dus gro.ot met die idee 

as ek net eers groat is, hoef ek nie meer die goeters te leer wat 

net vir kinders bedoel is nie. Terwyl godsdiensonderrig eintlik 

'n lewenslange saak is wat in •n sekere sin nooit afgehandel kan 

wees nie. 

2 Nag 1 n moont like rede vir die 11 wegraak-neiging 11 le in mense se 

wanbegrip oor christenskap. Vir baie is die idee van christen-wees 

11 to be an ordinary christian, good- living, church-attending and 

contributing, but without any responsibility for communicating the 

christian faith to anyone else" (: 114-115). Chri stenskap word dus 

net as 'n persoonlike privaataangeleentheid beleef, waarin daar 
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geen ruimte vir "caring", "sharing" of "commitment" teenoor die 

res van 'n gemeente of samelewing is nie. Ek raak dus weg in my 

eie persoonlike privaat godsdiensbelewing. 

3 Daar kan ook dikwels 'n kloof tussen formele geloofsinhoude en 

persoonlike toewyding by jongmense ontstaan (Louw 1984: 127). Daar

in dat hulle godsdiens beleef as deel van 'n bepaalde kompartement 

wat gereserveer word vir bepaalde dae (Sondae) en sekere geleent

hede (doop, dood en troue). Louw haal 'n persoon met die naam van 

Jerslid aan wat in sy navorsing tot die gevolgtrekking gekom het 

dat 11 a large percentage of young people appeared to lack a clear 

understanding of the concepts and symbols in which they said they 

believed, and these concepts and symbols frequently did not seem 

to be re lated to their 1 ives in any significant way". H ierdie 

soort gesindheid sou 1 n mens in 'n volkskerk-ideologie verwag waar 

die sogenaamde 11 boerematriek 11 nog beskou word as 'n rite of pas

sage tot lidmaatskap van die kerk. 

4 Daarteenoor dui die feit dat jongmense nog nie hul geloof met hul 

lewe gei'ntegreer het nie, nie noodwendig op onverskilligheid teen

oor die kerk of godsdiens nie. Want twyfel is 'n normale verskyn

sel in adolessensie waarin veral christen jongmense intens worstel 

met die vraag na die verband tussen Godsgeloof en die ontwikkeling 

wat hulle op psigofisiese vlak deurgaan (:127). 

5 Nog 'n verdere faktor wat kan bydra tot die 11 wegraak-neiging 11 le 

waarskynlik in 'n kerk se onvermoe "to provide adequately for a 
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progress in learning in the teenage and adult years" (Smart 1974: 

115). Om daarmee te probeer se dat die kerk in sy onderrig van 

tieners en grootmense nie betyds is of bygebly het by die uit

daging en behoefte van hierdie mense binne die bepaalde lewens

konteks waarin hulle elke dag lewe nie (vergelyk 1:30-47 in ver

band met die modernistiese en posmodernistiese beskouings binne 

gereformeerde spiritualiteit). 

6 Wat die saak verder kompliseer is die vraag of die verskynsel van 

11 vervreemding 11 veral by adolessente, nie bloat maar net 1 n dood

natuur1ike verskynse1 is wat gepaardgaan met adolessente se vol

wassewording nie. Oat waar 'n adolessent in die tyd moet leer om 

'n eie selfstandigheid te ontwikkel - 'n behoefte ontstaan om sy 

eie ding te doen; vry wil wees om homself te vind en sy eie waar

des te bepaal - is dit dan nie normaal dat hy ook in die tyd ge

neig sal wees om horn los te wil maak van alles wat met ouers ge

assosieer word nie (Engelbrecht, Kok & van Biljon 1982:72-98) ? 

Tereg se De Jongh van Arkel (1989:97-98) dat ado1essensie •n fase 

van huisver1ating is. 'n Huisverlating wat nie soseer 1 n fisiese 

uitbeweeg is, as wat dit eerder 'n proses van differensiasie van 

die familie van oorsprong is nie. Dit is byvoorbeeld moontlik om 

by jou ouers te woon en tog in so mate gedifferensieerd te wees 

dat jy jou eie lewe lei. Terselfdetyd is dit moontlik om duisende 

kilometers van jou ouers te woon en 'n eie betrekking te he sander 

om daarin te slaag om emosioneel uit die huis te beweeg. Hierdie 

proses van individualisering, differensiasie en huisverlating is 
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nie net moeilik vir die adolessent nie, maar stel ook geweldige 

eise aan die gesin. As gevolg van al die gebeure beweeg die gesin 

deur verskeie fases van disharmonie. Beide die gesinskohesie en 

differensiasie sal bevraagteken word voordat nuwe vlakke van 

funksionele balans bereik word. Dit is slegs as •n familie dit 

moontlik vind om die al grater wordende diversiteit van sy lede 

te kan verduur, dat •n adolessent die geleentheid sal kry om 

suksesvol uit te beweeg en •n eie onafhanklike identiteit uit te 

bou. Die volwassewordingsproses (vervreemding I selfstandig word) 

is deel van die normale groeipyne tydens adolessensie. 

Dingemans (1986:14) som dit raak op as hy se in dit open leer

proces van jongeren en ouderen, van leerlingen en leraren, van ge

vorderden en nakomers, van voorgangers en meelopers kan er geen 

sprake zijn van een autoritair onderwijs-systeem, waarby die kerk 

(wie is dat?) uitmaak wat mensen moet geloven (fides quae) en hoe 

mensen moet geloven (fides qua). Ieder mens komt op zijn of haar 

specifieke wijze tot geloof ... de kerk kan alleen maar bieden, 

wat ze zelf gekregen heeft: de verhalen over God en Jezus uit de 

Bijbel en de gestalten, waarin de verhalen levend zijn gebleven. 

De kerk kan dit maar alleen aanbieden met de opmerking: wij vind 

hier brood voor ons !even,· kijk eens, of dat ook zin aan jouw 

!even kan geven. De kerk kan al leen maar brood u itde !en - de 

mensen moet zelf eten. 

7 Vervreemding kan ook as gevolg van •n "stubborn resistence to 

change 11 wees, soos Smart (1974:68) dit stel, nie omdat mense 
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hierin nie kan verander nie, maar vanwee hul eie onsekerheid 

hieroor bly hulle dikwels vasklou aan dit wat hulle voel tot nou 

toe goed genoeg geklink het of waaraan hulle tenminste gewoond 

geraak het. Daarom is gevind dat sekere tendense die weerstand 

random kerklike onderrig (vervreemding) net nag verder vererger, 

byvoorbeeld: 

7.1 kerkouers se gesindheid wat van 1 n gemeenskap verwag dat 

hul kinders al die voordele moet geniet van elke nuwe vordering 

in opvoedkundige teoriee, -tegnieke, -literatuur en -apparaat, 

terwyl hulleself blind en doof is vir enige ontwikkeling in gods

diensonderrig. Hier geld die godsdiens wat goed genoeg was vir die 

voorges lagte, is goed genoeg vir nou (Smart 1974:70-80). Gewoonl ik 

floreer fundamentalisme in sulke omstandighede en enige proging 

tot verandering hieraan skep geweldige onsekerheid. 

In 1 n ondersoek in Nederland het Andree {1989:142-153) gevind dat 

daar 1 n baie noue verband is tussen die godsdienstigheid van jong

mense en die godsdienstigheid van hul ouers en die mate waarin 1 n 

jongmense godsdiens opvoeding van kleinsaf in hul ouerhuise as 

belangrik ervaar het. 

7. 2 1 n Verde re prob 1 eem is die kwa 1 ite it van godsdiens

onderr ig, omdat van gewilliges in die gemeente verwag word om 

gemeentekinders godsdiens te leer, terwyl die bekwames te besig 

is. Net so kan dit ook gebeur dat godsdiensonderrig toevertrou 

word aan "education specialists without regard to their values, 
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and procedures which are almost entirely formal, both unrelated 

to the teacher• s values and re lated only with difficulty to the 

real worlcf' (Joy 1975:16). 

7. 3 Dis onb i 11 ik en onmoont 1 ik om van een maa 1 per week se 

kategesepoging te verwag om te probeer kompenseer vir die gebrek 

aan godsdiensonderrig in 'n gesin, gemeente of gemeenskap (Sm~rt 

1974:80-83). Kategese veronderstel 'n breer konteks van geloofs

onderrig (Prins 1990:78), daarom is dit sonder die basis van ver

bondsonderrig in 'n ouerhuis, die voortgaande ondersteuning van 

'n huisgesin en die algemene invloed van die gemeente se lewe en 

werksaamheid basies gedoem tot mislukking. 

8 Dingemans voel dat •n mens dikwels bykerkmense •n tipe weerstand 

en vervreemding oor geloofsonderrig beleef, in die sin dat mense 

nie altyd so maklik leer of so baie weet van geloo.fsake as wat 'n 

mens van hulle teoreties sou verwag nie. En redes hiervoor mag 

wees: 

8.1 Nense se motfverfng (Dingemans 1986:107-109) om van gods

diens byvoorbeeld te wil leer. En met motivering word dan bedoel 

daardie energie of dryfkrag agter mense se wil om te wil verander. 

Die vraag na wat is mense se intrinsieke motivering (waarom wil 

mense verander) en hul ekstrinsieke motivering (wat wil daarmee 

bereik word). 

8.2 Elke mens worstel met sy eie 1eerweerstand (:110-112). Om 
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te leer is 'n groat avontuur wat jou tegelyk nuwe ontdekkings en 

vrese laat ervaar. Dis waarom mense dikwels veral op die gebied 

van geloof bang is vir die ontdekking van nuwe waarhede •.. want 

die vraag is wat maak ek dan daarmee, se-nou-maar-net ek is te 

bang om te verander wat ek het of ek leer so selektief dat ek net 

dit uitsoek wat my eie standpunte bevestig of versterk ? 

8.3 Die vraag is altyd hoe veranderbaar (:113-114) is ek 

regtig. Die wil by mense om te wil verander of 'n keuse te maak 

wat 'n bepaalde bekering tot gevolg het ... die vraag is, in hoe 

1 n mate het dit met geaardheid en persoonlikheid te doen, dat 1 n 

mens eintlik nooit anders word as wat hyself is nie ? Gaan dit 

werklik om 1 n bekering of is dit eerder 'n deurbreek van 1 n gods

dienstige waarheid op 1 n bepaalde tyd en geleentheid in 1 n mens 

se lewe wat my voor sekere keuses bring. En dan die vraag na die 

insig daarin en die wil om te verander wat ek moet en te aanvaar 

wat ek nie kan nie. Tereg se Dingemans (:117) ieder mens gaan zijn 

eigen weg in het leerproces van tot-geloof-komen en ieder mens 

komt ook tot een eigen resultaat, een eigen vorm van geloven. Dat 

maak geloven iets heel persoonlijks. Hantering van geloof is wel 

iets persoonlik, maar die inhoud daarvan is tog iets gemeenskaplik 

en as sodanig oordraagbaar. 

8.4 Na alles gese is, blyk dit tog dat die sogenaamde wegraak 

neiging by jongmense sowel as by ouer lidmate nie noodwendig net 

as gevolg van •n gemeente se bepaalde metodes of onvermoe is nie, 

maar teologies gesproke hou 1 n mens nie a1tyd genoeg rekeningmet 
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die probleem, invloed of effek van sonde in ook kerkmense se 

lewens nie (:146-150). 

1 probleem van persoonlike skuld (:147-148). Die teologiese oor
weging bevraagteken in 1 n mate alle optimistiese leerteoriee 
en didaktiese metodes wat se dat die mens vanself verbeter 
deur meer insig of deur blootgestel te word aan 1 n beter ge
organiseerde leerproses. In die kerk bly mens steeds bewus van 
God se worsteling met elke mens en van versoening tussen God 
en mens wat elke leerproses voorafgaan. As daar nie 1 n ont
moeting tussen 1 n leerling en Jesus Christus plaasvind nie sal 
daar altyd weerstand en vervreemding in die leerproses wees. 

2 die probleem van die kwaad (:148-149). Die probleem is meestal 
in die teologie omskryf as 1 n probleem van erfsonde ..• wat 
basies daarop neerkom dat ans eintlik nie anders kan as om te 
sondig nie. Ons kan die goeie wel wil, ans kan glo in die ver
gewing van sonde, maar ans stuit steeds teen die mag van die 
kwaad. Die invloed hiervan kan deur geen leerproses of chris
te 1 i ke pedagog i ek teengewerk word n i e. Ge 1 oaf sopvoed i ng is 
egter nie 1 n hopelose saak nie ... ans kan en moet mense juis 
leer wat dit beteken om te stry teen die kwaad vanuit die hoop 
op die oorwinning van Jesus Christus. 

3 die probleem van tragiek (:149-150). Ons leef in •n wereld van 
1 n naar beneden wentelende spiraal van geweld, uitbuiting, be
soedeling en onreg wat •n geweldige verlammende effek op elke 
mens het. En tog le die uitdaging van geloofsopvoeding juis 
daarin om ondanks hierdie verlammende tragiek g~lowiges te 
leer om te leef vanuit die hoop dat God die goeie werk wat Hy 
in ons begin het enduit sal voer. 

Ek dink wat Dingemans hiermee probeer se, is dat wie met godsdiens

onderrig of kerklike onderrig besig is, steeds bewus sal bly van 

sonde in die wereld en 1 n gemeente se eie worsteling met die ver

strengel ing van goed en kwaad, wat jou as gemeente van 1 n geloofsop

voeding bewaar waarin daar 'n te groot pedagogiese optimisme is. Dit 

mag natuurlik ook nie lei tot •n prinsipiele pessimismewat die kerk

like leerproses verlam nie. Maar dat ans medewerkers sal wees wat 

leerlinge konfronteer met die christelike verwagting om te leef van

uit die hoop dat God in sy liefde skuld vergewe en die kwaad oorwin 

en besig is met sy herskepping van die wereld en nie net die kerk nie 
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( pneuma to log ie). 

Vir baie jare leef sommige mense nog steeds in 'n valse verwagting 

dat alle 11 probleme rondom kategese opgelos kan word deur onderrig wat 

pedagogies, didakties en metodies wetenskaplik verantwoord is 11
• 

Natuurlik het 'n meer opvoedkundige benadering •n baie tydige en 

noodsaaklike invloed in die manier van kategetiese onderrig gehad, 

maar in die proses het kategese in die kerk al meer soos skool begin 

word, in plaas van dat dit 'n geleentheid is waartydens gemeente

kinders leer om godsdiens te dink, te praat en te leef en te beleef. 

Dis wel waar dat daar in kategese onderrig plaasvind, maar dis ter

selfdetyd ook veel meer as net onderrig, want dit staan altyd in die 

sfeer van geloof (Nel 1985:171). Maar dan geloof, soos Lam (1977:64) 

di t ste l, as 1 n werkwoord 11 de je in je leven moet leren vervoegen. 

Geloof komt nfet vanzelf, ook niet bij je kinderen ... Jy moet er wat 

mee d6en, jy moet er wat aan doen, samen, met je kinderen ... ge

lovige opvoeding is allereerst zelf geloven, zodat je je kinderen 

niet in de kou hoeft te laten staan op het moment dat ze je het 

hardst nodig hebben. Gelovige opvoeding is ook, geloven in je kinders 

en hun vragen en twijfels ernstig nemen ... en als wij zelf niet zijn 

gegroeid in het geloof, zal het voor een kind ook moeilijk zijn om 

verder te komen ... in deze periode op weg naar de volwassenheid, heb

ben [de kinderen] mensen om zich nodig waaraan ze werkelijk kunnen 

z fen wat ge loven betekent11
• 

En ongelukkig word daar volgens Thielicke (aangehaal deur Firet 1977 

:91) in die teologie, veral in die Protestantse teologie, heeltemal 
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te min oor die geloofwaardigheid van geloof nagedink. Oor geloof word 

daar baie nagedink, maar nie oor geloofwaardigheid nie. En met ge

loofwaa.rdigheid bedoel Thielicke dat hulle wat onderrig gee oor die 

geloof self met die geloof erns moet maak. 

Om 1 n moont 1 ike hipotese te formu leer oor wat die waarskyn like 

oorsake van vervreemding by jongmense kan wees, is 'n baie 

kompleks en vervlegde aangeleentheid. Dis nie altyd moontlik 

om te kan onderske i wat die oorsaak en wat die gevo lg daavan 

is nie, omdat wat eenmaa 1 die gevolg is, by 1 n ander geleent

heid die oorsaak kan wees. 01t wi 1 egter voorkom asof die ver

weefdheid van die volgende aangeleenthede, basies verantwoor

de 7ik kan wees v1r die toenemende kerkvervreemding wat 1 n mens 

by hedendaagse kerkjeug aantref: 

1 SAHELEWINGSFAKTORE soos ontkerstening van die mi 7feu waar

in jongmense grootword; •n sekulere 1ewensgevoe1 waarin 

atei'sme 'n praktiese feit is. Vervreemding is in • n sekere 

sin eie aan die samelewing van ons tyd sodat ta11e jong

mense nie vervreemd raak nie, maar hu77e is vervreemd 

bloot vanweii hul tuiswees en eie-wees aan die gees van hul 

tyd (Nel 1982:169-176). 

2 WAT IN JONGHENSE SE OUERHUIS GEBEUR OF NIE GEBEUR NIE, 

soos die voorbee ld van ouervervreemding en vervreemde 

ouers vorm een van die basiese oorsake van kerkvervreem

ding by jongmense (:176-179). 
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3 Een van die pyn 1ikste oorsake van vervreemding is waar DIE 

KERK SELF VERVREENDING AAN DIE HAND WERK omdat dit nie 

meer betyds is vir die tyd waarin dit 1eef nie of waar die 

kerk vo1ksbesit gewrd het om a11es wat eie aan 1 nbepaa1-

de vo 1k is te probeer beskerm en handhaaf of waar daar in 

die kerk nie meer 1 n gemeenskap van ge1owiges ervaar wrd 

nie of waar die kerk se godsdiensonderrig aan sy 1idmate 

faa1 (:179-186). 

4 BLOOT DIE LEWENSEIE VAN DIE JEUG; hu1 befnv1oedbaarheid, 

kritiese bewssyn, soeke na eie identiteit, emosione1e 

sensitiwiteit, verstande1ike ontwaking maak hu11e kwesbaar 

vir vervreemding ( :187-189). 

5 Die oorsaak van vervreemding moet ook gesoek wrd BY DIE 

SONDE VAN DIE VERVREEHDE SELF. Om van God vervreemd te 

raak, b 1y 1 n mens se e ie sku 1d a 1 is daar ook ta 11e ver

oorsakende faktore. Sande van vervreemding of dit nou ver

oorsaak is deur twyfe1 versuim, ver1eiding, dwa1ing of op

standigheid, is iets wat erken en bely moet wrd ( :189-

194). Die vraag b1y natuur1ik of vervreemding van 1 n ge

meente of bepaa 1de tradisie in 1 n kerkfami 1ie noodwendig 

11 sonde11 is. 

6 Vervreemding tydens ado lessens ie is 1 n NORHALE PROSES VAN 

VOLWASSEWORDING, mits daar binne •n gesinstruktuur en of 

portuurgroep genoeg ruimte vir individua 1isering en dif-
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ferensiasie gegun 1110rd en dit ook die groter1110rdende 

diversiteit van sy Tede kan verduur. 

7 Vervreemding kan ook vererger vanwee • n ges indhe id van 

11 STUBBORN RESISTENCE TO CHANG£11 hetsy by 7 iclmate of by die 

kerk7ike vergaderings as sodanig. •n Kritiek7ose vashou aan 

die status quo. rem enige noodsaak Tike vernuwing en Tei tot 

verstarring en oneffektiwiteit. 

8 Vervreemding as gevo Tg van • n LEERWEERSTAND kan ontstaan as 

gevo7g van • n tipe vrees vir enige vernuwing (of verandering), 

miskien grotendee7s as gevo7g van die prob7eem, inv7oed en 

effek van sonde in mense se Tewens. As kerk Tike onderrig mense 

nie bring by • n persoon7ike ontmoeting met die Here Jesus 

Christus nie - as daar nie bekering p7aasvind nie - is ver

vreemding die noodwendige a7ternatief daarvoor. 

1.1.5 Samevatting 

Die dilemma van godsdiensonderrig begin soms by diegene wat veronder

stel is om vanwee hul kundigheid te kan werk aan oplossings van die 

probleem, maar wat hulleself dan in •n soort "skaakpat" posisie in

skuif waarin die status quo en enige vernuwingspogings mekaar uit

kansel leer. Want hoe probeer jy dit wat binne die konteks van •n ge

meente behoort te werk versoen met die uiteenlopendheid van 'n meer

dere vergadering wat mekaar volgens die "sun-hodos 11 beginsel probeer 

akkommodeer ter wille van goeie verhoudinge, in plaas van om eerder 
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vanuit 'n post-moderne denkstruktuur vir mekaar ruimte te gun vir 

meerdere interpretasies of selfs ooreen te kan kom om van mekaar te 

kan verskil oor 'n bepaalde saak. Want as daar een ding is wat al 

meer duidelik geword het uit die modernisering van die samelewing, is 

dat daar nie meer 'n gemene deler is wat viral le gemeentes onder al

le omstandighede geld nie. Daar moet voorsiening gemaak word vir 'n 

gesonde differensiasie tussen verskillende gemeentes. Vandaar dan ook 

Heitink se opmerking oor prakUese teologie as kritiese teologie, 

waarin veral temas belangrik word soos die teorie-praxis verhouding, 

normes en waardes, reg en geregtigheid in ons tyd en 'n praxis van 

bevryding. Die belangrike in die perspektief is die gerigdheid op die 

verandering van die bestaande situasie as eintlike belangstellings

veld van die praktiese teologie. Daarom word juis klem gele op die 

agogiese teorievorming in die spanning van beheersing en emansipasie 

(Heitink 1993:73). 

Miskien word die dilemma ook verder in stand gehou deur 'n bepaalde 

verknogtheid aan gereformeerde tradisies wat bedoel was vir die kon

teks van die reformasie, maar sedertdien nooit verander het om binne 

die hedendaagse milieu sinvol te kan funksioneer nie. Vandaar dat 

daar nie altyd 'n fyn balans tussen die kognitiewe, affektiewe en 

houding in kerklike onderrig is nie. Want hierdie balans vra 'n 

unieke verhouding tussen kategeet en katkisant ... 'n verhouding van 

saam-leer, saam-leef, saam-doen, saam-staan binne die geloofskonteks 

waarbinne hulle lewe. 'n Balans waarin dit nie net gaan oor wat weet 

jy van Jesus Christus nie, maar hoe leef jy wat jy weet binne jou 

lewenskonteks uit. 'n Balans waarin dit gaan om die ontdek van 'n eie 
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geloofsidentiteit waarin my gesin, gemeente en gemeenskap elkeen •n 

eiesoortige en gesamentlike rol speel. 1 n Nuwe insig wat ontstaan as 

gevolg van 1 n kommunikatiewe handeling in kerklike onderrig om geloof 

verstaanbaar en sinvol te maak vir die eietydse konteks waarin 

adolessente geestelik moet grootword. 

Die wegraak neiging by adolessente is 'n komplekse verskynsel met •n 

mengelmoes van moontlike teologiese, psigologiese of sosiologiese 

redes ... dit kan wees as gevolg van 'n manier van godsdiensonderrig 

wat geassosieer word met die dinge van kind-wees; 6f as gevolg van •n 

wanidee oar christen-wees wat as 'n persoonlike, privaat aangeleent

heid beskou word met geen "commitment" of enige betrokkenheid na 

buite nie; dit kan oak wees as gevolg van die kerk se onvermoe om die 

taal van sy tyd en van die adolessent te kan praat; en dit kan oak •n 

normale verskynsel wees wat deel is van die selfstandigwordingsproses 

van adolessensie of as gevolg van die probleem, invloed of effek van 

sonde waarmee ans nie genoeg rekening hou nie. 

Faktore wat die neiging kan vererger, is dikwels ouers se gesindheid 

oar godsdiensonderrig; die kwaliteit kerklike onderrig wat ondergaan 

word; onvoldoende onderrigtyd; mense se godsdienstige motivering; 

leerweerstand en onwilligheid (onvermoe) by mense om te verander en 

oak die probleem, effek en invloed van sonde in kerkmense se lewe. 

Miskien is die grootste dilemma van kerklike onderrig dat hulle wat 

die geloofsonderrig gee en hulle wat dit ontvang, self nie genoeg 

erns met hulle eie geloof en geloofslewe maak nie .•• kerkmense wat 

nie meer glo wat hulle glo nie (geloofwaardigheid). 
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•n Mens se lewenskonteks word en is op die ou end ook jou leerkonteks 

waarin jy leer hoe om jou gedrag as deel van 1 n spesifieke konteks te 

identifiseer en te organiseer (De Jong van Arkel 1990:31-32). En wat 

veral by adolessente intense angs en spanning kan veroorsaak, is hul 

poging om verski llende kontekste gelyktydig te probeer hanteer. Span

ning omdat so 1 n adolessent blootgestel word aan die verskillende ak

sente en reels binne elke konteks sonder die vermoe of vaardigheid om 

regtig dit veral emosioneel en geestelik reg te kan hanteer of te 

verwerk. Hermeneuties gesien sou mens kon se dat adolessente ver

strengel geraak het tussen al die verski l lende diskoers-terreine 

waarbinne hulle moet lewe - dikwels vanwee die uiteenlopendheid of 

kommunikasiegaping tussen die verskillende terreine. 

Veral die hoe eise wat elke lewenskonteks stel, asook die bepaalde 

veranderingstempo daarin, kan adolessente baie maklik laat voel dat 

hulle nie goed genoeg is nie (selfhaat); dit kan ook baie van hul 

verhoudinge laat verbrokkel en hulle bevooroordeeld en protesterend 

agterlaat met 1 n gesindheid van los my uit ek sal vandag op my manier 

klaar kom terwyl ek vrede het oor more en oorm6re se goeters. 

Wat adolessente se oorlewing in hul lewenskonteks verder verswaar is 

dat hulle moet groot word in 1 n wereld waarin 1 n spesifieke siening 

van godsdiens nie meer vanselfsprekend is nie (soos byvoorbeeld in 

die volkskerk era nie), dit word miskien hoogstens nag as •n privaat 

aangeleentheid geduld. Verder raak die gaping tussen geslagsrypheid 

en maatskaplike rypheid al grater en al moeiliker oorkombaar. Vrae 

word dus meer, antwoorde al minder en gladnie vanselfsprekend nie. 
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Die opkoms van die post-modernisme is egter besig om al meer weg te 

beweeg van die eertydse ge'isoleerde kognitiewe oplossing van alle 

probleme, omdat die werklikheid in die benadering gesien word as 1 n 

veelduidig, meerdimensioneel en 1 n gedifferensieerde samelewing met 

talle dimensies waarvan elkeen geldig kan wees. God word nie net op 

leerstellige wyse geken nie, maar ook deur subjektiewe ervaring. Op 

verbeeldingryke en emosieryke wyse word Hy ook as die mistieke be

leef. Hiermee vind as 1 t ware 'n omkering van die sekularisasie proses 

plaas. Die rasionalisme en gepaardgaande beskouinge oor godsdiens as 

onlogies en verbygaande fase in die ontwikkeling van die mens, kon 

godsdiens nie vernietig nie. Die uitdaging is egter om ook in die 

post-modernistiese situasie te soek na die otherness van God in 'n 

spiritualiteit waarin daar ruimte vir verstaan en aanbidding is. 

1.2 'n Prakties-teologiese benadering 
.. . 'n eiesoortige dilemma 

Om sinvol die dilemma van kerklike onderrig verder te probeer ontrafel, 

moet nie net gekyk word na "wat" die skynbare dilemma is nie, maar ook 

gevra word na die "raamwerk" of paradigma waarbinne hieroor nagdink be

hoort te word. Die studie is dan veral 'n paging om na kerklike onderrig 

te kyk vanuit •n prakties-teologiese raamwerk. En dan veral praktiese 

teologie binne die kommunikatiewe handelingsteoretiese paradigma waarin 

dit gaan om 'n kommunikasie van die evangelie in verskillende situasies 

met verskillende handelinge binne die geloofspraktyk (Pieterse 1993b:2). 
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In die beredenering binne hierdie paradigma word 1 n mens gekonfronteer 

met die vraag na wat die verhouding tussen teologie en ander vakdis

siplines behoort te wees, omdat kerklike onderrig nie net 1 n eksklusiewe 

teologiese aangeleentheid is nie maar oor verskill~nde vakdissiplines 

heen strek. Wat die dilemma in die praktiese teologie natuurlik verder 

kompliseer, is dat daar ook verskillende benaderinge tot praktiese 

teologie is. Daarmeesaam werk praktiese teologie ook met •n eie antropo

logiese, pneumatologiese en ekklesiologiese beskouinge wat ook verreken 

moet word in die uitwerk van 1 n bedieningsmodel waarbinne •n sinvolle 

vernuwingproses in kerklike onderrig ge1nisieer sou kon word. 

1.2.1 Praktiese teologie en ander vakdissiplines 

Om iets van die kompleksiteit van geloofwaardige kerklike onderrig 

binne 1 n bepaalde bedieningsmodel, prakties-teologies na reg te kan 

ontrafel, moet mens ook klaarheid kry oor die wyse waarop praktiese 

teologie met ander vakdissiplines hieroor in gesprek behoort te tree, 

omdat elkeen vanuit sy eie vakterrein en -teoriee aan die gesprek oor 

hierdie onderrig deelneem. 

In hierdie moontl ike werkverhouding tussen praktiese teologie en 

ander vakdissiplines was daar verskillende fases van ontwikkeling wat 

Van der Ven (1985:30-40, 1990:103-118) as volg tipeer: 

1 1 n Fase van toegepaste teologie waarin die teologiese teoriee na 

hul beginsel in praktyk sondermeer toegepas is. Hierdie wyse waar

op praktiese teologie vir baie lank beoefen is, staan bekend as 
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1 n normatief-deduktiewe benadering. · Dit kan nie die christelik

kommunikatiewe handelinge soos dit werklik plaasvind begryp nie, 

omdat dit alreeds met 'n vooropgestelde teologiese mening na die 

praxis gaan. Daarom het daar in 1 n pluralistiese samelewing wat 

redelik gedemokratiseerd en mondig funksioneer, •n al grater weer

stand teen die benadering gekom. Jy kan nie vanuit die teologie 

outoriter wil optree in 1 n samelewing wat geken wil word en wat 

wil saampraat nie. 

2 1 n Multidissipl inere f ase waar die sos i aa 1-wetenskap like sy onder

soek met sy eie teoriee op sy eie wyse eers doen. Hierna word dan 

teologies deur die praktiese teologie op die resultate gereflek

teer. Met die benadering word met ander woorde insigte by sosiale 

wetenskappe geleen en in die prakties-teologiese besinning ver

werk. Die probleem van die benadering is dat op die wyse begrippe 

en konsepte geleen word wat vreemd aan die teologie is, met die 

vraag natuurlik, of daar op die ou end werklik enige sinvolle be

invloeding of verryking op hierdie wyse plaasgevind het of kan 

p laasvind. 

3 1 n Interdissiplinere samewerking wat gebore is uit 1 n behoefte aan 

metodes, prosedure en tegnieke waarmee empiriese gegewens inge

samel en verwerk kon word. Hierdie benadering het daartoe gelei 

dat die verskillende dissiplines in 1 n interaksie met mekaar ge

tree het as gelyke gespreksgenote. Dit was waarskynlik wat met die 

tipe samewerking beoog is, maar elke tegniek veronderstel tog 1 n 

bepaalde metodologie wat geformuleer is vanuit bepaalde teoriee 
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en teoriee is op hul beurt weer be1nvloedbaar deur die bepaalde 

lewensbeskouings waarbinne dit geformuleer is. Daarom bly dit 'n 

ope vraag of die interdissiplinere benadering in wese regtig so 

wensenlik van die multidissiplinere benadering verskil. 

4 In 'n intradissiplinere samewerking doen praktiese teologie sy eie 

empiriese ondersoeke op prakties-teologiese wyse en nie meer soos 

met die interdissiplinere fase op •n sosiologiese of sielkundige 

wyse nie. Met 11 intradissiplinariteit 11 word bedoel dat 'n vakweten

skap die konsepte, metodes en tegnieke van 'n ander vakwetenskap 

oorneem en dit in sy eie aanpak integree~. 

In die bes inning oor kerklike onderrig vind mens jou in 'n sekere sin 

binne 'n interdissiplinere benadering (Pieterse 1986:68) waar al die 

verskillende vakdissiplines wat met godsdienstige onderrig te doen 

het as gelyke gespreksgenote met mekaar in 'n interaksie is (of ten

minste behoort te wees). Daar is al voorgestel om eerder die uitdruk

king "multidissiplinere" of "pluridissiplinere samewerking" te ge

bruik omdat daar van werklike interdissiplinere samewerking eintlik 

weinig tereg kom (Wolfaardt 1980:173-178). Wat die samewerking verder 

bemoeilik is op 'n manier ook 'n mens se eie vakbegrensheid as prak

tiese teoloog binne die gesprek oor kerklike onderrig. Soos Van der 

Ven dit stel "wie is de theoloog die nu reeds over voldoende bekwaam

heden meent te bes ch ikken om het onderzoekwerk van soc ia le weten

schappers ter zake kundig te kunnen eva lueren ?" (Pieterse 1986:68). 

Dit bring 'n mens by die vraag of daar wel 'n interdisiplinere be-
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nadering byvoorbeeld tussen teologie en ander wetenskappe werklik kan 

plaasvind of behoort teologie die ander wetenskappe eerder in diens 

te neem of andersyds teologie homself in diens stel van ander weten

skappe, daarin dat teologie ander wetenskappe tot vol le kennis bring 

van hul inherente probleme, met die gedagte dat 'n kritiese prinsipe 

teen selfoorskatting en perspektiwiese grensoorskryding daargestel 

word (Wolfaardt 1981:56). Dis waarskynlik 'n ander manier van se dat 

die verhouding tussen teologie en ander wetenskappe nie maar net 'n 

enkelvoudige verhouding is nie. Indien teologie gesien word as 'n ge

sistematiseerde waarheid wat slegs verwerklik moet word, sal hoog

stens van ander wetenskappe as informasiebronne gepraat kan word. In

dien teologie gesien word as iets wat in hierdie wereld bedryf word, 

as menslike spreke oor God, dan sal daar met ander wetenskappe in ge

sprek gegaan moet word. Indien teologie gesien word as 'n aspek van 

die werklikheid waarin ons ons bevind, kan 'n mens teologie teekom in 

alle ander wetenskappe wat hul met die bestudering van die werklik-

heid besig hou (:57). 

Dingemans (1986:24-25) vat dit raak saam in sy motivering waarom hy 

kies vir 'n sogenaamde "situasionele interdissiplineriteit" tussen 

teologie en ander vakdissiplines ... een studie over het leren ge

loven kan zich niet bij voorbaat vastleggen op een sociaal weten

schaplijke leermodel, dat het theoloog het beste uitkomt. Daar zullen 

theo logische en soc iaa l wetenschap l ijke argumenten moeten warden ge

vonden om tot een bruikbare leer-theorie te komen . 

... "tegenover het eenrichtingsverkeer van het verleden, waarin men 
rechtlijnig vanuit de Bijbel sprak tot de gelovigen en tot de leer
lingen, komen we tot een dia logisch-hermeneutische verhouding van 
Bijbel en traditie ten opzichte van de situatie. Ons uitgangspunt is, 
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dat er een wisselwerking is tussen God en mens, tussen Bijbel en 
situatie, tussen verkondiging en hoorder, tussen traditie en leer-
ling ... leer is situasioneel gebonden ... vir die analyse maken we ge-
bru ik van de soc ia le wetenschappen ... In die kader van ge loofs leren 
binne een kerklijke context is het voor de hand liggend dat we voor 
de dia loog gebru ik zu llen maken' van de b ijbe l en de tradit ie om leer-"¥..; 
linge te helpen hun mening te vormen en hun standpunt te bepalen. 
Voor die teologische informatie stellen we ons primair op binne het 
gereformeerde protestant isme en we zu l len daarom p le iten voor een 
pneumatologische inzet, die oog heeft voor de gemeente als gemeen
schappelijke geloofsachtergrond en voor de eigenheid van individuele 
leerlingen in hun (geloofs-)ontwikkeling. In een pneumatologisch ver
band van theologiseren komt er ruimte voor individuel vershillen en 
individuele charismata ten dienste van die gemeenschap de gelovigen. 
De sociale wetenschappen, die groot nadruk leggen op de menselijke 
kant van het leer-proces, en de pneumatologische theologie conver
geren in ons dialogische-hermeneutisch model van geloofsleren en ge
loofsonderricht. 

Natuurlik moet daar gestreef word na 1 n kritiese integrasie van ander 

wetenskaplike kennis en nie slegs 1 n aanvulling van eie teologiese 

insigte vanuit •n konfessioneel-pragmatiese belangstelling nie. Daar

om is ek baie bewus van my eie subjektiewe benadering met al sy be

perkinge en voetangels en ook van die feit dat ek miskien ten onregte 

deur die bril van praktiese teologie na antwoorde van· ander vakdis

siplines oor die kerklike onderrig van adolessente sal kyk. Hiermee 

probeer ek nie verskoning maak vir die prakties-teologiese wyse en 

praktiese-teologiese teoriee waarmee ek as praktiese teoloog 1 n be

dieningsmodel vir kerklike onderrig wil probeer formuleer nie. Maar 

om te probeer se, dit gaan vir my in 1 n prakties-teologiese be

nadering om 1 n 11 handelingswetenskaplike benadering met as uitgangs

punt dat geloof die basiese funksie van elke mens is. Teologfo het 

dan hier te make met perspektiewe van geloof waarin ... God, mens en 

wereld as grensbegrippe funksioneer. Teologie is •n teoretiese 

perspekt ief van ge loof en het te make met dinge soos same lewing-

struktuur, sakramente, belydenisvorme, spiritualiteit en die kerk se 
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rol in die samelewing. Verder gaan dit ook om die formulering van •n 

funksionele gods-, mens- en wereldbeeld vanuit geloof en om die Bybel 

se betekenis van kerk, geloof en teologie (Van Wyk 1991:80). Met die 

wesenlike kenmerk dat die benadering "menslike handele tot tema het" 

(Wolfaardt 1987:4) en dat die kommunikering van die christelike ge

loof nie net tot formele kerk of ampshandelinge beperk bly nie (:8) 

gaan dit in die sin om meer as net kerklike teologie. 

Firet (1983:82) som dit mooi op as hy se "theologie heeft te maken 

met het (leren) kennen van God in de concrete werkelijkheid en het 

(leren) kennen van de concrete werkelijkheid vanuit het geloof in 

God". En die antwoord hierop moet elkeen gaan soek met die lig wat hy 

het en vir die tyd waarin hy leef. En dit vra van my 'n bepaalde 

"teologiese kreatiwiteit 11
, se Firet. 

1.2.2 Verskillende benaderinge tot praktiese teologie 

Sedert die sestiger jare het daar nie net bepaalde ontwikkelinge in 

praktiese teologie as handelingswetenskap plaasgevind nie, maar as 

gevolg van bepaalde aksentverskille in die beoefening daarvan het 

daar ook in die tyd bepaalde strominge binne die praktiese teologie 

as sodanig ontstaan. Heitink wys in sy boek oor praktiese teologie op 

die volgende vyf (Heitink 1993:167-173): 

1 Die normatief-deduktiewe stroming wat die handelinge in praktiese 

teologie op 'n normatiewe teologiese teorie wil baseer en wat dan 
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aan sosiaal-wetenskaplike metodes 'n soort diensfunksie toeken. 

Hierdie benadering kom veral voor in die dialektiese teologie wat 

die enigste weg van bemiddeling sien as gelee in die verkondiging 

van· die Woord. Die probleem van die stroming is dat hulle so in 

die eksegese en dogmatiek van hul Woord-teologie vasval, dat hulle 

nooit by 'n hermeneutiese of empiriese deurdink van die teorie

praxis verhouding uitkom nie. 

Bekende verteenwoordigers van die stroming is E Thurneysen, R 

Bohren, H Jonker, C Trimp en WH Velema 

2 'n Hermeneuties-mediale stroming waarin dit veral gaan om die be

langrikheid van media le handelinge binne 'n bepaalde hermeneutiese 

orientasie. Hulle is veral gerig op die verbetering van handeling

strategiee. 'n Stroming wat veral funksioneer vanuit die 11 beroep

voorbereidende11 aspek van teologiese opleiding en vanuit die uit

oefening van 'n teologiese beroep binne die kader van die opbou 

van die gemeente. Deur die agogisering van die pastorale beroep 

en verbetering van gebruikte metodes in pastoraal en kerklike 

handelinge, word gewerk aan 'n kwalitatiewe verbetering van die 

vorme van kommunikatiewe handelinge. Prakties-teologiese onder

soeke word deur hulle verstaan as praktykgerigte ondersoeke met 

die bedoeling om hiermee handelingsvoorstelle te formuleer. Die 

sterkpunt van die stroming is gelee in die teologiese gehalte en 

praktykgerigte denke wat hierin navore kom. Vir hulle lewer by

voorbeeld teologie en sosiale wetenskappe elkeen 'n eie bydra en 

kan elkeen vanuit sy eie selfstandigheid ook interdissipliner 
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funksioneer. Binne hierdie stroming is daar nogal 'n sekere voor

keur vir kwalitatiewe ondersoeke. 

Bekende'verteenwoordigers van die stroming is R Zerfass, J Firet, 

CF Cladwell, DS Browning en GDJ Dingemans 

3 1 n Empiries-ana 7itiese stroming wat vera 1 probeer om godsdienstige 

oortuigings, -beelde en gevoelens, wat by mense voorkom, te orden, 

analiseer, interpreteer en te evalueer. En in die ondersoek ver

kies hulle om eerder 'n tipe toeskouerperspektief te handhaaf bo 

'n deelnemers een. Die benadering werk op 'n intra-dissiplineri

teit met sosiale wetenskappe, deurdat die ander wetenskappe se 

metodes gebruik word om tot hulle eie te probeer maak. Die sterk

punt van die benadering le in 'n operasionalisering van teologiese 

konsepte en in die empiriese metodologie waarmee gewerk word. 

Bekende verteenwoordigers van die stroming is HD Bastian, AD de 

Groot, JA van der Ven, HJM Vossen, JAM Siemerink en M van Knippen

berg. 

4 'n Po1ities-kritiese stroming. Verteenwoordigers in die stroming 

beweeg in die spoor van politieke teologie en assosieer in sosiale 

wetenskappe met die kritiese teorie van FrankfUrter Schule. In die 

stroming funksioneer ook die begrippe hermeneuties en empiries, 

maar dan vanuit 'n polities-kritiese perspektief waarin dit gaan 

om die vraag "cui bono". Ondersoeke word gedoen vanuit 'n deel

nemersperpketief maar dan veral in terme van •n aksie-ondersoek 

72 



in die sin dat dit nie net gaan om die vermeerdering van kennis 

nie, maar ook om die verandering van die onderdrukkende situasie 

van diegene wat ondersoek word. Daar bestaan dus in hierdie tipe 

ondersoeke geen wetenskaplike objektiwiteit nie, hoogtens •n 

aktiewe betrokkenheid by diegene oor wie dit vir hulle by uitstek 

in die evangelie gaan, te wete die armes en verdruktes. 

Bekende verteenwoordigers van die stroming is G Otto, B Paschke, 

G. Lammersmann, N. Greinacher, K Strijd, B Hofte, R van Kessel, 

H Meews, R Chopp en D Schipani. 

5 'n Pastoraa1-teo1ogiese stroming wat sterk verteenwoordigend in 

die Noord-Amerikaanse tradisie is met die idee dat teologie as 
11 habitus11 die manier van teologiebeoefening op 1 n wetenskaplike 

wyse tot ontwikkeling moet bring. Hierdie stroming werk met die 

idee van 11 learning by doing11 wat gepaardgaande met •n model van 

11 training11 en 11 supervising11
, wat dan op die ou end 1 n soort eie 

benadering van die teologie-praxis verhouding vorm. •n Groot by

drae wat hierdie stroming gelewer het, is hul bydrae tot geskikte 

en kommunikatiewe handelinge en 1 n ervaringsgerigte teologisering. 

Hulle probleem le egter in die kliniese opset van 'n psigologiese 

model waarmee hulle werk en hulle geringe betrokkenheid by die 

nood van die samelewing. 

Bekende verteenwoordigers van die stroming is S Hiltner, CR 

Rogers, P Tillich, H Faber, W Zijlstra, H Andriessen, PMW Claes

sens, D Stollberg, R Riess, HC Piper en H van der Geest. 
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In die evaluering van die verskillende strominge gaan dit nie per se 

oor wie reg en wie verkeerd is of watter een miskien beter of slegter 

geformuleer is nie, maar om in te sien dat elkeen vanuit_sy eie denk

raamwerk en metodes binne 'n bepaalde konteks worstel met die vraag 

na 11 wat 11 reg is in die beoefening en verstaan van praktiese teologie 

en as sodanig het of behoort elkeen 1 n krities en komplementerende 

uitwerking op mekaar te he. 

Uit 'n ondersoek wat Burger gedoen het oor die stand van Praktiese 

Teologie in Suid-Afrika, blyk dit dat daar op die oomblik drie 

basiese 11 skole 11 of strominge is waarvolgens praktiese teologie hier 

ter plaatse benader word. Hoewel vir al drie die heerskappy van God 

belangrik is en elkeen met 1 n skopus uit die boodskap van die Bybel 

werk en vir elkeen die kerk belangrik is, bestaan daar tog verskille 

as gevolg van die bepaalde metodologiee waarmee die vak benader word 

en verskil in die verstaan van die 'evangelie' vanuit verskillende 

kontekste en persepsies (Burger 1991:40-42). 

Die drie benaderings wat Burger onderskei, is: 'n konfessionele be

nadering (wat die Skrif as enigste kenbron vir Praktiese Teologie be

skou), 'n korrelatiewe benadering (wat insigte van die Skrif in ver

band wil bring, wil verryk en wil aanvul met empiriese insigte uit 

sekulere wetenskappe) en 'n kontekstuele benadering (wat nog sterker 

as bogenoemde twee by die situasie aansluiting wil vind). 

1 Die konfessionele (diakonologiese) benadering voel dat slegs die 

bestudering van die Woord van God as teologie beskou kan word. 
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Hierdie is 1 n groep teoloe wat praktiese teologie wil verstaan in 

terme van WO Jonker se definisie van "praktiese teologie as die 

bestudering van die Woord van God onder die ges igspunt van die 

diens van die kerk 11 (Jonker 1981 :26-42). Hierdie benadering kom 

ooreen met die normatief-deduktiewe stroming waarna Heitink verwys 

(vergelyk 1:70-71). Hierdie beskouing verteenwoordig eintlik die 

sogenaamde Kamper Skoal (K Dijk, WD Jonker en C Trimp), wat ala 

Abraham Kuyper, praktiese teologie sien as 1 n vak wat die diens

aspek van die kerk bestudeer, waarin daar nie veel ruimte vir 

enige empiriese benadering is nie (Pieterse 1981:144). Teorie en 

praktyk is in die benadering slegs moontlik as afleiding van God 

se wil in sy Woord. Dit kom dus amper neer op 'n post-Kuyperiaanse 

tipe benadering met die Skrif as enigste kenbron vir praktiese 

teologie, waarin die vak op •n deduktiewe wyse bedryf word as 

teoretiese teologisering met die oog op die praktyk (Wolfaardt 

1992:7). Die idee dat dit in die praktiese teologie sou gaan om 

tussenmenslike handelinge wat die koms van God in sy Woord be

middel, is vir die beskouing onaanvaarbaar, want volgens Jonker 

(1981:34) is menslike interaksie as sodanig nie teologies nie; 

want volgens horn kan hoogstens die gesigspunt waaronder dit be

stuur word, as teologies beskou word. 

Die diakonioloe se groat vrees, is dat halfgebakte pastorale 

psigoloe en kommunikasiekundiges opgelei word wat baie weet van 

menslike verstaansprosesse en psigologiese ontwikkeling, maar nie 

op die Woord konsentreer nie. Daarom voel hulle dat wanneer daar 

van ander vakdissiplines gebruik gemaak word, dit net op •n multi-
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dissiplinere wyse gedoen kan word deur die ander slegs as hulp

wetenskappe te beskou. Praktiese teologie sal byvoorbeeld nooit 

van hierdie vakke se metodes oorneem nie (Wolfaardt 1992:16-17). 

Tipiese stellings wat deur die konfessionele benadering gemaak 

word is byvoorbeeld dat 11 die kerk prosedures en metodes moet be

dink waar 7 idmate gehe lp kan word11 of 11 hoe dink 7 idmate oor die 

kerk en hoe ervaar hu lle die kerkbedien ing aan hu lle 11 (Burger 

1991:80). Dit wil voorkom asof hierdie benadering ook die oor

wegende (oorheersende) beskouing was in die Algemene Sinode se 

verstaan en vertolking van sy jeugbediening en die oplossing van 

die probleme wat daarmee ondervind word (vergelyk 1:1-10). Die 

probleem hiermee is dat die amptelike kerk met sy teologiese 11 toe

rusting11 die finale gesag word waardeur die Bybel, samelewing en 

ander wetenskappe vertolk en waardeer word (Van Wyk 1991:78). 

In die diakoniologiese benadering le die klem op die een aspek van 

praktiese teologie, naamlik die Woord, maar laat nie veel ruimte 

vir 'n ander net so belangrike veld van praktiese teologie, te 

wete die (geloofs I religieuse) praktyk nie. 

Die probleem van Jonker se benadering le in die feit dat teologie 

vir horn slegs kennis van die Skrif is. Jonker gee wel toe dat die 

menslike handelinge in die oordrag van die evangelie vanuit 'n 

teologiese gesigspunt bestudeer kan word, maar dis egter nie vol

doende om praktiese teologie dan bloot net as praktiese vak te be

skou wat sogenaamde praktiese kennis versamel nie. Nie net kennis 
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van God is teologie nie, maar ook die kenne van God. Dit beteken 

dat die gebeure waarin God en mens ontmoet, die gebeure waarin ons 

God leer ken en die kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie wat in hierdie gebeure geskied, ook teologie is. Die be

studering van die praxis is tog net so 1 n teologiese aktiwiteit, 

as wat kennis van die Skrif is (Pieterse 1993b:103-107). 

2 Die hande1ingswetenskap1ike (korre1atiewe) benadering wat van 1 n 

koninkryksperspektief uitgaan om op die wyse die konkrete praktyk 

en konteks van die samelewing te betrek waarin die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie geskied. Die kommunikasie 

van die evangelie word in die benadering as ten diepste 1 n praxis 

van God opgevat. God neem inisiatief en skakel mense in as vrye 

en selfstandige subjekte in die gang van die kommunikasie van die 

evangelie. ·1 n Kommunikasie wat sinsontsluitend binne 1 n besondere 

konteks moet plaasvind (Wolfaardt 1992:8-11, 20-29 en Pieterse 

1981:146-156). Hierdie benadering is verwand aan die hermeneuties

mediale stroming waarna Heitink verwys waarin dit gaan oor die 

mediale handelinge binne 1 n bepaalde hermeneutiese orientasie 

(vergelyk 1:71-72) 

Die korrelatiewe benadering maak veral gebruik van die siening dat 

praktiese teologie •n handelingswetenskap is as gevolg van die 

dinamiese interaktiewe spanning tussen teorie (geordende kennis 

verkry deur waarneming en refleksie) en praxis (die integrasie van 

denke en handelinge op 1 n voorbewuste en voor-reflektiewe vlak; 

denke in aksie) (Louw 1993:75) 
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Ter onderskeiding van ander handelingswetenskappe kan gese word 

dat praktiese teologie horn besighou, nie met die handelinge van 

die mens in die algemeen nie, ook selfs nie met handelinge van die 

gelowige in die algemeen nie, maar met handelinge wat spesifiek 

daarop gerig is om die verhouding tussen God en mens, en mens en 

God te realiseer en te onderhou - die handelinge waaraan sin gegee 

word in die praxis van God en nie slegs deur die handelende subjek 

self nie (Wolfaardt 1992:22). 

Handelinge word onderskei van blote gedrag. Dit gaan hier ook om 

die fundamenteel antropologiese feit dat mense kan kies, dat hulle ~ 

kan ingryp al dan nie en vir hul keuses verantwoordelik gehou kan 

word. Van kommunikatiewe handelinge is daar sprake as dit geskied 

in 'n interaksie-situasie tussen subjekte, ongeag of dit verbaal 

of nie-verbaal is (:22). 

In diens van die evangelie is volgens Firet (1987:260) alle be

moeiinge wat daarop gerig is dat die boodskap van die koninkryk 

van God in die menslike situasie in die algemeen of in die kon

krete situasie van 'n mens(e) sy krag openbaar. In die formulering 

is daar 'n verbreding van die primer kerklik gerigte ondersoekter

rein. Daarom moet praktiese teologie nie net vra 11 hoe preek mens 

nie", maar ook ook in die lig van die tydsgees van ons samelewing 

vra 11 moet en kan 1 n mens nog preek 11 
(: 10). Di ens aan die evange lie 

is dus diens aan die gebeure van die evangelie. Of dit gebeur het, 

is nie altyd te se nie; hoe dit geskied, daaroor kan wel beslis 

word ( : 260) . 
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Met sy onderskeiding tussen meta-, bas is- en praktykteoriee verwys 

Firet die metateorietiese vraag (sinvolheid van nomerende stel-

1 ings) na sistematiese teologie, terwyl praktiese teologie vra na 

watter reels daar uit die stellings af te lei is (basisteorie). 

Uiteindelik voordat daar by praxis uitgekom word, moet praktiese 

teologie teoriee vir die praktyk ontwerp waarmee praktici hul 

daaglikse praxis kan analiseer, legitimeer en verander (Wolfaardt 

1992:24). Daarom is dit veral ten aansien van hierdie praktyk

teoriee dat die praktiese teologie van die gegewens, metodes en 

tegnieke van ander wetenskappe as die teologie gebruik maak (Firet 

1987:37). Want 'n teologiese waarheid het nie 'n onafhanklike be

staan nie, dis nie 'n inhoud wat opsigself net bloot op die regte 

manier oorgedra moet word nie. En in praktiese teologie gaan dit 

of die waarheid in 'n spesifieke situasie vir spesifieke mense 

relevant is en kan dien as waarheid wat vrymaak (:39-40). 

Vir praktiese teologie wat werk met 'n kommunikatiewe handelings

teorietiese paradigma, is dit nodig om die konkurrerende paradig

mas in die sosiale wetenskappe te vind om byvoorbeeld oor adoles

sensie te kan kommunikeer. Daarvoor is dit nodig om te se dat 

praktiese teologie onderskei tussen verskillende teoriee waarmee 

daar in die vak gewerk word, te wete (Pieterse 1993b:48-52): 

'n Metateorie, as •n teorie waarin wetenskaplike vertrekpunte uit

gespel word, wat ans met ander vakke universeel deel - vakke wat 

objekte van diese lf de aard bes tu deer. 1 n Metateorie het ook te 

make met die paradigma waarbinne 'n mens werk, met jou kyk op die 
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werklikheid. 

'n Basi~teorie, as 'n vakgerigte teorie wat binne 'n spesifieke 

vak ontwikkel word vir die- doeleindes van die vak. Dit le in lyn 

met die metatoerie en werk binne die metateoretiese perspektief. 

Dit gee in ans geval die prakties-teologiese vertrekpunt aan ten 

opsigte van die hele vak of spesifieke areas of handelingsvelde 

van die vak. 

'n Praktykteoriee wat ontwerp vir elke kommunikatiewe handeling 

word. In die ontwerp en verfyning van hierdie teoriee word die 

bestaande teoretiese konsepte dan in 'n kreatiewe hermeneutiese 

interaksie met die empiriese bevindinge van ondersoeke gebring. 

Teoretiese en empiriese gegewens speel dan op mekaar in totdat 

nuwe of verstelde konsepte daaruit geformuleer kan word vir 'n 

relevante praktykteorie om die praxis te rig en te stuur. 

Al drie tipes teoriee is in 'n voortdurende proses van inwerk op 

en verstelling aan mekaar met die oog daarop om vir elke tyd en 

konteks relevante teoriee, georienteer aan die Woord van God en 

die eietydse werklikheid waarin ons leef, te formuleer. 

Die proses van verstaan van die evangelie, mens se eie situasie 

en jyself word altyd gekondisioneer deur die makrosituasie waarin 

die proses plaasvind. Ek kan dus nie Paulus lees soos die mense 

in die destydse Rome nie, daar moet 'n kreatiewe element in die 

verstaansproses plaasvind (Wolfaardt 1992:25). 
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Dis dus duidelik dat die korrelatiewe benadering probeer om die 

normatief-teologiese en empiriese situasie-analises en kontroles 

op 1 n interaksionele wyse op mekaar te betrek. Metodologies be

teken- dit egter dat die teologiese teorie verfyn word deur die 

gebruikmaking van 1 n induktiewe metode. Daar word dus by die 

praktiese situasie aangeknoop en gebruik gemaak van empiriese 

data. Die fenomenologie word op sodanige wyse ingespan om die 

praktiese teologie meer praxis gerig te maak. Daarom word die 

objek van praktiese teologie dan die kommunikatiewe handelinge 

(Louw 1993:76) 

Alhoewel beide die konfessionele en handelingswetenskaplike groep 

werk met die saak waaroor dit in die Skrif gaan, lyk dit of die 

sentrale aspek van die saak by die twee groepe verskil. By die 

diakonioloe gaan dit om die 11 heilswoord 11 te ken en te verstaan, 

nie as redelike wese nie, maar as sondaar. In die handelings

wetenskaplike benadering gaan dit om mense wat deur die kom van 

God opgeroep word om vry te wees asook om hulself te wees en dit 

skakel nie die mense in hul redelik subjek-syn uit nie {Wolfaardt 

1992:26). 

3 Die derde benadering of stroming in die praktiese teologie ter 

plaatse is die sogenaamnde kontekstuele benaderfng, wat ontstaan 

het binne die konteks van gemeenskappe wat onder apartheid gely 

het. Dit sluit nogal aan by die polities-kritiese stroming waarna 

Heitink verwys, wat probeer om die onderdrukkende situasie van 

diegene wat ondersoek word te kan verander (vergelyk 1:72-73). 
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Daarom is praktiese teologie se rol vir die kontekstuele be

nadering ... om •n nuwe visie vir die geheel samelewing daar te 

ste 7 of om 1 n verandering of transformas ie van 1 n gegewe s ituas ie 

moontlik te maak (Burger 1991:61-62). Die probleem is wanneer 

praktiese teologie 'n teorie van sosiale transformasie word, is 

dit noodsaaklik om ook in die proses kant te kies vir die armes, 

verdruktes en gemarginaliseerdes. Dit gaan in die benadering dan 

ook om die kerk se sosio-politieke rol (Wolfaardt 1992:43). Dis 

duidelik dat die groep se sosiale analise berus op die Frankfurt

skool se kritiese teorie asook op die kritiek van ideologie (by

voorbeeld kapitalisme). Dit sien mens in die klem wat daar geplaas 

word op sosiale bevoorregting en onderdrukking in hul analise van 

die konteks. 'n Mens sou die groep eerder as korrelatief kon 

tipeer, omdat hulle in hul definisie as teologiese orientasie die 

geloof in verband wil bring {11 relate 11
) met die lewe en vanuit die 

teologie ook wil reageer {11 respond 11
) op die konteks (:36). 

In die kontekstuele benadering gaan dit dus om 'n beskrywing en 

analise van die konkrete situasie self, met die oog op die ontwerp 

van die handelingstrategiee wat daarop ingestel is om die sosiale 

milieu te verander of die politieke situasie op 'n radikale wyse 

te transformeer (Louw 1993:76). 

Al is daar basiese ooreenkomste tussen al drie bogenoemde benaderings 

ten opsigte van normbeskouing in terme van die Skrif (diakonologiese 

benadering), die evangelie (handelingswetenskaplike benadering) en 

die belydenis van Jesus as Heer (kontekstuele benadering) kan hierdie 
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sogenaamde ooreenkomste tog aanleiding tot heelwat uiteenlopende be

skouing oor kerklike onderrig wees. Die ironie is dat 'n groat klomp 

van die verskille tussen Praktiese Teologiee (sic) in Suid-Afrika nie 

in die eerste plek te doen het met hul konfessionele of teologiese 

standpunte nie, maar met 'n verskillende taksering of analise van die 

situasie. Alle prakties teologiese groepe loop inderdaad die gevaar 

van 'n politieke ideologie as die hoogste norm (Pieterse 1990:251). 

Dit is net so dat elkeen van ons, ook diegene wat probeer om dit nie 

te doen nie en verseker diegene wat oortuig is daarvan dat hulle dit 

nie doen nie, 'n groat deel van ons eie ervaring, ons konteks, ons 

eie voorverstaan van die Skrif en sy boodskap met ons saamneem as ons 

na die Bybel luister (Burger 1991:73) en ook met die bril waarna ons 

na die praktyk kyk en dit verstaan. Daarom is die spanningsvraag in 

'n sinodesitting altyd watter prakties-teologiese groep (stroming) 

gaan byvoorbeeld die normbeskouing vir kerklike onderrig bepaal, dalk 

die diakoniologiese benadering met sy eng, ekslusiewe gereformeerd

konfensionele opvatting van die Bybel as Woord van God 6f gaan die 

norm wees vanuit 'n bepaalde smaller of breer ekumeniese benadering 

gedefinieer vanuit die handelingswetenskaplike of kontekstuele be

nadering. Te begrype dat as net een of al hierdie benadering in die

selfde sinode sit wat oor die kerklike onderrig moet besin, dat daar 

ruimte vir allerhande eensydighede of kompromiee kan ontstaan. Wat 

nog te seas die verskille tussen die benaderings as gevolg van ver

skillende situasie-analises en verskillende kontekste waarin geleef 

en gewerk word, op die tafel kom waar besin moet word oor wat by 

kerklike onderrig tersake is al dan nie. Hierin le waarskynlik die 
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rede waarom daar so 'n groot kommunikasiegaping is tussen dit wat die 

kerk in teorie oor kerklike onderrig se en hoe dit uiteindelik in 

praktyk toegepas word ! 

Louw (1993:77) probeer om die waarheidsmomente in die verskillende 

benaderinge te integreer deur wat hy 'n konvergensiemode1 noem, te 

skep waardeur hy dan teologie probeer beskryf vanuit 'n eskatologiese 

perspektief wat 'n normatiewe en regulatiewe funksie in die poging 

moet vervul. Hieruit definieer hy teologie dan as 'n mens like reflek

sie (sistematiese en eksegetiese besinning) en as gevolg hiervan •n 

interpretas ieproses/ verto lk ingsgebeure van die verbondsmat ige ont

moet ing tussen God en mens soos geopenbaar in die Skrif en die ge

vo lge van die ontmoet ing v ir die sin van kerkwees ( ekk les io logiese 

dimensie); vir menswees (eksistensiele dimensie) asook vir die eint

like bestemmingsfunksie van die skepping (kosmiese dimensie). Hierdie 

definisie, hoe omsigtig en omvattend dit ookal probeer wees, se nie 

duideliker wat teologie is nie, maar klink eerder soos 1 n sinergisme 

tussen die verskillende benaderings in praktiese teologie wat die op

stel ler probeer versoen vanuit 1 n eie prakties-teologiese denkproses 

en -standpunt. Die konsekwensies wat hiermee vir praktiese teologie 

gemaak probeer word, word vir my nie per se deur die definisie as 

sodanig bepaal nie, maar is eerder die resultaat van 1 n bepaalde ont

wikkelingsproses wat oor die jare ontstaan het in die denkproses oor 

praktiese teologie. En dit is dat ongeag die verskillende benaderinge 

(strominge) wat daar in praktiese teologie bestaan, besit praktiese 

teologie steeds •n basisteoretiese komponent wat teologies van aard 

is, naamlik die ontmoetingsgebeure van die verbondsmatige God-mens-
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interaksieproses. En verder dat praktiese teologie in die lig van die 

implikasie van die God-mensontmoeting vir kerkwees; vir die sin van 

die menslike bestaan; vir die bestemmingsfunksie van die skepping, 

nooit los van die praxis van kommunikatiewe geloofshandelinge gedink 

kan word nie. Tereg se Louw beskrywe hierdie konsekwensies die bi

polere spanningslyn in (praktiese) teologie, en kom hy dan tot die 

gevolgtrekking dat praktiese teo1ogie die hermeneutiek is van God se 

ontmoeting met die mens en sy were1d. 

Om hierdie rede se Louw (:78) dat die praktiese teologie meer is as 

net die kontingente en empiriese gestaltes van kerklike bediening en 

gelowiges se handelinge in die sosiale praxis ... praktiese teo1ogie 

staan in diens van die ontmoetingsgesta1tes en ontmoetingstrukture 

van die heiT. 

Baie interessant is die verskillende ontwikkelingsmodelle (:78-80) 

waardeur praktiese teologie oor die afgelope jare, volgens Louw, be

weeg het. Na my mening verklaar dit in 1 n mate ook die verkillende 

benaderings wat steeds in praktiese teologie funksioneer of instand 

gehou word, afhangende van teoloe se verstaan of bedoeling met hulle 

beoefening van praktiese teologie. 

1 1 n persoonlikheidsgerigte more le model waarin dit gegaan het oor 

die vorming van priesters se persoon en die verdieping van hul 

vroomheid deur middel van geloogsoefeninge. 

2 Hieruit is later die amptelike model ontwikkel, met die bedoel ing 

dat praktiese teologie gebruik is as die ontwikkeling van kerklike 
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ampte met die oog op die vestiging van die kerk as instituut. 

3 In die sogenaamde toepass i ngsmode l is vera l gebru i k gemaak van 

Schleiermacher se ontwikkeling van bedieningstegnieke. Daarom is 

die funksie van praktiese teologie beskou as die manier waarop 

teologie toegepas moes word binne die konteks van religieuse 

ervarings. 

4 Hieruit is die empiriese model ontwikkel omdat die dialoog met 

ander geesteswetenskappe praktiese teologie al meer gedwing het 

om van die fenomonologiese metodes gebruik te maak en veral te 

fokus op die menslike gedrag in hier die sogenaamde kommunikatiewe 

handelinge. 

5 Noodwendig moes dit lei tot 1 n praxis model waarin situasieanalise 

die belangrikste metodologiese uitgangspunt is. Die wesenlike ge

vaar hierin is dat praktiese teologie sy fundamenteel teologiese 

karakter kan verloor. Want praktiese teologie bly steeds 1 n 

hermeneutiese aangeleentheid wat betrokke is by die verstaans

proses en vertolkingsgebeure van die God-mensinteraksie. 

6 1 n Ontwikkeling wat veral in gereformeerde kring tans baie populer 

is, is die sogenaamde ekklesiologiese model. Hierin word die 

funksie van praktiese teologie al meer gesien in terme van die 

opbou van die gemeente. Die fokuspunt is egter nie soos die 

klerikale model die ampte nie, maar eerder die gemeentestrukture 

en die ontwikkeling van koinoniaverbande. Hierdie benadering le 
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ook ten grondslag van Smuts se bedieningsmodel waarvolgens elke 

gemeente kan en behooort te funksioneer (vergelyk 4:338). 

7 Die sogenaamde hermeneutiese model is teologies wanneer die objek 

van praktiese teologie in die eerste plek nie kommunikatiewe ge

loofshandel inge is nie, maar eerder die sin en betekenis van die 

ontmoetingsgebeure van die heil. Hierin is die aard, doel en 

struktuur van die God-mensinteraksie die primere opbjek van 

praktiese teologie. Met die oog op die konkretisering van hierdie 

ontmoetingsgebeure van die heil, wil praktiese teologie die aard 

van hierdie ontmoeting sodanig vertolk dat die vertolking op die 

tweede vlak (vlak van menslike handelinge en ervaringe) te doen 

het met die vertolking van kommunikatiewe geloofshandelinge. 

Praktiese teofogie as hermeneutiese wetenskap veronderstel dus 'n 

proses van sinduiding as verstaansproses, dit is die helderheid, 

klaarheid en interpratasie van die sin van die God-mensontmoeting. 

Dit behels ook 'n veranderingsproses, naamlik be1nvloeding, vernuwing 

en transformasie (agogie) in die lig van die eiesoortige aard van die 

heilskommunikasie. Dis ook 'n proses van kritiese struktuuranalise, 

te wete 'n voortdurende beoordeling van die relevansie, effektiwiteit 

en aktualiteit van kerkllike bedieningsgestaltes en strategiee. 

1.2.3 'n Prakties teologiese antropologie 

Volgens Lauw (1993:116) is die wesenlike vraag waarmee teologiese 

antropologie worstel die vraag na die wesenlike aard van die mens as 
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skepse l van God, 1 n vraag na daardie kwa l iteite wat die mens in sy 

menswaardigheid, sy humanitas, bepaal. In die tweede plek is hierdie 

vraag na die wesenlike kwaliteite van die mens as skepsel van God, 1 n 

vraag na die doel, bestemming en sin van die menslike bestaan. 

As teologiese antropologie horn nie meer met bogenoemde vraagstelling 

besighou nie, verloor dit sy funksie en taak, en word dit bloot 1 n 

fenomenologie van die mens se bio-fisiese en psigo-sosiale funksies. 

En sou teologiese antropologie sigself inperk tot die beskrywing van 

gedrag en die empiriese analise van psigo-fisiese behoeftes. Daarom 

le die uniekheid van teologiese antropologie juis daarin dat dit die 

mens as sedelike wese beskryf in terme van van sy Godsbewussyn en sy 

bestemmingsfunksie voor God. •n Mens sou dus kon se dat fenomeno1ogie 

konsentreer op d;e menskenn;s ;n terme van funks;e, behoefte, emos;e, 

denke en gedrag, terwyl die teo1ogie meer konsentreer op •n mensver

staan ;n terme van sy s;nsbewussyn, sy lewensbesteD1D;ng en normat;ewe 

raamwerk ... d;t gaan dus om die vraag na wat d;e u;te;ndel;ke doel

wit van d;e mensl;ke bestaan ;s. 

Dit bly dus teologies gesien 1 n baie moeilike (komplekse) aangeleent

heid om 'n bedieningsmodel vir kerklike onderrig aan byvoorbeeld ado

lessente te formuleer, omdat daar noodwendig ook met sekere leer

teoriefi en didaktiese uitgangspunte gewerk moet word, wat weer op hul 

beurt bepaalde nie-teologiese antropologiese beskouinge as onderbou 

het. Want soos Heitink (1993:247) tereg opmerk, die oomblik as 1 n 

mens die perspektief probeer ondersoek van hoe mense in verhouding 

tot die manier waarop hulle op 1 n godsdienstige manier sin en be-
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tekenis aan hul lewe probeer gee, is jy besig met 'n antropologie 

waarin kerk en samelewing, die mens se subjektiwiteit, singewing, 

godsdienstige ontwikkeling en religieuse ervaring kerntemas vorm. 

So het byvoorbeeld biologies georfenteerde ondersoekers (Dingemans 

1986:67-68) die neiging om menslike gedrag en gedragsveranderinge 

vanuit 1 n bepaalde sosialiseringspatroon te probeer verklaar: mens

! ijke gedrag ontstaat en verandert door de interna Usering van 

sociale verwagtingen. Menslijke gedrag is 1 reagerend1 gedrag: mensen 

doen wat er van hen verwacht wordt en de verwachtingen warden ver

werkt tot 1 rollen 1
• Hiermee dan te se dat dit lyk asof mense vry is, 

maar in wese is hul vryheid beperk tot die rol wat hul kies en wat so 

dan op 1 n manier hul tweede natuur word. 

Teenoor bogenoemde is daar diegene wat die mens meer vanuit 1 n soort 

eksistensialisme benader, daarin dat die mense nee kan se vir 'n be

paalde rolle of die rolle anders kan invul as wat van hulle verwag 

word. 

Vanuit 'n teologiese antropologie (:69-75) blyk dit dat die verskil

lende mensbeelde en mensbeskouings in die Bybel baie afhanklik is van 

die tyd waarin die Bybelskrywers geleef het, wat maak dat •n mens nie 

juis uit die Bybel 1 n duidelike afgeronde mensbeeld kan aflei nie. 

Dis wel reg dat die mens-op-sigself inderdaad selde of ooit in die 

Bybel ter sprake kom. Maar dis verkeerd om daaruit af te lei dat ons 

daarom nie 1 n mensbeskouing uit die Bybel kan aflei nie. Vir die 

Bybel is •n mens juis nie mens-op-sigself nie, maar •n mens-in-ver-
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houdinge (Konig 1991:3). Prakties teologies gesien gaan dit dan juis 

oor hoe die individuele mens in verhouding tot die wyse waarop hy I 

sy op •n religieuse manier sin en betekenis aan sy /haar lewe gee ... 

maar dan nie net mens vanuit 'n kerklike verwysingsraamwerk nie, maar 

mens as sodanig (Heitink 1993:247). 

Oor die mens as verhoudingswese, is vir Dingemans (1986:69-75) die 

volgende perspektiewe ter sake: 

1 Hense leef in verhoudinge wat hulle be1nvloed en waarop hulle 'n 

invloed uitoefen. Mense pas hulle by omstandighede aan of pas die 

omstandighede by hulleself aan. Daar is met ander woorde 'n ge

durige wisselwerking tussen mens en omgewing (situasie). 

2 In verhoudinge waarin 'n mens lewe is daar ook groei. Daarom is 

'n mens 'n historiese wese wat voortdurend op weg is na selfver

werkliking. Hiermee word nie bedoel dat 'n mens so steeds beter 

word of slimmer word nie, bloat maar dat elkeen in sy lewenspan 

worstel om te kom tot 'n eie lewensvervulling. 

3 As verhoudingswese is mense ook verantwoordelik, denkende wesens 

wat kan praat en wat hulleself rasioneel kan verantwoord. Daarom 

het die teologiese mensbeskouing dan oak bepaalde konsekwensies 

vir opvoeding. 

4 Agter die verhoudings, histori~se en verantwoordelike mens is die 

opvatting dat die mens •n eenheid is ... 'n wankelende eenheid van 
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liggaam en gees, van goed en kwaad, wat sinvol en sinloos handel, 

eenheid van denke en doen wat gertg is op ander en op homself. 

5 Hoewel 'n mens 'n labiele ewewig het en as sodanig 'n eenheid is, 

leef hy I sy in 'n ingewikkelde web van verhoudinge ... van inter

persoon1ike verhoudinge wat wedersyds is. Mense kan dus nooit las 

gesien of verstaan word van die wereld waarin hulle leef en waarin 

daar altyd wedersydse be1nvloeding aan die gang is nie. 

6 In die verhoudinge waarin 'n mens leef, is elke mens uniek ... het 

elke mens 'n eie onvervreembare plek en ook 'n reg op die plek 

'n unieke wese in 'n spesifieke verhoudingspatroon. 

7 Dingemans (:75) is van mening dat 'n mens, man en vrou, 'n balans 

vorm tussen verskillende uiterstes wat mekaar in ewewig probeer 

hou: 

1 De mens is enerzijds uniek, heeft een eigen identiteit, en 
staat anderzijds in relatie tot de wereld en de medemensen, 
waarop hij reageert en waarvan hij afhanklijk is. 

2 Hij is een eenheid, die voor zichself en anderen herkenbaar is 
en h ij is tege 1 ijk onaf, op weg disparaat in gedragingen en 
gedachten, groeiend en veranderend, terwijl hij daarin toch 
onmiskenbaar zichzelf blijft. 

3 Hij is enerzijds bij zichself en gelukkig en anderzijds van 
zichself vervreemd en dikwijls ongelukkig. 

4 Hij is enerzijds afhanklijk en voel hom machteloos en ander
zijds is hij heerser die invloed heeft op zijn omgewing. 

5 Hij is aan de een kant zingever, die gericht is op een zinvol 
en doeltreffend bestaan, en aan de andere kant is hij een 
kapotmaker, die er behagen in schept te vernietigen, te 
kleineren en te vernederen. 
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6 Hij is geneigd tot het goede, hij erkent zich in de jetzer 
hattov, en tegelijk is hij evenzeer geneigd tot het kwade en 
herkent hij in zichzelf de jetzer hara. 

7 Hij voelt zich een eenheid van lichaam en ziel of geest en 
tegelijk onderscheidt hij in zichzelf denken, voelen, willen, 
handelen een bewust en een onbewust bestaan, die bovendien 
dijkwels met elkaar in strijd zijn en een voortdurend gevecht 
met elkaar leveren. 

8 De mens is man of vrouw en voelt zich aangetokken tot mannen 
en vrouwen. 

9 Kortom: de mens is een raadselachtige wezen, een vat vol 
tegenstrijdigheden, een wankel evenwicht, dat bij elkaar ge
houden wordt door datgene wat we - gemaksha lve - 1 ik' p legen 
te noemen. 

Teologies kan 1 n mens oak nie oar 1 n mens as verhoudingswese praat 

buite 1 n verhouding met God nie. Ons kan nie besef wie ans is, wat 

ans is, wat die sin en doel van ans lewe is, as ans nie besef dat ans 

voor God leef nie, dat ons sy skepsels is en dat Hy ans beslissend 

aan Hom verbind het nie, •n mens is mens voor God (Konig 1991:8-13). 

Maar in die nadenke oar hoe· die mens binne hierdie verhouding is of 

behoort te wees, is daar teologiese uitgangspunte (-modelle) wat 

hieroor saampraat en ander wat mekaar hierin weerspreek (Konig 1988 

: 77-87). 

1 In die koninkryksantropo logie word vera 1 1 n mens se onderdan i ghe id 

en gehoorsaamheid om verteenwoordiger van God te wees beklemtoon, 

maar nie om gemeenskap met God te he nie. Om te heers oar sonde 

word beklemtoon, maar nie ons vereniging met Christus en deelname 

aan sy opstandings- en oorwinningslewe nie. Gehoorsaamheid aan God 

se wet word wel beklemtoon, maar nie 1 n mens se ongehoorsaamheid, 
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sonde, skuld of verlorenheid voor God nie. 

2 In verbondsantropo 1ogie staan omgang en gemeenskap met God en mens 

voorop. Soos wat afstand en andersheid tussen God en mens op die 

voorgrond in die koninkryksteologie staan, word nabyheid en "een

dersheid" van God en mens in verbondsteologie beklemtoon. Dit gaan 

hier om die trou van God en verskillende maniere waarop Hy Hom aan 

die mens verbind. In die verbondsantropologie bestaan die gevaar 

van 'n eensydige klem op die nabyheid en gemeenskap tussen God en 

mens, wat kan lei tot 'n tipe gemeensaamheid sander eerbied en lof 

vir die onbeskryflike grootheid van God (koninkryksantropologie); 

'n soort oorskatting van die mens wat soos God en soos Christus 

moet leef. En sander die klem van die koninkryksteologie op God 

se wet en ans gehoorsaamheid daaraan, kan die verbondsantropologie 

lei tot 'n eensydige beklemtoning van 'n mens se deelname aan God 

se lewe en meebring dat ans normloos leef, ans eie idees oor die 

Christelike lewe ontwikkel, ans "gees" met God se Gees vereen

selwig en te min let op 'n gebonde voel aan die duidelike eise van 

Bybelse vermaninge. 

3 Sonde-en-genade-antropologie (wet-en-evangelie-antropologie) be

klemtoon veral ans sonde en verlorenheid en God se groot genade 

om ans te red. Hierdie benadering is soms geneig tot 'n eensydige 

klem op die swakheid en onbetroubaarheid van mense wat net altyd 

moet kerm oar ans groat sondigheid, op ans volkome onwaardigheid 

~n absolute verdorwenheid - so erg dat mense wat in hul eie oe die 

swakste en slegste is, as die vroomste beskou word en die uitsig 
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op ons aandeel van Christus se oorwinning vervaag. 'n Ander eensy

digheid is dat genade net op die sonde as verkeerde dade gerig is, 

sodat genade net lei tot sondevergifenis en nie tot bevryding van 

die mag van sonde, die vlees of die dood nie. Die eensydighede het 

die perspektief van die koninkryksantroplogie nodig waarvolgens 

'n mens geroepe is om as koning te heers oor die skepping en oor 

sonde, en ook die verbondsantropologie waarvolgens 'n mens tot 

alles in staat is deur die krag van Christus, omdat die gelowige 

nie meer sy eie lewe leef nie, maar in Christus se opstandingslewe 

ingelyf is. 

4 Bogenoemde antropologie funksioneer sterk veral in gereformeerde 

tradisies, al is die sonde-en-genade benadering sterk verwant aan 

Lutheranisme en meer bepaald pietisme. In die natuur-en-genade

antropo1ogie, wat meer in die katolieke en ortodokse tradisies 

funksioneer, gaan dit om die genadigheid van genade. Die mens se 

verhouding met God is nie deel van die wese van die mens nie, maar 

dis aan die mens se wese toegevoeg. 'n Mens het dus nie 'n wesen

like of natuurlike aanspraak op God se genade nie; God is nie sy 

genade aan die mens verskuldig nie. Dit is alleen maar uit genade 

dat God ans genadig is. In terme van heiligheid en verheerliking 

het hierdie werk die benadering met die sogenaamde vergoddeliking 

van die mens. Wat die eerste drie benaderings hier kan leer, is 

dat God so wonderlik is dat Hy ons ondanks ans sonde meer gee as 

wat ons oorspronklik gehad het. Menswees is meer as net om God 

hier op aarde te verteenwoordig en namens Hom oor sy skepping te 

heers (koninkryksantropologie) en meer as net om deel te kry aan 
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Christus se opstandingslewe om op aarde saam met Hom die sonde en 

dood te oorwin (verbondsantropologie) en dat God se werk met die 

mens meer is as net die vernietiging van die gevolge van sonde 

(sonde-en-genade-antropologie). Aan die anderkant moet die natuur

genade-antropologie gevoelig meer wees vir die gevaar dat 1 n mens 

se verhouding tot God as iets addisioneels tot jou natuur of wese 

is, dit maak van 1 n mens se natuur 1 n baie teoretiese saak. 

5 Die een saak wat al die model le in gemeen het is hul algemeenheid 

en gebrek aan kontekstualiteit, daarom is die groot bydrae wat die 

bevrydfngsantropo logfe ge lewer het, om die mens konkreet, konteks

tuee l vanuit die praktyk te benader. In die benadering gaan dit 

om die evangelieboodskap vir mense in konkrete noodsituasies, in 

situasies van onreg, onderdrukking en lyding. In die lig van die 

Bybel probeer hierdie antropologie dan vra na die wil van God vir 

1 n mens in sulke situasies en word in die proses miskien te maklik 

tussen sonde en die gevolge van sonde onderskei. Waar sonde dan 

gesien word as die basiese vervreemding tussen God en mens, en 

tussen mense onderling, en een van die gevolge van hierdie sonde 

is dat mense same lewingstrukture skep wat vervreemdend, onderdruk

kend en vernietigend is. Waar teologie dus 1 n na-denke oor geloof 

en lewe probeer doen, wil die bevrydingsteologie egter self geloof 

en lewe en praktyk wees. Daarom is vir hulle 1 n heroorweging van 

iemand se standpunte, oortuigings en handelswyses, nie noodwendig 

1 n teken van swakheid en onsekerheid nie, maar eerder van krag. 

Wat die saak kompliseer is dat dit vir my as praktiese teoloog nie 
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net gaan oor verskillende teologiese model le vanuit die dogmatiek wat 

waarskynlik ook •n rol gespeel het of nog steeds speel in die kerk se 

fomulering van sy kerklike onderrig aan adollesente nie, maar die 

vraag is hoe sou •n mens die rol van antropologie in kerklike onder

rig vanuit •n prakties teologiese beskouing formuleer of te wel van

uit •n kommunikatiewe handelingsteoriese benadering ? 

As aanvaar word praktjese teologie •n kommunikatiewe handelingsteorie 

is, wat gebaseer is op die hermeneuties-kommunikatiewe benadering na 

aanleiding van Gadamer, Ricoeur en Habermas (Pieterse 199lb:7-20; 

Dingemans 1991:74, 137-146) moet in die fomulering van 1 n antropo

logie vanuit hierdie benadering na mense gekyk word in die konteks 

waarin hulle lewe, en dit is in terme van •n 1 beleefde mensbeeld1 

(Heitink ·1993:248). Hierdie lewenskonteks verwys dan na die mens in 

sy afhanklikheid van alle lewe op aarde, sy verhouding daarmee en sy 

verantwoordelikheid daarvoor; sy behoefte en nood aan kontak met die 

werklikheid in die heelal, sy in ewewig-wees in die "timeless 

Universe"; sy nood aan •n liefdevolle en vredevolle verhouding met 

God; sy afhanklikheid vir sy identiteit, sy ontwikkeling tot volwasse 

mens en sy·bestaan as gelukkige mens, sy afhanklikheid daarvoor van 

ander mense; dus sy kommunikatiewe verhoudings met medemense, sy hoop 

en uitsig op die toekoms - dus sy bestemming in eskatologiese sin. 

Die mens moet dus wesenlik in kommunikasie, in dialoog gesien word. 

Daarom is die kleinste eenheid vir enige antropologiese ondersoek, •n 

mens gesien in sy verhouding met •n ander mens(e) en met God. Hierdie 

proses van kommunikasie in die verskillende verhoudinge waarin mense 

lewe, vorm •n leerproses waarin daar deur assosiasie en kommunikasie 
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byvoorbeeld die jeug in 'n christelike gemeente gevorm word. (Vos & 

Pieterse 1992:147-158). 

Die wesenlike vraag wat dus gevra moet word, is wat 'n adolessent se 

assosiasie en kommunikasie in die verskillende verhoudinge is waar-

binne hy of sy dan in die gemeente lewe. 

p;eterse verkies die verbond as 'n antropologiese konsep vir besin

ning in praktiese teologie, omdat dit vir horn die mens as individu en 

gemeenskapswese binne 'n bepaalde kommunikasieraam plaas. Want die 

gemeente as verbondsgemeenskap is ook 'n kommunikasieruimte. In die 

ruimte spreek God in sy aanspraak sy verbondsgemeente aan waarop hul

le dan individueel en kollektief kan antwoord. Daarom is volgens horn 

ook 'n holististiese blik op die mens en 'n kommunikatiewe perpektief 

nodig om die mense van ons tyd binne hulle konteks te kan verstaan. 

En volgens Pieterse is dit teologies moontlik deur die mens binne die 

perspektief van die alomvattende heerskappy van God (eskatologie) te 

sien. Want so kom daar ruimte vir die gawe van heil vanwee die her

stelwerk van Christus wat deur die Gees in ons bewerk word en vir die 

potensiaal van 'n konkrete mens in sy konkrete situasie en met sy 

ervaring. Kommunikasie-herstel en verhoudings word dan moontlik waar-

in God, maar ook die mens, 'n aandeel het (Pieterse 1993b:163-166). 

Om op die wyse vanuit 'n verbondsperspektief 'n prakties-teologiese 

antropologie te probeer formuleer, is miskien heel gereformeerd, maar 

dit het soos reeds genoem die gevaar van 'n eensydige oorbeklemtoning 
~-

van die mens se belewing van die monopleuriese verbondsverhouding in 
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terme van 'n volkskerk eensydigheid waarin die mens 'n passiewe pas

sasier word wat op allerhande (voor)regte begin aanspraak maak. Daar

om het die verbondsperspektief altyd ook ander antropologiese insigte 

nodig (vergelyk 1:92-95) om mense as kommunikatiewe wesens te ver

staan in die wedersydse verhoudinge en konteks(te) waarin hulle elke 

dag moet leer om met hulleself, hul medemens en God klaar te kom. 

In 'n insiggewende artikel van Du Tait (1984:88-100) oor 11 jeug, norme 

en gesag teen die einde van die twintigste eeu" is hy van mening dat 

die gesags- en normkrisis wat ons beleef juis te doen het met •n be

paalde antropo1ogiese krisis in ons tyd. 'n Krisis nie net as gevolg 

van die afwyking van allerlei sieninge nie, maar veral ook in die 

ontdekking van die onhanteerbaarheid van sekere antropologiese vrae. 

Antropologiese krisisse draai veral random die vraag na 11 wie is ek 11 

wat eintlik dui op 'n identiteitskrisis as gevolg van ons gebroke 

verhoudinge ... met God, medemens en onsself. 

1 Die greep na die on-objektiveerbare. Met die toename in weten
skapl ike kennis en tegniese vermoe het by die moderne mens die 
oortuiging gevestig dat hy deur hierdie model in beheer is, 
prosesse kan verstaan en met kontrole beheer kan uitoefen. Die 
ontdekking dat die veronderstelling van die benadering, te wete 
die objektiveerbaarheid van onderwerpe van ondersoek, by die na
denke oor die mens ontbreek, het aanleiding gegee tot skerp span
ning. Daarom is die mens self meer en meer ervaar as 'nope vraag, 
'n onseker vraag - 'n ervaring wat 'n diepgrypende en eksisten
siele onsekerheid tot gevolg gehad het. 

2 Identiteitsnood. Die geborgenheid en vastigheid van strukture en 
sosiale verbande het verdwyn en daarmee ook die tradisionele norm
basis. Want baie strukture is in hul moderne verwording ontmasker 
as bo-persoonlike magte wat die mens veroordeel tot •n rollespel, 
naamlik die van 'n blote funksionaris as produsent, verbruiker, 
seksobjek, politieke stemvee ens .. Daarmee het ook die sosiale en 
strukturele terminologie waarmee die mens beskryf is, onbruikbaar 
geword en het mens opnuut bewus geword van sy onobjektiveerb~ar
heid, sy openheid, sy onsekerheid en sy kwesbare ongeborgenheid, 
maar daarom ook sy norm onsekerheid. Hierdie ontdekking het die 
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mens intens bewus gemaak van sy eie identiteitsnood •.. die vraag 
'wat mag ek doen' ? Wat op die ou end slegs 'n aanloop tot 'n veel 
grondiger en dieper vraag was van 1wie is ek' eintlik ? 

3 Individualisme. Waar die vroeere organies-beleefde gemeenskap van 
sosiale verbande en strukture juis geborgenheid gebied het, vorm 
die medemens nou (in sy nuwe rol as verbandlose massamens en kom
peterende produksiefaktor) 'n bedreiging wat afgeweer moet word. 
Die gevolg hiervan is 'n tipiese eensaamheid en individualisme van 
die moderne stadsmens. In praktyk 'n mens wat oak steeds minder 
sosiaal betrokke wil wees. 

4 Reglementering. Massafikasie en oorkonsentrasie van mense vereis 
steeds sterker en strenger algemene beheermaatreels en reglemen
tering. Die individu staan gevolglik gedurig onder bevel van sy 
eie geprogrameerdheid. •n Oorvloed van onomkombare eise en bevele 
het die gevolg dat die mens steeds onwilliger word om positief te 
reageer op eise of norme waarby daar wel 'n sekere mate van op
sionaliteit aanwesig is ... en dit word sondermeer agterwee gelaat. 

5 Materia 1 isme. Produktiwiteit se aanvank like bedoe ling van behoefte 
bevrediging het verskuif na 'n vermeerdering van rykdom en ont
staan van 'n soort verbruikersmentaliteit. Wat nie werk nie, nie 
nuttig is of goed gebruik kan word nie, word verwerp of ingeruil 
vir 'n b~ter produk. 

6 Die paradoks van die soeke na die self. Enersyds wi l die mens hom
se lf teenoor ander handhaaf en bevestig in 'n individualisme wat 
aie beslissingsreg volkome opeis ('ek wil self besluit'). Ander
syds probeer hy homself vind deur 'anders' te probeer wees. Teen
oor outonomie plaas hy homself onder sedelike heteronomie; teenoor 
sy individualisme soek hy identiteit in kollektiwiteit. 

'n Baie belangrike gevolgtrekking waartoe Lauw (:96) kom is dat "die 

wereld nie •n beter plek gaan word as alleen maar gepoog word om die 

strukture te verander nie. Dit is die mense wat die lewe uitmaak en 

die kwa 1 iteit daarvan bepaa 1, en bo a lles is dit die hart van die 

mens wat die lewe en kwaliteit binne die strukture bepaal. Een van 

die grootste gevare wat die jeug aan die einde van die twintigste eeu 

bedreig is die fiksie dat die lewe beter gemaak kan word deur bloot 

buite die mens om die omstandighede reg te probeer timmer. Eties ..... 
religieus moet die mens weet dat hy self in die sentrum staan en dat 

die rigting van sy hand deur die rigting van sy hart bepaa 7 word". 
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Natuurlik mag die stelling nie tot die sogenaamde hoender-eier-vraag

stuk lei in terme van wie eerste behoort te wees nie, maar veranderde 

harte moet uiteindelik oak die strukture en kontekste waarbinne hul 

lewe, verander. En veranderde strukture moet ewenseens ook 'n aan

moediging word wat mense uitdaag om 'n veranderde lewe te lei. Na my 

mening is dit juis wat bedoel word met agogiese teorievorming in 

praktiese teologie wat gerig is op die verandering van die bestaande 

situasie hetsy in teorie en of praxis (Heitink 1993:60-73) 

Vir Heitink (:248-260) behoort 'n prakties teologiese antropologie 

tot die basisteorie van praktiese teologie. 'n Antropologie met ver

skillende invalshoeke wat vanuit biologie, wysbegeerte, psigologie, 

sosiologie, kulturele antropologie en sistematiese teologie ontleen 

is. Vanuit 'n orientering op die praxis werk hy dan met wat hy noem 

1 n 1 be leefde mensbee ld" .. • 1 n mensbee ld wat n iks anders as 1 n 1 be

ref lekteerde mensbeeld1 is nie. So word daar byvoorbeeld gepraat van 

'n katolieke mensbeeld, calvinistiese-, liberale-, humanisitiese- of 

sosialistiese mensbeelde, afhangende van die historiese karakter 

daarvan en die kultuur waarbinne dit ontstaan het. Daarom is die 

christelike antropologie ook niks anders as 'n kombinasie van Bybelse 

en eietydse maniere van dink hieroor nie. En meen Heit ink dat 1 n 

prakt ies teo logiese antropo logie ook n ie vee 7 meer is as 1 n rang

sk ikk ing van teologiese en sosiaalwetenskaplike insigte, wat in hul 

samehang 1 n handel ingsperspekt ief open. 

Hy sief.1 .. dus"'prakties teologiese antropologie vanuit die feit dat 'n 

mens 1 n 11 antwoorde 7 ike wezen 11 is, wat 11 erop gebouwd" is om God te 
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ontmoet en die liefde van God te beantwoord. Die in-verhouding-staan

tot-God-en-medemens gee aan menswees •n hoe mate van verantwoordelik

heid. Daarom word prakties teologiese antropologie se kern gevorm 

deur die verhouding tussen singewing, godsdienstige ontwikkeling en 

religieuse ervaring. Waarin die 11 sin-vraag 11 ten diepste gaan oor elke 

mens se lewensbeskouing, dit wat vir my in my leefwereld my 'ultimate 

concern• is. Die sinvraag verwys terug na die godsvraag wat vra om 1 n 

inhoudelike invul daarvan vanuit die christelike geloof. Die vraag 

verwys oak na die vorm waarbinne mense broer- en susterskap tussen 

gelowiges ervaar. En hierin bied juis die kerk vir mense hierdie sin. 

Wanneer mense dan op religieuse wyse sin en betekenis aan hul lewe 

gee, gebeur dit op die basis van 1 n godsdienstige ontwikkeling wat 

deur verskillende fases (Fowler) vanuit 1 n 1 gewone 1 geloof groei na 

•n perso~nlike geloofsoortuiging. Vandaar ook die onderskeid tussen 

•n ekstrinsieke en intrinsieke religieusiteit {spiritualiteit), wat 

binne dieselfde kerk verskillend beleef en uitgeleef kan word. 

Die gevolgtrekking waartoe Heitink (:260) kom is dat in prakties 

teologiese antropologie dit duidelik geword het dat die handelings

veld van mens en religie ten opsigte van die kerk gedifferensieerd 

geraak het, wat saamhang met die verselfstandiging van die individu. 

Die proses van subjektivering, wat vanuit verskillende perspektiewe 

gesien kan word, maak die situasie van glo in 1 n moderne samelewing 

aan die een kant problematies maar skep oak aan die ander kant nuwe 

moontlikhede. As gevolg van 1 n voortgaande 1 sekulariasie 1 het gods

dienstige ontwikkeling en -ervaring, belangrike tema 1 s geword en is 

sekere verhoudinge met die werk van die kerk nog net so aktueel 
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daarom sal vanuit die perspektief van die samelewing hierdie ont

wikkel inge krities geevalueer moet word. 

Hipoteties 1yk dit my dat as na kerk like onderrig vanuit 1 n 

prakt ies teo 1ogiese antropo 1ogie gekyk ff/Ord, die kerk { s inode} 

sa 1 moet kyk in watter mate sy teorie en praxis oor kerk like 

onderrig voors iening maak vir die kweek van 'n verhouding 

tussen singe111ing, godsdienstige ont111ikke1ing en religieuse er

varfng. Waar dfe 11 sfn-vraag• vra na e Tke mens se 1ewensbe

skouing, en Godsbeskouing en hoe dit inhoudelik ingevuT is 

vanuit die christelike geloof en binne die bepaalde geloofs

gemeenskap 111aarb inne 1 n ado 1essent byvoorbee 1d grootl!!Ord. Ook 

sa 1 in gedagte gehou moet ff/Ord dat 111anneer mense dan op 'n 

religieuse 111yse sin en betekenis aan hu1 1ewe gee, dit op die 

basis van 'n godsdienstige ont111ikkeling gebeur wat deur ver

ski 11ende fases vanuit • n 'gel!!One' ge 1oof groei na 1 n per

soon 1ike geloofsoortuiging. Vandaar ook die onderskeid tussen 

1 n ekstrinsieke en intrinsieke re 1igieusiteit {spiritua li

te it), 111at binne dieselfde kerk verski11end beleef en uitge-

1eef kan ff/Ord. 

1.2.4 'n Pneumatologiese perspektief 

In praktiese teologie gaan dit veral om die hermeneutiese vraag van 

die manier waarop die werklikheid van God en die van die mens op 'n 

ervaringsvlak met mekaar verbind kan word ... en dit word bepaal by 

die pneumatologiese uitgangspunt van 'n teologiese handelingsteorie 
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(Heitink 1993:187). 

Terreg merk Heitink (:188) op dat die verstaan van die werk van die 

Gees ook bepaalde konsekwensies vir die handelinge het. 'n Kernvraag 

in pneumatologie bly steeds die verhouding van God se handelinge en 

die werk van mense. Hier bied AA van Ruler se theonome reciprociteit 

moontlikhede om die handelinge van God en van mense by mekaar te be

trek, soos gesien word in die ewewigtige benadering van J Firet, wat 

se dat God se handelinge nie die van die mens oorbodig maak nie, maar 

eers werklik moontlik maak. 'n Mens sou dit volgens J Veenhof kon 

sien as 'n pneumatologiese sinergisme in die sin dat die Gees saam 

met ons Gees getuig dat ons kinders van God is (Rom 8:16). 

Die werk van die Gees laat horn ook nie metodies inperk nie, maar dis 

wel moontlik om die kommunikatiewe handelinge so te rig, dat die 

ruimte geskep word vir luisterend lewe, in 'n wedersydse ontvanklik

heid en openheid. Om hierdie rede is 'n pneumatologiese perspektief 

volgens Heit ink (:188-189) 'n belangrike faktor in elke hermeneutiese 

vraagstelling, veral in terme van die vraag ... in watter omstandig

hede die handelinge ruimte en vryheid bied, sodat wat nie gedoen kan 

word nie, tog kan gebeur wanneer God se Gees Hom hiermee wil verbind. 

Vir baie lank is kerklike onderrig (kategese) benader vanuit 'n be

paalde christo1ogiese perspektief, met die nadeel dat "het godelijke 

en het menslijke doordringen elkaar niet: ze worden uit elkaar ge

houden. Er blijft een 1 tegenover• van het goddelijke tegenover het 

mens lijke, dat zichtbaar blijft in de ambtsopvatting (het ambt tegen-
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over de gemeenteleden), de wjjze waarop de menswetenschappen worden 

gebrufkt {het 1 ejgenljjke 1 kan njet door psychologje of socjologje 

worden geana lyseerd) en het mensbee ld (de mens js een n jet jg wezen 

tegenover de heUige God)" (Dingemans 1986:42). Of soos Lauw (1993: 

196) dit stel, 1 n antropologie gebaseer bloot op 1 n christologie, 

loop altyd die gevaar om of doketies te raak (lewensvreemd en mens

vreemd) of immanentisties (inkarnasie-humanisme). Daarom voel hy dat 

die God-mensverhouding ten opsigte van die antropologiese gevolge van 

hierdie verhouding en met die verstaan van die humaniteit binne 1 n 

proses van geloofsvolwassenheid, dat dit pneumatologies ge1terpreteer 

behoort te word. 

In die pneumatolog;ese benadering van godsdiensonderrig 11 vloejen het 

werk van God en de jnspannjng van mensen meer jn elkaar over, omdat 

de Geest 1 ;n• en 1 door• mensen werkt" (Dingemans 1986:42) 

In die christologie gaan dit om die eenmalige, unjekhejd van Christus 

terwyl dit in die pneumatologie gaan om •n d;nam;ese gebeure van 1 n 

verskeidenheid mense wat in hulle eietydse konteks van strominge en 

kulture betrokke raak by die werk van God (:43). 

In die christologie het die kerk die gedagte van kooporatiwiteit al

tyd verwerp. Want in die uniekheid van die werk van Christus is daar 

nie plek vir •n samewerking tussen God en mense nie. Daarvoor is ans 

sonde te groat. In die versoening is dit hoofsaaklik God wat handel. 

Maa~ in pneumatologie waar dit gaan om die deurwerk van die evangelie 
" -

in die wereld, is die struktuur ju is koorporatief. God het mense 
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nodig, daarom werk God dan prinsipieel alleen deur mense (:46). 

Omdat ons leef in die tyd van die Heilige Gees, die tyd van Hande

linge, waarin die Gees die boodskap van die koninkryk aan alle mense 

verkondig, kan kerklike onderrig nie anders as pneumatologies benader 

word nie. Hiervoor gebruik God die kerk, sy kinders. Ons mens-wees is 

dus ten volle ingeskakel by die verkondigingswerk van die kerk. Die 

Heilige Gees woon ook nie net in die ampsdraers nie, maar in elke 

lidmaat en ook in elke katkisant (adolessent). 

Volgens Louw (1993:198) is vir 1 n teologiese antropologie wissel

werking tussen Christologie en pneumatologie wesenlik belangrik, want 

binne 1 n Christologie is die heil die objek van die geloof en binne 

die pneumatologie is die ek (die totaliteit van die menslike persoon) 

die objek van die heil. 

Kerklike onderrig is dus nie •n situasie waar •n leier/ampsdraer al

les weet en leerlinge niks nie, sodat die leier •n klomp vaste kennis 

aan hul moet oordra nie. Dit is 1 n situasie waar 1 n kategetiese groep 

onder begeleiding van die leier saam soek na God se waarheid midde in 

hulle situasie. Elke deelnemer in hierdie soektog het die Heilige 

Gees en het dus iets van die waarheid om aan die ander te gee. Maar 

geen deelnemer het die volle waarheid nie - dit het I is slegs die 

Heilige Gees. Saam ontdek die groep iets van die volle waarheid, om 

daaruit te gaan lewe. Dit hang duidelik saam met die siening van die 

Woord van God. 
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In die verlede is die metode gefikseer op oordrag en verkondiging, 

sodat kategese baiemaal niks meer was as 1 n informele preek waarin 1 n 

oorgelewerde stel waardes en waarhede bloat verder oorgelewer is nie. 

Was die preek goed en aktueel, het dit soms nogal iets laat gebeur. 

Dit het saamgehang met 1 n christologiese begronding: Christus, die 

Groot Ampsdraer, stuur sy ampsdraers na die gemeente om hulle met die 

Woord te bedien. Maar sien ons die metode vanuit die pneumatologie, 

word dit 'n saampraat, •n saamsoek, 1 n gesprek. Hierdie gesprek vind 

plaas binne die konteks van die kerk, plaaslik en universeel op so 1 n 

manier dat die kerk 1 n gespreksvennoot word. Die ander gespreksven

note is die kategeet en die kinders/katkisante, wat elkeen vanuit hul 

eie situasie en begripsvermoe en lewensverhaal 1 n bydrae lewer om 

mekaar te begelei en te vorm tot dissipelskap. Dit impliseer meteen 

dat die H'eilige Gees in die gesprek onmisbaar is. Deur die stem van 

die Skrifgeworde Woord praat die Gees, lei Hy, onderrig Hy. Hy werk 

ook deur die stem van die Betekende Woord, die sakramente. En omdat 

die Heilige Gees die gesprek konstitueer, is die inhoud van die ge

sprek die persoon en die werk van die Verbondsmiddelaar, Jesus 

Christus, en die verhouding tussen Jesus en sy kerk. 

In praktiese teologie gaan dit om die kommunikatiewe handelinge in 

diens van die evangelie, maar die probleem is die vraag na die ver

houding tussen die handelinge van God en die handelinge van die mens 

in diens van die evangelie. En die sleutel tot die antwoord op die 

vraag le in die werk van die Heilige Gees (pneumatologie), en dan 

veral soos gesien vanuit 1 n kommunikatiewe paradigma. Die Heilige. 

Gees gebruik mense, met hul vermoens, persoonlikhede en vaardighede, 
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om die evangelie te kommunikeer binne •n ruimte van teonome weder

kerigheid waarbinne die mens •n kreatiewe vryheid en verantwoordelik

heid ontvang (Pieterse 1993b:134-142). (Miskien is hierdie dalk •n 

effe sinergistiese samewerkingsbenadering, wat van pneumatologie •n 

soort omnibus begrip probeer maak, JV). 

Ek dink 'n belangrike vraag wat Louw vra, is of pneumatologie werklik 

enige verskil aan pastorale teolgie maak en of dit nie bloat maar net 

'n terminologiese verskil is terwyl die effek presies dieselfde bly 

nie. Hy antwoord dan die vraag oor die verskil wat •n pneumatologiese 

perspektief volgens horn aan die pastorale perspektief maak (Louw 

1993:200-202) as volg: 

1 Waar die psigologie met behulp van kommunikasietegnieke afhanklik 

is van die vermoe van die gespreksvoerder, die kwaliteit van die 

gesprekstyle en die insig by die hoarder, gebeur daar in pastoraat 

iets anders. Die Heilige Gees kan met behulp van die Skrif •n mens 

se wese beoordeel (teologiese diagnose), 'n insig skep, radikale 

verandering teweeg bring en 'n nuwe bestemmingsfunksie vir die 

menslike bestaan ontwerp. 

2 Die Heilige Gees skep 'n nuwe dinamiese gerigtheid in die menslike 

bestaan. Daarom leer 1 n pneumatologiese pastoraat ontdek hoe die 

Heilige Gees nie alleen vernuwe nie, maar onder sy leiding hoe 'n 

mens homself/haarself leer ontdek, as mens inskakel, toerus, ont

plooi en bing tot sy/haar bestemming: om mens van God te wees. -
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3 Die ontwikkeling van die menslike persoonlikheid word binne 'n 

pneumatologie meer as net •n op-weg-wees na psigiese volwassen

heid. Die Heilige Gees pas die heilswerk van Christus in die lewe 

van 'n mens toe en inisieer daardeur die proses van geloofsvolwas

senheid. 

4 Die nuwe bestaansgerigtheid (lewensorientasie) beteken 'n radikale 

nuwe lewenspatroon en gedragsverandering. 

5 Met behulp van die gawes van die Heilige Gees ontdek die gelowige 

'n totaal nuwe moraal: die diensmoraal binne die gemeente as lig

gaam van Christus. 

6 'n Relasie word in die gespreksituasie geskep, 'n ontmoeting word 

bewerkstellig en •n kommunikasienetwerk word geweef wat die kom

ponente van gevoel (affektief), rede (kognitief) en wil (konatief) 

inskakel by die groeiproses van die geloofsvolwasse mens. Hierdie 

komponente word oak ingeskakel by die onderlinge gemeenskap van 

gelowiges (koinonia). 

7 Die identiteit van die pastor verander, as iemand wat nie net van 

kommunikasievaardighede en gesprekstegnieke afhanklik is nie, maar 

in die liefde van Christus met sy onvoorwaardelike genadekarakter, 

verkry die pastorale bediening •n priesterlike karakter wat 

Christus se medelye met die mens kommunikeer. 

8 Die terapie is anders. In die pastoraat gaan dit nie om die psigo-
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terapie nie, maar om die heilsterapie. 

9 Die pastor werk nie slegs individu-gerig nie, maar oak groepsgerig 

en gemeentegerig (dit geld natuurlik vir psigoloe en sielkundiges 

ook, JV). Die proses van geloofsvolwassenheid is •n korporatiewe 

aangeleentheid en raak dus ook die opbou van die gemeente as lig

gaam van Christus. 1 n Pneumatologie stempel die pastoraat tot 1 n 

parakletiese versorgingsgebeure. 

10 1 n Pneumatologie herdefineer die nuwe mens as mens met genadegawes 

wat as kernpotensiaal dien vir die ontplooiing van lewe. 

Bogenoemde is. 1 n paging om teologiese antropologie en die rol van die 

pastor, vanuit 1 n pneumatologiese perspektief te probeer verstaan. Na 

my mening ook 1 n belangrike insig wat in die kerklike onderrig 1 n 

nuwe onderrig strategie aan die lig bring ten opsigte van die be

skouing van die leerling in kerklike onderrig, die rol van die 

kategeet en die aard van die bedieningsmodel waardeur die ideaal

stelling vir kerklike onderrig bereik mee wil word in elke gemeente 

(hieroor meer in hoofstuk 4). 

In 1 n terugskouing op die diskoers tot dusver oor die pneumatologiese 

perpektief in 1 n prakties teologiese refleksie op kerklike onderrig, 

is die essensie van hierdie perspektief, dit wat Jooste in sy dok

torale proefskrif oor die teonome resiprositeit gese het, naamlik: 
. 

wat -1n die christo logie 11 p laasvervangencf1 genoem word, heet in die 

pneumatologie 11 resiprositeit 11 en wel 11 teonome resiprositiet11
• Dit wil 
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se, dit is die heilige Gees wat a lles doen en gee, wat byvoorbeeld 

ons wil bevry van sonde, maar die kenmerkende van die werk van die 

Gees is dat Hy ons aan die werk sit (Jooste 1986:12). Ons staan in •n 

res iproke (wederkerige) verhouding met God ... maar dan 1 n 11 teonome 11 

wederkerigheid in die sin dat die verhouding tussen God en mens, nie 

hierargies of burokraties is nie, maar demokraties ... hoewel die 

Heilige Gees geen mens word nie, werk Hy volop menslik (:12). Die 

Heilige Gees maak nie van die mens •n instrument, iets meganies nie, 

maar stel hom of haar in staat om as mens in vryheid, self willend, 

aktief en kreatief in die werk van God deel te he ... terwyl in die 

bondgenootskap b ly die Gees egter God en die mens mens (: 18). D it het 

dus te doen met hoe God se Woord in mens like taa l en optrede ver

staanbaar word (:49). 

Hipoteties gesien, is miskien deel van die dile11111a van kerk

like onderrig, gesien vanuit •n prakties pneumatologiese be

nadering, 'n bepaalde ampsbeskouing en benadering (gemotiveer 

vanuit • n eertydse christo logiese begronding) waarmee ba ie 

kategete nag steeds funksioneer, en dat te min vanuit 1 n 

pneumato logiese benadering in kerk like onderrig saamgepraat en 

saamgesoek 1r10rd as gespreksvennote wat e lkeen vanuit hu 1 eie 

situasie en begripsvermoii en le1r1ensverhaa 1 • n bydrae le1r1er om 

mekaar te begelei en te vorm tot dissipelskap. Die groat leem

te le in die konmunikatie1r1e handeling (hermeneutiese proses) 

wat in kerklike onderrig nie tot sy reg kom nie. Oat daar in 

kerklike onderrig nie 'n sinvolle gespreksituasie geskepword, 

of' n ontmoeting be1r1erkste1lig 1r10rd of' n konmunikasienet1r1erk 
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geweef word wat die komponente van gevoel (affektief), rede 

(kognitief) en wil (konatief) inskdkel by die groeiproses van 

die ge Toofsvo Twasse mens nie ... waarskyn Tik 1 n gebrek aan die 

verstaan van 11 teonome resiprositeit 11 ook in kerk like onderrig. 

1.2.5 'n Prakties-teologiese ekklesiologie 

Die term ekklesiologie is tot onlangs nog hoofsaaklik net as 'n vak

term in die sistematiese teologie gebruik. Maar al meer het praktiese 

teoloe begin werk aan 'n praktiese teologiese ekklesiologie, omdat 

daar in praktiese teologie al meer 'n behoefte aan 'n gemeentebe

skouing ontstaan het wat nouer gekoppel is aan die konkrete situasie 

van die gemeente en wat sal kan help in die meer doeltreffende 

funksionering van 'n gemeente (Pieterse 1991a:36). 

Omdat sistematiese teologie en praktiese teologie op verskillende 

terre i ne werk en met versk i 11 ende ekk l es i o 1 og i ee, versk il ook die 

teologiese implikasies as gevolg daarvan. In sistematiese teologie 

gaan dit oor hoe die heil werk, terwyl praktiese teologie werk met 

die heilsbemiddeling. Vir die een gaan dit oor die spreke van God, 

terwyl dit vir die ander een gaan oor die handelende gebeure waarin 

die spreke van God plaasvind. Die een besin oor evangelie, die ander 

oor kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie. Die een 

probeer die wese en doel van kerk verstaan, die ander een meer die 

funksionering van die gemeente. Sistematiese ekklesiologie vra vrae 

soos: wat is die kerk ? Waarom is die kerk daar ? Hoe lyk die kerk 

of hoe behoort die kerk te lyk ? Uitsprake wat in die geloofsbe-
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lydenisse vervat word, is hoofsaaklik sistematies-teologiese uit

sprake. Terwyl dit in die prakties-teologiese ekklesiologie eerder 

gaan oor die funksionering van die kerk soos wat dit sigbaar word in 

die plaaslike gemeente in 1 n spesifieke konteks (Heyns 1992:340-342). 

Met 1 n prakties-teologiese ekklesiologie word gepoog om 1 n bepaalde 

model van kerkwees te formuleer (verstaan), wat nie soseer konsen

treer op die wese van die kerk nie, maar op die lewe van die kerk. 

Hierdie verskuiwing beteken nie dat die wese van die kerk ge1gnoreer 

word nie, maar dis eerder 1 n paging om die wese van die kerk te ver

staan en te vertolk in terme van die funksies van die kerk. Dit gaan 

met ander woorde nie net om die waarheid van die kerk in terme van sy 

oorsprong nie, maar ook om die waarmaking van die kerk in terme van 

sy bepaalde diensgestaltes (Louw 1992:121). 

Die ironie van al bogenoemde pogings om •n prakties-teologiese ek

k1esio1ogie te probeer formuleer teenoor •n sistematies-teologiese 

benadering, demonstreer iets van die kunsmatigheid waarmee twee fak

rigtings in teologie hu1 eie eensydighede oor dieselfde saak probeer 

regverdig. •n Verdere ironie wat nie sin maak nie, is om steeds te 

probeer werk vanuit die eeu oue onderskeiding tussen vorm en inhoud; 

doe1 en funksie; ideaa1 en werklikheid ... dit is mos •n teorie

praxis verhouding wat geen bestaansreg meer het nie. 

Prakties-teologies gesien, vind die funksionering van die gemeente 

.~wvolgens sekere handelinge in die kerk plaas, naamlik prediking, kom- · 

munikasie, viering, onderrig, sorg en diens. Die keuse van handelinge 
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hou verband met die funksies in die kerk. In praktiese teologie word 

die term funksies (modi) gebruik om take wat in 'n gemeente verrig 

moet word (handelinge), te beskryf. Die funksies in 'n gemeente is 

dan leiturgia (aanbidding), marturia (getuienis), kerugma (prediking 

I verkondiging), didache (onderrig), koinonia (gemeenskap), diakonia 

(diens) en paraklese (sorg). In verskillende kerktradisies en tye 

word sekere funksies of gekombineer of meer beklemtoon as ander 

(Heyns 1992:343-346). 

Normaalweg word onderskei tussen handelinge en handelingsvelde. Die 

geloofshandelinge (funksies) waaraan praktiese toelogie aandag gee is 

soos hierbo genoem aanbidding, getuienis, verkondiging, onderrig 

prediking, gemeenskap, diens en sorg. Natuurlik is die handelinge nie 

finaal nie en sou bygevoeg kon word, soos byvoorbeeld gebed, Bybel

studie ens. (Heyns en Pieterse 1990:14). Handelingsvelde daarenteen 

beskryf die ruimtes waarbinne die handelinge plaasvind. Voorbeelde 

hiervan is onder andere die erediens, kategese, diensaksies, 'n be

dieningswyk, huisbesoek, spreekkamer en huisgesin. Hierdie handelinge 

kan ook buite die formele gemeentelike program plaasvind, daarom kan 

skoal, werkplek ens. ook handelingsvelde vorm. Binne elke handeling

veld kan ook meer as een handeling plaasvind. So kan byvoorbeeld 

binne die handelingsveld van kategese die handelinge (funksies) van 

onderrig, sorg, viering en diens ook plaasvind (:17). Hierdie paging 

om te probeer onderske i tussen hande 1 inge en hande l ingsve lde raak 

naderhand so verstrengel en verwarrend dat dit net sowel dieselfde 

saak kon gewees het wat net op 'n ander manier beskryf word. Neem 

byvoorbeeld die begrip handelingsveld wat as die ruimte beskryf word 
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waarin die handelinge moet plaasvind •.. wat is hierdie ruimte ••• 1 n 

plek; •n omstandigheid; •n situasie; •n gebeure? 

Heitink (1993:231-233) gebruik handelingsvelde in •n ander sin, vir 

horn onderskei 1 n mens binne die vak praktiese teologie die volgende 

handelingsvelde: 11 mens en religfo 11 wat te doen het met prakties

teologiese antropologie (poimeniek, godsdiens pedagogiek en 

spiritualiteit), 11 kerk en geloof11 waarin dit hoofsaaklik om 1 n 

prakties teologiese ekklesiologie gaan (gemeentebou, kategetiek, 

liturgie en homilitiek) en 11 godsdiens en samelewing11 wat te doen het 

met prakties teologiese diakonologie (diakoniek, evangelistiek en 

11 la'icale 11 vakke = teoriee oor christelike waardes en norme). 

Die motivering van hierdie verdeling le vir Heitink (:234) in 1 n 

gedifferensieerde praktiese teologie wat probeer reg doen aan die 

lewe van mense as individue, aan hul lewe in sosiale verbande en aan 

hul lewe in die bree konteks van die samelewing. Dit het oak verder 

te doen met die kulturele ontwikkeling van Wes-Europa waar •n mens 

kan praat van 1 n individuele christendom, 1 n kerklike christendom en 

1 n publieke christendom (:238). Maar waarom hy van religie, geloof en 

godsdiens in sy onderskeiding gebruikmaak, is nie duidelik nie, be

halwe miskien om sy differensiebeginsel in die velde te probeer be

klemtoon. Waarskynlik het Heitink sy idee van bogenoemde verdeling 

van handelingsvelde gekry by Rossler (1986:58-61) wat in sy hele 

beredenering oar praktiese teologie werk vanuit hierdie driedeling, 

te wete das private oder individuelle Christentum (der Einzelne), das 

k irch l iche Christentum (die Kirche) en das offent l iche Christentum 
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(die Gesellschaft). En hy motiveer hierdie verdeling vanuit die drei

fache Gestalt des Christentums in der Neuzeit als kirchliche, offent-

liche und private Religion ... das Prinzip, den christlichen Glauben 

und die religiose Erfahrung auf die Aus legung des urspriinglichen 

Wortes und der christlichen Uberlieferung zu griinden, ist zum struk

turellen Merkmal des neuzeitlichen Christentums geworden (:78-92). 

Vir Heitink vorm koinonia 'n kernbegrip in prakties teologiese ek

klesiologie omdat dit die antwoord bied op 'n subjeklose subjek, 

daarin dat gemeentelede deelgenote is en as subjek ernstig opgeneem 

word. Dit gaan vir horn hier om 1 n 11 kritisch participatie11 begrip 

(:265) wat vanuit die leefwereld anders dink oor gemeenskap as bloot 

funksioneel of as uitsondering. 

1 n Vreemde benadering wat Pieterse volg as praktiese teologiese pers

pektief op 1 n gemeente, is die onderskeiding in die gestalte van kerk 

as organisme en organisasie. Om daarmee te se dat die kerk in die 

wereld as gemeente van Jesus Christus bestaan en het as sodanig 1 n 

teologiese identiteit. Die kerk is teologies gesproke liggaam van 

Christus en as sodanig 1 n organisme. Maar die kerk bestaan ook in die 

wereld as gewone menslike instelling en is as sodanig 1 n organisasie 

(Pieterse 1993b:158). Die vreemdheid in die benadering is dat dit 1 n 

tipiese Kuyperiaanse stelling is wat al in 1968 gevra het na watter 

een van die twee nou eintlik kerk is, kerk as instituut of kerk as 

organisme ? Hier moet gewaak word teen 1 n digotomie wat kan lei tot 
1 n soort pragmatisme (waar tioriee as oorbodig beskou word omdat aan-

~ 

vaar word dat dit wat in praktyk werk, korrek is) of skep van aller-
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hande ideologiee (ongereflekteerde praxis) wat praxisloos probeer 

funksioneer. Netsoos wat teorie en praxis tegelyk interafhanklik van 

mekaar is en mekaar ook voortdurend wedersyds be1nvloed, bestaan daar 

in die toerie-praxis verhouding altyd 1 n bipolere spanningsverhouding 

(Heitink 1993:148-152). Na my mening, geld dit ook tussen die kerk as 

organisme of as organisasie, as 1 n mens dan so 1 n onderskeiding sou 

kon maak. 

Volgens Dingemans (1986:58-65) gaan dit in die praktiese teologie 

niet in de eerste plats om de dogmatische notae ecclesiae als kenmerk 

van de gemeente, maar om de gemeente a ls sociaa l systeem. Een gemeen-

te functioneert (of functioneert niet). Een gemeente heeft een be-

doeling, een organisatievorm, het is een interactie van mensen met 

verwachtingen en opgedane ervaringen. (Natuurlik het die dogmatici se 

ekklesiologiese beskouing oak sedertdien verskuif, daarom die ironie 

vir die regverdiging van 1 n prakties teologiese ekklesiologie teenoor 

1 n dogmatiese, JV). Hiermee plaas Dingemans veral die klem op die 

sosiale funksie van die kerk (sosiologie van kerke) as hy se dat: 

1 Gemeente-wees is om in gemeenskap met die Here te lewe. Dis die 
hart van gemeente wees. Dit bestaan tog immers nie uit 1 n klomp 
mense met 1 n spesiale belangstelling of spesiale godsdienstige 
behoefte, maar staan in 1 n voordurende verhouding met die Here 
(ecclesia Domini). (Dit gaan dus om •n klomp mense met dieselfde 
geloofsuitspraak, JV) 

2 'n Gemeente leef van geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en lief
de is nie net begrippe nie maar eintlik dimensies in die bestaan 
van gemeente-wees. Dit bepaal die dinamiek daarvan wat vertaal 
moet word in organisasievorme, doelstellings en programme. 

3 'n Gemeente bestaan uit mense met genadegawes. Gemeentelede is 
saam verantwoordelik vir die gemeentelike lewe soos wat elkeen 
deur die Heilige Gees daartoe toegerus is met gawes. 

4 1 n Gemeente bestaan nie primer vir homself nie maar vir die wereld 

116 



waarin hy leef. Gemeentewerk het in feite twee brandpunte ••• een 
gerig op die kern van die saak, op God en sy liefde waarvan die 
erediens die hart uitmaak. Die ander beweging is gerig op die 
wereld en die diens aan ander mense. (gaan dus oor •n intrensieke 
en ekstrensieke gerigtheid, JV). 

5 'n Gemeente is •n leer(opvoedings)gemeenskap. Dit gebeur nie altyd 
spontaan nie maar moet ook in elke gemeente georganiseer word. 
Want leer vorm deel van die kernfunksies van mens-wees. 

Samevattend sou •n mens dus kon se dat daar in praktiese teologiese 

ekklesiologie veral belanggestel word in kommunikatiewe perspektiewe 

in die kerk en die verskillende funksies van die kerk. Ons kyk dus na 

die gemeente vanuit die perspektief van die kommunikasie van die 

evangelie; vra na die ontmoetingsgebeure van God se kom na die mense 

in sy Woord deur die diens van die pastorale handelinge van die mens 

as intermedier. En vanuit die kommunikatiewe perspektief verstaan ons 
1 n gemeente in terme van die funksies van die kerk. En dan funksies 

van die kerk as organisme, te wete pastorale funksies. (kerugma, lei

turgia, koinonia, diakonia) en funksies van die kerk as organisasie, 

in terme van sosiale funksi'es (hoe die kerk as geloofsgemeenskap 

funksioneer) (Pieterse 1993b:l57-162). 

As ek dfe bedoe1fng van bogenoemde ekk1esfo1ogfe weeg fn 

terme van vera 1 ado 1essente se verstaan daarvan, ontstaan 

dfe hipotetiese vraag of een van die redes waarom kerk like 

onderrig aan ado1essente nie s1aag nie, nfe dee1s as ge

vo lg van 1 n verwarde kerkbegrfp (ekk lesio logfe) fs wat 

deur kerk 1 ike onderr ig oorgedra word en of • n bepaa lde 

kerkbegrfp waarmee hu 1 van k 1efnsaf grootgemaak wrd nfe. 

Want vir dfe meeste ouers en kfnders le dfe motiverfng vir 

dfe bywonfng (deelneem aan) van kerk1ike onderrfg daarin 
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om uftefnde1fk dfe reg te mag he om nagmaa 1 te mag ge

brufk, en op a11e 1fdmaatvoorregte fn dfe kerk aanspraak 

te mag maak. Haar se1de be1eef ado1essente dat hu1 dee1 ts 

van dfe kerk wat 1eef bfnne en vanuft dfe ontmoetingsge

beure van God se kom na mense deur sy Woord. Netso ver

staan ado1essente (of wrd nfe ge1eer) wat hu1 ro1 en 

verantworde1fkhefd as 1fdmate fn dfe ko•unfkatfewe 

hande 1fnge fn diens van dfe evange 1fe bfnne dfe konteks 

van die p 1aas 1fke gemeente waarvan hu 11e 1fdmate fs nfe. 

Wat anders as vervreemdfng kan mens dan te wagte wees? 

Beha1we ado1essente se be1ewfng van hoe dfe kerk sfgse1f 

s fen en verstaan, vorm 1 n gemeente se ekk Tes fa 1ogfese ver

staan van sy funksionering as gemeente uiteinde1ik oak die 

teoretiese onderbou van die bedieningsmode1 wat vir kerk-

1ike onderig in daardie gemeente funksioneer, het sy so 

bep1an of nfe {bedfenfngsmode1 het te doen met die be

naderingswyse en bedfenfngsfi 1osofie waarvo 1gens • n ge

meente in sy situasie of konteks funksioneer (hieroor meer 

in hoofstuk 4). 

1.2.6 Samevatting 

Om vanuit 1 n prakties teologiese benadering 1 n teologjese refleksje 

te probeer doen op die eietydse dilemma van kerklike onderrig, begeef 

jy jou in die verweefdheid van verskillende vakdissiplines wat hier

oor nadink, al is dit dan elkeen vanuit die beperkinge en frustrasies 
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van sy eie kundigheid en subjektiwiteit. Die ideaal sou wees om op 1 n 

intradissiplinere wyse hieroor saam te werk, daarin dat al die ver

skil lende vakdissiplines wat met godsdienstige onderrig te doen het 

as gelyke gespreksgenote met mekaar in 1 n interaksie behoort te wees. 

As alternatief is al voorgestel om eerder die uitdrukking 11 multidis

siplinere11 of "pluridissiplinere samewerking" te gebruik omdat daar 

van werklike interdissiplinere samewerking eintlik weinig tereg kom. 

Wat die samewerking verder kompliseer is ook 1 n mens se eie vakbe

grensdheid as praktiese teoloog binne die gesprek oor kerklike onder

rig omdat die verhouding tussen teologie en ander wetenskappe nie 

maar net 1 n enkelvoudige verhouding is nie. Indien teologie gesien 

word as 'n gesistematiseerde waarheid wat slegs verwerklik moet word, 

sal hoogstens. van ander wetenskappe as informasiebronne gepraat kan 

word. Indien teologie gesien word as iets wat in hierdie wereld be

dryf .word, as menslike spreke oor God, dan sal daar met ander weten

skappe in gesprek gegaan moet word. Indien teologie gesien word as 1 n 

aspek van die werklikheid waarin ons ons bevind, kan 'n mens teologie 

teekom in al le ander wetenskappe wat hul met die bestudering van die 

werklikheid besig hou. Behalwe dat 'n mens bewus bly van jou eie sub

jektiwiteit, (on)vermoens en beperkinge en verskille in jou eie vak

benadering van die aangeleentheid, is daar oor die werkverhouding 

tussen die verskillende vakdissiplines ook nog nie klaar gedink en -

gepraat nie. 

Natuurlik moet daar gestreef word na 'n kritiese integrasie van ander 

wetenskaplike kennis en nie slegs •n aanvulling van eie teologiese 

insigte vanuit 'n konfessioneel-pragmatiese belangstelling nie. Daar-
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om is ek baie bewus van my eie subjektiewe benadering met al sy be

perkinge en voetangels en oak van die feit dat ek miskien ten onregte 

deur die bril van praktiese teologie na antwoorde van ander vakdis

siplines oar die kerklike onderrig van adolessente sal kyk. Hiermee 

saam is ek oak baie bewus van die verskillende strominge in praktiese 

teologie wat as gevolg van bepaalde aksentverskille bestaan. En in my 

teologiese refleksie oar kerklike onderrig maak ek die keuse om dit 

te doen vanuit die handelingswetenskaplike (korrelatiewe) benadering. 

'n Handelingswetenskaplike benadering met as uitgangspunt dat geloof 

die basiese funksie van elke mens is. Teologie het dan hier te make 

met perspektiewe van geloof waarin ... God, mens en wereld as grens

begrippe funksioneer. Teologie is 'n teoretiese perspektief van ge

loof en het te make met dinge soos samelewingstruktuur, sakramente, 

belydenisvorme, spiritualiteit en die kerk se rol in die samelewing. 

Verder gaan dit om die formulering van 'n funksionele gods-, mens- en 

wereldbeeld vanuit geloof en om die Bybel se betekenis van kerk, ge

loof en teologie. En alhoewel die benadering 11 menslike handele tot 

tema het 11
, bly die kommunikering van die christelike geloof nie net 

tot formele kerk of ampshandelinge beperk nie en gaan dit oak in 'n 

sekere sin om meer as net kerklike teologie. 

In enige teologiese refleksie is dit oak so dat elkeen van ans, 'n 

groat deel van ans eie ervaring, ans konteks, ans eie voorverstaan 

van die Skrif en sy boodskap met ans saamneem as ans na die Bybel 

luister en oak met die bril waarna ans na die praktyk kyk en dit 
"'-

probeer verstaan. Oaarom is die spanning~vraag in 'n sinodesitting 

altyd watter praktiese teologiese groep (stroming) gaan byvoorbeeld 
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die normbeskouing vir kerklike onderrig bepaal, dalk die diakonio

logiese benadering met sy eng, ekslusiewe gereformeerd-konfensionele 

opvatting van die Bybel as Woord van God of gaan die norm wees vanuit 

1 n bepaalde smaller of breer ekumeniese benadering gedefinieer vanuit 

die handelingswetenskaplike of kontekstuele benadering. Te begrype 

dat as net een of al hierdie benaderings in dieselfde sinode sit, wat 

oor die kerklike onderrig moet besin, daar ruimte vir allerhande een

sydighede of kompromiee kan ontstaan. Wat nog te seas die verskille 

tussen die benaderings as gevolg van verskillende situasie-analises 

en verskillende kontekste waarin geleef en gewerk word, op die tafel 

kom waar besin moet word oor wat by kerklike onderrig tersake is al 

dan nie. Hierin le waarskynlik die rede waarom daar so 1 n groat kom

munikasiegaping is tussen dit wat die kerk in teorie oor kerklike 

onderrig seen hoe dit uiteindelik in praktyk toegepas word. 

Naas die vermoe en beperkinge van die bepaalde benaderingswyse waar

mee 1 n mens werk, bly adolessente as die bepaalde teikengroep ter 

sprake in kerklike onderrig, 1 n kompleksiteit op sy eie, want jy werk 

met die kompleksiteit van mens-wees een raadselachtige wezen, een vat 

vol tegenstrijdigheden, een wankel evenwicht, dat bij elkaar gehouden 

wordt door datgene wa t we - gemaksha Ive - 1 ik 1 p legen te noemen 

(Dingemans 1986:75). 

Gesien vanuit 1 n bepaalde antropologie sou 1 n mens kan se dat in 

kerklike onderrig adolessente tenminste sal leer verstaan en ervaar 

wat geloofsafhanklikheid en -gehoorsaamheid in hul verhouding met God 

beteken (koninkryksantropologie) binne die lewenskonteks waarin God 
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vir hulle 1 n hemelse Vader in Christus Jesus is (verbonds- en sonde

genade-antropologie). En ook in elke konteks leer verstaan en beleef 

wat geestelike (geloofs)selfstandigheid (bevrydingsantropologie) sou 

beteken. Daarom sal die kerk (sinode), vanuit •n prakties teologiese 

antropologie gesien, moet kyk in watter mate sy teorie en praxis oor 

kerklike onderrig voorsiening maak vir die kweek van 'n verhouding 

tussen singewing, godsdienstige ontwikkeling en religieuse ervaring. 

Waar die "sin-vraag 11
, vra na elke mens se lewensbeskouing en Godsbe-

skouing en hoe dit inhoudelik ingevul is vanuit die christelike ge

loof en binne die bepaalde geloofsgemeenskap waarbinne 1 n adolessent 

byvoorbeeld grootword. Ook sal in gedagte gehou moet word dat wanneer 

mense dan op 'n religieuse wyse sin en betekenis aan hul lewe gee, 

dit op die basis van 'n godsdienstige ontwikkeling gebeur wat deur 

verskillende fases vanuit 'n 1 gewone 1 geloof groei na 'n persoonlike 

geloofsoortuiging. Vandaar ook die onderskeid tussen 'n ekstrinsieke 

en intrinsieke religieusiteit (spiritualiteit), wat binne dieselfde 

kerk verskillend beleef en uitgeleef kan word. 

As 'n mens teologies reflekteer op die funksionering van kerklike 

onderrig soos wat dit sigbaar word in 'n plaaslike gemeente met sy 

eie spesifieke konteks (prakties teologiese ekklesiologie) en die 

gesprek tussen gemeente en adolessent onder leiding van die Heilige 

Gees (pneumatologie), word jy bewus daarvan dat deel van die dilemma 

van die onderrig bestaan as gevolg van 'n bepaalde ampsbeskouing en 

benadering vanuit 'n eertydse christologiese begronding waarmee baie 

kategete (kerkr:.ade) nog s~~eds funksione~r, en dat te min vanuit •n 

pneumatologiese benadering in die onderrig saamgepraat en saamgesoek 
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word as gespreksvennote wat elkeen vanuit hul eie situasie en be

gripsvermoe en lewensverhaal 'n bydrae lewer om mekaar te begelei en 

te vorm tot dissipelskap. Die groat leemte le in die kommunikatiewe 

handeling (hermeneutiese proses) wat in kerklike onderrig nie tot sy 

reg kom nie. Oat daar in kerklike onderrig nie 'n sinvolle gesprek

situasie geskep word of 'n ontmoeting bewerkstellig word of 'n kom

munikasienetwerk geweef word wat die komponente van gevoel (affek

tief), rede (kognitief) en wil (konatief) inskakel by die groeiproses 

van die geloofsvolwasse mens nie. 

Vanwee die uiteenlopende ekklesiologiee wat in die sinode en gemeen

tes funksioneer, ontstaan die vraag of een van die redes waarom kerk-

1 ike onderrig aan adolessente nie slaag nie, nie deels as gevolg van 

'n verwarde kerkbegrip (ekklesiologie) is wat deur kerklike onderrig 

oorgedra word en/ of 1 n bepaa l de s i en i ng kerk waarmee hu 11 e van 

kleinsaf grootgemaak word nie. Want vir die meeste ouers en kinders 

le hul motivering vir die bywoning (deelneem aan) van kerklike onder

rig om uiteindelik die reg te mag he om nagmaal te mag gebruik, en op 

alle lidmaatvoorregte in die kerk aanspraak te mag maak. Maar selde 

beleef adolessente dat hul deel is van die kerk wat leef binne en 

vanuit die ontmoetingsgebeure van God se kom na mense deur sy Woord. 

Netso verstaan adolessente of word selde 'n voorbeeld gestel oor hul 

rol en verantwoordelikheid as lidmate in die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie in die konteks van die plaas

like gemeente waarvan hulle lidmate is nie. Wat anders as ver

vreemding kan mens dan te wagte wees? 
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Behalwe adolessente se belewing van hoe die kerk sigself sien en 

verstaan, vorm 1 n gemeente se ekk 1esio1 og i ese verstaan van sy 

funksionering as gemeente uiteindelik ook die teoretiese onderbou 

van die bedieningsmodel wat vir kerklike onderig in daardie ge

meente funksioneer. En met bedieningsmodel word verstaan die be

naderingswyse en bedieningsfilosofie waarvolgens 1 n gemeente in 

sy situasie of konteks funksioneer. 

1.3 Gevolgtrekking 

In 1 n paging om teologies te reflekteer oor kerklike onderrig aan adoles

sente, veral in die Ned. Geref. Kerk, is ek bewus van my eie eensydige 

christelike siening waarmee ek daarna kyk en vanuit 1 n bepaalde eie leef 

en denkwereld. Seker die moeilikste, is om in •n mens se eie kreatiwiteit 

te groei tot 1 n openheid vir my jou eie belewing van die kompleksiteit 

van die vraagstuk en 1 n openheid vir ander mense en vakdissiplines se be

lewing daarvan. Terreg se Firet (1983:93) 11 alleen de Heer God schept 

moeiteloos. By de mens verloop het creatieve proces niet zonder een fase 

van angst, onzekerheid, twijfel [en] neerslagtigheid'. Binne hierdie 

spanningsveld moet mens steeds oak in gedagte hou "we are, in a large 

degree what the past has made us. We did not choose that things should 

be as they are; we merely took over an order that had been established 

before we came upon the scene. Many of our attitudes, practices, ap

proaches to problems, and even antipathies in the field of education are 

not a result of our independent examination of facts ctnd conscious 

thinking through of the problems with which they confront us, but are 
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taken over, ready-made, either from particular tradition in which we have 

been reared or from some influential teacher" (Smart 1974:68). 

En om alles te kroon sit mens dikwels met die dilemma van when you're a 

child, you ask a 7 7 the questions without answers. When you• re a teenager, 

you [seem to] know all the answers without questions. When you• re middle

aged, you [feel like you should] know all the answers to the questions 

but [discover that you have] not the [proper] solutions l (Bezuidenhout 

1991: 105). 

Uit die voorafgaande orienteringsondersoek random die dilemma van kerk

like onderrig aan adolessente, blyk die volgende hipoteses (probleem

stelling) ter sake te wees: 

1 ten spyte van die sinode se navorsingsopdragte (projekte) en sy kom

missie se tussentydse noodmaatreels om sekere riglyne vir kerklike 

onderrig te verfyn en toelatingsvereistes met die oog op belydenis

aflegging te verander, raak adolessente nag steeds vir •n (on)bepaal

de tyd van die kerk (sy gemeente en kerktradisie) vervreemd omdat die 

sinode met allerhande verstellings (veranderings) van die status quo 

hoogtens aan die voor die hand liggende simptome van die probleem in 

allerhande rigtings probeer manipuleer, terwyl die vervreemdingproses 

tussen die teorie en praktyk van kerklike onderrig steeds ongehinderd 

vererger. 

2 Vanwee die aard van die kommunikat.iewe handeling wat in die sinode 

(kerk) se ideaalstelling veronderstel word. Of miskien vanuit •n 
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prakties teologiese perspektief geformuleer, slaag die kerk se teorie 

en of praxis van kerklike onderrig ni~ in die verstaanbaar- en sin

volmaak van geloof vir 'n eietydse konteks nie. Waarskynlik is daar 

erens in die kerk (sinode) se teologiese denkproses of bedienings

praktyk of in die verhouding tussen beide, probleme wat veroorsaak 

dat die kerk (sinode, leraars en kategete) nie slaag om die evangelie 

vertaal te kry in die eietydse diskoerse (lewensgevoel, denkpatroon 

of terminologie) van die adolessent nie. 

3 Kerkvergaderings en -kommissies het oor die jare so 'n outoritere 

styl ontwikkel waarmee interne probleme sou moes opgelos word, deur 

voorskriftelik reglemente voor te skryf, wat veronderstel is om 

beheer oor probleme te verseker of om namens 'n gemeente te besluit 

wat die 9plossing vir elke gemeente se spesifieke probleem behoort te 

wees. In plaas van 'n benadering te volg van begeleiding van 'n ge

meentebou-proses binne die konteks van elke spesifieke gemeente. 

4 Die huidige gemeente-praxis van kerklike onderrig het nie net die 

teorie daarvan krities begin bevraagteken nie, maar omdat daar geen 

kritiese teologiese refleksie daarvan plaasvind nie, ignor~er die 

praxis al meer "sinodale aanpassings" (-veranderings) wat van tyd tot 

tyd holisties voorgeskryf word. Terselfdetyd verval die praxis in 'n 

soortgelyke eensydigheid, deur in 'n intergemeentelike (interkerk

like) ruil(versamel)aksie betrokke te raak wat geweeg word in terme 

van wat werk, ongeag die teologiese (teoretiese) denkpatroon of kon

teks daarvan ..• 'n soort verbruikersmentaliteit Vjat "koopJ• om weg te 

gooi as dit later in onbruik raak. En na my mening kan die soort 
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veranderings nooit lei tot enige vernuwing nie. Sinvolle vernuwing 

word eerder gebore u it 'n sp i raa 1 ( hermeneut i ese) wi sse lwerk i ngs

proses tussen teologie (teorie) en praxis wat binne 'n bepaalde 

bipolere spanningseenheid krities ingesteld teenoor mekaar staan. 

5 Sinodale opdragte het 'n geneigdheid om 'n tipe "omnibus" karakter 

aan te neem, om verskillende en uiteenlopende teologiese beskouings 

en refleksies te akkomodeer, wat 1 n nagmerrie word vir enige kommis

sie wat die opdrag moet probeer uitvoer of 1 n navorser(s) wat sinvol

le navorsingsdoelwitte na aanleiding hiervan moet probeer formuleer. 

Dit vra miskien ook opnuut na die sinvolheid van die werkswyses van 

sulke vergaderings en 1 n stuk begrip vir navorsing wat vrae antwoord 

wat nie gevra word nie of die dilemma as aan die navorsingsresultaat 

vrae gevra word wat dit nie kan beantwoord nie. 

6 Die kognitiewe leerteorie, hoe deurwinter en effektief dit ookal in 

die verlede mag gewees het, het vandag waarskynlik een van die groot

ste katalisators in kerkvervreemding geword. En enige verdere ver

fyning of aanpassing van die tradisie uit die hervormingsera, is 

besig om die hedendaagse geloofsgemeenskap in flarde te skeur. Die 

kerk (sinode) kan nie meer langer bekostig om lidmate in die twintig-

ste eeu te probeer aanspreek in 1 n sestiende eeuse manier van dink 

nie en "vernuwing in kategese" sal meer moet wees as net 1 n 

sogenaamde holistiese benadering van die kind in sy geloofsgroei ten 

opsigte van 1 n handhawing van die eenheid van die kognitiewe, affek

tiewe en konatiewe dimensies daar
4
in. Di~ sinode sal opnuut ook 

-
krities moet gaan kyk na die effektiwiteit en teologie van sy leer-
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teoriee wat in sy begrip van kerklike onderrig funksioneer of ver

onderstel word. Daarmee te se dat die wegraak-neiging na belydenisaf

legging nie net vanwee 1 n bepaalde tydsgees is nie, maar miskien 

eerder 1 n kerklike praxis geword het wat besig is om op die manier 

die status quo teoriee, waarmee daar in die kerk gewerk word, krities 

te bevraagteken. 

7 Die aard en verandering van die situasie (leefkonteks) het •n groat 

invloed op die denk- en leefwereld waarbinne adolessente op hul 

manier moet leer om sinvol, geestelik-selfstandig te kan funksioneer. 

Dit veroorsaak dat adolessente se verwagting van die kerk na gelang 

van die eise van hul lewenskonteks oak kan verander; die vraag is nie 

meer wat is die dogma van die kerk (gemeente) waaraan ek behoort nie, 

of hoekom is dit reg of verkeerd in terme van ander kerke nie, maar 

eerder wat is die praktiese implikasie van christenskap in my ver

warde lewenskonteks; nie meer wat moet ek verstaan of weet van gods

diens nie, maar hoe voel dit om 1 n medechristen saam met ander te kan 

wees ? En miskien is dit juis hier waar die dilemma van kerklike 

onderrig vererger omdat daar in die teologie van die sinode en in die 

praktyk van baie gemeentes nag steeds vanuit die paradigma van die 

modernisme gedink en gefunksioneer word ... veral met die klem op die 

rasionaliteit van godsdiens vanuit 1 n perfeksionistiese, absolute en 

eklsklusiewe soort denke ... Daarom te verstane dat dit in 1 n post

moderne konteks, waarin dit om 1 n ander spiritualiteit in godsdiens 

gaan, daar 1 n al grater warden de anakron i sme sa 1 wees tussen die 

teorie en praxis van kerklike onderrig. En sal enige paging om die 

modernistiese spiritualiteit te probeer verfyn, spreekwoordelik soos 
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11 nuwe wyn in ou leersakke wees". 

8 Waarskynlik is 1 n verweefdheid van die volgende aangeleenthede basies 

verantwoordelik vir die toenemende kerkvervreemding wat 1 n mens by 

die hedendaagse kerkjeug aantref: 

a. Samelewingsfaktore soos die ontkerstening van die milieu waarin 

jongmense grootword. Vervreemding is in •n sekere sin so eie aan 

die samelewing van ans tyd dat talle jongmense nie vervreemd raak 

nie, maar hulle is vervreemd bloat vanwee hul tuiswees, eie-wees 

aan die gees van hul tyd. 

b. Wat in 1 n jongmens se ouerhuis gebeur of nie gebeur nie, soos die 

voorbeeld van ouervervreemding en vervreemde ouers vorm een van 

die basiese oorsake van kerkvervreemding by jongmense. 

c. Een van die pynlikste oorsake van vervreemding is waar die kerk 

(veral die ampsdraers) self vervreemding aan die hand werk omdat 

dit nie meer betyds is vir die tyd waarin dit leef nie of waar die 

kerk volksbesit geword het om alles wat eie aan 'n bepaalde volk 

is te probeer beskerm en handhaaf of waar daar in die kerk nie 

meer •n gemeenskap van gelowiges ervaar word nie of waar die kerk 

se godsdiensonderrig aan sy lidmate faal. 

d. Die lewenseie van die jeug; hul bei"nvloedbaarheid, kritiese be

wussyn, soeke na eie identiteit, emosionele sensitiwiteit, ver

standel ike ontwaking maak hulle kwesbaar vir vervreemding. 

129 



e. Die oorsaak van vervreemding moet oak gesoek word by die sonde van 

die vervreemde self. Om van die kerk vervreemd te raak is alreeds 

'n verleentheid, maar as dit sou lei tot 'n vervreemding van God, 

sal oak gevra moet word na 'n mens se eie aandeel hierin al is 

daar oak talle veroorsakende faktore. Die sonde van vervreemding 

of dit nou veroorsaak is deur twyfel versuim, verleiding, dwaling 

of opstandigheid, is iets wat erken en bely moet word ••• beide 

deur die kerk en vervreemdes. Die vraag bly natuurlik of ver

vreemding van 1 n gemeente of bepaalde tradisie in 'n kerkfamilie 

noodwendig "sonde" is. 

f. Vervreemding tydens adolessensie is 'n normale proses van vol

wassewording mits daar binne die gesinstruktuur en portuurgroep 

die ruimte vir die differensiasie en individualisering gegun word 

en dit die groterwordende diversiteit van sy lede kan verduur. 

9 As 'n mens kerklike onderrig vanuit 'n prakties teologiese antropo

logie probeer verstaan, sal die kerk (sinode) moet kyk in watter mate 

sy teorie en praxis oor kerklike onderrig voorsiening maak vir die 

kweek van 'n verhouding tussen singewing, godsdienstige ontwikkeling 

en religieuse ervaring. Waar die sin-vraag vra na elke mens se 

lewensbeskouing, en Godsbeskouing en hoe dit inhoudelik ingevul is 

vanuit die christelike geloof en binne die bepaalde geloofsgemeenskap 

waarbinne 'n adolessent byvoorbeeld grootword. Oak sal in gedagte 

gehou moet word dat wanneer mense dan op 'n religieuse wyse sin en 

betekenis aan hul lewe gee, dit op die basis van 'n godsdienstige 

ontwikkeling gebeur wat deur verskillende fases vanuit 'n 1 gewone 1 
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geloof groei na 'n persoonlike geloofsoortuiging. Vandaar oak die 

onderskeid tussen 'n ekstrinsieke en intrinsieke religieusiteit 

(spiritualiteit), wat binne dieselfde kerk verskillend beleef en uit

geleef kan word. 

10 Miskien is deel van die dilemma van kerklike onderrig, gesien vanuit 

'n prakties pneumatologiese benadering, 'n bepaalde ampsbeskouing en 

benadering (gemotiveer vanuit 'n eertydse christologiese begronding) 

waarmee baie kategete nag steeds funksioneer, en dat te min vanuit 'n 

pneumatologiese benadering in kerklike onderrig saamgepraat en saam

gesoek word as gespreksvennote wat elkeen vanuit hul eie situasie en 

begripsvermoe en lewensverhaal 'n bydrae lewer om mekaar te begelei 

en te vorm tot dissipelskap. 'n Groot leemte le in die kommunikatiewe 

handeling .(hermeneutiese proses) wat in kerklike onderrig nie tot sy 

reg kom nie. Oat daar in kerklike onderrig nie 'n sinvolle gesprek

situasie geskep word, of 'n ontmoeting bewerkstellig word of 'n kom

munikasienetwerk geweef word wat die komponente van gevoel (affek

tief), rede (kognitief) en wil (konatief) inskakel by die groeiproses 

van die geloofsvolwasse mens nie ... waarskynlik 'n gebrek aan die 

verstaan van 11 teonome resiprositeit 11 oak in kerklike onderrig. 

11 Nog 'n rede waarom kerklike onderrig aan adolessente nie slaag nie, 

is deels as gevolg van 'n verwarde kerkbegrip (ekklesiologie) wat 

deur kerklike onderrig oorgedra word en of 'n bepaalde kerkbegrip 

waarmee hulle van kleinsaf grootgemaak word nie. Want vir die meeste 

~ouers en kinders le hul motivering vir die bywoning (deelneem aan) 

van kerklike onderrig daarin om uiteindelik die reg te mag he om 
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nagmaal te mag gebruik, en op alle lidmaatvoorregte in die kerk aan

spraak te mag maak. Maar selde beleef adolessente dat hul deel is van 

die kerk wat leef binne en vanuit die ontmoetingsgebeure van God se 

kom na mense deur sy Woord. Netso verstaan adolessente (of word nie 

geleer) wat hul rol en verantwoordelikheid as lidmate in die kom

munikatiewe handelinge in diens van die evangelie binne die konteks 

van die plaaslike gemeente waarvan hulle lidmate is nie. Wat anders 

as vervreemding kan mens dan te wagte wees? 

Behalwe adolessente se belewing van hoe die kerk sigself sien en 

verstaan, vorm •n gemeente se ekklesiologiese verstaan van sy eie 

funksionering as gemeente uiteindelik ook die teoretiese onderbou van 

die bedieningsmodel wat vir kerklike onderig in daardie gemeente 

funksioneer, het sy so beplan of nie (bedieningsmodel het te doen met 

die benaderingswyse en bedieningsfilosofie waarvolgens_ •n gemeente in 

sy situasie of konteks funksioneer. 

Uit hierdie orientering ten opsigte van die eietydse dilemma van kerklike 

onderrig het baie duidelik na vore gekom dat die wesenlike vraag waarop 

d it neerkom . . . 1 n vraag is na wat met vernuwing in kerk like onderrig be

doe 1 en bere ik wH wrd. En vernuwi ng is n i e hoe el ke vol gende ges lag of 

geloofsgemeenskap by die ·bestaande status quo moet aanpas nie, dit sou 

die teorie van die status quo verhef tot 'n ideologie. Netso min beteken 

dit dat dit wat in praktyk werk, verhef word tot 'n norm ongeag die ver

onderstelde teoriee of metodes daaragter, dit sou gevaar loop van 'n on

geoorloofde pragmatisme. Ook mag verandering en vernuwing nie met mekaar 

verwar word n i e, want n i e a 11 e verander i nge wat aangebr i ng word, het 

132 



noodwendig enige vernuwing tot gevolg nie. 

Elke geslag of geloofsgemeenskap sal met die lig wat hulle het, opnuut 

kreatief en krities oor vernuwing in beide teorie en praxis moet gaan 

dink. Sal bereid moet wees om hul bestaande teorie en praxis te her

evalueer binne die bepaalde bedieningsmodel waarvolgens elke gemeente 

funksioneer. Waar dan met bedieningsmodel verstaan word die samevatting 

van •n gemeente se insig en verstaan vanuit die Skrif en tradisie van die 

wyse waarop hy kerk van Christus moet wees binne die konteks van sy eie 

situasie, tyd en omgewing (Smuts 1995:24). 
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2 

Kerklike onderrig 

In 'n boek van Fedinand Deist oor godsdiensonderig (1991:1) som hy die 

dilemma van godsdiensonderrig raak op, as hy se dat hierdie onderrig nie 

is wat jy jou kinders omtrent God leer nie, maar eerder wat jou kinders 

gaan oorhou van wat jy hulle oor God vertel het (gewys het I teenoor 

hulle geleef het, JV). Of soos Schultz en sy vrou (1989:29) in hul boek 

oor active learning dit gestel het tell me, and ! 1 77 forget. Show me, and 

I may remember. Involve me, and I' 11 understand. 

Kerklike onderrig vind altyd op 'n manier plaas binne die spanningsveld 

van 11 christian faith is never more than one generation from extinction. 

[Because] christian faith is not a matter of genes and chromosomes; nor 

is it transmitted by birthright or inheritance. God has no grandchildren 

... only children. We must make no assumptions, therefore, about what 

children know. They know nothing about the acts of God in history unless 

we share that know ledge. We wi 77 carefully p Jan the learning exposures 

of our children to unfold to them the mighty acts of God in such a way 

as to help them arrive at the same sound faith that we possess - if we 

are wise" (Joy 1975:18). 

Maar die oomblik as 'n mens aan die diskoers hieroor begin deelneem, weet

ek nie altyd of 'n mens meer genade as wysheid nodig het, en of dit dalk 

134 



andersom is nie. Omdat onderrig in godsdiens 'n eie akademiese en gemeen

skapstameletjie is van die spanning tussen wie, wat, hoe, waar en hoekom 

mense in godsdiens onderrig moet word, het die verstaan hiervan en die 

motiewe hiermee saam, oar die jare oak heelwat naamsveranderinge al be

leef, nie net leksikografies nie, maar afhangende van die bedoelings en 

die voorveronderstellings wat daarmee gepaardgaan, word ook verskillende 

semantiese inhoude daaraan gekoppel. Dit kan ook wees dat die nuwe be

naminge dui op 'n veranderde omgang met hierdie onderrig wat weer verband 

hou met 'n veranderde waarneming van die realiteit (Van Wyk 1992:288). 

Die benaming 11 kerklike onderrig11 in hierdie studie, is 'n keuse om daar

mee vanuit 'n prakties-teologiese benadering, 'n teologiese refleksie te 

probeer doen op die godsdiens- of geloofsonderrigwaarmee adolessente in 

'n omvattende sin in Ned. Geref. gemeentes te doen kry, hetsy amptelik 

of nie-amptelik in kategese, gemeente aksies, op skoal of in hul ouer

huise, as 'n manier waarop hulle godsdienstige-, geloofs- en tradisie 

vaardighede aangeleer word. Miskien klink dit dalk makliker gese as ge

doen, want daar bestaan nogal 'n redelike Babelse verwarring oor die be

grippe godsdiens en onderrig. Want in elke teorie hieroor vind 'n mens 

iets van elke betrokke definieerder se bepaalde Skrifbeskouing, geloofs

tradisie, teologiese pradigmas, eensydighede en dies meer. 

Neem byvoorbeeld die begrip godsdiens en wat dit verteenwoordig. Hieraan 

gee elke definieerder sy eie inhoud of het 'n eie byltjie te slyp met die 

ander wat hieroor iets te se het. So is daar die dualistiese benadering 

wat dit in 'n bonatuurlike en natuurlike komponent probeer verdeel het 

(meganiese benadering); ander probeer dit verstaan deur te gaan soek na 
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die verskillende funksionele aspekte waaruit dit kan bestaan, in die ver

skillende dimensies waarin(-deur) dit tot uitdrukking kom; sommige voel 

weer dat dit eerder geherdefinieer behoort te word met geloof (innerlike 

ervaring van die transendente) en kummulatiewe tradisie (totale gods

dienstige geskiedenis van iemand); nog 'n poging is om dit eerder as iets 

pragmaties te benader, iets wat vir mense werk, 'n belewing met bepaalde 

resultate; dan is daar diegene wat dit sien as die ultimate concern van 

mense, en hierdie uiteindelike sin kan natuurlik ook weer op sy beurt 

verkillende betekenisse aanneem; daar is ook diegene wat dit bloot net 

as 'n bron van kennis beskou ... 'n soort epistemologie wat ons van idees 

voorsien waarvoor ons kan hoop (Van Wyk 1982:268-275). 

Groome ( 1980: 21) het gewaag om d it te pro beer def i neer as 11 a human quest 

for the transcendent in which one's relationship with the ultimate ground 

of being is brought to consciousness and somehow given express ion". Ter

wyl Van der Ven (1982:19) weer in sy definisie hieroor reageer teen die 

dualistiese siening van godsdiens as hy se, dat dit vir horn eerder gaan 

oor die ware religie (vera religio) van die kom van die ryk van God teen 

godsdienstige afwykings en korrupsie in. Gabriel Moran het gese godsdiens 

kan ook 'n negatiewe waarde in mense se lewens he, as dit bloat net 'n 

versameling van gelowe en rituele word, terwyl dit 'n positiewe waarde 

in mense se lewens het as hierdie gelowe en rituele in 'n godsdienstige 

gemeenskap gelewe word (Devitt 1991:264-265). Wat die verstaan van die 

begrip godsdiens natuurlik verder moeilik maak, is dat dit oak vanuit 

verskillende perspektiewe bestudeer kan word, byvoorbeeld vanuit die 

psigologiese, prakties-teologiese, sosiologiese,.ot antropolog.iese pers

pektiewe en elkeen werk met 'n eie wereld- en wetenskapsbeskouing wat die 
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begrip van hierdie fenomeen of duideliker kan verklaar of net nag verder 

kan verduister (Van Wyk 1982:269). Daarby vind godsdiens in praktyk oak 

altyd binne •n spesifieke historiese konteks uitdrukking, so sal daar by

voorbeeld in •n Christelike konteks van •n 11 christelik godsdienstige 

onderrig 11 gepraat word. Maar omdat daar verskillende belewenisse en ver

staan van die term 11 Christelik 11 is (byvoorbeeld Katoliek, Gereformeerd, 

Presbiteriaans, Anglikaans, Baptis, ens.) maak dit die definieerbaarheid 

van Christelike godsdiensonderrig •n geweldige komplekse aangeleentheid 

omdat die verstaan daarvan baie bepaal en be1nvloed word deur die ver

skille (variasies) in elke definieerder se christologie, lewens- en 

wereldbeskouing, antropologie, ekklesiologie, wetenskapsbeskouing ens. 

Netsoos wat beskouinge oor die term godsdiens verskil, is daar oak ver

skillende benaming vir die term 11 onderrfg11 in godsdiens, afhangende 

natuurlik van die bepaalde veronderstellings wat daarmee saamgaan of dit 

wat daarmee probeer beskryf word. Vir Nadal byvoorbeeld, impliseer die 

begrip onderrig, 11 an intentionally directed learn ing 11 waarby dinge ver

onderste l word soos ... dit wat as waardevol genoeg beskou word om oor 

te dra; die ken en verstaan van die wereld en die lewe; •n veronderstelde 

verhouding; 'n betrokkenheid van die totale persoon en 'n lang periode 

van tyd (Nadal 1983:51-52). 

Vir Berkhof is die bedoeling van onderrig om 'n mens te lei tot 1 n keuse 

van •n verhouding met Jesus Christus, waarby die totaliteit van my lewe 

as mens betrek word (Berkhof 1973:366-368). Daarom is onderrig meer as 

net maar wat jy"",daarvan verstaan, dis eerder •n soort 11 inwijding11 in die 

Christelike lewe en •n betrokke raak by die geestelike gespreksgebeure 
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(:376-379) in die kerklike lewe. Deelname aan 1 n geestelike gesprek waar

in jy leer om eerbiedig te luister maar ook verplig word om met verant

woording te kan handel. 

11 de kerk met haar institutaire media vindt de mens met zijn ont
wakend of tenminste veronderste ld ge Toof; zij moet dat ge Toof doen 
groeien. En nu is de onderricht ... het eerste middel waardoor ze 
die mens opvangt en voortleidt. Omdat dit uitgaat van de kerk als 
inst ituut en de vo lledige opname van de mens daarin beoogt, is 
meestal sterke nadruk gelegd op de relatie die in dit onderricht 
tussen de mens en de kerk tot stand komt. Maar de kerk is hier 
geen doe l maar midde l - iets dat van a lle heilsmedia ge ldt. Het 
gaat om de deelname aan Christus om de inlijving in het verbond 
en pas daarom en vandaaruit om de inwijding in de kerk. De kerk 
betrekt de levensweg van de leerling op de weg van Jezus in zijn 
sterven en opstaan. lo onderwijst ze hem in wat het betekent om 
aan zijn beeld, aan het beeld van zijn dood en opstanding gelijk
vormig te warden. lij kan dat alleen in woorden overdragen. Maar 
deze woorde verwijzen naar de weg van de Geest en kunnen de Geest 
dienen als middel om de mens op deze weg te leiden. Hiermee is al 
gezegd, dat het onderricht van de kerk iets heel anders behoort 
te zijn dan schoolse informatie of verstandelijk leren, al is het 
wel op informatie gefundeerd. Toch is het ook iets geheel anders 
dan de verkondiging. Het gaan daar echter wel principieel van uit, 
zoals het ook telkens weer op uitloopt. Maar uitgaande van het 
verkondigde heil betrekt het onderricht dit heil op de tota lite it 
van het leven. Het spelt wat ge Toof, hoop en l iefde is, wat 
sterven en opstaan met Christus betekenen, hoe we hebben om te 
gaan met onze schuld, onze dood, onze beroep, onze medemens en de 
wereld om ons heen enz. lo voert het de mens naar de beslissende 
keuze. Voor deze handeling heeft zelfs de woord 1 onderricht 1 nog 
een te sterke Touter verstandelijke bijsmaak. We houden het aan 
omdat het vanouds gebezigd is, maar het voorkeur voor het onge-
bru ike l ijke woord inwijdfng11 

(: 366-367) 

As die begrippe godsdiens en onderrigelkeen op sy eie verwarrend en uit

eenlopend is (klink), is die bedoeling of verstaan van 1 n kombinasie van 

die twee begrippe net so 1 n warboel. lets hiervan word weerspieel in die 

verskillende benaminge wat hiervoor gebruik word om die bedoeling of aard 

van 11 godsdfens (Christe like) onderrfg11 mee te probeer beskryf. Benaminge 

wat ontstaan het in 1 n bepaalde historiese konteks, dikwels uit reaksie 

op bestaande teoriee, maar elkeen ook met sy eie teologiese beskouinge, 
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-kerktradisie, -Skrifbeskouing, ens. 'n Mens sou amper kon se dat elke 

definieerder met die lig wat hy/sy het (vakkundige denkraamwerk) probeer 

het om 'n sinvolle antwoord te soek vir godsdiensonderrig vir die tyd 

waarin hy/sy lewe. In die Amerikaanse wereld word byvoorbeeld gepraat van 

religious education (godsdiensonderrig) en so oak in die Duitse wereld 

wat daarna verwys as Religionsunterricht. Andere praat eerder weer van 

Bybelonderrig 6f Christelike vorming of Christelike onderrig of Chris

telike opvoeding of kategese (Nederlanders) (Van Wyk 1992:288-296). 

Vervolgens dan 'n paging om die verskillende benaminge wat daar vir gods

diensonderrig gebruik (is) word, te probeer groepeer in terme van die be

doeling (betekenis) wat met hierdie soort onderrig bereik wil word (gegee 

word): 

1 Daar is diegene wat verkies om te praat van "godsdienstige onderrig" 

as 'n doelbewuste proses van godsdienstige vorming wat op een of 

ander wyse verband hou met God. Dis 'n nie-konfessionele proses wat 

slegs daarop dui dat die opvoedingsproses in verband staan met die 

goddelike. In die benaming 11 godsdienstige onderrig 11 gaan dit nie oar 

die onderrig van 1 n spesifieke godsdiens nie, maar om daarmee te 

probeer se dat onderrig vanuit 1 n godsdienstige perspektief aangebied 

word. Dit is eerder 1 n sosiaal wetenskaplike benadering ten opsigte 

van godsdiens onderrig (Lee 1977:1-8 en 1982: 144-145 en 1984:1-26). 

2 Dan is daar diegne wat eerder die begrip "christe1ike onderrig" wil 

gebruik, om daarmee duidelik te onderskei tussen godsdienstige onder

rig en christelike onderrig aangesien die Christendom maar slegs een 
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vorm van 'n verskeidenheid van godsdienste is. Die gebruik van hier

die begrip is 'n poging om weg te kom van 'n partikularistiese en 

ekslusiewe benadering (Devitt 1991:255-278). 

3 In die VSA en Brittanje word die begrip 11 godsdienstige opvoeding11 

eerder verkies as onderrig. Omdat dit vir hul in opvoeding gaan om 'n 

opvoedkundige moment wat ten doel het om 'n leerling se ervaring te 

verryk deur ondersoekend en verklarend met sy godsdiens te werk te 

gaan in plaas van dat bepaalde bestaande godsdienstige leerstellinge 

in horn I haar ingedril word (Van Wyk 1992:290-291). 

4 Iemand soos Thomas Groome uit katolieke kringe, wat voel dat dit 

eerder gaan om 'n christelike geloofsvorming, verkies die benaming 

11 christe1ik-godsdienstige opvoeding11
, in die sin dat 'n christelike 

benadering maar een benadering tot godsdienstige opvoeding is. Hier

mee wil Groome standpunt inneem teen die imperialistiese Westerse 

denke en ook se dat die soek na die transendente groter is as sy eie 

tradisie. Voorstanders van die benaming verdeel christelike opvoeding 

in 'n benadering wat se die inhoud van die onderrig moet christelik 

wees en 'n ander groep wat se, onderrig moet vanuit 'n christelike 

perspektief aangebied word. Vir Groome is die doel christelik-gods

dienstige opvoeding 11 to promote cognition as a critically reflective, 

dialectical, and dialogical process that encourages a 'right 

relationship' between knower and known in a community of discourse 

and that we broaden our concern beyond s imp Ty cognition". Mense moet 

nie net geleer word van regv.erdigheid nie, maar moet self ook reg

verdig wees (Groome 1991:1-9). 
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5 Dan is daar mense soos Campbell Wyckoff en LO Richards wat eerder wil 

praat van 11 christe1ike opvoeding11 as die manier waarop daar besin 

word oar onderrig- en leermetodes binne die raamwerk van die self

openbaring van God in Christus. Voorstanders van hierdie benaming 

wil, sander om hul skuldig te maak aan enige biblisisme, vanuit •n 

christelike perspektief en vanuit die Bybel besin oor die opvoedings

taak van die kerk (Van Wyk 1992:292-293). 

6 1 n Algemene benaming in gereformeerde en katolieke kringe is die ge

bruik van 11 kategese11 vir godsdiensonderrig. John Westerhoff verkies 

die benaming omdat kategese gemoeid is met dit wat mense glo. Die 

uniekheid van kategese le daarin dat dit aksent le op die vraag 11 wat 

beteken dit om saam Christene in die gemeenskap en in die wereld te 

wees, daarom word besondere aandag gegee aan bekering, versorging en 

gedrag (Barker 1981:162-170). Ook Berard Marthaler gebruik soos 

Westerhoff die benaming 11 kategese 11
, maar dan as •n sosialiserings

benadering, 'n proses waardeur individue in die gemeenskap van ge

lowiges ingelei word (:161). In die gereformeerde benadering word 

11 kategese 11 heel anders gesien. Bijlsma sien kategese as •n wesenlike 

funksie van die kerk en dit is in die besonder op die jeug gerig 

(Bijlsma 1976:11). Firet is van mening dat die benaming kategese as•t 

ware 1 n soort terminus technicus geword het vir spesifieke kerklike 

onderrig (Firet 1977:68). Hyself verkies om eerder die woord didache 

vir die doel te gebruik, omdat dit vir horn steeds in die soort 

onderrig gaan om die koms van God deur sy woord, en een van die modi 

waardeur d it gebeur is ju is die di dache. En met di dache dan te 

verstaan vanuit sy Ou Testamentiese konteks as •n onderrig in die weg 
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van wysheid deur 'n verklaring van die Skrif en aanwysing uit die 

Skrif dat Jesus die Messias is. Didache is vir Firet 11 Glaubenshilfe 

als Lebenshilfe11 en terselfdetyd ook 11 Lebenshilfe als Glaubenshilfe 11 

(:68-91). Die Rooms-Katolieke gebruik ook die benaming kategese as 'n 

onderrig wat gedoen word in ooreenstemming met die norme van die 

magisterium van die Katolieke Kerk en volgens kerklike vertolking. 

Een van die besware teen die gebruik van die benaming kategese is dat 

dit 'n te kerklike woord is wat 'n konnotasie het van onderrig wat 

eensydig op die teologie en kerklike geskrifte staatmaak (Van Wyk 

1982:294-285). 

Maar reeds van die vroegste tye af het die kerk die term 11 kategese 11 

al meer begin gebruik om amptelike kerklike onderrig mee aan te dui 

(Nel 1985:171). 1 n Mens sou amper kon se dat met verloop van tyd die 

term· 11 kategese 11 1 n soort pregnante konstruksie geword het, waar elke 

betrokke kerk se bedoeling daarmee 1 n eie inhoud aan gee. Verskille 

in die einddoel van kategese het heel dikwels te doen met die verkil 

in kerkbegrip tussen verskillende kerke (Snyman 1991:136-137). 

a. So is kategese vir die hoogkerklikelyn (Rooms Katolieke en Oos

ters-Ortodokse kerke) 1 n inlywing in die leer, wette en gebruike 

van die kerk as •n instansie wat die saligheid verleen. 

b. By die individualisties-subjektivistiese lyn (Pietiste en Penta

kostal iste) val die klem in kategese op die enkeling met sy I haar 

innerlike belewing, - berou, - bekering, - keuse, - sekerheid en -

vrome gemoed. Die doel van kategese word dus die redding van 
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iemand met die gepaardgaande gods'dienstige belewing daarvan. 

c. By die sosiaal-etiese lyn val die klem in die kategese op 'n be

trokkenheid by die moderne sosiale lewe met die oog op 'n herstel 

van die samelewing deur aandag te skenk aan etiese vrae. 

d. In die Gereformeerde tradisie word die bedoeling van kategese ge

sien as die geestelike mondigheid van die Christen en/of die eer 

van God. Snyman (:139) voel dat die bedoeling van kategese meer 

tot sy reg kom as daarmee verstaan sou word "die realisering van 

die kon inkryk in en deur die lewe van die verbondsk ind". 

7 Dingemans is van mening dat die woord 11 leer" in die normale taalge

bruik veral geyk geraak het vir die kognitiewe faset van leer, daarom 

verk i es hy eerder 1 n teo log iese begr ip om 11 ge loafs leren 11 mee te be

skryf, tw "navolging van Christus 11 (metatiek). En met 11 volgen11 verwys 

hy dan na geloofsonderrig waarin die kognitiewe, affektiewe asook 

houding veronderstel word. 

Vir Dingemans het leerling-wees daarom 1 n 11 diepere en wijdere strek

king. Het duidt op een unieke relatie tussen leraar en leerling. Als 

men leerling is van iemand heeft men het over intense omgang, waarin 

men niet alleen het vak leert maar ook de fijne kneepjes, de mens-in

en-achter-het-vak ... Christus navolgen betekent, dat men in een 

nauwe relatie tot de Heer staat en van Hem het geloven leert en in

geschake ld word in z ijn dienst aan de were lc/!1
• (Dingemans 1986; 138). 

Wat hier met navolging verstaan word, is so ongedefinieerd gestel dat 
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dieselfde verduideliking netsowel op enige van die ander modi (sorg, 

prediking, diens ens.) van toepassing sou kon gewees het. 

8 Meer moderne neigings het uit reaksie teen die opvoedingsisteme van 

die pietisme en metodisme, probeer om opvoeding te gebruik om kinders 

eerder te help om hulself te word, in plaas van allerhande grootmens 

idees en metodes op kinders af te forseer (Dingemans 1986:174). Paulo 

Freire wat bekend geword het vir sy boek pedagogie van de onderdruk

ten (aangehaal deur Dingemans 1986:175) is van mening dat, veral in 

Suid-Amerika waar hy sy navorsing gedoen het, die opvoeding te veel 

1 n soort 11 banking concept 11 van ons sosialisasie sisteme gebruik waar

deur die maghebbers bepaal wat, waar en hoe oorgedra word. Daarteen

oor het hy 'n manier van opvoeding ontwerp waarin dit gaan om bewus

wording, om 1 n geleentheid waardeur 'n mens self moet ontdek hoe sy 

wereld inmekaarsteek. 

Sommige Gereformeerde tradisies het weggedoen met die leerboekmetode, 

en in die plek daarvan word 1 n gesprek aangeknoop met die kategeet 

oor die leerstof, oor die leerling en oor hul onderlinge verhouding. 

1 n Kategeet moet self die leerproses vir sy leerlinge organiseer in 

terme van hulle agtergrond, vrae, behoeftes, deelname ens. Dit word 

met ander woorde •n dialektiese proses wat aan die gang gesit word 

tussen leerling en leerstof. Kategese word op hierdie wyse dan 'n 

soort dialoog van 1 n bepaalde leerling met die tradisie van die Bybel 

en die kerk waaraan hy behoort (:176). 

Hoe kategese of godsdiens- of kerklike onderrig uiteindelik gedefinieer 
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mag word, blyk dit tog dat die amptelike kerklike onderrig as •n meer

dimensionele gebeure benader behoort te word (Nel 1985:174). Waar die 

klem in die meerdimenionaliteit dan val op die omvattende gemeentelike 

bemoeienis met die jeug. Om hierdie rede kies Prins (1993:81) dan vir die 

begrip geloofsvorming as 'n oorkoepelende term vir die totale proses 

waardeur 'n kind leer om die Here te ken, lief te he en te dien wat dan 

ook alle persone, invloede en prosesse insluit in wat bewustelik of on

bewustelik daarby betrokke is of betrek word. Kategese word dan gesien 

as 'n deel (faset) van 'n grater geheel van geloofsvorming en kan slegs 

sinvol funksioneer as die geheel van die geloofsvorming reg funksioneer, 

dit is die ouers, gesin, kerk, skoal en die res van die geloofsgemeenskap 

en ook die jongmense self (Prins 1990:77-78, Saris 1980:18). Netso be

langrik is dit dat daar 'n verskuiwing sal kom in die invloedsprioriteit 

van die verskillende rolspelers in die geloofsvormingsproses na gelang 

van die leeftydfase waarin kinders hulle bevind of die kontekstuele be

hoeftes waarbinne hierdie geloofsvorming plaasvind (Prins 1993:81). 

In weerwil hiervan blyk dit na aanleiding van 'n vroeere ondersoek wat 

Saunderson gedoen het dat die dilemma van kategese in die Ned. Geref. 

Kerk nog steeds te veel 'n individueel-korporatiewe karakter dra. Doop-

1 idmate word nog steeds nie genoeg bewus gemaak (geleer) dat hul gods

diens nie slegs as persoonlike besit 'n individueel-vertikale gerigtheid 

en binding met God het nie, maar dat daarin ook 'n korporatief-horison

tale gerigtheid in is (behoort te wees) (Saunderson 1986:212-213). 

'n Wereldwye kritiek teen kategese, volgens Gerber (1994:208), is dat 

kategese meestal slegs 'n uitleg en interpretasie van 'n bepaalde kerk-
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tradisie is. 'n Byna kritieklose, passiewe wyse van omgaan met die be

staande is, 'n opvoed om 1 ja 1 te se teenoor die bestaande, wat aanvaar 

en gehandhaaf moet word. Di t is so dat kategese 1 n i ntergrat i ewe en 

interpretatiewe funksie ten opsigte van kerktradisie, -norme en -gebruike 

het, maar kategese moet ook leiding kan gee en kinders help om hul eie 

moontlikhede en standpunte te ontdek in 'n proses van empansipasie (be

vryding). 'n Mens sou dit ook vormingskategese kon noem, in die sin dat 

kategese dan daarop gerig is om almal betrokke te help om die werklike 

waardes van die lewe, veral ook eiewaardes, te ontdek waarop 'n mens se 

geloofslewe dan gebou kan word. Dit gaan dus ten diepste oor die geloofs

vormingsproses wat in kategese behoort plaas te vind. 

'n Ander wensenlike beswaar teen die benaming kategese kom uit die mond 

van Groome (1980:25) wat voel dat die benaming kategese nie christelike 

onderrig van gewone opvoeding onderskei nie. Dit is ook na sy mening 'n 

te kerklike woord wat 'n konnotasie het van onderrig wat eensydig op die 

teologie en kerklike geskrifte staatmaak. Vir horn dui die woord op die 

formal, instructional, verbal and repeated answers from the pupils. Hy 

probeer die veronderstelling vermy, waar mense dink, dat as iets 1 n naam 

gekry het, is die probleme ook daarmeesaam opgelos. 

Dis dus duidelik dat daar verskillende benamings vir onderrig in gods

diens gegee word en oor en weer besware teen bestaande pogings is, af

hangende van die bepaalde kerktradisie wat ter sake is of kerkbegrip, 

Skrifbeskouing, einddoel wat met die onderrig bereik wil word ens. 

Van Wyk het dit skematiese soos volg voorgestel (Van Wyk 1992:296): 

146 



onderrig 

I 
nie-godsdienstige godsdienstige 

onderrig onderrig 

I 
I I 

nie-christelike christelike 
onderrig onderrig 

I 
r 

nie-kerklike kerklike 
onderrig onderrig 

kategese 

In die proefskrif word die term kerklike onderrig gebruik na aanleiding 

van bogenoemde skematiese voorstelling, om daarmee iets te verwoord van 

wat Prins hierbo na verwys het as geloofsvorming en Gerber as vormings

kategese. En dit is dat kerklike onderrig verwys na die totale proses in 

elke gemeente wat daarop gerig is om almal betrokke te help om werklike 

waardes van die lewe, veral ook eiewaardes, te ontdek waarop 'n mens se 

geloofslewe gebou kan word, sodat lidmate tot 'n eie selfstandige geeste

like funksionering (geloofsvolwassenheid) in hul lewenskonteks van elke 

dag kan kom (vergelyk 1:22, 2:135, 2:149-150 en 2:244-246). 

147 



2.1 Die bedoeling van kerklike onderrig 

Die dilemma van onderrig in godsdiens is nie maar net bloot 'n vraag na 

die metode daarvan ( 11 hoe 11 'n adolessent gelowig opgevoed moet word) nie, 

maar die eintlike vraag wat eers beantwoord moet word, is die doel wat 

met die opvoeding in godsdiens bereik wil word. 

Volgens Vossen (1989:117-122) kan daar verskillende aksente voorkom in 

die doel wat met onderrig in godsdiens bereik wil word. 

1 Daar kan byvoorbee l d meer kl em ge le word op 1 n ideo Togiese ontwik

ke ling wat daarop gemik is om byvoorbeeld adolessente op te voed om 

tot 'n eie persoonlike godsdienstige lewensoortuiging te kan kom of 

'n spesifieke kerklike ideologie waarmee hulle hulself sou kon 

identifiseer; 

2 of die kl em mag val op 1 n et iese ontwikke ling om te verseker dat 

adolessente sal verstaan hoe om die konsekwensies van hul lewensoor

tuiginge op hul eie lewe van toepassing te kan maak en dan volgens 

die norme te lewe; 

3 die klem sou ook kon wees 'n meer kognitiewe ontwikkeling in die sin 

dat adolessente kennis van hul geloof en godsdiens opdoen en daarop 

sinvol kan reflekteer; 

4 nog 'n moontlikheid is die klem op 'n ervaringsdimensie waardeur 

adolessente begrip leer vir die misterie van die werklikheid en hul 
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persoonlike verhouding met God; 

5 of 1 n gemeente kan die klem meer laat val op veral die ritue1e 

dimensie om adolessente op te voed tot deelname aan liturgiese en 

geestelike praxis in die gemeente; 

6 of die klem kan nog meer gemeente georienteerdwees, deur adolessente 

te leer wat deelwees van die plaaslike gemeente beteken en om ver

bonde daaraan (betrokke wees) te wees. 

Watter aksent daar ookal mag wees, kan in die geheel gesien, enige op

voeding nooit iets anders in die oog he, behalwe •n vrye verantfl/Oorde1ike 

ado1essent wat se1fstandig binne die grense van sy re1atiewe outonomie 

aan sy verantwoordelikheid probeer vorm gee nie. Firet stel dit amper in 

dieselfde trant as hy die doel van opvoeding sien as die "zelfstandig 

geestelijke funktioneren van de mens in zijn werelif' (Firet 1977:236). 

'n Mens kom tot selfstandigheid om 11 iemand 11 te wees wat volgens eie 

moontlikhede en in eie verantwoordelikheid kan funksioneer (:242). 

Louw (1993:151-152) verkies eerder om van geloofsvolwassenheid te praat 

in plaas van geestelike volwassenheid, omdat volgens horn die term 11 gees

tel ik11 in die teologie en psigologie maklik met abstraksie verwar kan 

word wat of as metafisies of as misties gesien word. Want die saak waarom 

dit gaan - die geloofsgerigtheid op God en die kwalitatiewe bepaaldheid 

van die nuwe mens se bestaan binne die korporatiewe verband van die ge

meenskap van ge lowiges, kom nie genoegsaam in die term 11 geeste l ik 11 na 

vore nie. Netso meet geestelike volwassenheid ook nie met psigiese vol-
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wassenheid verwar word nie. Geloofsvolwassenheid wi l se dat die eie

soortige saak waarom dit in hierdie proses van volwassenheid gaan, is nie 

in die eerste plek ontwikkeling van persoonlikheidskwaliteite nie, maar 

die konkretisering van geloofsinhoude. In die geloofsvolwassenheid gaan 

dit dus om die heilswerklikheid binne die korporatiewe verband van ge

loofsverhoudinge, dit wil se die interaksieproses en kommunikatiewe ver

band van die communio sanctorum (die gemeenskap binne die liggaam van 

Christus wat uitdrukking gee an die vir-mekaar-formule) 

Om te leer is volgens Van Parreren (aangehaal deur Dingemans 1986:86-87) 

'n gedragsverandering in die bree sin van die woord. En die leer kan dan 

die resultaat wees van of 'oefening en gewenning• (trial and error) of 

1 imitatie' (afkyk en nadoen) of 'reflecterende informatie-verwerking• 

(nadenke). Volgens Van Parreren is daar dan ook basiese twee rigtings in 

die leerpsigologie, te wete: 

1 Unitariese teoriee wat al le leerprosesse probeer reduseer na een 

gemeenskaplike noemer naamlik 'n reaksie op stimuli. 

2 Pluralistiese teoriee wat daarop wys dat leer op verskillende maniere 

kan plaasvind, dit kan byvoorbeeld plaasvind deur 'n reaksie op 

stimuli of deur probeer en slaag, of deur nadoen en afkyk of deur na

denke. Binne die pluralistiese benadering word dikwels ook verder 

onderskei tussen kognitiewe leerprosesse (gerig op kennis), affek

tiewe leerprosesse (gerig op die aanleer van waardes en norme hetsy 

in die vorm van positiewe of negaHewe gevoelens) en gesindheidsleer

prosesse (gerig op die aanleer van 'n houding). In praktyk is daar 
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ook 'n onderskeid tussen spontane leer (dit wat ons elke dag doen in 

kontak met mense of ervaring van wat met jou gebeur) en georganiseer

de leer (waar daar 'n bewuste, beplande opvoedingsituasie geskep en 

hanteer word). 

Om dus leer as sodanig te probeer defineer, noem Dingemans dit (:93): 

11 1 het opdoen (en opslaan) van nuwe informatie; 

2 het ordenen of herordenen van informatie, waardoor men tot nieuwe 
inzichten kan komen; 

3 informatie toepassen op min of meer bekende en onbekende gebieden 

4 het op creatieve wijze vinden van oplossingen vir nieuwe problemen 

Deze vier vormen van 1 leren• staat in een hierarchische volgorde; het op

doen van informatie is de eenvoudigste vorm van leren, de volgende vormen 

zijn steeds complexer en dus moeilijker". Natuurlik is die bedoeling dat 

leer meer is as net die oordra van bepaalde informasie, dis 'n manier van 

glo, 'n manier van lewe wat gekommunikeer behoort te word, waaraan die 

ontvanger daarvan betekenis gee deur dit sy eie te maak en hierdie 

persoon gelei word tot 'n selfstandig, geestelike funksionering in sy 

wereld (Firet 1974:248). 

In die leerproses is die veranderingsproses wat uiteindelik by volwas

senes moet plaasvind, baie moeilik, veral as 'n mens nie van kleinsaf ge-

leer het om te kan verander wat jy moet nie. Mense leer wel om taamlik 

soepel te kan verander en aan te pas by nuwe omstandighede, maar op gods

dienstige gebied met sy bindinge en emosionele gevoelens is verandering 

'n skok ervaring of 'n verlies aan sekerhede of 'n omverwerping van die 
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ou bekende. Dit maak van onderrig in godsdiens uiteindelik 1 n baie kom

plekse proses van verandering (Dingemans 1986:95-96). 

Van der Ven onderskei tussen onmiddelike doelstellings van onderrig en 

uiteindelike doelstellings. Waar die onmiddelike te doen het met die ont

wikkel ing van 1 n religieuse houding by die leerling. Dit gaan hier om die 

werklikheid om jou en die ontdekking van die religieuse dimensie van die 

werklikheid. Die uiteindelike doelstelling is die ontwikke1ing van 'n ge-

1owige houding. Dit kom tot stand deur die ondersoek na en deur die 

religieuse dimensie van die werklikheid en die vraag na wie die mens is. 

Die samehang tussen die onmiddelike en die uiteindelike doelstellings 

word dan die eintlike doel van onderrig (Van Wyk 1992:298). 

In 1 n artikel van Nel (1991a:633-634) oor wat die wesenlike van opvoeding 

is, wys hy hoedat in die verlede die denke oor geloofsopvoeding en onder

rig oorheers is deur 1 n ideaalbeeld van die opvoeder as doe/ van die op

voeding. •n !dee wat kom uit die pietistiese ideaal om die eiewilligheid 

van die sondige mens deur opvoeding te deurbreek. En die pietisme op sy 

beurt 1 n mengsel van die optimistiese Griekse ideaal (te modelleer tot 

hoere mens) en die Juda1stiese paideia-praktyk waardeur tug en gestreng

heid die natuurlike eiewilligheid gebreek moet word ... 1 n soort praktyk 

wat, in die woorde van Nel, daarop neerkom dat geloofsopvoeding 1 n soort 

afrigtingsproses word van mense asof hul skoudiere is. 

Vir Nel gaan dit daarom in opvoeding nie om 1 n doelgerigte en doelbewuste 

handeling van toespreek, onderrig, straf of raad gee nie, maar eerder om 

1 n bepaa l de wyse van wees . . . 1 n toewend i ng na mekaar en 1 n toevertrou 
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aan mekaar. Dit gaan dus in geloofsopvoeding nie om die verandering van 

1 n mens deur afrigting nie, want 1 n mens word nie anders omdat hy sekere 

dinge byleer en ander afleer nie. Dit gaan om die wording van hierdie 

mens, om iemand wat hoe langer hoe meer word en is wat hy/sy deur die 

Skepper en Herskepper van die lewe bedoel is om te wees. Al probleem met 

hierdie soort van ideaalstelling is natuurlik dat dit baie mooi klink, 

maar op die ou end word hierdie bedoeling of doelwitte so breed, edel en 

grensloos dat dit van weinig praktiese nut vir enige godsdiensonderrig 

is. Dis amper •n tipe kontemporere teologiese benadering waarin die eind

doel 1 n soort p1etisme het wat hoogstens gestrewe na kan word, maar in 

effek onmeetbaar en onbereikbaar is. 

Kerklike onderrig kan nooit maar net 1 n pakkie informasie wees wat vir 

jongmense aangebied word waarmee hulle besluit wat hulle daarmee wil maak 

of nie. Daarom voel Dingemans (1990:59) dat die bedoeling van onderrig 

in godsdiens altyd behoort te wees om jongmense met hul volwassewording 

in staat te stel om verskillende lewensbeskouinge teenoor mekaar te kan 

opweeg; om godsdiens- en lewensbeskouing te toets aan hul werklikheids

beeld en veral om te leer hoe om derglike visies en sisteme van binne uit 

te kan beoordeel en waardeer. 

Die volgende godsdienstig-pedagogiese aspekte is in die lig hiervan vir 

Dingemans (1986:118-132) uiters belangrik in die proses van leer glo : 

1 Ge1oofsgemeenskap. Om te leer glo vind altyd in die konteks van 1 n 

bepaalde geloofsgemeenskap plaas. Hoe individueel en persoonlik die 

geloofsweg en geloofsresultaat ookal mag wees, geloof ontstaan altyd 
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in 'n geloofsgemeenskap. Geloof word gevoed deur 'n gemeenskap. Ge

loof bestaan uit 'n gemeenskaplike ervarings, wat gei'nterpreteer 

word, oorgelewer word en lewend gehou word in vieringe, prediking, 

gebed en allerhande vorme van aktiwiteite. 

"Er steekt natuurlijk een duidelijke bron van conflicten in deze 
spanning tussen ind iv idue le be leving en gemeenschappe l ijke vormge
wing. Religieuze instituten hebben de neiging om de geloofsinhouden 
vast te leggen, terwijl individuen de behoefte hadden om het geloof 
op hun eigen wijze te be/even. In sommige tijden hebben de religieuze 
instituten grote macht om hun zienswijze met gesag op te leggen aan 
hun !eden. Tegenwoordig is een mondige en plurale maatschappij leggen 
gelovigen grote nadruk op hun eigen geloofsbeleving en is er veel 
minder aandacht voor de 'offic ie le' kerk leer, ook al proberen sommige 
religieuze instituten hun leer weer op allerlei wijzen door te zetten 
en op te l eggen'' . 

In opvoeding gaan dit nie net om sosialisasie (oorneem van waarde

patrone van 'n gemeenskap) nie, maar oak om 'n emansipasie (op 'n eie 

selfstandige wyse leer omgaan met die waardepatrone) 

2 Nabootsing en identifikasie. 'n Mens leer glo deur nabootsing, nie in 

die sin van 'n slaafse navolg of kopiering nie, maar 'n nabootsing 

wat moet lei tot 'n eie selfstandige ontdekte vorm van glo, vertrou 

en liefhe. Daarom speel identifikasie-figure so 'n belangrike rol in 

enigeen se godsdiensvorming. 

3 Vertroue. Godsdiens kan nie bestaan sander 'n basis vertroue nie."Ge-

loof ontstaat uit de wisselwerking tussen God en mens en word bemid

deld door menslijke instituten als het gezin, de geloofsgemeenschap 

en die daarb ij horende hu lpmidde !en". 

Leer-glo in praktyk beteken ook om in aanraking te kom en kennis te neem 
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van godsdfens, vera1 soos Jou ouers dft be1eef en oordra. In •n gesin 

vind 1 n groat deel van die oordra spontaan plaas. Netso belangrik is dit 

om te onthou dat elke leeftyd eie geloofsvoorstellinge het (Vossen 1989: 

118-130). En 11 mensen blijven in hun leven beelden•stormers• en beelden•

bouwers•. Men kan dus niet in de kjnderjaren al het goede beeld van God 

meegeven, dat een mensenleeftjjd meegaat. In elke perjode moeten de oude 

beelden vernjetjgd warden en moet er gezocht warden naar njeuwe beelden 

... geloofopvoeding moet dus sorgen 1 flexibele 1 geloofsvoorstellingen aan 

te dragen ... geloofsopvoedjng is helpen bij het vjnden van beelden en 

he lpen b ij het afbreken van bee lden 11 (Dingemans 1986: 128-129). 

In ge1oofsopvoeding word oak •n stuk 'doen• ge1'mp1fseer, daarin dat "ge

loof blijft niet beperkt tot vertrouwen en inzicht. Dit befnvloedt ook 

het •gedrag• en het 1 handelen 1 
••• omdat alle leren een interactjoneel 

proces is, ontkomt men er niet aan, dat de lerende vooral dat leert wat 

de •omgeving• als leerstof aanbiedt en wat hij zelf al denkend kan ver

werken. Hjj kan wel 1 kritisch 1 met de aangeboden leerstof omgaan, maar 

hij kan het niet leren zonder milieu. In al le leren zjt een element van 

socjalisatie, het binnebrengen van leerlingen jn een waardepatroon of 

kultuurkring 11 (:130-131). 

Miskien is deel van die dilemma dat die ideaalstelling vir geloofsvorming 

(kategese) nie in praktyk realiseer nie, soos Sardis {1980:23) dit stel 

"while it is possible to teach children something in a vacuum (even in 

the re 1 igious field} it is not possible to develop and educate them in 

a vacuum. £ducat fon occurs through .people interacting. 0 ld and young 

educate each other. Educatjon js a process of growth and development of 

155 



all who are involved in the specific relationship. Religious education 

is the same kind of relationship-occurence. The four partners involved 

are the family, the church, the school and the young people themselves". 

Na 'n lang diskoers oor die verskillende benaderings en beskouings oor 

christelike godsdiensonderrig, bly dit 'n waar woord wat Lee (1977:8) per 

geleentheid gese het, in 'n antwoord op die vraag na die godsdiens onder

rig wat ons nou nodig het, en hy gese het "the religious education which 

the future receives will be basically the religious education we forge 

today. We are cal led to be the prophets who wi 11 make the tommorrows, and 

if we fail in the prohet ic vis ion and in the prohet ic here-and-now 

practice, we will have failed the future". 

2.2 In 'n Ned. Geref. Kerk milieu 

Hoewel daar nerens 'n duidelike prakties-teologiese teorie oor kategese 

in die kerklike geskrifte funksioneer nie, leef dit in die denkwereld van 

die kerk dat kategese gerig is op die toekoms in terme van by die dominee 

in die belydenisklas te kan wees, sodat die regte geloofskeuse gemaak kan 

word met die oog op belydenisaflegging (Gerber 1994:221-222). Met ander 

woorde 'n tipe evangelisasiekategese waar die klem op die geloofskeuse

moment val, sonder dat daar werklik 'n geloofsvormingsproses plaasgevind 

het waarin die adolessent geleer het om as gelowige geestelik selfstandig 

te kan funksioneer in sy bepaalde lewenskonteks (situasie). 

Al bestaande riglyn vir kategese in die kerk, is 'n skrale doelstelling 
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wat in Kerkorde Artikel 50 geformuleer is, wat bepaal dat kinders van die 

gemeente onderrig meet word in die Woord van God en die leer van die 

kerk. Die doel van hierdie onderrig is 11 dat hulle gelei moet word tot 

vol le lidmaatskap van die Kerk, met al die regte en verantwoordelikhede 

daaraan verbonde 11
• Verder word dan oak gese dat kategese die amptel ike 

onderrigtaak van die kerk is aan sy dooplidmate en buitekerklikes, met 

die oog op aflegging van belydenis van geloof ... en in hierdie onderrig 

meet daar absolute eenvormigheid wees in elke gemeente volgens 'n vaste 

patroon (De Hart 1979:9). Hierdie doelstelling het met verloop van tyd 

veroorsaak dat daar 1 n dogmatist iese werk likheidsvervreemding in die kerk 

ontstaan het (vergelyk 1:14) en op sinodale vlak waar aan die probleem 

aandag gegee moes word, het allerhande reflektiewe uiteenlopenhede (ver

gelyk 1:11) waar ~lkeen vanuit sy eie verwysingsraamwerk, vermoe en ver

staan van praxis en teorie probeer reflekteer (alles behalwe 'n absolute 

eenvormigheid, nie dat so iets moontlik is in die diversiteit tussen ge

meentes in dieselfde kerktradisie nie). Dit het veroorsaak dat daar 'n 

digotomie oor die teorie en praxis van kategese in gemeentes ontstaan het 

wat in 'n pragmatisme verval het waarin elkeen vanuit die eiesoortigheid 

en diversiteit van hul gemeentes ideologiee gaan skep het wat na hulle 

mening werk, ongeag die teologiese (teoretiese) denkpatroon of konteks 

daarvan (vergelyk 1:16 en 126). 

2.2.1 'n Historiese denkproses oor kategese 

In 'n kort oorsig oar die stukkie geskiedenis van kategese in die 

Ned. Geref. Kerk, is dit duidelik dat dit tot hede nag steeds probeer 
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handhaaf is binne die konteks van die Gereformeerde tradisie (verge

lyk 2:143) met die klem op wat Rummery die sogenaamde tradisionele 

fase (vergelyk 2:200-203) noem of in woorde van Burgess •n tipies 

tradioneel-teologiese benadering (vergelyk 2:205) waar die klem val 

op die kennis oordrag van die Bybelse waarhede. 

Reeds in Jan van Riebeeck se tyd is ender leiding van die sieke

trooster Willem Wijlant die patroon van die kerk in Nederland hier 

voortgesit, waar kategese hoofsaaklik in die hande van die ouers en 

die skool gelaat is, terwyl die dominees die nodige toesig gehou het 

en die k i nders Sondagmi ddae voor die kategi smuspreek ondervra is 

(Botha 1985:37). Met die eerste sinode in 1824 is besluit dat diegene 

wat lidmaat van die kerk wil word, deur die dominees onderrig moet 

word in die Bybelse geskiedenis, die geloofs- en sedeleer, en (vir 

die wat dit kon verstaan) in kerkgeskiedenis. Die eerste katkisasie

boek van Borstius het in 1827 verskyn (:38). Onder die Engelse bewind 

is met die eerste Sondagskool in 1844 begin met die bedoeling om 

kinders te leer lees en skryf en in die kategismus te onderrig. Selfs 

na 1962 met die totstandkoming van die A lgemene Si node was die 

patroon van kerklike onderrig nog maar steeds vanuit 1 n konfessionele 

benadering van die jeug (vergelyk 1:17 en 74-77) met steeds die een

sydige kognitiewe leerteorie van die reformasie (vergelyk 1:20 en 27-

28). En onderrig in die model is uitsluitlik 1 n rasionele saak, waar

deur van leerlinge verwag word om met sekere leerinhoude op hoogte te 

wees en om dit as waar te aanvaar. In die teorie staan leerstof sen

traal e~ word as onfeilbare waarheid oorgedra van die wat weet na die 

wat nie weet nie. Sedertdien was daar heelwat veranderingspogings om 
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leerboeke meer gebruikersvriendelik te maak en pogings om kategese al 

meer volgens bepaalde didaktiese beginsels te laat slaag (Botha 1985: 

124-133) ... maar heelaas veranderinge wat nie noodwendig enige ver

nuwing in kategese na vore gebring het nie, behalwe dat kategese 

daardeur net nog meer gereglementeer is en die praxis en teorie daar

van al meer van mekaar vervreemd geraak het (vergelyk 1:1-6). 1 n Mens 

kan nie vanuit 1 n pragmatiese vertrekpunt die probleem benader, waar

in dit gaan om 1 n "praxis kritiese" benadering van die praxis, sander 

om ook te vra na wat die teologiese (akademiese) aard van die 

probleem is nie (vergelyk 1:7-8). 

2.2.2 'n Teorie van kerklike onderrig 

Hoewel daar 1 n hoogste doel en ook meer spesifieke doelstellings vir 

kategese geformuleer is, bly dit tog opvallend hoedat die ideaalstel-

1 ing vir kategese eintlik maar in wese neerkom op die voorbereiding 

tot die aflegging van belydenis van geloof (Kerkorde 1991:151-154). 

Dit is ook baie duidelik in die reglementering hiervan op watter wyse 

die skoolsheid met kategese veronderstel word, daar word byvoorbeeld 

in die kerkorde oor kategese verwys na kategeseskool; die onderhoof

de; kategetiese onderwys; kategeselesse; kategese handboeke; leergang 

van kategese ens. (:151-152). 

2.2.2.1 Die doel van kategese 

Vir die Algemene Sinode is die hoogste doel van kategese en ook 
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vir alle kerkwerk, volgens die tipiese gereformeerde tradisie 

(vergelyk 2:143) die eer en verheerliking van God (Agenda Algemene 

Sinode 1986:175). Hiermee word dan verstaan dat God verheerlik 

word, wanneer sy Woord bekend gemaak word; wanneer kinders tot 

geloof kom; wanneer ons hulle by Jesus uitbring; wanneer ons hulle 

kennis en begrip van die Bybel gee; hulle van die Here leer; die 

wil van God aan hulle bekend maak en hulle geestelik toerus. En 

omdat dit in die kategese eitlik oor Godgaan, moet elke kategese

les 'n ontmoeting met die lewende Here wees wat deur sy Woord na 

die kinders toe kom om hulle van sy liefde te verseker en hulle 

te leer (Botha 1991:41). 

2.2.2.2 Spesifieke kategese doelstellings 

Hierdie spesifieke of naderliggende doelstellings vir kategese 

geld oorkoepelend viral ~ie gedifferensieerde afdelings van die 

kategese, en word soos volg beskryf (Agenda Algemene Sinode 1986: 

175): 

Om in die kerk van Christus katkisante deur onderrig te begelei 

tot: 

1 kennis van, liefde tot en diens aan God; 

2 kennis van die Woord van God, sy ontstaan en kenmerke; 

3 gelowige aanvaarding van die waarhede van die Skrif; 

4 kennis van die kerk se belydenisskrift~; 

5 ontdekking van eie geestelike identiteit as verbondskind in 
die koninkryk van God; 
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6 persoonlike geloofs- en liefdesverbintenis aan Jesus Christus, 
die Here; 

7 kennis van die kerk - sy lewe werk en geskiedenis; 

8 volwaardige en getroue lidmaatskap van die Ned Geref Kerk; 

9 uitlewing van christelike menseverhoudings; 

10 'n Skriftuurlike standpunt in etiese sakei 

11 openbare belydenis van geloof en toegang tot die nagmaal; 

12 'n lewenswyse wat 'n Godverheerlikende getuienis lewer. 

Behalwe hierdie kategesedoelstellings is ook vir elke ouderdoms

groep spesifieke en onderskeie doelstellings sowel as sillabus

doelstellings uitgewerk. 

2.2.3 Jternuwingmoontlikhede 

By die onlangse Algemene Sinode is die volgende uitgangspunte vir 

vernuwing in kategese aanvaar (Agenda Algemene Sinode 1994:137-139): 

1 Die vernuwing van die kategese van die gemeente begfo by die 
vernuwing van die gemeente. 

2 kategese is deel van die totale proses van geloofsvorming van die 
verbondskind. Met geloofsvorming word bedoel die totale proses 
waardeur die kind daartoe kom om die Here te ken, lief te he en 
te dien. Dit sluit dus alle persone, invloede en prosesse in wat 
bewustelik of onbewustelik daarby betrokke is of betrek word. 

3 Ge loofsvorming vind primer fo dfo ges in en ge loofsgemeenskap 
plaas. Dit is die fondament waarop kategese moet voortbou. 

4 Kategese is deel van die kerk se geloofsonderrig. Alhoewel die 
kategese in belydenisaflegging 1 n afsluiting vind, word die lid
maat deur sy hele lewe betrek in die kerklike onderrig. 

5 Kategese is die s istemat fose toerusting van die kind in sy ge
loofsgroe i op die basis van die belydenis van die kerk. So word 
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ook die suiwer leer van die kerk oorgedra en gehandhaaf. 

6 Die kategese moet •n holistiese benadering tot die kind he, dit 
beteken die handhawing van die eenheid van die kognitiewe, affek
tiewe en konatiewe dimensies. Kategese staan volledig binne die 
sisteem van die gemeente. 

7 Kategese is gerig op die verbintenis met Christus en sy kerk. Dit 
is die omgang met die Woord; persoonlike geloofsoortuiging; kennis 
van die leer van die Ned Geref Kerk; volhardende geloofslewe. 

8 Die formele (kerklike) kategese loop tans uit op die openbare be
lydenis van die geloof. Dit impliseer: die geloofsvorming word nie 
afgesluit by die openbare belydenis van geloof nie. Geloofsvorming 
is 'n deurlopende lewenslange proses; Openbare belydenis kry sy 
betekenis vanuit 'n daaglikse en deurleefde belydenis wat berus 
op die omgang met die Woord. 

Die AJK probeer in hul verslag aan die sinode die idee vestig dat 

daar naas 'n langtermyn vernuwingspoging (toekomstige vernuwing) ook 

'n deurlopende vernuwing in kategese behoort te wees veral in terme 

van die rol wat ouers, die gemeente en kategete in die verband speel. 

Vervolgens dan 'n kort opsomming van die sg. deurlopende vernuwing: 

1 Vernuwing in die rol van die ouer word gesien in gesinsbediening 
en programme om ouers te help toerus om hul verbondsverantwoorde-
1 ikhede teenoor hulle kinders te kan nakom. 

2 Vernuwing in die rol van die gemeente word gesien vanuit die ge
dagte dat die kind 'n lidmaat in die gemeente is en nie maar net 
na die kategese en jeugaksies 11 verwys 11 kan word nie, maar •n reg
matige plek in die lewe van die gemeente behoort te kry. 

Grater erns moet ook met die inter-generatiewe aard van die ge
meente gemaak word. Dit is nie net die jeug wat die volwassenes 
nodig het nie, maar die volwassenes het oak die jeug nodig. 

Van allergrootste belang is dat die jeug ook as indiwidue benader 
sal word en dat daar 'n persoonlike betrokkenheid van ander rol
modelle sal wees. 

3 Vernuwing in die rol van die kategeet word gesien in terme van 
iemand wat die primere faktor in kategese is wat die sukses van 
kategese kan bepaal, daarom behoort daar deurlopend aandag gegee __ 
te word aan kategete se vorming en toerusting. 

162 



Die toerusting moet naas die vorm'ing van die kategeet se geeste-
1 ike lewe, veral gerig wees op sy vermoe om 'n persoonlike ver
houding met die katkisante in sy groep te bou. 

Kategese moet die vaardigheid ontwikkel om geloofsonderrig nie 
bloat as die kognitiewe oordrag van kennisinhoude te benader nie, 
maar as proses wat op holistiese wyse geskied. 

In kategese gaan dit primer om die katkisant se omgang met die 
Woord van God. Dit vereis dat die kategeet as voorganger die 
nodige vaardighede van Bybelhantering sal he. Soos byvoorbeeld die 
hermeneutiese aspek van Skrifhantering 

In die lig van wat die AJK gedoen het oor kategese was hul voorstel 

aan die Sinode dat daar in 'n mindere of meerdere mate tog •n her-

strukturering van die kategese sal moet plaasvind (:138-139 en Prins 

1993:81-93). Maar dan met die volgende in gedagte: 

1 Die kategese is tans (nog) •n kontakgeleentheidwat die kerk met 
80% of meer van sy skoolgaande dooplidmate het. Daar bestaan nog 
'n sekere tradisie ten opsigte van kategesebywoning. Dit kan egter 
betwyfel word of hierdie tradisie nog baie lank sal voortbestaan. 
Dit is dus noodsaaklik dat hierdie kontakgeleentheid so ingerig 
sal word dat die dooplidmate dit bloat op grand van eksterne 
redes, soos die plig wat deur ouers opgele word, sal bywoon nie. 

2 Daar sa l u i ters vers i gt i g te werk gegaan moet word sodat die 
tradisie van kinders wat op 'n Sondag na die kategese gaan, nie 
deur die kerk self tot niet gemaak word nie. Die feit dat die 
tradisie wel nog in •n groot mate bestaan, moet benut word om van 
die kategese meer as net 'n tradisie te maak. 

3 Die belangrikste kontak wat •n groot getal dooplidmate met die 
oordrag van die evangelie het, bestaan tans in hulle bywoning van 
kategese. Waar hierdie geleentheid hoofsaakl ik bestee word aan die 
meer kognitief gerigte oordrag van kennis inhoude, beteken dit dus 
dat hulle 'n baie eensydige kennismaking met die evangelie beleef. 
As die gemeentebediening nie daarin slaag om sulke kinders aan 'n 
breer spektrum van kontak met die evangelie bloat te stel nie, kan 
die kategese nie maar met hierdie katkisante voortgaan asof alles 
in orde is nie. Daar sal dus ernstig gesoek moet word na maniere 
waarop kategese-geleenthede ingespan kan word in die proses om die 
k inders in 1 n 11 ge loofseko logie 11 te betrek. Dit sa l beteken "dat die 
gemeente op veel meer gekoordineerde en individueelgerigte wyse 
die kategese en gemeentebediening moet bedryf. 
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4 Terwyl kategese tans oar 'n tydperk van 10 jaar met 'n redelike 
eensydige onderr igmetode met die katk isant bes ig is, sa l daar 
waarskynlik wee gesoek moet word waarlangs die benadering meer 
holisties kan plaasvind. Dit sal ender andere beteken dat: 

a. dat daar 'n aansienlike reduksie in leerstof plaasvind; 

b. maniere van omgang met die Skrif benut sal word waarin daar 
meer geleentheid vir die affektiewe en konatiewe leer sal 
wees, en die leerplan minder rigied sal wees en daar veel meer 
beweegruimte vir die persoon van die kategeet sal wees. 

5 Omdat die bedoeling van kategese primer die onderrig in die leer 
van die kerk is, mag die leerinhoud nie verskraal word nie. Dit 
moet, sy dit dan op 'n ander manier van aanbieding, nag steeds tot 
sy reg kom. 

6 In die lig van die groat belang van die kategese vir die kerk in 
sy geheel ten opsigte van die opbou van die kerk, die deurgee van 
die suiwer leer aan die jong geslag en die eenheid van die kerk, 
is dit noodsaaklik dat die vasstelling van die basiese leerinhoude 
en die goedkeuring van die basiese materiaal deur die Algemene 
Sinode geskied. 

2.2.4 'n Teologiese refleksie van die vernuwing 

Dit bly steeds 'n vraag of vernuwing op die bogenoemde voorskrifte-

1 ike manier wel kan plaasvind. Wat ek die meeste in die benadering 

mis, is dat daar nerens 'n ideaalstelling of kategetiese bedienings

model of - filosofie (teorie) gefomuleer is in terme van wat met die 

vernuwing bereik wil word nie. Hier is in elk geval oak so 'n ver

strengelde toerie-raxis verhouding dat 'n mens in die deurlees daar

van nie seker is wat vernuwe moet word nie ... die praxis se idee oar 

die teorie (status quo) of die teorie wat op 'n sekere gewysigde 

manier by 'n ge-antisipeerde praxis moet aanpas. Sou dit wees wat 

Prins (1995a:24) bedoel met die sprongwat daar van teorie na praktyk 

in kategese gemaak sal moet word, om vernuwing reg te kan aanpak ? 
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Die idee van vernuwing klink baie gereformeerd in die pynlike manier 

waarop dit gereglementeerd voorgeskryf word, sodat in die proses geen 

jota of titel van die tradisie verlore moet gaan nie, maar nerens is 

daar enige ontvriesingpoging van die status quo nie. Die holistiese 

benadering wat bepleit word, le eerder in die hele benadering waarop 

probeer word om alles te vernuwe sonder dat enigiets werklik ver

ander. Daarom waarskynlik dat daar onder dieselfde noemer sulke uit

eenlopendhede is. Neem byvoorbeeld die stelling dat die hoogte doel 

vir kategese die eer van God is, maar in dieselfde asem word dan met 

dit waarskynlik in gedagte gese, dat die doel van kategese is primer 

die totale proses van geloofsvorming van die verbondkind .•• wat af

sluit by openbare belydenis van geloof; of die doel is primer die 

onderrig in die leer van die kerk; of primer die katkisant se omgang 

met die Woord van God; of die kategeet as primere faktor wat die 

sukses van kategese kan bepaal. 

Na my mening word veranderinge aan bepaalde riglyne (doelstellings) 

verwar met vernuwing in kategese (hieroor meer in hoofstuk 4) en ook 

nerens word vernuwing verstaan as 1 n resultaat van 'n relevante of 

kontekstuele teologie oar kategese nie. En met kontekstuele teologie 

dan bedoel om 'n verbinding te probeer le tussen die Christelike ge

loofstradisie en die samelewingskeuses wat gemaak moet word. Relevan

sie word bereik deur die interpretasie van die samelewingsituasie en 

'n aksie wat lei tot 'n verandering van die situasie wat tot geloof

saak gemaak word. As die sinode (kerk) nie kontekstueel gaan dink oor 

kategese nie, gaan hy van sy relevansie op hierdie gebied inboet. 

Maar netso noodsaaklik is dit dat kontekstuele teologisering moet 
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plaasvind binne die raamwerk van •n refleksiewe teologie, anders sal 

sy geloofsuitsprake (aksieteoriee) die gevaar loop om tot ideologiee 

verhef te word wat bepaalde normatiewe waarde kry. (Wolfaardt 1993:6-

12). Na my mening, een van die tipies gereformeerde sondes van die 

verlede, waar geformuleerde dogmas van die kerk •n bepaalde kanoniese 

status verkry (vergelyk 1:1-16). 

2.2.5 'n Tienerondersoek 

Vervolgens dan 1 n kriptiese verslag van 1 n gedragwetenskaplike ver

werking (De la Rey 1991:1-182) van die 11 tienerondersoek 11 wat deur die 

Algemene Sinodesitting van die Ned Geref Kerk in 1986 gelas is met 

die oog op 1 n empiriese navorsing oar moontlike vernuwingsmoontlik

hede in die kerk se bediening aan sy jeug (Agenda Algemene Sinode 

1986: 615 en vergelyk oak 1:3). Oar die moontlike verstaan en be

doeling van bogenoemde sinodale opdrag, het ek reeds in hoofstuk 1 

(vergelyk 1:1-30) van hierdie proefskrif enkele teologiese refleksies 

probeer doen. 

2.2.5.1 'n Gedragwetenskaplike benadering 

In sy inleidende opmerkings motiveer De la Rey die noodsaaklikheid 

van die empiriese ondersoek deur die kerk as •n 11 nodige bestek

opname om in die geval tieners se stand van godsdiens te bepaal 

en in die proses die kerk te help in die verstaan van sy e ie

soort ige bedieningspatroon aan hulle11 (De la Rey 1991:1). Sy be-
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doeling is ook om 'n gesprekvoering oor die tieners in die kerk 

aan die gang te sit (:168). Die skrywer skets dan sekere maat

skaplike, politieke en ekonomiese scenarios ten opsigte van 'n 

snel veranderende (agteruitgaande) Suid Afrika en watter invloed 

dit op tieners se ouerhuismilieu en op hulle as lidmate van die 

kerk het (:4-5). In die lig van die scenarios en hoe die skrywer 

die sinodale opdrag verstaan het, het hy toe die volgende vrae ge

formuleer om as basis te dien van die tienerondersoek: 11 hoe beleef 

die t iener die NG Kerk godsdiens; hoe ervaar hu l le herder 7 ike ver

sorging; hoe beoefen hulle godsdiens; watter waardes is vir hulle 

belangrik; het hulle vertroue in die toekoms van Suid Afrika; is 

hulle toekomsgerig; is hulle bereid om in die huwelik te tree; is 

hulle bereid om self eendag kinders te he; hoe beleef hulle 

kategetiese onderrig; in watter mate is hulle by jeugbedrywighede 

betrokke en hoe s ien hu l le hu l ouers ? 11 
(: 5) 

2.2.5.2 Die doelstellinge van die verslag 

Vir die skrywer van die verslag was die bottelnek in die ver

werking van die resultate van die ondersoek, die behoeftes en 

voorvereistes wat die eindgebruikers aan die navorsingsbevindinge 

gestel het (:6). Omdat die benaderingswyse dikwels ook die eie

soortigheid bepaal van die resultate wat verkry word, het die 

skrywer om 'n 11 omnibus 11 bevrediging van sy geformuleerde eindge

bru i kers se behoeftes te verseker, die vol gen de versk il 1 ende doe 1-

ste l l i nge van die ondersoek geformuleer: 
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1 'n Berekende poging om die groot hoeveelheid inligting wat met 
die tienerondersoek verkry is, so volledig moontlik in 'n for
maat wat so bondig as moontlik is, wetenskaplik te ontleed, te 
vertolk en weer te gee (:6). 

2 Die data so te ontleed dat alle ander eindgebruikers, en nie 
net vakkundiges nie, van die resultate en gevolgtrekkings ge
bruik kon maak (:7). 

3 1 n Soeke na al gemene ten dense wat ten ops i gte van die Ned. 
Geref. Kerk as 1 n gehee 1 ge 1 d, maar ook 1 n soeke na meer 
spesifieke tendense wat op belangrike subgroepe binne die kerk 
betrekking het (:7). 

4 Die daarstelling van brondata wat gebruik kan word vir kerk
vernuwing, liturgiese en erediensvernuwing asook besinning 
oor, die beplanning en daadwerklike doen van aksiestappe wat 
regstellings in die kerk tot gevolg kan he (:7). 

Samevattend kan dit gestel word dat die oorkoepelende doelw;t van 

die verslag 111 n wetenskapUke ontleding en vertolking van die 

datastel is wat met die tienerondersoek van die Ned. Geref. Kerk 

verkry is en die besk ikbaarste 77 ing van prakt iese in l igt ing 

aangaande die t iener in die Ned. Geref. Kerk" (: 7). 

2.2.5.3 N avorsingsmetodiek 

Van 'n 11 multidissiplinere span" is gebruik gemaak om die Ned. 

Geref. Kerk tienerondersoek te beplan, te koordineer en uit te 

voer. Ten opsigte van die ter sake navorsingmetodiek is besluit 

op 'n wetenskaplike ontleding van die datastel van die tiener

ondersoek. En met 11 wetenskaplikheid 11 is veronderstel. 'n logiese 
. ,;;-. .... 

beredenering van gegewens, die gebruik van ter sake en beproefde 
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metodes, stelselmatige ontleding van gegewens, handhawing van 

objektiwiteit vir sever dit moontlik is en 1 n aanbieding van ge

gewens en gevolgtrekkings op so 1 n wyse dat ander buitestanders 

die professionele gedrag van die vakkundige(s) wat by die verskil

lende fasette van die navorsingsprojek betrokke was, sou kon 

kontroleer, indien nodig (:8). 

Die algehele indruk wat verkry is, was dat die wetenskaplike 

metodiek van die ondersoek grotendeels deeglik verantwoord is en 

dat die steekproef van tieners as verteenwoordigend van die 

tienerbevolking van die Ned. Geref. Kerk beskou kan word en dat 

dit ten opsigte van een sleuteleienskap merkwaardig met die 

algemene bevolking van blanke tieners in Suid Afrika ooreenstem 

(:14).·Wat die vraelyste self betref, het veral die gesindheids

vrae 1 n interpretasieprobleem opgelewer omdat die sleutelpersoon 

wat die navorsingsvrae en die rekenaarprogram opgestel het om dit 

te verwerk, oorlede is voordat dit 11 ontfout 11 kon word (:8). Dit 

het die skrywer van die verslag genoodsaak om 1 n eie denkstrategie 

te ontwikkel en oak 1 n eie benaderingswyse te volg in die ver

werking en vertolking van die data van die ondersoek (:15). Die 

bepaalde statistiese metodiek wat die skrywer gevolg het was van 

frekwensietabelontledings (kruistabelering). 

2.2.5.4 Omtrent die tieners in die ondersoek 

Altesaam 55% van die tieners wat by die ondersoek betrek is, was 
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dogters en die res seuns. Gemiddelde ouderdom van die steekproef 

was 14 jaar 8 maande (vroee adolessente). Die meerderheid was wel 

gedoop maar het nog nie belydenis van geloof afgele nie. Altesaam 

36,5% was uit stede en 57,7% uit landelike omgewings. Die oorgrote 

meerderheid kom uit huisgesinne waar beide ouers leef en nog ge

troud is en by hul ouers inwoon (:25). Die meerderheid tieners in 

die ondersoek ontvang kategetiese onderrig op Sondagoggende. Binne 

die bestek van •n maand vergesel die meeste tieners hul ouers 2 

tot 4 keer na eredienste (:26). 

Min tieners in die ondersoek het naskoolse onderrig in kultuur

akt iwiteite ontvang en is daarom skept ies daaroor. Wat ander vorme 

van vryetydbenutting en besteding betref, is werklik net die by

woning van maats se verjaarsdagpartytjies enigsins noemenswaardig. 

Volgens die tieners wend min tieners hulle op sulke partytjies tot 

seksbedrywighede (:31). 

Tieners se gesindheid met betrekking tot vryetydsbesteding en 

kerklike bedrywighede is ook ontleed. Die bevindinge dui daarop 

dat tieners gunstig ingestel is wanneer so 1 n geleentheid, hetsy 

kerklik of ten opsigte van vryetyd, aan tieners die geleentheid 

bied om met hul portuurgroep afsonderlik te verkeer. Sodra die 

homogeniteit van •n portuurgroep verbreek word, is tieners minder 

geesdriftig oor sulke byeenkomste (:31). 
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2.2.5.5 Tieners en die kerk 

Tieners voel dat hulle graag meer vir hul gemeente wil doen, maar 

is dikwels onseker oar wat van hulle verwag word of wat hulle wel 

mag doen (:135). Hoewel tieners hul gemeentes as nie te groat be

leef nie voel baie van hulle eensaam en alleen in die gemeente en 

ken baie min ander gemeentelede. Volgens die skrywer wil dit voor

kom asof min diepgaande interpersoonlike verhoudinge tussen lid

mate en in die besonder tieners bestaan. Die gevolg hiervan is dat 

interpersoonlike ondersteuningsnetwerke onder lidmate oak nie na 

behore benut kan word nie (:156). Tieners beleef oak dat mense in 

die gemeente maar ongemaklik bymekaar lyk of dalk skaam en vreemd 

vir mekaar is (:157). 

Meer as die helfte van die tieners beleef dat kerk- en god~diens

betrokkenheid by hulle maats onbevredigend is of selfs ontbreek 

(:156). Die kommervraag is of hierdie waarneming •n refleksie van 

die eie belewenis is of van die ander ... as dit dan na maats ver

wys, watter invloed het dit op die eie belewenis. 

Uit die ondersoek wil dit voorkom asof tieners kategese beter by

woon as eredienste, volgens die skrywer omdat daar waarskynlik 

kontrole by die kategese uitgeoefen word (:34). Ojt kan natuurljk 

ook wees dat tfoners kategesebywonjng bloot as plaasvervangend vfr 

enjge eredjensbywonjng beskou, veral jn gemeentes waar daar nje 

vfr 11 Uenergerjgte~· eredje_nste spesfffok voorsfonfog voor gemaak 

is nfo (JV). 
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Uit die ondersoek blyk dat tieners in die Ned. Geref. Kerk oor

wegend gunstig ingestel is teenoor hul kerk, spesifieke gemeente 

asook woonbuurt. Hierteenoor het die meerderheid tieners aangedui 

dat hulle in 'n siklus van vier Sondae, drie tot vier eredienste 

en vier kategeseklasse bywoon terwyl hulle na twee tot drie TV

godsdiensprogramme kyk (:37). 

Dit kom voor asof tieners wat nie hul gesinne na eredienste ver

gesel nie, dikwels probleemtieners word. Minder van hulle is gees

driftig oor die kerk en plaaslike gemeente. Na verhouding oorweeg 

ook meer van hulle om die kerk te verlaat en by ander kerke of 

godsdienstige groepe aan te sluit. Hulle is ook minder genee om 

kategese ~y te woon en traag in die beoefening van •n eie persoon-

1 ike godsdiens. Wat verder kommerwekkend is, is dat beide leraars, 

ouderlinge en diakens geneig is om minder kontak met hierdie sub

groep te he (:38). Dis baie vreemd dat tieners wat juis verkies 

om eerder saam met hu l protuurgroep eredienste bywoon, as prob leem 

tieners beskryf word. Dit kan natuurlik ook wees dat die tieners 

wat dee/ van hierdie subgroep is, van diegene is wat beleef dat 

die kerk waarin ek grootgeword het, nie meer relevant is nie {JV). 

Die erediens, gebed, Bybelstudie en jeugaksiebetrokkenheid kom nie 

by tieners tot hulle reg nie. Daarom te verstane dat die kerk nie 

in alle opsigte na behore funksioneer nie. Die tieners se gesind

heid is goed maar daadwerklike christenskap (die daad) is gebrek

k i g (: 38). 
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2.2.5.6 Tienerhouding teenoor die lewe 

'n Persoon se houding of gesindheid teenoor 'n bepaalde saak of 

aangeleentheid word omskryf as sy of haar gereedheid om positief 

(gunstig) of negatief (ongunstig) daarop te reageer of andersins 

'n neutrale standpunt daarteenoor in te neem (:42). 

Wat ti eners se houd i ng teenoor die l ewe betref, is vera l twee 

hooftendense in die ontledings aanwesig. Die eerste hiervan is 

positief en dui veral lewensterreine aan waarop tieners selde 

noemenswaardige probleme ondervind ..• byvoorbeeld die sinvolheid 

van 'n mens se lewe; waarom lewe ek; kommer oor die toekoms; mense 

wat luister na jou probleme; 'n onseker toekoms ontmoedig my om 

kinders te he. Ten opsigte van die eerste drie dui die bevindinge 

daarop dat godsdiensbeoefening en -meelewing in die Ned. Geref. 

Kerk nag rigtinggewend invloed op die lewens van die meerderheid 

tieners uitoefen. Wat die vierde betref is by tiener die bereid

wi 11 igheid om in die kerk van gespreksgeleenthede gebruik te maak 

as die lewe hulle kwel (:44-45). 

Wat die ongunstige hooftendens betref is daar veral drie aspekte 

wat kommerwekkend is. Een uit elke twee tieners ondervind moeite 

om tussen reg en verkeerd te onderskei. Een uit elke twee tieners 

ondervind 1 n mate van wantroue in hul medemens. Hierdie gebrek aan 

vertroue kom by meer dogters as seuns voor, waarskynlik as gevolg 

van die grater kwesbaarheid van die dogters. Orie uit elke vyf 

tieners voel dat omstandighede vir die jeug in die Suid Afrika 
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slegter word (:45). 

Twee aspekte om van kennis te neem, is die remedierende uitwerking 

wat kategese op tieners se gesindheid teenoor die lewe het en die 

bevorderlike uitwerking wat dit het as tieners dikwels hulle ouers 

na eredienste vergesel (:45). 

2.2.5.7 Tienerhouding teenoor waardes en godsdiens 

1 n Waarde word omskryf as enige eienskap, toestand of toedrag van 

sake wat deur 1 n mens nagestreef word, deur horn of haar aangeprys 

word en wat as baie nuttig en wenslik beskou word (:46). Hierdie 

is na~uurlik •n gedragwetenskaplike siening van waarde. En die 

probleem met hierdie siening van waarde, is dat dit baie naby aan 

hedonisme grens (JV}. 

Die meeste tieners in die Ned. Geref. Kerk is toekomsgerig en wil 

dit noukeurig beplan en streef daarna om sekere doelwitte in die 

lewe te bereik. Hulle is oak trots op die kultuur en tradisies van 

hul eie mense en wil daarvolgens lewe (het die tieners die ant

woord h ierop verskaf in terme van wat hu lle gedink het die groot

mense graag sou wou hoor ... anders hoe word dit bepaal, volgens 

watter norme, JV). Maar in terme van die praktiese belewenis daar

van, slaag die minderheid daarin om dit reg te kry. Hulle vind dit 

dus moeilik om kultuur te beoefen en tradisies na te volg en te 

handhaaf ( :47) 
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Oor die a 1 gemeen het die ti eners in die ondersoek 1 n f yn aan

voe ling vir ander mense. Die meerderheid van hulle het 'n behoefte 

om na ander mense op te sien en ook om te sien, nie tenkoste van 

ander sukses te behaal nie en ander se sienings in ag te neem. Tog 

blyk die tieners ten opsigte van die praktyk hiervan meer geneig 

om selfgerig te wees (:49). 

Min tieners is materialisties ingestel. Die meerderheid glo dat 

rykdom en besittings nie 'n mens se status as mens bepaal nie 

(nogal •n wereldvreemde siening of dalk weer •n vroom antwoord 

soos hu lle dink die vraeste llers sou wou hoor ?, JV). Oor seks 

voel die meeste dat dit 'n privaat aangeleentheid is waaroor die 

kerk niks te se het nie. Wat die nakom van reels betref, voel die 

meeste tieners dat •n bepaalde situasie die antwoord hierop bepaal 

in plaas van vooropgesette reels. Tog beleef hulle dat nakom van 

reels of ombuiging daarvan ter wille van bepaalde doelwitte •n 

morele teenstrydigheid is. Hulle sal dit nie ter wille van van 

prestasie doen nie, maar welter wille van persoonlike vooruitgang 

(bevestig dit die vroom siening oor rykdom en status hierbo ?, 

JV). Volgens die skrywer is •n moontlike verklaring hiervoor, dat 

prestasie in die samelewing betekenis kry as dit deur die medemens 

as prestasie beoordeel word. Vooruitgang, daarenteen, is 'n per

soonlike saak en hiervoor is die meerderheid tieners bereid om die 

reels te buig (:51-52). Of die tieners of die skrywer is hier 

bes ig met 1 n onderske id tussen 1 n pr ivaa t et iek en 1 n sos ia le 

etiek te probeer regverdig .•. en dit kan tog nie {JV). 
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Die meerderheid tieners vertoon •n gunstige ingesteldheid teenoor 

algemene leierskap in die kerk en teenoor die geloofwaardigheid 

van die predikant. Maar een uit elke vier tieners ondervind in 'n 

mindere of meerdere mate probleme met leierskap. Dit kom veral 

meer by dogters en die jonger tieners voor (:54). Binne hul ouer

huis beleef tieners soms 'n probleem met die "voorbeeldigheid" van 

gesagsfigure in hul lewe, veral die van hul vader. Ook maats bly 

1 n verleentheid en voel dat daar ruimte vir verbetering is (:166). 

Dit blyk tog dat die meerderheid tieners se betrokkenheid by die 

kerk gemotiveer word vanwee die feit dat hulle nie hul meerderes 

teleur wil stel nie (:166) 

2.2.5.8 · Tieners se belewenis van hul kerk 

Uit die ondersoek wil dit tog voorkom asof kategese daarin slaag 

om tieners te leer om die Bybel te gebruik en te aanvaar en om die 

leer van die kerk en geloofswaarhede te verstaan. Die meerderheid 

tieners het 1 n probleem met die verdeeldheid tussen die verskil

lende kerke in ons land, daarom behoort volgens die skrywer, kerk

eenheid hoe prioriteit te geniet (:58). 

By die grootste meerderheid tieners bestaan redelik verwarring en 

oningeligtheid oor die belydenisskrifte van die kerk, waarskynlik 

as gevolg van die wyse waarop dit in die kategese en eredienste 

hanteer word (:62). Hierdie stelling (gevolgtrekking} is tog 'n 
* lynregte weerspreking van die vorige ... kan dit (JV}? 
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Uit die ondersoek blyk dat die meeste tieners 'n optregte behoefte 

aan godsdiens het en nie begerig is om dit net vir die skyn te be

oefen nie. Maar namate tieners ouer word, is al hoe meer van hulle 

geneig om te beleef dat die kerk nie genoegsaam belangstelling in 

hul godsdienstige behoeftes toon nie. Veral tienermeisies voel 

sterk hieroor (:63) 

Wat eredienste betref beleef tieners oor die algemeen predikante 

se preekstyl en liturgiese aangeleenthede as gunstig hoewel hulle 

wil he dat die dominees meer oor praktiese probleme moet preek. 

Die meerderheid ontken dat hulle eredienste bywoon omdat ouers dit 

van hulle verwag of omdat daar in die kategese kontrole oor gehou 

word (:113). Tieners voel oorwegend dat hulle in die erediens leer 

hoe om teenoor ander mense op te tree, dat dit hul lewe verander 

en help om twyfel oor geloofsake uit die weg te ruim (:114). Veral 

tienergerigte eredienste en wisselvorme van eredienste vind groat 

b yv al ( : 115) . 

2.2.5.9 Omtrent tieners se kategese 

Tieners beoordeel kategese oor die algemeen gunstig veral ten op

sigte van die interpersoonl ike verhouding tussen kategete en 

tieners; die manier waarop kategese aangebied word; en die ver

trouingsverhouding wat hulle met kategete beleef. Ondanks hierdie 

gunstige kommentaar het tenminste twee uit elke vyf tieners gese 

dat k-ategete verstaan hulle nie; dat wat kategete in kategese leer 
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nie ooreenstem met hoe hulle gedurende die week lewe nie en dat 

kategete nie met probleme vertrou kan word nie. 'n Waarskynlike 

rede hiervoor is dat kategete nie toegerus genoeg is in die 

hantering van tienerprobleme nie. Dit geld veral vir die hantering 

van tienerdogters se probleme (:84). 

Hoewel tieners kategese geniet, voel hulle dat dit nie op die 

patroon van skoolonderrig aangebied moet word nie. Hulle voel ook 

dat kategetiese onderrig meer prakties gerig moet wees en dat hul 

meer geleentheid vir gesprek en deelname aan die kategese gebied 

moet word ( :85). 

Sommige tieners in die ondersoek het laat blyk dat hulle kategese 

bywoon omdat hulle moet en nie omdat hulle wil nie; dat van hulle 

besluit het om na afhandeling van kategese in elk geval nie ere

dienste gaan bywoon of kerklik wil inskakel nie; dat die nagmaal 

nie juis veel geesdrif by hulle wek nie en dat hulle ook nooit 

voorberei vir kategese nie. Sou dit dalk die rede wees vir die 

onbevredigende erediensbywoning van tieners en swak godsdiensbe

oefening ( :85) ? Miks ien moet ek eerder vra of dfo 11 sommige" wat 

hier na verwys word, uHefodeUk dfogene word wat na belydenis van 

geloof aflegging wegraak .•. miskien omdat die kerklike onderrig 

proses niks aan die gebrek aan motivering of belangstelling kon 

doen nie of omdat die tieners in elk geval ten spyte van alles nie 

wou betrokke raak nie (JV} ? 
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2.2.5.10 Samevatting 

Uit die tienerondersoek blyk dit dat wat tieners betref, kom die 

swaartepunt van lidmaatskap van die Ned. Geref. Kerk eerder in die 

plattelandse gebiede soos grater en kleiner dorpe, kleinhoewes en 

plase voor, as in die stedelike gebiede (:170). Daarmee maak die 

skrywer die aanname dat die Ned. Geref. Kerk stadig maar seker sy 

invloed op die tiener in die stad prysgee. Dis asof die kerk besig 

is om die geloofstryd in die stad te verloor (:170). 

Tieners se gesindheid teenoor die kerk is oar die algemeen baie 

gunstig. Hoewel daar baie van hulle is wat dink om die kerk te 

verlaat as dit nodig word of wat onseker oar hulle voortgesette 

lidmaatskap daarvan is (:171). 

Dit het in die tienerondersoek aan die lig gekom dat die meerder

heid tieners ten dele die plek van aanbidding vanaf die kerkgebou 

na die ouerhuis verskuif het - 1 n plek waar meer informeel verkeer 

word en waar minder beheer oar godsdiensblootstelling uitgeoefen 

word. Dit wil oak voorkom asof die band tussen tieners en die kerk 

redelik onbevredigend is en dat tieners die kerk hiervoor verant

woordelik hou (:172). Tieners se gesindheid teenoor die kerk word 

deels bepaal deur die gehalte en gereeldheid van die herderlike 

versorging wat hulle ontvang (:176). 

Alhoewel baie tieners bereid is om met ander mense oar die Here 

en oar gcfdsdiens te praat, doen minder as 30% dit in praktyk 
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{:173). Netso is die verwagting by·tieners wat tans onbetrokke is, 

maar kerklik betrokke wil raak, baie hoer as die werklike getal 

tieners wat tans by kerklike bedrywighede ingeskakel is {:174). 

Volgens die skrywer blyk dit uit die ondersoek dat die rol wat 

tieners in die kerk vervul, naamlik die van gelowige, dooplidmaat 

en teikenindividu vir kategetiese onderrig, te vaag omskryf is en 

'n te beperkte inhoud het, wat meebring dat die tiener min insig 

in godsdiensbelewenis het en dus geleenthede om diensbaar aan die 

Here en aan die kerk te wees, nie maklik raaksien nie {:176). 

Hoewel tieners op die meeste vrae oor die prediking oorwegend 

gunstig reageer, is dit duidelik dat baie tieners allermins gees

driftig hieroor is. Vir 25% van hulle is die dominee se taalge

bruik te moeilik terwyl net helfte van die tienergehoor in die 

prediking doeltreffend benut word. Minder as 30% tieners verstaan 

sonder meer wat dominees in hulle preke probeer se. Verder voel 

hulle ook dat die slegte ten koste van die goeie in die prediking 

oorbeklemtoon word. Nogtans kan gese word dat dit uit die onder

soek geblyk het dat tieners se beweegrede vir erediensbywoning 

suiwer is {:179-180). Hoewel erediensbywoning vir baie 'n gunstige 

uitwerking op hul verhoudings en manier van lewe het, is daar ook 

van hulle wat voel dat hulle selde 'n boodskap kry waarmee hul as 

christene die week tegemoet kan gaan {:182). 
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2.2.6 'n Teologiese refleksie 

Die dilemma van hierdie ondersoek le in die diskrepansie tussen dit 

wat die sinode met die opdrag bedoel het (vergelyk 1:1-18) en dit wat 

die navorser(s) vanuit hul eie verswysingsraamwerk daaronder verstaan 

het en toe empiries gaan (probeer) toets het (vergelyk 2:166-180). 

Die sinode gee 1 n opdrag dat 1 n wetenskaplike ondersoek gedoen word 

van tienerlidmate se belewenis van die kerk se bediening veral ten 

opsigte van onderrig (didache), diensbetoning (diakonia), prediking 

(kerugma), herderlike sorg (pastoraat) en gemeenskap (koinonia) 

(Notule Algemene Sinode 1986:615). 1 n Opdrag wat geformuleer word 

vanuit 1 n teologiese verwysingsraamwerk om die effektiwiteit van die 

kommunikatiewe handelinge in die konteks van gemeentetieners te gaan 

toets na aanleiding van die volgende vrae wat gevra is op grond van 

'n vorige tienerondersoek en statistiese gegewens uit kerkspieel: 

"Ken ons nog die tiener ? Kan ons aanneem dat hy nog aan diese1fde 

verander1ikes vashou? Hoedanig het die verander1ike in sy 1ewe da1k 

verskuif sodat die kerk ook sy metodes van bediening behoort aan te 

pas?" (Agenda Algemene Sinode 1986: 170-171). 

Hoewel 'n sogenaamde multidissiplinere span die opdrag kry om te be

plan en uit te voer, word die navorsingstaak om een of ander rede 

uitgevoer en verwerk deur sosiaal-wetenskaplikes en daarna vanuit 1 n 

gedragwetenskaplike perspektief verslag oor gedoen. 

Die een groot probleem hiermee is dat sosioloe en sielkundiges 

(sosiaal-wetenskaplikes) 1 n empiriese ondersoek gaan doen vanuit hul 
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eie teoriee en nie vanuit 1 n perspektief van teologiese teoriee, soos 

wat die aanvanklike bedoeling van die sinode was nie. By die· oor

skakeling van •n sosiaal-wetenskaplike ondersoek na 1 n teologiese 

refleksie duik dan allerhande grondige probleme op. So kan kategorie

foute gemaak word wat tot verkeerde verstaan kan lei. Want kategoriee 

waarin sosiaal-wetenskaplike teoriee gegiet is, verskil van die van 

teologiese teoriee. Verder is dit 1 n vraag vanuit watter teologiese 

teorie oor die empiriese gegewens geref lekteer behoort te word of 

watter dogmatiese locus ter sake is of watter teologiese benadering 

(Pieterse 1992a:17) ? 

Nog •n probleem is die van rangorde. In bogenoemde ondersoek was die 

sosiaal-wetenskaplike aanpak eerste gedoen en die teologiese moet nou 

daaronder of daarnaas gerangskik word. Op die wyse word ontoelaatbare 

afhanklikheid geskep in die sin dat praktiese teologie afhanklik ge

maak word van •n sosiaal-wetenskaplike ondersoek omdat dit vir die 

analise en beskrywing van d1e praxis van religieuse kommunikatiewe 

handelinge nou volledig van ander wetenskappe afhanklik is (:17). So 

word die praktiese teologie gedwing om interdissipliner te werk in 

die sin dat metodes en teoriee uit ander wetenskappe oorgeneem moet 

word en om binne die eie vak te gebruik (vergelyk 1:66-67). 

1 n Prakties-teologiese ondersoek gaan nie om die ondersoek van gedrag 

nie, maar van menslike handelinge. Ook nie om afsonderlike aspekte 

van hierdie handelinge nie, maar om die intensionele totaliteit van 

die religieuse handelinge sodat die normatiewe kern en die godsdiens

etiese vulling van die handelinge ook in die kollig kan kom (:21). 

182 



Vervolgens dan enkele kritiese opmerkings oor die gedragwetensklap-

1 ike verslag van bogenoemde tienerondersoek: 

1 Die navorser waarsku hoe maklik 'n navorser se eie vooropgestelde 

doelwitte die resultate van 'n ondersoek kan beinvloed (De la Rey 

1991:15) en dan doen hy presies juis dit omdat hy vanwee bepaalde 

praktiese probleme ten opsigte van die omvang van die ondersoek 

en die afsterwe van die opsteller, genoodsaak was om 'n eie denk

strategie te ontwikkel (:14). 

2 Die doelwitte wat met die verslag beoog is, was om al le moontlike 

lesers, hetsy vakkundig of populer tevrede te probeer stel (:6-7), 

maar nerens word die vrae getoets wat die sinode in sy opdrag as 

sodanig gestel het nie. 

3 Gevoltrekkings wat in sekere hoofstukke gemaak word, byvoorbeeld 
11 by die grootste meerderhe id t ieners bestaan rede l ik verwarring 

en oningeligdheid ... as gevolg van die wyse waarop dit in die 

kategese hanteer word" (: 62) en 11 dat wat kategete in die kategese 

leer nie ooreenstem met hoe hulle gedurende die week lewe nie, en 

dat kategete nie met probleme vertrou kan word nie" (9;84) word 

weer in 'n ander hoofstukke weerspreek, byvoorbeeld "kategese het 

•n remidierende uitwerking op die gesindheid van tieners" (:21) 

en "tieners beoordeel kategese oor die algemeen gunstig .•. dat 

dit vir hulle baie beteken" (:84). 

4 Die gevolgtrekkings waartoe die navorser in die verslag kom, 
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streak byna nooit met wat algemeen in die literatuur oar tieners 

bekend is nie, wat na my mening daarop dui dat of tieners in die 

ondersoek die vrae geantwoord het socs wat hulle gedink het die 

opstellers wou he hulle moes, of die navorser het sy eie voor

opgestelde gevolgtrekkings telkens in die resultate ingelees of 

waarskynlik nie 'n behoorlike literatuurstudie oar tieners gedoen 

nie ? 

5 Dikwe 1 s word 11 sweeping statements" gemaak sander dat navors ings

resu ltate die stelling ondersteun, byvoorbeeld "die kerk is besig 

om die geloofstryd in die stad te verloor" (:170), maar hoekom ... 

omdat meer tieners in die platteland aan die ondersoek deelgeneem 

het ? "Baie van die tieners dink om die kerk te verlaat" (:171) 

maar in die res van die verslag word oral vertel van die al

gemeen gunstige gesindheid van tieners teenoor die kerk. "Tieners 

kry se lde iets in eredienste om die week mee tegemoet te gaan" 

(:182), maar uit die statistiek is dit duidelik dat tieners ge

reeld kerk toe kom omdat hulle self wil en dat dit •n gunstige 

uitwerking op hulle verhoudings en manier van lewe het ..• hoekom 

dan so ? 

Na aanleiding van die verslag, was die kommer van die sinode blykbaar 

ongegrond, en kan die kerk die status quo bly handhaaf met waarkynlik 

enkele verstellings (veranderings) ... bietjie meer informele ere

dienste, meer moeite met huisbesoek, meer moeite met enkele tiener

probleme doen, meer informeel ens. 
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So 'n tipe ondersoek ..• met sulke resultate ••• dit terwyl daar in 

die teologiese besinning in teorie sowel as praktyk geworstel word 

met die relevansie van hoe om die kommunikatiewe handelinge van die 

evangelie in 'n eietydse gees en lewensgevoel van byvoorbeeld adoles

sente so te kan interpreteer dat hul geestelik selfstandig as lidmate 

(as geloofsvolwassenes) binne die konteks van die plaaslike gemeente 

kan funksioneer ..• dit kan tog nie bekostig word nie, nie finansieel 

of teologies of wetenskaplik nie ! 

2.3 In 'n gemoderniseerde samelewing (konteks) 

Die kerk moet kontekstueel wees, of so nie inboet aan relevansie. Maar 

die kerk is nie teologie nie, maar het wel daarmee te make. Om konteks

tueel te wees, het die kerk ook ander insigte as net teologiese insigte 

nodig, mits hierdie insigte nie te gou normatiewe waarde kry as synde 

teologiese uitsprake nie. Die vraag bly: wie maak met behulp van welke 

maatstawwe u it, hoe breed of sma l die kontoere van die konteks moet wees. 

Natuurlik bepaal die betrokke teoloog (navorser) dit, omdat ons 'n groot 

deel van ons eie ervaring, ons konteks, ons eie voorverstaan van die 

Skrif en sy boodskap met ons saam neem as ons na die Bybel luister. 

Daarom is refleksiewe teologie so noodsaaklik wat selfkrities rekening 

hou met die eie verbondenhede en beperkinge in die interpretasie van die 

samelewingsituasie (Wolfaardt 1993:10-12). 

Vervolgens dan 1 n prakties-teologiese refleksie op watter invloed die 

modernisering van die samelewing het op die kerk se relevansie in sy 
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teologie en praxis ten opsigte van kerklike onderrig aan veral adoles

sente. 

•n Mens sou kon se dat die modernisering van die samelewing die afgelope 

paar dekades gelei het tot 'n burokratisering van die samelewing, •n ont

persoonliking van die mens en 1 n toenemende sekularisasie waarmee gods

diens en kerk te doen gekry het. Die modernisering was veral gekenmerk 

deur 1 n rasionele benadering van alles, vandaar dan oak die toenemende 

plurarisering (differensiasie) en spesialisasie in die samelewing. Wat 

in effek gebeur het was aan die een kant 1 n verdwyning van tradisionele 

godsdiens via sekularisasie en aan die ander kant die voortbestaan van 

godsdiens in 'n ander vorm. Teen die agtergrond hiervan word praktiese 

teologie dan deur Heitink (1993:18) gesien as handelingswetenskap wat met 

empiries-geori.enteerde teologiese teorie van die bemiddeling van die 

christelike geloof in die praxis van die moderne samelewing werk. Wat dan 

eintlik impliseer die komplimentere samewerking van 'n hermeneutiese, 

empiriese en kritiese metode wat kan lei tot 'n 11 integratiewe praktiese 

theologie 11
, soos Heitink dit noem (:93). Differensiasie as gevolg van 

modernisering van die samelewing, en gepaardgaande individualisering, 

privatisering en verselfstandiging van sektore van die publieke lewe, vra 

terselfdetyd oak na gedifferensieerde praktiese teologie. Vanuit die be

middel ing van die christelike geloof dien die sfere van individu, kerk 

en samelewing dan as afsonderlike handelingsvelde binne hierdie gedif

ferensieerde teologie (:93). Om dan voorsiening te maak vir hierdie 

integrasie en differensiasie, definieer Heitink (:94) integratiewe 

praktiese teologie as 'n ondersoek volgens 'n hermeneutiese, empiriese 

en kritiese wg en vanuit die perspektief van die differensiasie van 
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godsdiens en samelewing die bemiddeling van die christelike geloof in die 

persoon like lewe (op mikro v lak ten ops igte van die individu via 1 n 

antropo logiese benadering in die weg van bewuswording gerig op die 

individuele christendom), die kerklike lewe {op meso vlak ten opsigte van 

die sosiale verbande (groep} via •n ekklesiologiese benadering in die weg 

van die kommunikatiewe handelinge gerig op die kerklike christendom) en 

die maatskaplike lewe {op makro vlak ten opsigte van die samelewing via 

•n diakonologiese benadering in die weg van die maatskaplike aksie gerig 

op die publieke christendom) (:94). 

Daarom sal ook oor kerklike onderrig in Suid-Afrika al meer gedink moet 

word binne die raamwerk van 1 n groeiende pluralisme veral in terme van 

verskeidenheid van godsdienstige en kulturele groepe. Want in hierdie 

pluralisering in die samelewing kom in 'n grater verskeidenheid van 

waardes en norme en geloofsoortuigings tot uitdrukking (Heitink 1993:47). 

Dit kan ook 1 n verk il in spiritua 1 iteit en ge loofsbe lewing binne die

se lfde kerkgemeenskap tot gevolg.he (:259). 

In sy definisie dan oor pluraliteit, verwys Heitink (:268) na die ver

skynsel dat in dieselfde kerklike gemeenskap 'n mens tradisionele, 

moderne en kritiese gelowiges kan teekom, elkeen met sy eie wereldbeeld, 

godsbeeld, mensbeeld en kerkbeeld, wat lei tot 'n permanente diskussie 

oor die waarheidsvraag. In praktiese teologie moet in so 'n pluralistiese 

situasie gesoek word teenoor polarisasie, na 'n nuwe moontlikheid van 

konflikorganisasie en 'n soeke van konsensus op 'n weg van versoening. 

In die gesprek hieroor dan die volgende begripsverheldering (Van Wyk 
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1992:322-323): 

1 Die begrip pluralisme dui op 'n veelheid van selfstandige 11 groepe 11 of 

11 groeperinge 11 in 'n samelewing. Hierdie groeperinge kan byvoorbeeld 

etnies, polities, ekonomies of godsdienstig van aard wees. 

2 Godsdienstige pluralisme is waar verskeie groepe of individue vanuit 

elke denominasie as gevolg van 1 n algemene verbondenheid aan God, in 

interaksie met mekaar verkeer. Binne hierdie interaksie respekteer 

die verskillende godsdienstige groepe mekaar se geloofsoortuigings en 

probeer aktief saamwerk om hul eie godsdienstige perspektiewe te ver

breed. 

3 Godsdienstige pluraliteit is waar verskillende godsdienstige groepe 

bloat langs mekaar bestaan, sander enige interaksie, samewerking of 

enige gesamentlike aktiwiteite. 

4 Godsdienstige ekumenisiteit het te doen met die institusionele of 

individuele pogings om eenheid te bewerkstellig tussen verskillende 

godsdienstige groepe. 

5 Kultuur het te make met •n groep se bepaalde denk- en gedragspatrone. 

Dis •n menslike konstruksie, •n bepaalde lewenswyse wat •n sekere 

groep mense deel en wat ontstaan het in 1 n bepaalde omgewing en van

uit 1 n bepaalde geskiedenis. 

6 Kulturele pluralisme is waar verskillende kulture binne •n gemeenskap 
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mekaar as verrykend aanvaar. 

Kerklike onderrig vind altyd binne die konteks van een of ander kultuur 

plaas. Dit wil se die boodskap van kerklike onderrig word ge1ntegreer 

vanuit 'n bepaalde kultuur met sy eie waardesisteem. Volgens van Wyk 

(:323-234) kan kultuur dan in die volgende vyf subsisteme verdeel word: 

1 Ekonomies. Mense se manier om 'n ekonomies bestaan te maak is uiters 

belangrik vir die verstaan van 'n bepaalde kultuur. Hierin speel fak

tore soos tegnologiese ontwikkeling, verdeling van rykdom, arbeids

etiek en die waarde wat aan materiele besittings geheg word, 'n be

langrike rol. 

2 Ideologies. Dit het te doen met 'n sisteem van geloofsgoedere ten 

ops i gte van die ver l ede, hede en toekoms. So het die l ewens en 

wereldbeskouing van Christene 'n bepaalde funksie in die vorming van 

hu l ku ltuur. 

3 'n Sisteem van interpersoonlike verhoudings. 

4 'n Sosiale struktuur, dit wil se 'n sisteem van groepsinteraksie. 

Hier is van belang faktore soos rolverdeling van mense, die status 

van mense en die aksent op individuele of groepsbelang. 

5 'n Politieke sisteem waarin dit gaan om interne en eksterne beheer. 

Die bestaan van wette en toepassing daarvan, "die aard van bestuur, 

kontrole ... is hier ter sake. Dit is so dat godsdiens aan 'n kultuur 
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sekere sin en betekenis gee oor doelw~tte en waardes, maar net so kan 

kultuur ook sy bepaalde swakhede oordra op die godsdiens wat beoefen 

word. Soos die klag dat ons in Suid-Afrika onder die dekmantel ~an 

godsdiens, apartheid en rassisme gesanksioneer het. 

In Brittanje was daar in die laat tagtiger jare 'n redelike debat aan die 

gang gewees oor watter model die geskikste vir godsdiensonderrig op skole 

(:328-330). Volgens die konfensionele model is die taak van godsdiens 

onderrig om kinders in te lei in 'n godsdienstige tradisie met 'n bepaal

de geloofsbelydenis en sekere morele en godsdienstige waardes. Daar teen

oor wou die fenomenologiese model kinders inlei in menslike ervaringe en 

godsdienstige begrip in openheid en persoonlike outonomie. Daarom het 

hulle gevoel dat die oordra van godsdienstige waardes en belydenisse die 

verantwoordelikheid van die godsdienstige gemeenskap en nie die van gods

diensonderrig op skool is nie. 

As gevolg van drastiese veranderinge in die samelewing en 'n groeiende 

pluralisme, is die ou konfensionele model al meer vervang deur 'n 

fenomenologiese model. Die probleem hiermee is dat kinders nou van alles 

en nog wat oor verskillende godsdienste leer, maar van hul eie ••• of 

tenminste van die Christelike, weet hulle die minste. Dit terwyl die 

onderrigproses ook te doen het met waardes en persoonlike identiteit as

ook met geloofsvorming - alles dinge wat nodig is vir 'n werklike open

heid teenoor ander geloofsoortuigings. 'n Openheid teenoor die geloof van 

ander vereis 'n sekerheid oor 'n mens se eie identiteit en geloof. Daar 

bestaan nie so iets soos totale en onbegrensde openheid nie, maar die be

doel ing is om eerder oop te wees vir verandering en nuwe ervarings on-
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danks jou eie oortuigings. 

Lee (1988:57-124) is van mening dat godsdienstige pluralisme nuttig is, 

omdat dit voorsiening maak dat elke godsdiens in die mosa1ek van gods

dienste tog 'n besondere plek beklee. Dit bied ook aan ons perspektief 

op en waardering vir ons eie godsdienstige oortuiging. Maar is ook nood

saak l ik om my van my eie eensydighede te oortuig en 'n korreksie op 1 n 

verandering van my eie standpunte mee te bring. 

Van der Ven (1982:148-155) is van mening dat in teologiese pluralisme van 

benaderings (intra-tea Togiese p Tura 1isme) 1 n a lledaagse verskynse l geword 

het, maar daarmee saam is daar ook, wat hy noem •n "pluralisme ad extra" 

( Tewens- en were1dbeskou1ike p1ura1isme), 'n pluralisme van lewens- en 

wereldbeskouinge, waarin teologie as teorie van die christelike geloof, 

respektiewelik as teorie van verskillende godsdienste, bestaan naas nie

christelike, nie-godsdienstige lewens- en wereldbeskouinge. 

In die "pluralisme ad extra" word praktiese teologie nie net gekonfron

teer met 'n pluralisme van lewens- en wereldbeskouinge nie, maar ook met 

1 n pluralisme van waardes en norme. Dit vra dat praktiese teologie, nie 

net met hierdie beskouinge in gesprek sal tree nie, maar ook 'n bydrae 

sal lewer oor byvoorbeeld godsdienstige onderrig wat nie 'n soort eks

klusiwiteit opeis of met 'n universele geldigheid probeer werk nie, maar 

eerder 'n oop bydrae sal wees, wat wensenlik onaf is, intrinsiek by

voegings en wysigings toelaat wat veranderbaar is ... natuurlik sonder 

om aan 'n relatiwisme of wille~eur u;tgelewer te wees. Dis juis wat die 

hedendaagse handelingsteoretiese benadering tot praktiese teologie met 
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sy kommunikatiewe handelinge poog om reg te kry. 

Wat die 11 intra-teologiese pluralisme 11 betref, waar binne byvoorbeeld 

praktiese teologie verskillende benaderinge (strominge) naas en soms 

teenoor mekaar funksioneer, le die oplossing in hierdie pluralisme nie 

in 'n sinergisme van al die verskillende strominge nie (vergelyk 1:84-

85), maar eerder in 'n refleksiewe teologiese benadering wat 'n kritiese 

selfbewyssyn en 'n relasie tussen teorie en praxis handhaaf wat nie in 

'n pragmatisme of idealisme verval nie (Wolfaardt 1993:23). 

2.4 Vanuit 'n hermeneutiese perspektief 

Omdat daar aan die gesprek oor kerklike onderrig vanuit verskillende 

wetenskappe deelgeneem word (vergelyk 1:65-70), is met inagneming van 

ontwikkelinge op die gebied van die wetenskapsteorie, handelingsteorie 

en teologie - tot die gevolgtrekking gekom dat die snypunt (raakvlak) van 

al hierdie ondernemings kommunikatiewe handelinge is. Daarmee is 'n punt 

van kontak bewerkstellig tussen teologie en ander wetenskappe, elk vanuit 

sy eie perspektief (Wolfaardt 1993:30). 

Volgens Prins (1993;85-86) veronderstel die vraag na die kerklike onder

rig van tieners 'n kommunikatiewe handeling, wat moet plaasvind tussen 

Evangelie, tiener en kerk waarin almal in die proses volledig deelnemers 

in die gesprek word. Miskien moet 'n mens dit anders formuleer ..• die 

uiteindelike gesprek wat in kerklike onderrig moet ontstaan, is die tus

sen die sinode (kerk} se interpretasie van die Evangelie en die jongmense 
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se interpretasie daarvan binne hul eie konteks (JV). En so 1 n gesprek 

veronderstel 1 n bepaalde hermeneutiese (verstaans) proses by beide ge

sprekgenote, wat meer is as net hoe die evangelie aan die jongmens ge

kommunikeer moet word, sodat hulle die relevansie daarvan vir hul daag

likse lewe kan sien (Prins 1995a:27). 

As kerklike onderrig dan •n kommunikatiewe handeling is, moet in dieself

de asem ook gevra word na die hermeneutiese proses wat in die handeling 

ter sprake is. Nou is dit so dat "klassieke hermeneutiek" in teologie 

sigself nog altyd net besig gehou het met die metode van Skrifverklaring 

in terme van "hoe verstaan ek wat ek lees 11 (Dingemans 1991:69). In meer 

resente ontwikkelinge van hermeneutiek in wysbegeerte, sosiale wetenskap

pe en teologie, val die klem al meer op verstaans- of begripshande1ing 

wat volgens 1 n bepaalde hermeneutiese sirkel (spiraal ?, JV) plaasvind. 

Hierin word dan bepaalde patrone van interpretasie onderskei, wat vanuit 

die huidige situasie as 11 sin 11 gewer funksioneer en toegang gee tot 'n 

praxis van glo en handel. Anders gestel, die vraag is nie net 11 hoe ver

staan ek wat ek lees nie11
, maar daar moet ook in die begripshandel ing 

gevra word na 11 wie doen wat en waarom11
, in hoe die christelike geloof 

binne 1 n bepaalde lewenskonteks verstaan word (Heitink 1993:192-194). 

Daarom kan 1 n mens nie anders om in diese 1fde asem te vra in watter mate 

sou dee 1 van die prob 1eem van kerk like onderr ig n ie da 1k as gevo 1g van 

•n di1e11111B in die hermeneutiese verstaansproses wees, wat aan1eiding gee 

tot die vervreemding wat daar op 1 n stadium tussen kerk en sy doop 1idmate 

(tieners) ontstaan nie. 

Binne 1 n geloofsgemeenskap, waarbinne 1 n tiener dan sy kerklike onderrig 
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behoort te ontvang, gaan dit immers om die verstaan en uitleef van Skrif

beginsels wat in kommunikasie met mekaar saam verstaan word vir die lewe 

in eie konteks. Random die Woord is die gemeente dus in 'n kommunikatiewe 

handelinge op God, op mekaar en op die samelewing betrek. Oaarom het die 

kommunikatiewe handelinge juis ten doel om onderlinge begrip, konsensus 

oor die normatiewe betekenis van die Skrif en optrede daarvolgens te be

werk. Oit het 'n opbou en uitbou van die gemeente ten doel: ook die wel

syn van mense tot eer van God en •n groei tot volwassenheid in Christus 

volgens die ideaal van God se koninkryk. So bou Christus sy gemeente op 

deur sy Gees wat die ampte, prediking, pastoraat, kategese en sakramente 

(al le kommunikatiewe handelinge, soos diakonia, marturia ens.) in diens 

neem vir sy werk (Pieterse 1992b:46). 

Hierdie insig het gegroei uit 'n historiese aanloop, socs wat oor die 

jare oak 11 anders 11 nagedink is oar die hermeneutiek, byvoorbeeld: 

1 Friedrich Schleiermacher (1768-1834) kom met 'n nuwe hermeneutiek 

vorendag wat se dat naas die objektiewe wetenskaplike vastelling van 

die betekenis van 'n teks, is daar ook 'n subjektiewe verstaanswyse 

van die teks. 'n Teks doen iets aan elke leser, ek verstaan dus eers 

'n teks reg as die teks my verander. Oit gaan met ander woorde nie 

net om uitleg alleen nie, maar ook om toepassing (:91) en die be

tekenisgewing daaraan deur die leser en of hoarder. 

2 Hierna het Wilhelm Dilthey (1833-1911) nog verder gegaan en gese dat 

dit nie net gaan om uitlegre~ls vir 'n teks nie, maar om 'n uitleg 

van die mens in sy bestaan as sodanig; om 'n uitleg en interpretasie 
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van die mens self in die konteks van .sy geskiedenis (:72). 

3 Hans-Georg Gadamer se antwoord hierop was dat elke mens intu1tief 1 n 

band en verstaansverhouding tot dinge, diere of mense het. Met ander 

woorde ons ken ons wereld op die wyse waarop ons dit interpreteer. 

Elke mens verstaan of lees dus die Bybel vanuit 1 n bepaalde 11 Vor-Ver

standnis11 wat berus op 1 n eerste indruk (:73-76). En eers as teoloe 

hul eie konteks goed verstaan, is hulle gereed om hermeneuties in ge

sprek te tree met die konteks van 1 n teks. Dit is •n hermeneutiese 

insig dat ons die oomblik as ons in kontak met die teks kom, in ver

houding tot die teks te staan kom. Die verhouding word in 1 n groat 

mate bepaal deur die invloed wat die teks in ons kultuur en tradisie 

het. Elke teks het reeds ook •n interpretasie geskiedenis ( 11 Wirkungs

geschicte11) in ons tradisie (Pieterse 1992b:64 en Heitink 1993:179-

180). Miskien die grootste beswaar teen Gadamer se hermeneutiek, is 

dat dit enige verbinding met kritiek ontmoedig (Pieterse 1993b;86). 

4 Habermas (1972-) in sy kritiek op Gadamer werk op die ou end in die 

daarste l van 1 n 11 krit iese same lewingsteorie 11
• Die bedoe ling van sy 

samelewingsteorie was om geweld uit te skakel en mense tot dialoog en 

onderhandeling te bring om hul verskille te besleg sodat die mensheid 

tot grater vryheid, ge lykhei d, universal iteit en sol idariteit kon 

kom. Sy samelewingsteorie is dus gerig op •n beter en regverdiger 

menslike samelewing. 1 n Sentrale uitgangspunt in sy teorie, is dat 

die menslike samelewing bestaan uit •n netwerk van kommunikatiewe 

handelingspatrone. Die samelewing word dan georden vanwee gemeenskap

like werklikheidsdefinisies wat tot stand kom deur kommunikatiewe 
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handelinge wat gerig is op 'n intersubjektiewe gedeelde begrip oor 

die werkl ikheid ( :89-96). In die verloop van die kommunikatiewe 

hande 1 i nge word wedersyds normat i ewe veronderste 11 i nge gemaak en 

aanvaar, al is dit slegs dat beide geregtig is op wedersydse inter

aksie. Dit dui op sy beurt weer op 'n veronderstelde ideale kom

munikatiewe situasie (Habermas 1981:101-141). Habermas sien die be

perkinge van 'n interpretatiewe benaderingswyse en wil dit met 'n 

kritiese perspektief via 'n sosiaal wetenskaplike ondersoek aanvul. 

Hy praat daarom van 'n hemeneutiese sirkel tussen filosofiese en 

empiriese teorie (Heitink 1993:181). Hieruit ontwikkel Peukert 

(1976:320) sy teologiese teorie van kommunikatiewe handelinge waarin 

die ander wetenskappe erken word en terselfdetyd aktief teen ver

nedering en vernietiging verdedig word. Hierdie vorm vir horn die 

belangrikste studieveld van 'n teologiese interaksieteorie. 

5 Werklike verstaan van 1 n teks kom daarom volgens Paul Ricoeur egter 

eers na 1 n dialooog, 'n worsteling met die teks wat 'n heen en weer 

beweging tussen ons eie tyd en die teks se konteks vereis. Die dia

loog behels vrae aan die teks, suspisie oor die waarheid wat dit ver

kondig en ook dialoog met die eksegete in kommentare en eietydse op

vattings en -teologie. In die worsteling begin die waarheid dan deur

breek. Ons het vooraf veronderstellings soos 'n eie Skrifbeskouing, 

'n kerklike tradisie, 'n sosio-ekonomiese agtergrond, ideologiese 

oortuigings, politieke voorkeure en morele houdings. Die vooroordele 

moet in 'n kritiese dialoog met die teks en ander interpreteerders 

van die teks blootgele word vir kritiek en korreksie. EeJts dan kan 

die verstaan van die teks se boodskap deurbreek en ons tot nuwe in-
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sigte kom (Pieterse 1992b:66). Hiermee is Heitink {1993:181-182) van 

mening dat die werk van Ricoeur as basis kan dien vir 1 n prakties

teologiese handelingsteorie, omdat dit in die verbinding van begryp 

en verklaar 1 n brug slaan tussen 1 n interpretatiewe en empiriese 

ondersoek. Die struktuur van die teks word dus 1 n model vir die 

struktuur van die handelinge, waardeur die hermeneutiese perspektief 

verbind kan word met die strategiese en empiriese perspektief. 

Indien daar om watter rede ooka 1 • n verstaansprobleem (hermeneutiese 

diTellmil) in die kerklike onderrig sou ontstaan, kan dit Tei tot •n ver

steuring in die nett11erk van ko111nunikatiet11e hande Tingspatrone van die 

samelewing waarbinne byvoorbeeld tieners as volwassene moet Tet11e. 

Vir Pieterse (1993a:l-34) het hermeneutiek dus te doen met die verstaan 

van die evangelie in ons eie konteks vanuit •n deelnemende perspektief. 

Dis 1 n refleksie in geloof oar geloof. Dit poog om geloof verstaanbaar 

en sinvol te maak vir die eietydse konteks, in eietydse lewensgevoel, 

denkpatrone en terminologie. Hermeneutiek het ook te doen met die ver

staan van die "eie konteks". Daarom moet die hermeneutiese interaksie 

uiteindelik tot 1 n nuwe verstaan lei, tot verandering in bestaande kon

septe en dus tot veranderende praxis lei. 

Belangrik om oak te onthou dat die leefwereld van elke gemeente op die 

au end, sy eie konkrete werklikheid in elke besondere tyd en situasie 

konstitueer. Kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie moet 

dus toegespi,,ts wees op die werk l ikheid waarin e Ike ge loofsgemeenskap 

(gemeente) verkeer. Vir kerklike onderrig om as kommunikatiewe handeling 
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te kan slaag, sal daarin oak 'n eietydse gees en lewensgevoel van die 

menslike samelewing ( en plaaslike gemeente) ge1nterpreteer moet word 

(Pieterse 1993b:8-13) 

Gesien vanuit • n hermeneutiese perspektief sou die hipotese geste1 

kon word, dat kerk 1ike onderrig daardie proses of konmunikatiewe 

hande Ting is waardeur jongmense met hu 1 voorverstaan van die 

Evange1ie, wat gevorm is deur • n manier van grootword binne • n 

bepaa1de ge1oofsgemeenskap of tradisie, in gesprek gebring moet 

word met die evange Tie in daardie jongmens se huidige 1ewens

konteks, sander dat enige vernedering of diskriminering in die 

konmunikatiewe hande1ing p1aasvind. Daarom sou die hermeneutiese 

df1enma in die huidige kerk 1ike onderrig a 11een sinvo1 opgek 1aar 

kan word in soverre die onderrig in • n hedendaagse konteks as 

konmunikatiewe {ge1oofs)hande1ing in diens van die evange1fe .•• 

as •n ontmoetingsgebeure tussen God en mens en mense onder1ing, 

kan s 1aag. 11 In di ens van die evange 1 ie 11 dan verstaan vanu it • n 

pneumato1ogiese perspektief (vergelyk 1:102-111) 

2.5 Uit verskillende teologiese perspektiewe 

In 'n paging om vanuit 'n teologiese perspektief te probeer reflekteer 

oar 11 wat 11 onderrig in godsdiens (kerklike onderrig) dan behels, skep op 

'n manier 'n eiesoortige 11 teologiese kraaines 11 van heelwat uiteenlopende 

en verstrengelde idees, met baie punte en min ente. 'n Kraaines waarin 

elke teoloog, godsdiensonderrig probeer definieer vanuit 'n eie bepaalde 
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godsdiensbeskouing, •n eie antropologie, eie lewens- en wereldbeskouinge 

en eie vakteorie. Sit by hierdie mengelmoes ook nog die invloed van •n 

bepaalde vormingsproses, bekend as "parenting" (Joy 1975:11-15), en jy 

ontdek dat oor die 11 hoe van parent ing 11 daar in die praktyk gewoon l ik meer 

as net ouers 1 n se te se, 'n rol te speel of 'n invloed te laat geld het. 

Verve lgens dan enke le teo logiese perspekt iewe oor die afge lope paar 

dekades se verstaan van onderrig in godsdiens en dan veral kerklike 

onderrig as sodanig. 

2.5.1 Knauber 

In die era toe eksegese as verstaansproses bedryf is vanuit 1 n soeke 

na die 11 Grundbedeutung 11 of etimologie van woorde, het verskeie teoloe 

ook probeer om kerklike onderrig te definieer vanuit die etimologie 

van vera l die Griekse woord 11 mTexei> 11
, wat meesta l in die Nuwe 

Testament vertaal is met 11 opvoeding 11
• In die debat het Knauber by

voorbeeld gese dat 11 KaTexei> 11 nie eintlik met •onderrig' of met •aan

vangsonderrig in die geloof• vertaal kan word nie, maar dat dit 

eerder as 'werwing vir die Blye Boodskap' verstaan meet word. Knauber 

is van mening dat die vroeere skrywers op die letterlike uitlegging 

van die stamsillabe 11 exei> 11 gesteun het en daarmee· tot die pynlike 

voorstelling van 'n didaktiese eggo tussen kateder en skoolbank gekom 

het, terwyl hy voel dat dit in 'n meer figuurlike betekenis verstaan 

meet word (Symington 1982:319-321). 
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Oak hy werk met die etimologie van "mTeX6>" waar, volgens horn, Paulus 

die woord as term gebruik om die besonderheid van die christelike 

leer op grand van die Evangelie aan te dui. Al erken Kauber dat die 

woord wel verskillende betekenis-veranderinge kan aanneem, bly die 

grondbetekenis daarvan vir horn steeds dieselfde. En definieer hy 

kategese dan as die onderrig om iemand te werf vir die Blye Boodskap; 

of as 'n onderrig om in die lewenswyse van die christen ingelei te 

word. Daarom het kategese vir horn niks te doen met 11 doktrine onder-

wysing" nie, maar eerder met 'n praktiese lewensverandering. 

2.5.2 Rummery 

Rummery, 'n Australiese opvoedkundige, probeer om die geskiedenis van 

kategese 11 diachronies 11 (historiese volgens ontwikkelingsverloop) in 

vyf verskillende fases te verdeel, na aanleiding van verskillende 

teologiese en teoretiese strominge wat tussen 1930 en 1970 kerklike 

onderrig be1nvloed het. Hiermee wys hy op verskillende benaderings

wyses wat daar met verloop van tyd in kategese was (nie al hierdie 

fases volg noodwendig op mekaar nie): (Symington 1982:326-335; Van 

Wyk 1992a:238-243) 

1. tradhionele fase, met 1 n soort 11 gebiedend 11 (meesteragtig of 

heersers) benadering, wat gebaseer is op die outoritere posisie 

van die kategeet. 

Die onderlinge verhouding van meester en leerling is streng ge
handhaaf, terwyl die onderrig die vorm van 11 teaching that" aange
neem het. Die teoretiese motivering hiervan was dat die onderwyser 
moes die waarhede van die geloof onderrig en die kind moes dit 
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leer. En die evaluering van die onderrigproses het eenvoudig gele 
in die kind se kognitiewe vermoe om kennis te kom memoriseer. Die 
klem in die onderrig was veral op doktrine en morele implikasies 
van wat mag en wat mag nie. Dikwels is die onderrig in 'n bepaalde 
geloofsbelydenis gelykgestel met persoonlike geloofsontwikkeling 

2. pedagogiese fase, wat ontstaan het uit reaksie op die voorafgaande 

fase en oak as gevolg van psigologiese en pedagogiese invloede. 

'n Benadering waar die klem val op die leerlinge wat moet leer 
(learning that) eerder as wat die onderwyser moet onderrig gee 
(teaching that). In die pedagogiese benadering het die doktrinere 
en morele aspekte van die godsdiens nog die meeste klem gekry, 
maar namate kategese ge-eksperimenteer het met benaderings wat nie 
by kategismusvrae en -antwoorde begin nie, het die aandag verskuif 
na 'n meer verstaanbare uitdrukking van tradisionele waarhede van 
die geloof. Daarom is daar ook van al hoe meer hulpmiddels gebruik 
gemaak wat in ander vakke gewerk het. Alhoewel godsdiensonderrig 
in hierdie fase veral op die Bybelse geskiedenis toegespits was, 
getuig dit nogtans van toenemende belangstelling in die Bybel. 
Daar het egter weinig belangstelling plaasgevind in die benadering 
tot die teologie, die openbaring of die kerk. 

3. kerugmatiese fase, wat sy oorsprong in die Barthiaanse teologie 

gehad het en in die kategese deur die werk van Jungmann, Colomb 

en Hofinger ge1nisieer is. 

In hierdie benadering gaan dit om die probleme random die oordrag 
van Gods Woord deur middel van die prediking en die kategese. 
Volgens Jungmann het die doktrinere en morele onderrig 'n doel op 
sigself geword, wat sodoende min van die 11 goeie nuus 11 van die 
evangelieboodskap tot sy reg laat kom het. Daarom pleit hulle vir 
'n terugkeer na die bron van Christelike prediking en onderrig, 
naamlik die Bybel. Die onderrig model verander dus hier in die sin 
dat dit nie meer 'n "teaching-" of 11 learning" is nie maar eerder 
'n "proclaiming what". Hier is 'n stadige wegbeweeg van die skool
se model te bespeur na iets van persoonlike getuienis van die 
evangelie met ander. Alhoewel daar by die onderwysers 'n nuwe 
entoesiasme ontstaan het deur die 11 herontdekking 11 van die Skrif, 
was hulle nie voldoende toegerus vir hulle taak vanwee 'n gebrek 
aan opleiding in die hantering van die Skrif. Die probleem van die 
benadering is dat die boodskap so beklemtoon is dat die situasie 
van die leerling nie voldoende in ag geneem is nie. 
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4. antropologiese fase. In die tradisionele, pedagogiese en kerug

matiese benaderings gaan dit oar die deurgee van 11 geloof wat on

veranderl ik vasstaan en universeel geldig is 11
, terwyl dit in die 

antropologiese fase gaan oar die pedagogiek van die 11 ontvanger11
• 

Hier le die belangstelling nie soseer by die suiwerheid of onaan
tasbaarheid van die Leer nie, maar by die lewensituasie van die 
ontvanger. Die taak van die kategeet is dus om die ontvanger se 
bestaanswyse in sy spesifieke situasie vir horn so te verhelder en 
te deurlig dat hy as Christen daarin kan leef. Die rol van die 
kategeet verander van 11 onderwyser 11 na 11 inisieerder 11 of 11 profeet 11 

van sy eie getuienis. Die duidelikste verandering wat egter inge
tree het, is die prominensie wat aan besprekingsmetodes as 'n vorm 
van onderrig verleen is. Dit gaan dan hier om die 11 learning how' 
en die 11 learning why' omdat die aksent geval het op die belangrik
heid van die verskillende lewensituasies van die mens eerder as 
'n bepaalde inhoud wat oorgedra moes word. Hier word oak eeder van 
'n tematiese benadering van onderrig gebruik gemaak in reaksie op 
die streng kronologiese studie van die Bybel. Kategeet en leerling 
word gepreksgenote. 

5. groepsbenadering. Die sleutelbegrip in hierdie konsep, is die 
11 dynamics of non-directed groups in extra-class or non-formal 

religious teaching11
• 

In die benadering is die waarde van groepservaring belangrik, die 
teenwoordigheid en getuienis van medegelowiges in 'n informele 
situasie dien as 'n basis vir die verdieping van vrae wat in die 
groep ontstaan. Die hoofklem le dus op die 11 eksperimentele 11 eerder 
as op die 11 instruksionele 11

• Die benadering se doelstelling met 
kerklike onderrig is 11 not conducted on the individual so much as 
on the group and interpersonal relations. Group education supposes 
less of the presence of the teacher as so le authority but more of 
his presence as guide in a fraternal relation11

• Die kategeet' en 
leerling staan in 'n diensrol teenoor mekaar. 'n Openbaringsopvat
ting wat aan die benadering ten grondslag le, is dat God met sy 
pelgrimsvolk deur die gebeurtenisse in die lewe praat. Daarom lei 
'n ontmoeting met ander tot 'n ontmoeting met Christus. 

Hiermee wys Rummery op al die verskillende teologiese en teoretiese 

strominge wat tot vandag toe nag steeds binne kerklike onderrig 'n 

rol speel. Ongelukkig is sy paging 'n baie eensydige teologiese be-
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nadering sander in ag neming van enige ander wetenskappe wat ook 'n 

invloed en rol speel in die veranderinge en definisie van kategese. 

En sy analise is alleen maar op teoretiese ontwikkelinge van toe

passsing en nie op die praktiese as sodanig nie, daarom is daar ook 

tussen sy tradi s ione le, pedagogiese en kerugmat iese fases eint l ik 

geen fundamentele verskil soos wat dit in die praktyk na vore kom 

nie. Van die fases dui op konsepverandering eerder as praktykver

anderings. Rummery gee ook nie 'n verklaring waarom 'n nuwe standpunt 

deur skrywers en teoloe ingeneem is, en nie deur kategete self nie. 

Al die vrae tenspyt, bly Rummery se model steeds waardevol in die 

uitwys van die bepaalde teologiese en teoretiese strominge binne die 

kategese van vandag (Heyns & Van Wyk 1986:27). 

2.5.3 Smart 

Volgens Smart kan 'n mens nie oar godsdiensonderrig praat sander om 

oak erkenning te gee aan die teologiese karakter daarvan nie, "be

cause education is concerned with the shaping of the whole being of 

persons, it cannot.escape having in it assumptions, whether explicit 

or implicit, about the nature and destiny of man, assumptions that 

rest upon a basis that can only be described as faith". Die antitese 

in godsdiensonderrig is daarom vir Smart nie tussen "objective 

educational scientists" en "biased Christian educators" nie, maar 

eerder tussen "educators who are comitted to a humanist understanding 

of the world and man" en "educators who are comitted to a Christian 
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understandfog of the world and man11
• En al is beide tipe opvoeders 

ewe wetenskaplik in hul benadering, moet elkeen rekening hou met die 

geloofsaspek in opvoeding en daarom oak die teologie van opvoeding 

(Smart 1974:205-206). 

Smart gaan self saver om te se, dat christelike onderrig se bestaans

reg in die feit le dat 11 life that came into the world in Jesus Christ 

demands a human channel of communication that it may reach an ever

widening circle of men, women, and children and become their life. 

The aim of Christ fan education is to widen and deepen that human 

channel, to help forward the growth and enrichment of the human 

fellowship, through which Jesus Christ moves ever afresh into the 

life of the world to redeem mankind11 (:108) 

Smart werk vanuit 1 n kontemporer-teologiese benadering, waarin die 

einddoel van onderrig gesien word as dat Christus leerlinge se hele 

lewe op die ou end sal aangryp deur die getuienis en bediening van 1 n 

opgeleide en toegewyde kerk. Onderrig moet dus 1 n mens dus help om 

Christus as Here en Verlosser te aanvaar, 1 n lid van die liggaam van 

Christus te word en 'n christelike lewe te lei. Die kerk vervul dus 

'n belangrike rol in die benadering. 

Die grootste beswaar teen hierdie soort benadering is, na Burgess se 

mening, dat die doelwitte so breed, edel en grensloos is dat dit van 

weinig praktiese nut vir enige godsdiensonderrig kan wees (Van Wyk 

1992:300-301, vergelyk oak 2:206-207). 
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2.5.4 Burgess 

Burgess poog om verskillende rigtings van godsdiensonderrig in die 

Christendom te 11 konseptualiseer 11 (dit is om die sentrale betekenis

momente van begrippe wat gebruik word op 'n logies-sistematiese wyse 

te spesifiseer 6f teoreties te definieer, vergelyk Dreyer 1992:408) 

in terme van ooreenkomste in beginsel en nie in terme van tradisie of 

denominas ie n ie. Hy maak 'n s inchroniese (ge lyktydige I samevattende) 

organisasie van die verkillende rigtings en onderskei daarom tussen 

verskille eerder as om hul in verband te bring. Hy dui in huidige 

kateget iese teorie-vorming die vol gende benaderi ngswyses aan 

(Symington 1982:340-342, Van Wyk 1992a:243-246): 

1. 'n tradisioneel-teologiese benadering waar belangstelling hoof

saaklik sentreer in hoe die goddelike boodskap kommunikeer word, 

met die klem op die bo-natuurlike, naamlik: 'n ontmoeting met God 

en 'n ervaring met Christus. Die meedeel van kennis is belangrik, 

maar dis slegs 'n middel tot die doel. Die geestelike ontwikkeling 

van die leerling is die eintlike doel waarna gestreef word. Som

mige het die klem egter so op die bo-natuurlike geplaas dat dit 

in 'n groot mate gaan om 1 n oordra van Bybelse kennis en ver-

kondiging van geloof. In die protestantse tradisie is veral Frank 

Gaebelein, Lois Lehar en HC Mason verteenwoordigend van hierdie 

benadering. 

Hier is die begrip 11 teologiese" normatief viral le besluite in die 
onderrigsituasie. Godsdiensonderrig is hoofsaaklik besig met die 
oordra van 'n unieke, goddelike, gesagvolle en verlossingsboodskap 
wat ve_rkry word uit dje Bybel of leer van die kerk. In die prakty~. 
ontlok· hierdie"'benadering gewoonlik 'n lesing- of preekmodel. Die 
benadering kom baie ooreen met Rummery se tradisionele fase. 
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2. 'n sosio-kulturele benadering, wat gebasseer is op progressiewe 

opvoedkundeteoriee en die liberale teologie. Daarom beskou die be

nadering om aandag aan kwessies soos sosiale geregtigheid te gee 

feitlik dieselfde as om na God se stem te luister. Hier word ge

poog om kreatiewe denke te stimuleer en bepaalde idees oor God en 

godsdienstige programme te herstruktureer. Die mens moet gehelp 

word om saam met God en sy medemens te werk aan die skepping van 

'n nuwe orde. Die probleem is dat die beklemtoning van die bo

natuurlike en doelwitte soos die verlossing van die individu baie 

eensydig is. Ook is die idee vergesog dat die bestemming van die 

individu en die gemeenskap interafhanklik van mekaar is en mense 

se morele karater nie van die Bybel afhanklik is nie, maar van 

hulle verhouding met die gemeenskap. So asof iemand se verlossing 

afhang van die sosiale I kulturele herkonstruksie van sy omgewing. 

Die vernaamste verteenwoordigers van die benadering is G Coe, WC 

Bower en E Chave. 

Insigte word hier meer deur opvoedkunde oorheers as teologiese 
voorstellings. Godsdiensonderrig is hoofsaaklik besig met sosiale 
en kulturele herkonstruksie eerder as met individuele verlossing. 
Die kategeet moet 'n sosiale bewuswordingsproses inisieer waar
tydens die leerling by sosiale prosesse betrokke kan raak. Die 
christelike lewenstyl van die leerling is die produk van die ont
wikkeling van sy latente persoonlike en godsdienstige vermoens. 
In praktyk ontlok hierdie benadering 'n model wat lewensgeor1en
teerd is deur middel van sosiale aktiwiteite. Dit stem ooreen met 
Rummery se antropologiese fase. 

3. 'n kontemporere teologies-teoretiese benadering, wat fokus op die 

organiese verhouding tussen godsdiensonderrig en die Christelike 

gemeenskap. Die einddoel van die onderrig is hier dat Christus 
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leerlinge se hele lewe aangryp deur die getuienis en bediening van 

1 n opge lei de en 1 n toegewyde kerk. Die onderr i g moet mense· help 

om Christus as Here en Verlosser te aanvaar. Die probleem is dat 

hierdie benadering se doelwitte so breed, edel en grensloos is dat 

dit van weinig praktiese nut vir godsdiensonderrig is. 

Verteenwoordigers van die benadering is RC Miller, J Smart, G 

Moran, DC Wycoff en S Little. 

Hier•s teologie ook normatief en in praktyk ontlok die benadering 
•n onderrigmodel waarin groepsverhoudinge belangrik geag word en 
waar die groep gesien word as 'n klein kerkie in die groat kerk. 
Die Bybel word gesien as 'n verslag van goddelike openbaring en 
nie noodwendig as openbaring self nie. Die taak van godsdiens
onderrig is beide om mense in die regte verhouding met God te 
bring en om hu 11 e i nte 11 i gente, verantwoorde like en vo lwasse 
christene te maak. Die taak van 'n kategeet is om leerlinge te lei 
in die vorming van hul geloof in God, in hul medemens en in hul
self. 'n Leerling se geloofsvorming vind plaas deur die onderrig
bediening van die kerk. In die benadering vervul die kerk dus 'n 
baie belangrike rol 

4. •n sosiaal-wetenskaplike. benadering wat funksioneer vanuit 'n 

onderrig-leerproses. 'n Sleutelbeginsel in hierdie benadering is 

dat godsdiensonderrig die gedrag van leerl inge moet verander 

volgens bepaalde godsdienstige riglyne. Lee, as verteenwoordiger 

van hierdie benadering wys die intellektuele standpunt af wat ten 

doel het om leerlinge intellektueel te laat ontwikkel asook die 

moralistiese standpunt wat leerlinge meer deugsaam wil maak deur 

hulle nader aan Christus te bring. Lee ondersteun eerder 'n meer 

holistiese-godsdienstige onderrigdoel, naaml ik die integrasie van 

christelike begrip, aksie en liefde. Christelike begrip behels 

meer as net intellektuele kennis. Dit word verkry deur kennis en 
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ervaring. Met 11 aksie 11 bedoel hy enige optrede, hetsy agnitief, af

fektief of karatief. Liefde verenig weer begrip en aksie (Barker 

1981 :85-87). 

Empiriese navorsing, veral in die opvoedkunde, word krities ge
integreer in godsdienstige teoriee. Godsdiensonderrig word veral 
toegespits op gedragsverandering. Dit is die taak van die onder
wyser om al le moontlike opvoedkundige faktore te benut ten behoewe 
van 'n gedragsverandering van die leerling. Die leerling se gods
dienstige gedrag word aangeleer op dieselfde wyse as enige ander 
menslike gedrag. 

Die waardevolle bydrae in Burgess se waarneming van die verskillende 

benaderings in godsdiensonderrig (kerklike onderrig) is om te sien 

hoedat verskillende doelstellinge van onderrig op die ou end die in

houd, metodes en maatstaf van daardie onderrig bepaal. Behalwe viral 

die veronderstellinge wat elkeen 'n eie rol speel in dit wat met die 

onderrrig bereik wil word, hou baie van die vernuwingspogings in die 

manier van onderrig, gewoonlik oak op een of ander manier verband met 

spesifieke kerklike, teologiese en of maatskaplike faktore van 'n 

bepaalde tyd. Vernuwingspogings wat heel dikwels eerder reaksionere 

vernuwingspatrone was teen een of ander stroming van binne of buite 

die kerk, in plaas van vernuwingspogings wat groei uit 'n teologiese 

herbesinning oar 'n eie motivering en doelstellings van 'n kerk se 

kerklike onderrig (Nel 1985:173). 

2.5.5 Richards 

Vir Richards is die klaskamer nie die belangrikste ruimte vir onder

rig nie, maar dit sluit oo~ die hel~ kerk, hele mens en sy lewens

ruimte in. Daarom is vir horn die doel van onderrig die radikale ver-
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andering van die een toestand na 'n ander. Christelike onderrig moet 

leerlinge help om nie net te weet wat hul onderwysers weet nie, maar 

om te word soos hul onderwysers (Van Wyk 1992a:251-253). Die klem val 

dus op die godsdienstige en pedagogiese beginsel om deur nabootsing 

en identifikasie met die godsdiensopvoeder te kom tot 'n eie self

standig ontdekte vorm van glo, vertroue en liefhe (Dingemans 1990: 

59). 

Richards probeer godsdiensonderrig teologies formuleer, al is dit dan 

ook uit reaksie op die teoriee van ontwikkelingsielkundiges Piaget en 

Kohlberg hieroor . 

Volgens Piaget is daar veral drie elemente in 'n mens se manier van 

leer (aangehaal deur Richards 1975:180-182): 

1. 'n Strukturele fase (volwassewording). 1 n Mens se leervermoe word 

bepaal deur jou vlak van ontwikkeling. Wat 'n mens kan leer hang 

af van die mate waartoe jy voldoende kognitief daarvoor ontwikkel 

het. 

2. Leer deur 'n fisieke ervaring. 1 n Mens leer deur met jou liggaam 

dinge in jou omgewing te ervaar en te beleef, .deur te doen, te 

raak, te sien, te voel, te speel ens. 

3. Leer deur 'n sosiale ervaring. 'n Mens leer deur sosiale inter

aksie, byvoorbeeld deur die hoor en gebruik van taal; deur woede 

te wys en te ervaar; liefde ens. 
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Leer het dus vir Piaget te doen met iemand se kognitiewe vermoe om in 

sy fisieke en sosiale omgewing dinge te kan waarneem, verwerk en sy 

eie te maak. Kenmerkend van Piaget se teorie (Dingemans 1986:103) is 

die wisselwerking wat daar tussen die ontwikkelende mens en sy omge

wing is en 1 n mens se kognitiewe vermoe om te kan leer. 

Kohlberg (aangehaal deur Richards 1975:182-185) gaan 1 n endjie verder 

as Piaget deur te beweer dat 1 n mens se sedelik ontwikkeling, nie so

seer te doen het met dit wat vir my geleer of oorgedra word nie, maar 

eerder hoe my omgewing my inspireer om dit te ontdek, soos wat ek 

natuurlik kognitief daartoe instaat is. Kohlberg was veral geinteres

seerd in die ontwikkeling van kinders se vermoe om morele besluite te 

kan neem (Dingemans 1986:104-105). 

Die Implikasies van die teoriee beteken dus volgens Richards (1975 

:185) dat "this process of reconstructing one•s perception of reality 

from the data possessed continues as the child grows from one stage 

to another. But data which is not possessed (and by 'data• I mean 

concepts, terms, symbols ... ) cannot be handled in this restructuring 

process. The child will build a world view with the data he has ... 

and if theological and moral content is not part of his data bank, 

his construct of reality will leave it out 11
• Vir godsdiensonderrig 

beteken dit dus dat as ons Bybelse waarhede hanteer as iets wat 

intellektueel aanvaar moet word, sonder enige affektiewe of konatiewe 

betekenis, sal 1 n kind dit as sodanig in sy eie lewe toepas. Terwyl 

"Scripture must be communicated as a lived and livable reality ..• it 

is in live itself, where Bible truths are to have meaning for us as 
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whole persons 11 (:193). Godsdiensonderrig is dus meer as net die oor

dra van sekere inligting, dit het veral te doen met 11 communicating a 

way of perceiving and experiencing life 11 (:197-198). 

Die gevolgtrekkings wat Richards dan uiteindelik oor godsdiensonder

rig maak, is dat 11 in the one who demonstrates in his one life the 

nature of Scripture as experienceable reality we have the vital link 

between •concept• and •perception•. While a •concept• may be grasped 

as something abstact from and irrelevant to one•s life, a •percep

tion• is something through which one evaluates life. Discovering 

truth in and through an individual 1 s life testifies that Scripture 

does not serve to present abstract concepts, but rather as a lens 

through which all life must be percieved11 (:311). Vir effektiewe 

godsdiensonderrig voel Richards (:318-319) dat daar gekonsentreer 

moet word op die gesin, 11 where parents serve as the primary models 

for the young child and thus must become the primary models of 

faith 1 s life. Christian education cannot afford to rely on what 

happens in the formal educational setting (school and church 

service)... even when that happening harmonizes with nonforma l 

{participants as part of live itself} principles. Instead, Christian 

education must stretch its perspective to explore those settings in 

which the Church 1 s life is in fact lived. In these settings, and the 

disign of these set-tings for transformation, that must become the 

focus of our educa-tional concern ... the total life of the Church and 

its interaction is the real educational experience of the believer11
• 

Richards sluit aan by die transaksioneel-strukturele leerteorie (Van 
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Wyk 1992a:252), in die sin dat 1 n mens 1 n aktiewe wese is wat op •n 

transaksionele wyse in 1 n interaksie met sy omgewing verkeer. Dit wil 

se mense neem allerlei data op en interpreteer dit op 1 n wyse wat sin 

in hul eie bestaan en toekomstige interaksies maak. Die mens is ook 

1 n gestruktureerde wese, maar beperk in sy dataproduks ie en -be

skou ing. Ook die aard van die natuur beperk die wyse waarop die mens 

data kan manipuleer en beperk dus ook die moontlike wereldbeskouings 

en kulture wat ontwikkel kan word. Die Bybel bevat, volgens horn, ak

kurate weergawes van die realitiet en is daarom ook 1 n gids tot die 

verstaan van die mens en sy grootste probleme. Indien die mens met 

die waarhede van die Bybel, Christus en die Gees van God gekonfront

eer word, sal hulle Christene word. Wat hulle nodig het, is 1 n ander 

mens wat die christelike gedrag aan hulle kan voordra. 

Die beperkjng in hierdie beskouing le natuurlik in- die vermoe van 

elke persoon om met iemand anders te kan identifiseer en of ander te 

kan naboots. 1 n Verdere beperking wat ook hiermee saamgaan ontstaan 

wanneer net die kategeet of ouer in die opvoedingsproses as rolmodel

le beskou word met wie gei"dentifiseer word of wat nageboots moet 

word. Terwyl opvoeding tog ook binne 'n bepaalde geloofsgemeenskap en 

samelewing gebeur en onder invloed van bepaalde tradisies, portuur

groepe, onderwysers ens. plaasvind wat op die au end net so •n groat 

invloed op iemand se identifikasie kan he. 

Richards word egter van teologiese imperialisme beskuldig omdat hy 

teologie bo ander wetenskappe plaas. 
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2.5.6 Bijlsma 

Bijlsma definieer kategese vanuit 1 n liniere geskiedenisbeskrywing as 

11 de onderricht van de christelijke gemeente aan haar leden, speciaal 

aan de jongeren, om hen toe te rusten tot een verantwoord leven in de 

wereld als mondige lede van Christus• kerk 11 (Bijlsma 1976:11). Hoewel 

hy van 1 n bepaalde geskiedenismodel gebruik maak, is sy formulering 

van onderrig basies gegrond op die sogenaamde etimologiese verstaan 

van die Griekse woord 11 mTtxe 11 (:37-43). 

Ongeag Bijlma se eksegetiese metodiek is daar tog 1 n paar belangrike 

dinge wat hy veral se oor die historiese ontwikkeling van die begrip 

godsdiensonderrig. Hy doen dit dan oak op die 11 tipies gereformeerde 

styl 11 van denke van sy tyd, as hy se: 

1. Die oorsprong van kategese le in ou Israel. Vir Bijlsma kry die 

Joodse onderrig van die rabbyne wat aan die sinagoge verbonde was, 

'n analoe vorm van onderwysing binne die Christelike gemeente. 

Soos wat Jahwe se dade uit die Tora vir kinders ingeprent is, moes 
kinders in christelike gemeentes van Jesus en sy dade leer(mTtX~) 
In Israel was godsdiensonderrig van die begin af ouers se plig wat 
hul kinders gewoond moes maak aan die onderhouding van godsdiens
tige voorskrifte. Die bedoeling van onderrig was om jong lidmate 
op te lei tot mondige deelname aan die volle lewe van die sinago
gale gemeenskap, wat eweneens oak die bedoeling van kategese bly. 

2. In die Nuwe Testamentiese tyd was daar nag geen uitgewerkte skema 

van onderrig nie, behalwe wat reeds in die Ou Testamentiese tyd 

gegeld het. 
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3. In die vroei kerk. Die "didache" moes dien ter vorming van diegene 

wat oorgekom het tot die Christendom en wat, ten einde lidmaat van 

die gemeente te word, gedoop wou word. 

Kategese is dus in die vorm van dooponderrig. Die sendingmotief 
het kategese in die "ou kerk 11 oorheers. Vandaar die kategumenaat 
as oorgangsfase van die bekeerling na die Christelike kerk. 

4. Vervlakking in die middeleeue. Die oorspronklike hoofbestandele 

van kategese (credo, gebod, gebed, sakrament) soos in die "ou 

kerk 11 is steeds gehandhaaf, maar dee ls al hoe meer gedegradeer tot 

'n klomp formules wat alleen maar opgese moes kon word en wat 

verder gebruik is as hulpmiddels by die voortgang van kerklike 

prosedures. 

5. Vernuwing by die reformasie. Die Bybel word die middelpunt van 

onderrig. 

Die kennis hiervan is bedoel vir almal en veral die gesin word be
skou as die plek waar godsdiensonderrig moet begin; waarna dit in 
die skool voortgesit word en in die kerk deur kategismusprediking 
verder verduidelik word. 'n Belangrike voorwaarde vir onderrig was 
dat mense dit moes kon verstaan en verwerk. 

6. Verdere ontwikkeling van kategese. Pietisme (17e eeu) het die klem 

in die onderrig verskuif na die gelowige se eie vroomheid. 

Die rasionalisme (18e eeu) het die rede van die mens en sy vermoe 
om moreel te verbeter beklemtoon. Vir Schleiermacher was die doel 
van onderrig die opbou van 'n religieuse bewussyn, sodat kinders 
kon leer om aan die erediens deel te neem. Die konfesionalisme het 
weer teruggegryp na die belydenisskrifte van die reformasie. In 
die 20e eeu is in die onderrig plekgemaak vir die psigologie, 
pedagogiek en sielkunde. 

In die moderne tyd of sogenaamde tyd van die verligting en romantiek 
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was daar geweldig verset teen die opvoedingsisteme van die Pietisme 

en metodisme. Met die gedagte dat kinders 11 moeten zich naar hun eigen 

vermogelijkheden kunnen ontwikkel11
• Die kerk en opvoeders moet nie 

uitgaan van 'n beeld wat hulle ontwerp het nie, maar moet kinders 

help om hulleself te word. Opvoeding het vandag dus geword 11 de kunst 

van het zoeken van een weg tussen socialisatie en emancipatie11 

(Dingemans 1986:174). 

Bijlsma onderskei tussen godsdiens onderrig en kategese, waar laas

genoemde dan vir horn wesenlik 'n funksie van die kerk is en in die 

besonder op die jeug gerig is. Die groot bydrae wat Bijlsma gelewer 

het, is om aan te toon hoedat kategese (kerklike onderrig) in terme 

van inhoude, doelstellinge, metodes ... ook histories bepaal word. 

2.5.7 Firet 

Firet was veral 'n baanbreker in die ontwikkeling van praktiese 

teologie as handelingswetenskap. In die vroee sewentiger jare het hy 

gese dat moderne praktiese teo logie 1 n wetenskap sa 7 wees wat die ge

beure tussen God en mens, vir sover dit gebeur in die spanningsveld 

van tussenmens like verhoudinge, na sy strukture en funsk ies sa l 

ondersoek. Hy spits horn hierin veral toe op 'n verbinding van die 

hermeneutiese en agogiese moment in die pastorale optrede wat, via 

die werk van die Heilige Gees, aan mekaar verbonde is. Die Heilige 

Gees maak die handelinge van die mens nie oorbodig nie, maar eers 

werklik moontlik. Op die empiriese vlak het hy praktiese teologie 
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veral in die agogiese rigting ontwikkel met die doel om die kerklike 

en pastorale handelinge te verbeter. In die middel sewentiger jare 

pleit hy vir 'n breer praxis begrip in die sin dat die kom van God 

ook langs ander wee kan wees, as net die van die kerlike instansies. 

Uiteindelik het hy praktiese teologie in die tagtiger jare kortweg 

omskryf as kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie 

(Heitink 1993:108-122). 

Vir Firet vind die bemiddelingsfunksie van die pastorale optrede 

sy spesifieke teologiese betekenis daarin, dat God sy woord aan 

mense toevertrou. In die lig hiervan beskou Firet nie net die 

pastorale teologie nie, maar oak die hele praktiese teologie as 

'n teologie van paradosis. Hieruit blyk volgens Lauw (1993:5-7) 

veral twee belangrike aspekte van pastorale teologie (en vir kerk

like onderrig, JV): 

1 Pastorale teologie besit 'n diensfunksie deurdat dit bemiddelend 

optree in belang van die besondere saak: die teenwoordigheid van 

die lewende God en die getuienis aangaande die heilsgebeure. 

2 Dit gaan in die pastorale teologie om die bemiddelingsproses en 

kommunikasiegebeure van 'n dinamiese moment: die woord van God. 

En ender woord van God verstaan Firet dan die volgende belangrike 

aspekte waarsonder pastorale optrede sy identiteit sou verloor. 

Gods woord is vir horn 'n nabyheidsgestalte van die Heer: dis 'n 

openbaring van die Naam van die Here waardeur God persoonlik be

trokke is by die lewens van mense; dit is 'n openbaring van die 

waarheid waardeur daar 'n relasie tussen God en mens ontstaan, 
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sodat die mens God kan ken en in gemeenskap met God kan leef; die 

woord realiseer die heil sodat geloof die instrument word waardeur 

die regverdige die heil in Christus omhels. Firet onderskei dan 

tussen dinamiese momente in hierdie woordgebeure en strukturele 

modi daarvan. Waar die dinamiese momente in die woordgebeure die 

moment van verstaan en verheldering is (hermeneutiese moment) en 

1 n moment van be1nvloeding en verandering van die mens se geeste

like funksies (agogiese moment). 

Om veral die prakties-teologiese denkraamwerk van Firet te probeer 

verstaan ten opsigte van kerklike onderrig, moet mens iets verstaan 

van wat hy bedoel as hy se dat teologie 1 n sistematiese geloofsbe

sinning is ten diepste van die geloof ... vir ander (mense). Geloof 

gee daarom 1 n besinning oor die vraag om die uitleg fides quaerit 

intellectum. 1 n Mens het dus van meetaf met 1 n apologetiese motief te 

make, in die sin dat jy probeer om die geloof verstaanbaar te maak 

vir ander, deur intellektuele belemmeringe wat dit kan verhinder uit 

die weg te probeer ruim. Daarom moet elke praktiese teoloog ook bewus 

wees van sy eie geloofsrefleksie of voorwetenskaplike ervaringskennis 

in sy poging om dit te probeer regkry (:109-110). 

Om hierdie rede het praktiese teologie vir Firet te make met die kom 

van God self in en deur sy Woord en deur die intermedier van die 

pastorale optrede tot die mens (Firet 1977:24). As strukturele modi 

van die koms van God deur sy Woord onderskei Firet veral onderrig 

(didache), verkondiging (kerugma) en vertroostende vermaning (para

klese) as maniere waarop God na mense kom (:55-59). En hierdie koms 
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van God deur sy Woord is nie net struktureel te beskryf nie, maar 

veral ook dinamies. En die twee dinamiese momente van sy koms is die 

hermeneutiese en agogiese {:122vv). In die proses van onderrig ge

bruik God mense. Maar dan mense {dissipels en of kerk) wat met hul 

onderrig slegs ander mense tot dissipels van die Here Jesus kan lei 

(:84). Maar self word hulle nooit plaasvervangers, of nabootsers of 

voortseters van die onderrig deur Jesus self nie (:82). Net Jesus kan 

met gesag se 11 volg My ! 11
• Jesus wys nie net die weg aan nie, Hy is 

self die weg. Persone wat daarom onderrig wil gee, moet self die weg 

ken en self die weg bewandel. Om hierdie rede is onderrig, volgens 

Firet, iets dinamies (:55). Waar die Woord van God deur onderrig tot 

mense kom, gebeur daar iets ... mense kom tot •n verheldering en ver

staan en word so be1nvloed en verander uiteindelik. Firet noem dit 

hermeneutiese- (verandering) en agogiese (om iemand te lei) moment in 

die koms van die Woord van God {:125). Wanneer God met mense praat, 

verstaan mense deur die werking van die Heilige Gees sy Woord. Daar

mee saam verstaan die mens homself oak. En hierdie verstaan lei altyd 

tot verandering. Dit is •n verandering op grand van die Woord van 

God, waar die 11 opvoeder 11 net 1 n tussenganger tussen God en mens is. 

Firet wil dus se dat deur die werking van die Heilige Gees help een 

mens 1 n ander om te verstaan en te verander. 

Vir Firet is die mens van sy geboorte af 1 n samehangende geheel van 

moontlikhede; sy oorspronklike sisteem. Hierdie is dan as 1 t ware die 
11 nulpunt 11 van elke mens ... •n virtuele nulpunt. As •n kind in die 

wereld inkom, kom hy in 1 n reeds bewoonde wereld aan (:191) ••• dis 

die kind se 11 sosiale sisteem11
• Hierdie twee sisteme is op mekaar be-
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trek en staan met mekaar in 'n intersubjektiewe verhouding. Firet 

noem hierdie proses van die twee op mekaar aangewese sisteme, 'n 

11 Auseinandersetzung11 
••• om daarmee te se 'n mens is 'n voortdurende 

diskoers met sy wereld gewikkel (:193). 1 n Diskoers wat die persoon

likheidsisteem van elke mens vorm (personalisering) (:186-189). 

Persoon is vir Firet die selfstandig handelende wese van eie aard 

(:190). Die persoon word dus nie maar wat sy gemeenskap van hom/haar 

maak nie, 'n mens is meer as die somtotaal van alles wat aan hom/haar 

gedoen is of nie gedoen is nie. Elke mens skep sy eie wereld, kies 

vir horn 'n bestaanswyse. Met die kultuur wat uit sy wereld tot horn 

kom, doen hy iets 11 duiden, aanvaarden, verwerpen of ombuigen 11 (:195). 

Vir Firet is 'n voorwaarde vir opvoeding dat 11 alle handelen in 

relatie tot een mens met het oog op zijn menswording, zijn uitgangs-

punt heeft in de bejegening van deze mens a ls mens 11 
( :209). 11 de 

auctor die niet a ls evemens in de rea ltie treedt; hij nadert niet 

alleen die ander niet, hij kan zelfs geen distantie bewaren: hij is 

er eenvoudig niet 11 (:213). 

Die opvoedingsproses ( 11 Auseinandersetzung 11
) is vir Firet gerig op die 

11 zichzelfworden11 van 'n mens in sy bepaalde sosio-kulturele situasie. 

En hierdie 11 jouself word", is 'n kontinuum van om met 'n toenemende 

duidelikheid jouself te wees (:231). Daarmee te se dat opvoeding tel

kens met 'n appel tot 'n mens kom om ook as nuwe mens jouself te 

wees, •n oproep om nie maar net invloede te ondergaan nie, maar dit 

te verwerk. Terwyl die kontekstuele bei'nvloeding 1·11,..mens voer in die 

rigting van 11 overeenkomstig-de-ander-worden11
, is opvoeding gerig op 
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die "zichzelf-worded1 binne jou bepaalde konteks (:231). Opvoeding 

moet daarom gerig wees op 11 de quintessens van het volledige mens

zijn" ( :232). Selfstandigheid word dan bereik wanneer iemand tot 

persoonlike stellingname in sy wereld instaat is. Daarom is opvoeding 

vir Firet gerig op die 11 zelf-standig geestelijke funktioneren van de 

mens in zijn wereld11 (:236). En met selfstandigheid bedoel hy nie on

afhanklikheid nie (:241), maar dat 1 n mens deur die opvoedingsproses 

kom tot 1 n selfstandige, eie posisiekeuse ten opsigte van die ver

houding waarin jy staan en wat jou lewe medebepaal. Selfstandig ver-

wys na 1 n 11 zichzelf-zijn11 in al die verhoudinge waarin jy leef. 1 n 

Mens kom tot selfstandigheid om 11 iemand 11 te wees wat volgens eie 

moontlikhede en in eie verantwoordelikheid kan funksioneer (:242). 

Vir Firet het agogie juis te maak met die geestelike funksionering 

van 'n mens in drie verhoudingsdimensies: 

1 suiwer reseptiwiteit.Geen opvoeder kan suiwer objektief wees nie, 
'n mens is selektief in sy waarneming. As teken van selfstandige 
geestelike funksionering gaan dit in reseptiwiteit dat 'n opvoeder 
sy geselekteerde indrukke oop en eerlik sal verwerk. Reseptiwiteit 
het veral te doen met die openheid om voortdurend voort te gaan 
met jou eie 11 Auseinandersetzung 11 (:275). 

2 suiwer diskresie. Die weg waarlangs 'n kind steeds meer homself 
word (personalisering) is vol keuses. Die opvoeder moet in op
voeding met suiwer diskresie handel en die een wat opgevoed word, 
daartoe begelei. Die sosiaal-kulturele verbande van albei 11 partye 11 

speel hierin 'n rol. Dis belangrik om te onthou dat suiwerheid van 
diskresie in die eerste plek afhang van die suiwerheid van resep
tiwiteit (:282). Eers wanneer 11 verstaan 11 en 11 hoor 11 eg plaasvind, 
kan onderskei word ... en wat onderskei moet word is 11 die wil van 
God 11

• Daarvoor moet oop en gevoelig op die situasie ingegaan word 
(:284). 'n Opvoeder mag nie vir die ander kies nie, maar eerder 
probeer om ervaarbaar te maak wat suiwer diskresie is (:285). 

3 kreatiwiteit. 'n Mens beleef eers sy menswees ten volle deur 
kreat ief te wees (: 289). 11 A lle agogiese:·bemoei ing is gericht op 
het in beweging komen van de mens als 'skepper op de achtste dag', 
de mens die een weg gaat en een woning vindt in een begaanbare en 
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bewoonbare wereld 11 {:294). Ook hier word beklemtoon dat nie die 
heersende mens kreatief is nie, maar die mens wat horn 11 zorgend 11 

aan ander toewy {:294). 

Agogie is vir Firet die saaklike geestelike funksionering, in suiwer 

reseptiwiteit, -diskresie en kreatiwiteit van •n mens in verhouding 

tot 1 n ander mens, vir wie se menswording hy verantwoordelikheid dra, 

sodat die ander mens kom tot 1 n sodanige selfstandige geestelike 

funksionering {:295) 

Hoewel Firet onderrig probeer aflei vanuit die etimolgie van woorde 

soos 818a.cncal1a, napaKale~, napavoea0a1, voe0eTe~, voe~, aTepe6~ en 

lC<XTapTl(~ {:68-109), is die definisie waartoe hy kom 1 n teologiese 

perspektief van onderrig, wat meer is as net sy bepaalde manier van 

11 woord-eksegese 11
• 

In die herdrukke van sy boek erken Firet sy waagmoed op eksegetiese 

terrein, maar stel dit dan ook in soveel woorde dat sy eindresultaat 

steeds dieselfde sou bly ongeag, want se hy 11 de praktisch-teoloog kan 

er niet omheen, zich op andere terreinen van de theologie te bevegen 

dan zijn eigenlijke vakgebied. In dit boek heb ik dat vooral in de 

tweede deel gedaan, met het oog op het ontwerpen van een model van 

het pastoraal optreden; daarbij waagde ik mij vooral op het terrein 

van de bijbelse theologie. Duidelijker dan toen zie ek nu, dat je met 

iets bezig bent wat op z•n minst problematisch is, als je probeert 

byvoorbeeld Mattheus en Lucas of Paulus en Johannes in een systeem te 

.,. bringen. De ·consequentie hiel!Van zou zijn, dat ik nu nog wat voor

zichtiger te werk zou gaan, maar materieel zou er, denk ik, niet veel 
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verschil zijn" (Firet 1988:7-8). 

2.5.8 Emeis en Schmitt 

Anders as Bijlsma se liniere geskiedskrywingsmodel, maak Emeis en 

Schmitt van 'n skematiese tipe geskiedenisverslag gebruik om kategese 

te probeer definieer vanuit die bepaalde sosiale geskied~nis waarin 

dit plaasgevind het. En kom tot die gevolgtrekking dat kategetiese 

ontwikkeling nie noodwendig 1 n gevolg van verantwoordelike toelogiese 

bes inning is n ie, maar wat inhoud, vorm en metode betref, b lyk dit 

a ltyd afhank l ik te wees van die maatskap like toestande en omstandig

hede waarbinne die onderrig moet plaasvind (Symington 1982:307-313). 

Hulle verdeel dan kategese in die volgende vier fases: 

1. Kategese in •n nie-Christelike omgewing. In die eerste eeue moes 

Christene hoofsaaklik in heidense omgewings leef en werk. 

Die eerste Christelike gemeentes is veral in stede gevestig en was 
dus aangewese op stedelike verhoudings en behoeftes. En die tipe 
mense wat 'n tuiste in die kerk gevind het was min of meer vanuit 
dieselfde maatskaplike omstandighede ... die sogenaamde 11 vryes 11 of 
11 haweloses'', die wat nie meer hegte familie- of tradisieverband 
beleef het nie. Onderrig was in die tyd hoofsaaklik op volwassenes 
gerig en 'n oorwegend eksistensiele aktiwiteit. 

2. Kategese in •n volkskerksituasie. Die uitbouing van die Romeinse 

wet ten opsigte van Romeinse burgerskap vir alle inwoners van die 

Romeinse Ryk (212 nC) en die verheffing van die Christelike geloof 

tot staatsgodsdiens deur Konstantyn (4e eeu) het van die Christen-
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dom •n volkskerk gemaak. 

Omdat die tyd gekenmerk is deur massabekerings, het die ou praktyk 
van intensiewe kategumenaatopleiding verlore gegaan. En •n nuwe 
rigting het ontwikkel waar die klem op die huis, die familie en 
die 11 klein kerkie 11 geval het. Die probleem was die onvermoe en on
wi 11 igheid van vaders om aan hul kinders die noodsaaklike geloofs
kennis deur te gee. 

3. Kategese in 'n pluralistiese maatskappy. Die eenheid tussen staat 

en kerk is teen die einde van die middeleeue verbreek. 

In die bevrydingsbewegings van die Aufklarung, van politieke, 
ekonomiese en geestelike onmondigheid word gou •n ploraliteit oor
tuigings en lewenstyle sigbaar. Die vroee vanselfsprekendheid van 
Christenwees was daar nie meer nie. Met die reformasie het die ge
dagte posgevat dat vir vernuwing en stabilisering van die kerklike 
lewe by kinders begin sou moes word. So het ouers se kategetiese 
verantwoordelikheid teenoor hul kinders al hoe kleiner geword en 
is as•t ware deur die skool en kerk oorgeneem 11

• 

4. Hede. Gemeentes leef in •n verskerpte diasporasituasie, met 1 n 

groter pluraliteit en mobiliteit van enkele en maatskaplike grond-

oortuigings. 

A 11 e 1 eef tydsgroepe en mense in versk i llende 1 ewensf ases word 
prioriteitsgroepe in die kategese. En in die kategese gaan dit om 
1 n inwyding vir die lewe in die gemeente en vertroudmaking met die 
moontlikhede van Christenwees vandag. 

Al nadeel van Emeis en Schmitt se model, is die skematiese manier van 

geskiedenisverslagewing. Die probleem met 1 n skematiese oorsig, is 

dat daar altyd tekens van veralgemening en vereenvoudiging is. Dit 

trek dus algemene lyne, sonder om aanspraak op volledigheid te maak. 

Maar net soos in die geval van Bijlsma is die bydrae van Emeis en 

Schmitt om te wys hoedat die historiese maatskaplike toestande en om

standighede waarbinne kerklike onderrig plaasvind tog op die ou end 
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die inhoud, vorm en metode daarvan bepaal (:307-308). 

2.5.9 Henkys 

Henkys het die Griekse woord 11 mTexc.> 11 geneem en interpretasies daar-

van gaan ondersoek soos wat dit in die verskillende tydvakke omvorm 

is. En die gevolgtrekking waartoe hy kom, is dat teorievorming 1 n 

soort sistematisering van teologiese grondbegrippe in die lig van be

paa lde omstandighede is en daarom in •n sekere sin altyd histories 

bepalend is. Maar ashy self kategese definieer werk hy ook maar soos 

Bijlsma en ander met die sogenaamde grondbetekenis (etimologie) van 

11 mTexc.> 11 en dan veral in terme van Paulus en Lukas se gebruik daar

van. Vir Henkys het 11 K<XTexc.> 11 te doen met die onderrig in geloof en 

word dit met die verloop van die geskiedenis •n terminus technicus 

vir die beskrywing van wat Christelike onderrrig beteken (Symington 

1982:313-319). 

Tog kom Henkys tot baie insiggewende gevolgtrekkings ten opsigte van 

kategetiese ontwikkeling deur die geskiedenis: 

1. In die vroee kerk met die toespitsing op die erediens le die ont
wikkeling in die kategese in liturgisering. 

2. Gedurende die middeleeue ontaard kategese in 1 n ritualisering. 

3. Met die reformasie verskuif die klem na 1 n kinderkategumenaat met 
positiewe ontwikkeling in die kategese (pedagogisering). 

4. Met .i:~ionalisme vind .s_ekularisering van -die kategese plaas. 
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5. Met die herlewingsbewegings van die 19e eeu en opkoms van pietisme 
vind die teologisering van kategese plaas. Daarin dat kategese be
skou is as 'n bepaalde gemeente-onderrig, wat deur 'n Christelike 
inhoud en kerklike doelstellings bepaal word. 

6. Tans is daar 'n neiging tot die verkerkliking van die Christelike 
opvoeding in die sin dat dit deur die ampte oorgeneem is. 

2.5.10 Fowler 

As mense op 'n religieuse manier sin en betekenis aan hul lewe kan 

gee, gebeur dit op basis van 'n godsdiens ontwikkeling wat in hul 

lewe plaasgevind het. Dit vorm dan ook een van die antropologiese 

basisteoriee om die proses van godsdiens ontwikkeling te kan ver

staan, sodat. dit in die lewe van mense beter begelei sou kon word. 

Hiervoor is verskillende teoriee ontwerp waarvan die van Fowler die 

bekendste is (Heitink 1993:253). 

Fowler het veral bekend geword vir sy navorsing oar 11 geloofsontwik

keling11. Vir horn is geloof 'n soort universele manier waarvolgens 

alle mense lewe, reageer en hulself verstaan, maak nie saak of hulle 

erkende of nie-erkende gelowiges is nie (Fowler 1981:91). Fowler stel 

dan 'n struktuurontwikkelingsteorie daar waarin ses fases (1987:96) 

van geloofsontwikkeling (evolusioner plaasvind ?). van mekaar onder

skei word op grond van sekere strukturele katogoriee, te wete: 

infancy 

preschoo 1 age 

midchi Tdhood 

ado Tescence 

primal faith, incorporative self 

ituitive-projective faith, impulsive self 

mythic-literal faith, imperial self 

synthetic-conventional faith, interpersonal self 
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young adulthood individuative-reflective faith, institutional self 

middle adulthood conjunctive faith, inter-individual self 

late adulthood universalizing faith, God-grounded self 

Veral die adolessente fase beskou Fowler as lewensfase wat oorheers 

word deur die kritiese bevraagtekening van waardes wat tot dusver on

krit ies vanuit die ouerhuis aanvaar is. Daar ontstaan wat hy noem 11 a 

third person perspective 11
, wat 1 n innerlike gevoelsbasis is wat die 

self en waardes van ander betekenisvol le persone bevraagteken en 

krities evalueer (1984:57-62). In die daarop volgende fase seek die 

adolessent dan veral in die kerk bevestiging van sy eie standpunt en 

raak krities teen ander standpunte ( :62-63). Vir Fowler het elke 

leeftyd sy eie geloofsvoorstellinge en daarom bly •n mens jou hele 

lewe lank •n beeldestormer en beeldebouer (Dingemans 1986:128). 'n 

Mens kan daarom nie in jou kinderjare •n beeld van God vorm wat jy 

vir die res van jou lewe onveranderd mee kan saamlewe nie. In elke 

fase moet in •n sekere sin •n nuwe Godsbegrip geformuleer word vanuit 

die bepaalde verwysingsraamwerk en vrae van die spesifieke fase waar

in jy dan is. 

Vir Fowler is geloof die vermoe om die betekenis van die lewe vanuit 

die perspektief van die 11 ultimate environment 11 te verstaan. As ons 

dan vir ons kinders {bewustelike of onbewustelik) leer dat hierdie 
11 uiterste grens van die werklikheid11 net so groot is as wat 1 n mens 

se sintuie en verstand kan verken en ken, stroop ons hulle van die 

moontlikheid om die wereld in •n geloofsperspektief...te sien, want ge

loof aanvaar immers dat dit wat ans kan sien, maar net een deel van 
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die werklikheid is. Indien godsdiensonderrig dus net op 1 n intellek

tuele verstaan daarvan konsentreer, kan mense later nie meer met oor

tuiging godsdienstig na die lewe kyk nie of bly hul godsdienstige 

uitkyk op die lewe 11 kinderagtig 11
• Daarom moet in godsdiensonderrig 

gesorg word dat 1 n kind se bewussyn van 1 n grater werklikheid nie 

verdring word of mettertyd vir horn belaglik voorkom nie. Waarskynlik 

een van die redes waarom so baie mense deesdae tot die eienaardigste 

kultusse, self Satanisme aangetrokke voel. Omdat kinders van kleinsaf 

geleer word wat, ons dink, werklik en onwerklik is en so aangemoedig 

word om geloof aan die werklikheid van die onsigbare wereld uit hul 

bewussyn te verdring. Hedendaagse belangstelling in die okkulte word 

dus 1 n onderbewuste kompensasie vir die godsbewussyn wat ons deur 

eensydige intellektuele onderrig uit mens se bewussyn verdring het 

(Deist 1991:8-13). 

As daar krities na Fowler geluister word verskil hy op een belangrike 

punt van sy voorgangers soos Goldman, asook van diegene op wie se 

teoriee hy sy aannames baseer soos Piaget en Kohlberg, naamlik dat hy 

toegee dat die moontlikheid bestaan dat 1 n persoon in een stadium van 

ontwikkeling kan bly, sander om vir die res van sy bestaan na 1 n 

volgende stadium oor te skuif of te ontwikkeling (Hugo 1991:118). Dit 

lyk asof hy nie die persoon geakkommodeer het wat op 1 n geestelike 

vlak vinniger ontwikkel nie. Hy gee met ander woorde nie werklik aan 

die geeste 1 ike aspek van die mens se godsdiensontwikke 1 ing aandag 

nie, dis nog te gebonde aan die kognitiewe, morele en emosionele ont

wikke 1 ingstadia van die mens. Sommige ge leerdes voe.1 dat daar bepaa 1-

de diskontinu1teit in Fowler se faseologie is, veral by die oorgang 
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van die ado lessente fase na die jong vo lwasse fase wat 1 n oorgang 

veronderstel van 1 n selfgesentreerdheid na •n selftransendensie of 

egosentriese na •n egotransendensie •.. en dit kan nie. Verder pas •n 

nie-religieuse persoon per definisie ook nie onder die jong- en mid

del volwasse fases in nie. Asof Fowler se teorie meer konsentreer op 

die proses van geloof ten koste van die werkl ike inhoud daarvan 

(:119). 

2.5.11 Groome 

Thomas Groome werk met wat hy noem 'n "shared praxis" benadering 

(Groome 1980:15, 21) in sy verstaan van godsdiensonderrig, en doen 

dit in terme van die volgende verdeling: 

1 Die aard van christelike godsdiensonderrig (die wat van hierdie 
onderrig). Volgens Groome is daar geen geskikte definisie wat 
universeel aanvaarbaar is nie en tog probeer hy tussen teologie 
en filosofie 'n benadering ten opsigte van godsdiensonderrig 
formuleer waarin hy veral die klem laat val op die belangrikheid 
van die onderwyser- le ier- fas ilteerder ro 1 van die opvoeder (: 137). 
In 'n paging om iets van die kompleksiteit van hierdie onderrig 
te verduidelik, noem hy godsdiensonderrig 'n "political activity 
with pelgrims in time that deliberately and intensionally attends 
with them to the activity of God in our present, to the story of 
the christian faith community and to the vision of God's kingdom, 
the seeds of wich are already among us" (: 25). 

2 Die doe 1 van christe like godsdiensonderrig (die hoekom van h ierdie 
onderrig). Vir Groome gaan dit oor hoe die christelike gemeenskap 
hulle geloof onderling met mekaar deel. 11 The new members must be 
introduced to this faith and the old ones supported in their jour
ney toward mature faith and ever greater faithfulness'' (:56). 

3 Die konteks van christelike godsdiensonderrig (die waar van hier
die onderrig). Hier maak hy veral van psigologiese en sosiologiese 
insigte gebruik en kom tot die konklusie dat "critical and con
sciousness-raising education must have intentionality from within 
the community of fa.ith •.• berth socialization and strongly inten
tioned education must take place" (:109-110, 114 en 122). 
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4 Die benadering van christe1ike godsdiensonderrig { 1 n manier van 
hoe •n 11 gedeelde praxis 11 kan werk). Hierdie gedeelde praxis ver
staan Groome vanuit die Emmaus-verhaal in Lukas waarin hy Jesus 
as die opvoeder per exellence sien (:144). Christelike godsdiens
onderrig vind dus deur middel van 'n 11 gedeelde praxis 11 plaas, in 
die sin dat 11 a group of christians sharing in dialogue their 
critical reflection on present action in the light of the chris
tian story and its vision toward the end of lived chrisian faith 11 

(:184). 

5 Die gereedheid van christe1ike godsdiensonderrig deur gedee1de 
praxis (waarin dit gaan oor die wanneer daarvan). Vir horn is 1 n 
gelowige se kritiese refleksie oor sy geloof 11 an ever-deepening 
and expanding capacity in which we grow, rather than a static 
faculty that we either have of don't have 11 (:237). 

6 Die medewerkers in christe1ike godsdfensonderrfg {waarin dit gaan 
oor wfe dit moet doen). Wat horn betref is onderrig •n taak van die 
he le kerk, waarin ons namens Jesus met medemense ons ge loof spraxi s 
deel ... hy sien dit as 1 n intergeneratiewe aksie (:226). 

In Groome se gedeelte praxis benadering gaan dit vir horn oor mense 

wat uit die verlede na die hede gelei ( 11 educare 11
) word, waar hul ont

dekkings doen om hulle voor te berei vir die toekoms (:5-28). So 1 n 

leerling is dus ook •n tipe 11 pelgrim 11 in die leerproses. ViT Groome 

moet mense dus in staat wees om krities met hul eie situasie om te 

gaan, sodat hulle weer kreatief met toestande om hulle kan omgaan. Om 

in geloof te lewe, verstaan Groome as 'n geloof wat iets van begrip 

veronderste 1 ( 11 be 7 iev ing 11
) (: 57); ge 1 oof wat met vertroue te make 

het, wat 1 n element van aanvaarding en toewyding insluit ( 11 trusting11
) 

(:61); en geloof as 'n daad wat aanvaar dat God nie geken word as jy 

nie leef onder sy heerskappy nie C'doing") (:63). Hy sluit in 1 n 

sekere sin by Fowler se beskouing oor geloofsontwikkeling aan, daarom 

dat 'n 11 onderwyser 11 die geloofsontwikkeling van mense moet verstaan. 

Om te leer binne 'n christelike gemeenskap, vorm dialoog vir Groome, 

die grondvoorwaarde daarvoor (Heit ink 1993:209). Daarom moet onderrig 
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volgens Groome erns maak met Christus se gesprek met die Emmaus

gangers. Dit openbaar Hom as die meesterleraar. 11 Shared praxis 11 
-

onderrig poog om dieselfde metode te gebruik. Jesus is die leraar wat 

in dialoog met hierdie mense tree en hul uitnooi om hul persoonlike 

verhaal te vertel. Terwyl Hy hulle op •n bepaalde wyse onderrig, laat 

Hy hulle genoeg ruimte toe om in die dialoog die waarheid op •n be

tekenisvolle wyse te ontdek. Groome heg 1 n eiesoortige betekenis aan 

die begrip 11 praxis 11 wat op drie veronderstellinge berus: 

1 Die mensl ike roeping is die menswording van die mens. Dit het 
egter dikwels skeef geloop as gevolg van menigte vorme van ver
drukk ing. 

2 Mense is in staat om hul situasie te verander. 

3 Onderrig is nooit neutraal nie. Praxis bestaan daarin dat mense 
bewus gemaak word van hul toestand, bemoedig word om daaroor te 
dink, die· vaardigheid aanleer om selfwaarde te ontdek en hul toe
stand ten goede te verander. 

Groome se "shared praxis 11 -benadering bestaan daaruit dat 1 n groep 

christene in dialoog en in krities besinning aspekte van die huidige 

praxis deel in die lig van die christelike verhaal. En dit bestaan 

uit vyf hoofkomponente (Groome 1991:146-148): 

1 Die teenswoordige aksie. Dit behels die mens se eie verhaal en 
visie, sy betrokkenheid by die wereld - op fisieke, emosionele en 
geestelike vlak. 

2 Die kritiese bes inning. •n Mens se rede moet krities ingestel wees 
om die hede te evalueer. Daar moet ook na die v~rlede teruggekeer 
word om dit bloat te le en te ontgin. 1 n Skeppende verbeelding is 
nodig om •n visie op die toekoms te he. Met 11 kritiese denke 11 be
doel Groome so •n onbevange besinning dat dit selfs ons eie 
motiewe sal openbaar. 

3 Dialoog bou 1 n gemeenskap. Dit kan gebeur wanneer mense hul ver
haal met andere deel. Dis meer as. blote alleenspraak, die deel
nemers moet luister en bewus word van geestelike goedere. 
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4 Die verhaal self. Hiermee bedoel Groome die geloofstradisie. Vir 
christene beteken dit die Ou en Nuwe Testament asook die tradisie 
van die besondere denominasie. 

5 Die visie. Dit is ons lewende reaksie op die christelike verhaal 
en die beloftes wat God in die verhaal maak. 

Die "onderwyser" in godsdiensonderrig is vir Groome 'n katalisator 

wat die verlede help bewaar, maar ook die taak het om die Woord van 

toepassing te maak op die ervaring. Hy meet soms standpunt inneem 

teen bepaalde maklike aanvaarde standpunte. Dit is die taak van die 

onderwyser om die "verhaal" vir die pelgrims (leerlinge) teenswoordig 

te maak. Hy moet ook vir die mense 'n visie bring wat hulle in staat 

sal stel om verder te gaan as hul alledaagse vanselfsprekend aanvaar

de wereld (Sutherland 1984:87-90 en Van Wyk 1992a:246-251). 

Soos Westerhof en Nelson erken Groome die invloed van die sosiaal-

kulturele konteks op opvoeding, maar hy gaan ook •n endjie verder. 

Behalwe vir die leer-ondervinding in 1 n sosiaal-kulturele konteks, 

meet daar ook 1 n kritiese refleksie in die konteks gestimuleer word. 

En dis juis in die kritiese refleksie dat daar 1 n geloofsgroei kom, 

terwyl gelewe word in 1 n geloofgemeenskap wat omgee. Dit bied ook die 

ru imte vir gedurige eva luering en hervorming in so 1 n gemeenskap 

(Sutherland 1984:171-208). 

2.5.12 Westerhoff en Nelson 

Vir Westerhoff word onderrig "christelike onderrig" wanneer dit in 1 n 

christelike gemeenskap geskied. •n Gemeenskap van gelowiges is dus 
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die primere milieu en bron vir oordra van geloof. Alhoewel hy 'n 

voorstander vir sosiale verandering in die samelewing is, is sy 

sosialiseringsbenadering ongelukkig geneig om die status quo te be

vestig. Met ander woorde lede van 'n gemeenskap kan met mekaar in 

gesprek tree, sender om by ernstige dialoog betrokke te raak oor hul 

verlede of kultuur (Van Wyk 1992a:253-255). 

In sy sosialiseringsmodel le hy veral klem op gedragsverandering, 

daarin dat mense blootgestel word aan die evangelie, soos uitgedruk 

in woorde en idees en soos gesien in die manier waarop dit uitgeleef 

word (Westerhoff 1976:7) en in die drie dimensies waarin kennis opge

doen kan word (:88): 

1 Rituele. Dit gaan hier om die sinvolle viering van ons verlede en 
die hoop van ons geloof. Daarom is liturgie 'n belangrike ruimte 
waarin onderrig plaasvind. 

2 Ervaring. Hiermee word verwys na geloofervaringe. Ons christelike 
geloof kan ten beste oorgedra word in 'n gemeeenskap waar ons in 
aanraking kom met die ervaring van mense in hul stryd om hul ge
loof 'n konkrete werklikheid te maak. 

3 Aksie. Daar moet ook beplan word om mense betrokke te laat raak 
by persoonlike en sosiale aksies. 

Oor geloof het Westerhoff (1976:89-103) gese dat daar verskillende 

style van geloof is, wat soos die jaarringe in 'n boom op mekaar volg 

en al die vorige fases veronderstel. Style of fases wat hy sien as: 

1 'n 11 Experienced faith" wat 1 n mens vera 1 by voorskoo l se en vroee 

kinder jare aantref, waar k i nders met 'n gel oof op tree wat hu llef· 

ervaar en nie kognitief bevraagteken of beredeneer nie. Byvoor-
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beeld 'n ervaring van omdat God se God, is daar is dit nie nodig 

om dit te bevraagteken nie. 

2 'n "Affiliative faith" veral by adolessente, wat gekenmerk word 

deur 'n soeke om saam met ander te kan behoort en deel te neem, 

deur godsdienstige affeksie en belewenisse asook die belang en 

gesag van 'n gemeenskap se verhaal wat gepersonaliseer en ge1nter

nal iseer word. 

3 En wanneer hierdie behoefte bevredig is, groei adolessente na 'n 

"searching faith" tydens laat adolessensie. In hierdie fase ont

staan twyfel en kritiese oordeel teen vroeere geloofsoortuigings, 

ten einde 'n eie standpunt te kan vorm. Dit gaan ook gepaard met 

eksperimentering en ondersoek van alternatiewe vir hulle eie ge

loofsverstaan. 

4 Dan vo lg 1 n 11 owned faith" in terme van dit wat jy jou eie gemaak 

het in die lig van die hele ontwikkelingspad wat ook as bekering 

getipeer kan word. 

Westerhoff deel nogal in meer as een opsig die gedagtegang van Groome 

se shared praxis (Sutherland 1984:183-187) met die klem wat hy le op 

die belangrikheid van groepsdeelname in die kerk 11 in the church we 

need groups involved in learning by doing, together with serious 

reflection, so that as christians we can discover what we ought to 

do" (Westerhoff 1973:42); ook in terme van sy p leidooi dat da~r in .~ n 

geloofsgemeenskap waar jongmense in 'n gedeelde praxis grootword, 
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daar altyd plek sal wees vir voldoende kritiese refleksie, sodat om 

nuut te leer nooit onderdruk sal word in daardie geloofsgemeenskap 

nie. 

Soos Westerhoff, wys Nelson op die belangrikheid van die gemeenskap 

van gelowiges en die sosialiseringskrag wat hierdie gemeenskap besit 

in die geloofsvorming van lidmate en kinders (Van Wyk 1992a:255-258). 

Vir horn word geloof oorgedra deur 'n gemeenskap van gelowiges, waar 

die betekenis van geloof ontwikkel word uit hul geskiedenis, inter

aksie met mekaar en die dinge wat in hul lewens plaasvind (Nelson 

1971:9). 

Hy onderskei veral vier modelle van geloofsoordrag (:30-32): 

1 Die verstandsmodel aanvaar dat die werklikheid gelee is in idees. 
Hier is geloofsbelydenisse dus belangrik. Gevaar is dat die regte 
leerstellings so beklemtoon kan word dat weinig of geen aandag aan 
die lewensituasie gegee word nie. 

2 Die ervaringsmodel gaan weer daarvan uit dat die werklikheid gelee 
is in die ervaringsmatige en word die klem dus gele op ervaringe 
in bepaalde situsasies. Hier kan die verlede en die toekoms uitge
sluit word ter wille van die huidige ervaringsbelewnis. 

3 Die selfaktualiseringsmodel aanvaar dat die werklikheid geopenbaar 
word in mense en in hul funksies. Hier kan weer so gekonsentreer 
word op die menswees van 'n individu, dat die historiese en 
sosiale kragtevelde ge1gnoreer word. 

4 Die kerkmodel le daarop klem dat die werklikheid gevind word in 
die christelike gemeenskap. Hierdie model neig soms na 'n tipe 
ekslusivisme en kom so in die versoeking om te verwag dat God sy 
waarheid binne die kerk moet openbaar. 
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Nelson heg ook besondere waarde aan kultuur (:36), want vir horn vorm 

dit ons menswees, onderrig en definieer ons doelwitte en metodes. Op 

hierdie manier dra 1 n gemeenskap 1 n bepaalde wereldbeskouing, waar

des, 1 n gewete en selfidentifikasie oor. Godsdiens en kultuur oor

vleuel dikwels en funskioneer op dieselfde wys. Godsdienstige 

tradisies funksioneer as subkulture. 

Nelson is gekant teen die beskouing dat geloof suksesvol in die klas

kamersituasie oorgedra kan word. Geloof word deur 1 n gemeenskap van 

gelowiges gevoed. Dit is dan ook hierdie gemeenskap van gelowiges wat 

die christelike geloof meet herinterpreteer vir hul eie situasie. •n 

Volwasse gemeeente meet selfs hul eie kurrikulum vir godsdientige 

onderrig da~rstel, omdat dit die behoefte van die besondere gemeente 

kan aanspreek (:36). 

Nelson se bydrae le daarin dat godsdiensonderrig in die gemeenskap 

van gelowiges operasioneel gemaak behoort te word ... 11 words must be 

related to experience ... and experience to affirmation of faith 11 

(:107) en dit vind plaas in onderlinge interaksie van gelowiges met 

mekaar. In 1 n laaste opmerking oor die godsdienstige onderrig van 

kinders, se Nelson 11whatever we do with parents, we should do on the 

assumption that home is a home and not a little church (:209). 

Groome, Nelson en Westerhoff is deeglik bewus van die beperkinge van 

1 n sosialiserings benadering en die noodsaaklikheid van 1 n evaluering 

van die hede in die li_g van die Evangelie, veral Nelson. Dit wil tog 

voorkom asof Groome se kritiese refleksie skerper in sy gedeelde 
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praxis benadering funksioneer as Ne'lson se evaluering in die lig van 

die Evangelie. Daar is oak •n interessante komplementere benadering 

tussen beide se werk ten opsigte van die rol van •n geloofslewe by 

leerlinge, die gebruik van die insigte van sosiale wetenskappe in die 

verstaan van mense se gedrag, maar daarmee saam oak die waarde van 

teologiese refleksie hierop (Sutherland 1984:208-209). 

2.5.13 Dingemans 

Dingemans maak vera l 1 n belangrike onderskeid tussen metatiek as 

"leer glo" en kategetiek as "die vakdidaktiek van die organisering 

van leerprosesse random glo 11
• Verder is daar oak vir horn 1 n verkil 

tussen godsdienspedagogiek en kategetiek, omdat laasgenoemde hoof

saaklik konsentreer op die leer binne die gemeente (Heitink 1993: 

273). 

Daar was volgens Dingemans nie net verskillende fases nie, maar oak 

verskillende leerteorie op verskillende tye in die geskiedenis van 

die kerk tersprake ... die kognitiewe leerteorie van die reformasie, 

waar die leerstof gebasseer was op oordra van kennis. Hierna het die 

affektiewe leerteorie gevolg in die tyd van die pietiste met die klem 

op 1 n kind se belewenis in die leerproses. Toe het die emansiperende 

leerteorie van die verligting gevolg, waarin die kind in die sentrum 

van die leerproses staan as iemand wat begelei moet word tot volle 

self-aktualisering en -realisering. Oak het die sosialisasie leer

teorie sy verskyning gemaak, waar die kind geleer is deur deelname in 
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die dialoog van die leerproses (Dingemans 1981:3-23). 

Vir Dingemans gaan dit in die kerklike leerproses of geloofsopvoeding 

om 1 n balans tussen die volgende drie sake, naamlik die opdoen van •n 

geloofskennis om tot •n eie standpunt te kan kom; •n onderskeidings

vermoe te ontwikkel om standpunt in te neem; en om •n geloofshouding 

of gesindheid of verhouding aan te leer (Dingemans 1986:223). 'n Baie 

belangrike klemverskuiwing het juis volgens Dingemans gekom in hoe 'n 

mens vandag die vraag na geloofopvoeding antwoord ... 11 het gaat er om, 

dat men mondig lid van de gemeente word. Ni et het persoon l ijke ge loaf 

moet centraal staan in het onderricht van de kerk, maar het lidmaat

schap van de gemeente ... het gaat oak niet alleen meer om het ge

loof-a ls-bewuste-keuze, die gewe ldig nadruk legt op het inner l ijk 

leven van mensen en op de bekering a ls het hoogste wat men in het ge

loof kan bereiken. Het is allemaal wat nuchterder: het gaat om het 

lidmaatschap van de gemeente. Lidmaatschap houdt natuurlijk oak een 

persoonlijke keuze in. Maar die ligt ingebed in de gemeenschap. De 

nadruk va lt daarbij op de daad van het lid warden. Ik doe mee I Ik 

neem niet alleen een heel innerlijke en persoonlijke beslissing, maar 

ik treed toe tot de gemeenschap van het liggaam van Christus •.• hier

in komen het gemeenschap l ijke en het daadkarakter van het ge loaf 

beter tot uitdrukking" (:225). 

Vir Dingemans is die uiteindelike doelomskrywing van die leerproses 

in die leerskool van die geloof dan, dat 11 {jonge)mensen fn aanrakfng 

·komen met de Heer door kennismaking met die bijbel, de christelijke 

traditie en de christelijke gemeente- zo-dat ze tot een efgen stand-
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punt, ervaring en engagement ten aanzien van het ge1oof kunnen komen, 

door eigen reflectie en in nauwe samehang met de geloofsgemeenschap 

van mensen die de Heer wil volgen- Christus zu11en vo1gen op hun 

wijze en kerk en same1ewing op een geengageerde en kritische wijze 

zu 11en wi 11en dienen 11 
( : 233) . 

Basies kom dit daarop neer dat Dingemans se bedoeling met godsdiens

opvoeding daarin le dat elke (jong)mens, deur geloofsopvoeding (:223-

233): 

1 begelei sal word tot 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus 

Chrhtus, deur sy/haar kennismaking met die Bybel, met christel ike 

tradisies en soos dit in sy/haar gemeente geleer en geleef word; 

2 te help ontwikkel en groei om tot 'n eie standpunt, 'n eie er

varing en aanvaarding van die geloof te kan kom (om •n eie ge-

1oofsidentiteit te ontwikke1), deurdat hy/sy in 'n multidimen

sionele geloofgemeenskap leer om 'n eie geloofsidentiteit te ont

wikkel, leer om op sy/haar eie manier betrokke te wees in die ge

meente en om 'n eie persoonlike inset te lewer in die gemeenskap 

waarin hy/sy lewe; 

3 te leer om op sy/haar unieke manier onder leiding van die Heilige 

Gees volgelinge van die Here Jesus te wees; 

4 te leer hoe om krities en betrokke die kerk en samelewing as 

christen ta die•, deur deel te neem aan die bevrydi.ng en vorm

gewing van die kerk en samelewing, volgens Bybelse beginsels en 
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norme, vir die tyd waarin hulle lewe; 

5 leer om met sy/haar gemeente as 'n geloofstuiste te kan identifi

seer deur as gelowige in hierdie geloofsgemeenskap te leer lewe, 

bewus van ons afhanklikheid van mekaar as medegelowiges in die 

manier waarop ans ons geloof saam vier, saam lewe, saampraat, saam 

leer, saam glo en twyfel en saam deel in mekaar se lief en leed; 

2.5.14 Van der Ven 

Haarsma, voorganger van Van der Ven, het in Rooms Katolieke kringe 'n 

baie belangrike rol gespeel deur vanuit 'n bepaalde pneumatologie en 

ekklesiologie •n dinamiese kerbegrip te ontwikkel wat veral die 

clerocentrisme van sy kerk deurbreek het. Hy het juis gewerk met die 

handelinge van God soos wat dit bemiddel word deur mense in diens van 

die nabykom van die ryk van God. Van der Ven daarenteen het •n totale 

ander rigting ingeslaan as sy voorganger en in die proses so besig 

geraak met empiries-teologiese ondersoeke, dat hy selfs die naam van 

sy vakgroep, pastorale teologie, na empiriese teologie verander het. 

Later verwys hy daarna as hermeneutieskommunikatiewe praxis, uitge

werk met die normatiewe beginsels van Habermas (Heitink 1993:121). 

Waar Firet veral gewerk het met •n hermeneuties en agogiese deurdink 

van die intermidiere handelinge, ontwikkel Van der Ven in praktiese 

teologie •n empiries-teologiese benadering wat veral toegespits is op 

die o·mstandigh.ede waaronder in die moderne samelewing van religieuse 
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kommunikatiewe handelinge sprake kan wees. Dit vra 'n bree empiriese 

ondersoek, gerig op die beskrywing en verklaring van die feitlike 

situasie van geloof en godsdiens in die tyd (:129). Miskien is Lauw 

reg as hy die vraag vra of 'n mens nie eerder in plaas van empiriese 

teologie moet praat van 'n empiriese dimensie in teologie nie. Want, 

se hy verder dat, skrywers wat van die term empiriese teologie ge

bruik maak, poog daarmee om twee eensydighede te probeer vermy. Die 

een is die dominansie van die teorie oor die praktyk en die ander een 

is die dominansie van die empiriese navorsing en die suigkrag van die 

praxis bo die teorie (Lauw 1993:66). Die begrip empirie verwys dan na 

die totale geheel van verstaan- en interpretasie komponente van die 

kenproses waarby eksistensiele, kontektuele en relasionele elemente 

1 n belangrike rol speel. Dit gaan dus in empiriese benadering, nie 

bloat om die sintuiglike waarneming, logiese verklaringe, meetbare 

prosesse en gekwantifiseerde statistiek nie, maar om ervaring as 'n 

netwerk van verhoudinge ('n sisteem van relasies), handelinge en 

kenprosesse en ook 1 n di nami ese en ek s i stens ie 1 e verstaan, inter

pretas i e en duiding (singewing) (:67). 

Vir Van der Ven is die objek van teologie, nie God self nie, maar die 

menslike ervaring van God via geloofsuitsprake binne die God-mens 

ontmoeting. Dit gaan dus in die teologie volgens .horn om kommunikasie 

met God en geloofsuitsprake oor God. God is wel die direkte objek van 

geloof, terwyl vir 'n empiriese teologie geloof die direkte objek van 

die teologie is. Dit gaan dus in die empiriese teologie om die vraag 

•.hoe God toeganklik word vir die teolog~e via die ontvangs, respons en 

reaksie van geloofshandelinge (:68). 
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Vervolgens dan meer oor Van der Ven ·se verstaan van opvoeding, waarin 

hy veral werk met die begrippe 11 waarde11 en 11 norme11 wat in opvoeding 

vir horn sleutelterme is. Waar met waardes bedoel word 11 die betekenis 

wat aan persone, sake en gebeurtenisse toegeken word. Waardes kan 

fisies, biologies, polities, finansieel, sosiaal, emosioneel ... van 

aard wees 11
• Terwyl met norme verstaan word 11 die konkretisering van 

waardes wat dien as riglyn vir die mens se beslissings 11
• Norme word 

van waardes afgelei en is daarvan afhanklik. Waardes en norme is op 

hul beurt weer ingebed in die lewens- en godsdiensverwysingsraamwerk 

van mense (Van der Ven 1985:15-24). 

In die lig hiervan funksioneer daar vir Van der Ven in die praktyk 

van opvoeding 1 n verskeidenheid teoriee (:38-51), te wete: 

1 Waarde-oordrag, wat impliseer dat reeds gevormde waardes en norme 
sander meer aan diegene wat gevorm en onderrig word, oorgedra 
word. In hierdie teorie word vooraf oor waardes en norme besluit 
en het die ontvanger geen seggenskap hierin nie. Die ontvanger kry 
wel die geleentheid vir selfwerksaamheid en selfontdekking, maar 
nie vir 1 n eie oordeel nie. 

Waar die klem op die konatiewe val, word dit hoofsaaklik 1 n kwes
sie van oordra en verwerk van inligting. Die klem val op die ken
nis van sekere waardes en norme - die betekenis wat dit vir die 
ontvanger het, is van minder belang. Die ontvanger moet kan erken, 
reproduseer, onderskei, klassifiseer en analiseer. By die affek
tiewe gaan dit veel meer om die internalisering van waardes en 
norme. Die ontvannger het nie 1 n keuse met betrekking tot die 
waardes en norme wat oorgedra word nie, maar moet gehelp word om 
dit deel van sy/haar persoonlike lewe te maak. Waar die konatiewe 
aspek in waarde oordrag heers, word die wil en keuse van die ont
vanger ten opsigte van bepaalde waardes en norme beklemtoon. 

2 Waarde-verhe1dering waarin die gaan om ontwikkeling van die ont
vanger (leerling) se bestaande waardes. Die leermeester vervul die 
rol van begeleier. Die leerlinge moet toegelaat word om sy/haar 
waardes self te kies. In die proses moet verskillende alternatiewe 
aan die leerling voorgehou word en die geleentheid gebied word om 
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die konskwensiese van elkeen te oordink. 

3 Waarde-ont111ikkeling in die sin dat daar 'n ontwikkeling van 'n 
laer na hoer vlak is. 'n Proses waarin veral die etiese 'n belang
rike rol speel. Kohlbreg is 'n belangrike eksponent van die waar
de-ontwikkelingsbenadering in sy beskrywing van die verskillende 
ontwikkelingstadia waardeur 'n mens gaan. 

4 Waarde-konrnunikasie is die term waarmee Van der Ven sy eie stand
punt beskryf. Hiermee word impliseer dat daar 'n kommunikasie 
proses ontstaan tussen sender en ontvanger waarby die boodskappe 
en verwerking daarvan beide verander op so 'n wyse dat die ont
vanger sender word en die sender op sy beurt ontvanger. 

Kommunikasie word juis bevorder wanneer sender en ontvanger hul 
elk in die ander se perspektief kan verplaas .•. daar waar ek in 
staat is om my "ek" perspektief opsy te skuif en my te verplaas 
in die 11 jy 11 -perpektief van die ander met wie ek kommunikeeer; en 
waar die die "jy" hom/haar kan indink en inleef in my 11 ek 11

-

perspektief. 

'n Ander belangrike vraag wat Van der Ven probeer antwoord, is die 

vraag na "waarom godsdienstige onderrig". Want hoe mens die antwoord 

hierop formuleer, bepaal op die ou end die inhoud, metodes en maat

staf van evaluering van daardie onderrig. So 'n doelstelling gaan 

gepaard met sekere veronderstellings: by sommige kerkmodelle gaan dit 

byvoorbeeld om 'n inwyding in die leer van die denominasie; by ander 

om die sosiaal etiese vrae van hul tyd; 6f die innerlike belewing van 

die mens 6f in die tradisionele Gereformeerde benadering word die 

"eer van God" vooropgestel. Behalwe vir verskillende "redes" vir 

onderrig, is daar volgens Van der Ven ook 'n "onmiddelike" - en "uit-

eindelike" doelstelling van onderrig. Waar die 11 onmiddelike 11 te doen 

het met 'n religieuse ingesteldheid by leerlinge in hulle ontdekking 

van die religieuse dimensie van die werklikheid om ons. Terwyl die 

11 uiteindelike 11 doelstelling die ontwikkeling van 'n gelowige inge

steldheid behels, wat tot stand kom deur 'n ondersoek na religieus 
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dimensies van die werklikheid en die vraag na wie die mens is. So 

maak die onmiddelike en uiteindelik doelstelling dan gesamentlik die 

eintlike doel van onderrig uit (Van Wyk 1992:286-287 en 298). 

Volgens Van der Ven (1982:237-259) bestaan daar dan die volgende 

algemene doelwitte van godsdiensonderrig: 

1 Kognitiewe vorming ten opsigte van samelewing, natuur, beide se 
geskiedenis asook die eie menswees. 

2 Preseptuele vorming ten opsigte van krities estetika, dit wat die 
mens ontroer; die waarneming van dit wat mooi is. 

3 Houdingsvorming waarin dit gaan om sekere waardes aan leerlinge 
oar te dra. Dit gaan hier om 1 n krities-konstruktiewe waarde
orientasie ten opsigte van die samelewing, natuur en leerlinge se 
eie menswees en die groep waaraan hulle behoort. 

4 Sosiale vorming wat te doen het met menseverhoudinge, veral oak 
die groep waarin die leerlinge hulle bevind. Dit gaan basies om 
die ontwikkeling van sosiale vaardighede in teenstelling met 
sosiale mededinging. 

5 Rituele vorming waarin dit gaan oar die funksie wat samelewings
rites vervul, hetsy negatiewe rites soos sosiale en religieuse 
taboes of positiewe rites wat streef om groepsbinding te simboli
seer en te versterk. 

6 Praktiese vorming in en deur die praxis. Aan die eenkant 1 n ver
taling van idees, insigte, waardes, norme, gevoelens en belewenis
se in terme van doelgerigte handelinge. Aan die anderkant 1 n aan
leer van 1 n vermoe om handelinge weer te verbind aan die vlak van 
kognisie, persepsie, gevoel, waardes en norme 

Van der Ven wat met 1 n prakties-teologiese benadering werk vanuit 1 n 

empiries-analitiese verwysingsraamwerk, probeer intradissipliner 1 n 

werkbaarhe_id .. vind tussen sosiaal wetenskaplike metodes en teologie. 

Hiermee bevind hy horn dan in 1 n hermeneuties-kritiese kader wat 1 n 
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bepaalde openheid probeer handhaaf tussen al die verskillende 

strominge in praktiese teologie .•. miskien 'n paging om die beswaar 

van 'n eng rasionaliteit te probeer besweer (Heitink 1993:169). 

'n Mens sou Van der Ven se benadering kon opsom as 'n soeke na ant

woorde in die verhouding en balans tussen ons christelike tradisies 

en die moderne situasie van christelik godsdienstige belewing. 1 n 

Paging om te probeer antwoord op hoe ons teologies godsdienstige 

belewenisse, wat in 1 n konteks in die verlede plaasgevind het, ver

staanbaar gemaak word in 'n hedendaagse konteks .•• hoe om die 

christelike geloof op so 1 n manier te verstaan dat dit aan 'n moderne 

samelewing gekommunikeer kan word (Pieterse 1994:77-83). 

2.5.15 Heitink 

Vir Heitink is 'n 11 nuwe 11 formulering van 'n kategetiese beleid be

langrik. En sy motivering hiervoor is dat kategese in die verlede 

hoofsaaklik die klem laat val het op die belydenis afleggingsgeleent

heid en toelating tot nagmaalviering, terwyl in die jongste tyd al 

meer gedink word aan nagmaalsviering op 1 n jonger leeftyd (Heitink 

1993:273). Ook die Algemene Sinode (Agenda Algemen Sinode 1994:79-83) 

van die Ned. Geref. Kerk is met 1 n debat hieroor besig, en dit sal 

soos reeds in die orienter i ngshoof stuk gese is, 'n i ngrypende nuwe 

denke random kategese vra. Na my menig tereg, omdat in die verlede 

kategese te veel die slaag van 1 n sogenaamde 11 boerematriek 11 as doel

stell ing gehad het, in plaas van 'n selfstandige geestelike (geloofs) 
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funksionering van die mens in sy leefwereld (geloofsvolwassenheid). 

Heitink is van mening dat leer by 'n gemeente tuishoort en daarom 

moet begrippe soos gemeente as leergemeenskap of leerling-gemeenskap 

'n sentrale plek in die kategetiese teorievorming inneem (Heitink 

1993:272). In die verband haal hy Schippers aan wat gese het "onder 

de gemeente als leergemeenschap verstaan wij een gemeente die haar 

gemeente-zijn ziet als een onafgebroken leersituatie; die met de oog 

daarop opzettelijk en systematisch een leerproces organiseert waarin 

de leden van de gemeente zich herkennen door het samegaan zowel van 

geloof en ervaring, als van thema's en relaties en die de resultaten 

van dit leerproces in haar be le id verwerkt". 'n Be langrike moment in 

die omskrywi.ng, is dat die leer nie beperk word tot kategese van 

kinders en jongmense nie, maar gesien moet word as 'n kernfunksie van 

diegemeente as geheel. Die sogenaamde 11 huiskategese 11 in Nederland is 

hiervan 'n goeie voorbeeld, aldus Heitink (:273), daarin dat oues en 

jonges van mekaar en ook vir mekaar leer. Geloofsleer word as't ware 

'n 'intergeneratiewe leer'. En die begrip 'leergemeenskap' poog om 'n 

leerproses vir alle betrokkenes moontlik te maak, waarin 'n sosiale 

interaksie en deurleefde kennis belangrike aandagspunte vorm. 

Heitink haal Schippers aan in sy definisie van kategese as (:273) 111 n 

basisfunksie van 'n gemeente en daarom ook 'n aktiwiteit waarvoor 'n 

gemeente verantwoordelikheid aanvaar. 'n Aktiwiteit waarin kategese 

'n onderdeel van 'n totale jeugpastorale benadering vorm en in aan

sluiting by.ander opvoedkundige en vormende aktiwiteite oaclerwy~ en 

leersituasies skep, waardeur jongmense aangemoedig word om hulleself 
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voor God te leer verstaan en hulle te ontwikkel tot mondige christene 

en aktiewe gemeentelede. 

2.5.16 Verdere denkrigtings 

Een van die belange, wat teoloee in beide die katolieke sowel as 

protestantse tradisies met mekaar in die sestiger jare gedeel het, 

was die pogings om die vryheid van die individu te kon bewerkstellig. 

In godsdiensonderrig het dit na vore gekom as 'n reaksie op 'n 

probleem wat al die tradisies mee gesukkel het. Beide die protestante 

se opvoedingsteoriee en die katol ieke se kerugmatiese teoriee was 

gegrond op die Duiste Heilsgeschichte. Die klemverskuiwing in beide 

tradisies het al meer geneig in die rigting van die verlossing van 

die individu (Barker 1981:74). 

Hierin het persone soos Gordon Chamberlin 'n belangrike rol in die 

prostestantse tradisie gespeel, deur die vraag te vra of die patroon 

van verbondsopvoeding en "aanneming" nie bloat 'n formule (rite) ge

word het vir 'n groepsbevestiging ten koste van •n persoonlike keuse 

nie (Chamberlin 1965:128). 'n Tipiese "volkskerk rite" wat tot hede 

nog in Ned. Geref. gemeentes verdra word vanwee lidmate se misplaaste 

verwagtinge van kerkwees (vergelyk 1:117-118). Daarom het Chamberlin 

die doel van godsdiensonderrig probeer herformuleer as "the educated 

person who has engaged in a self-conscious re-examination of his own 

views of the meaning of existence, who has been confronted by a 

competent interpretation.of the christian faith, and who accepts his 
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responsibility for the many desicions of his life in the light of his 

education" (:126). Hieroor voel Chaberlin so sterk, dat hy meen die 

sleutel tot effektiewe godsdiensonderrig van kinders eintlik behoort 

te begin by die heropvoeding van die volwassenes in die kerk. Want se 

hy "special task of education is to help people understand the real 

differences among the appealing faiths of our time, and to develop 

their capacity to make a responsible choice of faith" (:155). As 

iemand wat dus in •n christelike tradisie grootword, en dit om een of 

ander rede later verwerp, is dit nie noodwendig te se dat opvoeding 

gefaal het nie ... dis daardie persoon se eie keuse. Trouens die 

keuse vir christenskap is nie •n eenmalige keuse nie, maar 'n keuse 

wat elke keer weer gemaak word as 'n mens gekonfronteer word met die 

uitdagings van elke dag. 

In die katolieke kringe het Gabriel Moran veral te velde getrek teen 

die siening dat die dinamiese inhoud van die verlossingsgeskiedenis 

voldoende was ... na sy mening was dit 'n manipulering van mense met 

wat ander gedoen het ... terwyl mens nooit die teenwoordigheid van 

God in hulle eie geskiedenis persoonlik ervaar nie (Moran 1966:122). 

Vir horn is kategese daarom 11 to take the revealing presence of God 

seriously in the concrete lives of those being approached. It must 

start with the personal history of the students and facilitate re

flection upon this experience; it aims eventually to help students to 

discover the connection between their own personal history and the 

cosmic history of God's creative and redeeming activity" (:46) 

die bedoeling v"~.n kategese is om iemand se intellek .,en vryheid te 

stimuleer sodat die persoon die Heilige Gees in sy/haar eie 
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persoonlike lewe kan ervaar (:72-73). 

Nog iemand wat hierdie denkrigting deel, is p;erre Babfo uit die 

Franse kategetiese tradisie. Vir horn is veral kategese aan adolessen

te 11 to make our message come a live as an exciting promise of life, as 

the good news that Jesus gave 11 (Babin 1967:23) ... 11 it is not a mat

ter of parachutting divine truths from outside the human situation, 

but a matter of helping adolescents to discover the area in their 

lives where, without being formerly aware of it, they live within the 

dimension of revelation 11 (:70). In latere jare het hy veral betrokke 

geraak in hoe oudivisuele tegnieke gebruik kan word om die effek

tiwiteit van kategese aanbiedinge te kan verbeter (Baker 1981:83). 

Al bogenoemde denkrigtings probeer wys, hoe belangrik dit is dat 

opvoeding rekening sal hou met die invloed van famil1e en die sosiale 

en kulturele omstandighede waarbinne 'n individu elke dag in lewe (of 

in groat geword het). Almal denkrigtings wat gosdiensonderrig probeer 

verstaan binne die konteks van be1nvloeding van die individu en ter

selfdetyd ook die individu se vermoe om hom/haarself hierin te kan 

handhaaf (:94-95). 

Hierdie verstaan van opvoeding is baie na aan wat Firet bedoel het 

met die 11 zelfstandig geestelijke funktioneren van de mens in zijn 

wereld11 
••• 'n 11 zichzelf-zijn11 in al die verhoudinge waarin jy leef 

(vergelyk 2:149, 151 en 219-220). 
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2.6 Samevatting 

In die teologie is daar redelike uiteenlopende verskille oor die benaming 

van onderrig in godsdiens, deels miskien as gevolg van verskille in kerk

begrip, - tradisies, Skrifbeskouing en teologiese benadering. Behalwe vir 

die verwarring wat dit veroorsaak, bepaal al hierdie faktore op die au 

end die inhoud, metode en doel van onderrig. 

In die verskillende teologiese perspektiewe oar onderrig in godsdiens, 

bestaan daar basies die volgende "denkstrominge": 

1 Teoloe wat kerklike onderrig probeer defineer en verstaan vanuit 'n 

"konfessionele teologiese benadering", deur veral 'n bestudering van 

die sogenaamde 11 Grundbedeutung" (etimologie) van sekere. woorde 

(terme) wat in die Ou en of Nuwe Testament in verband met opvoeding 

gebruik is. 

2 Verskille in die verstaan of definisie van kerklike onderrig is, nie 

net as gevolg van bepaalde semantiese betekenis van sekere Bybelse 

woorde (begrippe) nie, maar ook as gevolg van 'n bepaalde historiese 

ontwikkeling in die inhoude, metodes en doelstellinge van onderrig· in 

godsdiens. So het byvoorbeeld kerklike onderrig begin by die Joodse 

onderrig van die rabbyne, wat aan die sinagoge verbonde was, want in 

die Nuwe Testamentiese tyd was daar nag geen uitgewerkte skema van 

onderrig nie. In die vroee kerk moes die 11 didache 11 dien ter vorming 

van mense wat oorgekom het tot die Christendom. Dan die volkskerk 

situasie met sy massabekerings en kategumenaatopleiding wat verlore 
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gaan. Toe die vervlakking in die middeleeue waar kerklike onderrig al 

hoe meer gedegradeer is tot 'n klomp formules wat alleen maar opgese 

moes kon word (ritualisering). Met die vernuwing by die reformasie en 

die Bybel as middelpunt van onderrig verskuif die klem na 1 n vorm van 

pedagogisering. Verdere strominge wat kerklike onderrig in die kerk

geskiedenis be1nvloed het, was die pietisme (Ile eeu) waar die klem 

in die onderrig verskuif na elke gelowige se eie vroomheid. Toe die 

rasionalisme (lBe eeu) wat die rede van die mens en sy vermoe om 

moreel te kan verbeter so beklemtoon is dat kerklike onderrig •n een

sydige kognitiewe kennisonderrig geword het. Daarna het in die 19e 

eeu die konfesionalisme weer teruggryp na die belydenisskrifte van 

die reformasie. In die 20e eeu is in die onderrig plek gemaak vir die 

psigologie, pedagogiek en sielkunde. Met die gedagte dat die kerk en 

opvoeders kinders moet help om hulleself te word. 

Tans word al meer gepoog om kerklike onderrig as •n meer-dimensionele 

gebeure te benader, waar die klem in meerdimenionaliteit dan val op 

die omvattende gemeentelike bemoeienis met die jeug (die sogenaamde 

holistiese benadering van opvoeding). 

3 'n tradisioneel-toelogiese benadering waar die belangstelling hoof

saaklik sentreer in hoe die goddelike boodskap gekommunikeer word, 

met die klem op die bo-natuurlike: 'n ontmoeting met God en •n er

varing met Christus. In die praktyk ontlok hierdie benadering gewoon-

1 ik 'n lesing- of preekmodel in kerklike onderrig. 

4 1 n sosio-kulturele benadering, wat gebasseer is op progressiewe op-
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voedkundige teoriee en die liberale teologie. Daarom beskou hierdie 

benadering om aandag aan kwessies soos sosiale geregtigheid te gee 

feitlik dieselfde as om na God se stem te luister. Insigte word hier 

meer deur opvoedkunde oorheers as teologiese voorstel 1 ings. Gods

diensonderrig is hoofsaaklik besig met sosiale en kulturele her

konstruksie, eerder as met individuele verlossing. 

5 'n kontemporere teologies-teoretiese benadering, wat fokus op die 

organiese verhouding tussen godsdiensonderrig en die Christelike ge

meenskap. Die einddoel van die onderrig is hier dat Christus leer-

1 inge se hele lewe aangryp deur die getuienis en bediening van 'n op

geleide en 'n toegewyde kerk. Hier is teologie oak normatief en in 

praktyk ontlok die benadering 'n onderrigmodel waarin die groepsver

houdinge belangrik geag word en waar die groep gesien word as •n 

klein kerkie in die groat kerk. 

6 'n sosiaal-wetenskaplike benadering wat funksioneer vanuit 'n onder

rig-leerproses. 'n Sleutelbeginsel in hierdie benadering is dat gods

diensonderrig die gedrag van leerlinge moet verander volgens bepaalde 

godsdienstige riglyne. Empiriese navorsing, veral in die opvoedkunde, 

word krities ge1ntegreer in godsdienstige teoriee. Godsdiensonderrig 

word veral toegespits op gedragsverandering. 

7 'n Prakties-teologiese benadering met die klem op die kommunikatiewe 

handelingsisteme wat die koms van God in sy Woord tot die mens in sy 

wereld intermedierend dien. Die Skrif word as kenbron gerespekteer, 

maar funksioneer op 'n indirekte eerder as direkte wyse. In die be-
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nader i ng word daar vera l kr it i es gevra na al die hande l i nge wat 

spesifiek gerig is op die verhouding tussen God en mense en mense 

onderling en die agogiese moment wat dan binne hierdie verhoudinge 

plaasvind. 

8 'n Kontekstuele benadering, waarin gevra word na hoe mense se geloof 

verband hou met die aktiwiteite en konteks van die geloofsgemeenskap 

waarvan hulle deel is. In die benadering word die vraag gevra na hoe 

word die boodskap van die evangelie gehoor, verstaan en ervaar as be

vrydende krag van God vir vandag se mense in die bepaalde omstandig

hede waarin hulle lewe. Die gevaar is dat 'n mens in die benadering 

bloat 11 reflektief1 te werk kan gaan deur bloot op die ou end net die 

aspirasiese en behoeftes van mense te reflekteer in plaas van om oor 

die saa~ in sy volle konsekwensies te besin. 

Baie van hierdie vernuwingspogings in opvoeding van godsdiens was heel 

dikwels eerder reaksionere vernuwingspatrone teen een of ander stroming 

van binne of buite die kerk, in plaas van 'n vernuwingspoging wat gegroei 

het uit 'n teologiese herbesinning oor eie motiverings en doelstellings 

van 'n kerk se kerklike onderrig. Of 'n vernuwingspoging eie aan die 

tydsgees waarbinne dit plaasgevind het (histories bepaald) ... ontwik

kelinge in liturgisering; ritualisering; pedagogisering; sekularisering; 

teologisering en tans verkerkliking. 

Miskien is Deist reg as hy se, dat godsdienstige opvoeding nie is wat ans 

ans kinders omtrent God leer nie, maar wat hulle·oorhou van wat ans hul 

oar God geleer het (Deist 1991:1) ... of wat hulle gemaak het van wat ans 
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hulle oor God geleer het en wat hulle ons sien leef het. 

Dis ontstellend om te sien hoeveel mense op een of ander manier sukkel 

om hoegenaamd in God te glo, laat staan nog om die of daardie kerk se 

leer te glo. En tog het hulle kleintyd wel geglo, maar as volwassenes kan 

hulle nie meer nie, al wil hulle ook. Waarskynlik omdat die kerk in sy 

godsdiensonderrig kinders leer dat die werklikheid net een kant het: dit 

wat ons kan sien en ruik en voel en hoor. Oat soort van net dinge wat 

deur die verstand begryp kan word 11 regtig 11 bestaan en dat enige gewaar

wordinge wat ons 11 aanvoel 11
, verdag is en dat •n mens dit nie regtig kan 

glo nie (:7-8). 

Miskien is Dingemans reg ashy se dat leer glo •n komplekse leer-gebeure, 

is wat vra na 1 n heel komplekse leer-teorie. •n Teorie wat rekening be

hoort te hou met die leer-in-•n-gemeenskap (interaksie teoriee), met ver

skillende vlakke van geloof (vertroue, in verhouding staan met die Here, 

maak van geloofsvoorstell ings) en dfo leer van gedrag en handeling 

(Dingemans 1986:131-132). En daarmee saam dat Heitink (1993:273) hierdie 
1 leerproses 1 as 1 n handeling sien waarby die hele gemeente betrokke is 

in terme van leer vir en van mekaar binne die verhoudinge en ervaring wat 

1 n mens in 1 n gemeente kry. 

Watter leerteorie dan ookal ter sprake is in die verstaan of verklaar van 

godsdiensonderrig, sal dit (kerklike onderrig) verstaan moet word binne 

die konteks van die be1nvloeding van mense en terselfdetyd ook hierdie 

mense se vermoe om hulleself in die konteks geestelik selfstandig te ~an 

handhaaf (geloofvolwassenheid). 
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2.6 Gevolgtrekking 

1 n Hedendaagse neiging in die praktiese teologie is om kategese, en by 

name dan oak godsdiensvorming, as 1 n meerdimensionele gebeure te benader. 

Waar meerdimensionaliteit le in die verskeidenheid wetenswaardige inhoude 

wat oorgedra moet word; en in die verskeidenheid onderrigfasette wat ter 

sake is; die oordra van waardes en norme in die kerklike bediening, waar 

die klem val op die omvattende gemeentelike bemoeienis met die jeug (Nel 

1985:173-176). As mens dus aan enige vernuwing in godsdienstige vorming 

wil dink, sal jy in die woorde van Schippers (1977:76) moet sorg dat jy 

11 een goed z icht hebben op die verhouding tussen wat in de catechisat ies 

gebeur en in het gemeente-zijn 11
• 

Hieruit is dit duidelik dat selfs binne praktiese teologie as sodanig, 

daar netsoveel klemverskille en uiteenlopendhede is in die manier waarop 

verskillende teoloe op hul eie manier geworstel het met hul verstaan van 

wat kerklike onderrig in hul 11 Sitz im Leben" beteken. En dikwels vind 

mens in teologie die dilemma, dat teoloe by mekaar verby praat vanwee 

elkeen se eie Skrifbeskouing of kerkverband of lewens- en wereldbeskouing 

of antropologie of teologiese en etiese perspektief ... om maar 1 n paar 

te noem. Daar is byvoorbeeld veral die volgende twee pole in die debat 

oar godsdiensonderrig. 

Die een kant is daar Muller (1956:45) wat se dat teologie vorm die· 

sleutel van godsdiensonderrig en is normatief vir elke fase en aspek 

van die kategetiese teorie. Soos hy dit stel 11 technology, which is 

the truth-about-God-in-relation-to-man, is the determining factor in 
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the development of a philosophy of education of the techniques to be 

used, of the goals to be attained, and of the nature of the learners 

to be taught 11
• Hiermee wou hy se teologie deurdring elke faset wat 

met godsdiensonderrig te doen het, want 11 christian education must not 

be footnote to secu Tar discoveries 11
• 

Aan die anderkant is daar iemand soos Lee (1973:217) wat erken dat 

teologie wel 1 n betekenisvolle deel hydra tot die inhoud van gods

diensonderrig, maar hy voel dat die wese van godsdiensonderrig tuis

hoort by die sosiale wetenskappe. Daarom se hy 11 the central task of 

religious instruction becomes conscious and deliberative facilitation 

of behavioral goals 11 en nie teologiese waarhede nie. Leese standpunt 

is dat godsdiensonderrig primer 1 n opvoedkundige taak is en nie •n 

teologiese een nie. 

Daar was ook met tyd verskeie pogings om gosdienstige vorming te probeer 

defineer of te sanksioneer vanuit 1 n bepaalde Bybelse konteks 6f teks 6f 

woord. Hierdie metodiek was dan volgens 'n bepaalde manier en of eietydse 

eksegese en hermeneutiek. En in die etimologiese (diachroniese) metode 

van taalondersoek, sentreer alles random die enkel woord (Snyman 1975: 

327), wat beskou word as die bas iese eenhe id van beteken is (Marsha 11 

1977:76) wat nagevors moet word. Die wanopvatting wat met die metode ge

paardgaan, is die soeke na 'n sogenaamde Grundbedeutung (Vorster 1971: 

52) van 1 n woord, met die veronderstelling dat so 1 n betekenis inherent 

in die woord self is, ongeag die bepaalde konteks waarin dit na vore mag 

kom. In die semantiek (Louw 1976: 36) daarenteen is baie~duidelik vasge-
. . . . . - -

stel dat die etimologie hoofsaaklik met die geskiedenis van 1 n woord te 
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make het en nie met die huidige betekenis in 1 n bepaalde konteks nie. 

Dit gaan met ander woorde in etimologie nie oor die betekenis van 1 n 

woord nie, maar hoogstens oar die verandering (Van Aarde 1987:42) wat 

taal oar 1 n lang tydperk ondergaan het, terwyl betekenis-verandering van 

woorde oar tyd niks te doen het met die betekenis van •n woord binne 1 n 

spesifieke konteks nie (Lauw 1976:36). Teoloe se bepaalde eksegetiese en 

hermeneutiese metodes kan dus lastige vraagtekens oor die legitimiteit 

van die gevolgtrekkings plaas wat hulle oar die betekenis van godsdiens

opvoeding vanuit die Ou en of Nuwe Testament wou maak. 

Teenoor die ouere meer historiese, dogmatiese of etimologiese (dia

chroniese) benaderings word betekenis vandag sinchronies (Snyman 1975: 

327) bestudeer, waar dit gaan oar die betekenis van 1 n woord in die kon

teks waarbinne dit gebruik word. Omdat woorde buite die konteks slegs be

tekenismoontl ikhede het, maar wanneer •n woord in 1 n konteks gebruik word 

dra die situasie daartoe by om tussen die betekenis-moontlikhede te kies 

en sodoende het die woord in daardie spesifieke konteks •n spesifieke be

tekenis wat deur die agtergrond, die ander woorde in die sin en die gram

matika bepaal word. In feite kom dit dus daarop neer dat 1 n woord in elke 

konteks 1 n eenmalige betekenis (Lauw 1976:48) het. 

Om die betekenis van woorde te probeer vasstel moet •n mens gaan kyk na 

die drie faktore (Wendland & Nida 1985:12) wat betekenis bepaal, te wete 

die woord self (sign), waarna dit verwys (referent) en die struktuur van 

verwandte woorde ( interpretent) wat die verhouc.ting tussen 1 n woord en sy 
. " 

verwysing bepaal. Vir elke leksikale eenheid is daar twee tipes betekenis 
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.•. •n denotiewe en 'n assosiatiewe (konotatiewe) betekenis. Waar die 

denotatiewe betekenis bestaan uit daardie eienskappe wat toelaat dat 'n 

betrokke leksikale eenheid gebruik kan word om sekere tipe verwysings aan 

te dui. In die denotatiewe gaan dit oar waarna die woorde verwys (Van der 

Watt 1987:225). En om enige woord se denotatiewe betekenis(se) te kan be

paal, moet mens gaan kyk na die woord se verwandskap, met ander woorde 

in dieselfde semantiese veld (Wendland & Nida 1985:13). Deur met ander 

woorde 'n woord te vergelyk met semanties vergelykbare woorde met •n ver

wandte betekenis daaraan, kan 'n mens deur die ooreenkomste of verskille 

tussen die woorde die denotatiewe betekenis van die woord bepaal. 

Nuwere eksegete is van mening dat ons vandag in die christendom met al

lerhande 11 morele krisisse 11 worstel as gevolg van die feit dat christene 

die Bybel gaan 11 over-interpeted and forced into the mould of an answer

book to all possible questions (scientific, historical, religious, moral, 

ethical, etc). The church took ancient and remote religious symbols and 

absolutized and eternalized a simple message into a complexity which they 

are unable to handle 11 (Rousseau 1985:92-99) 'n 11 Geforseerde 11 verstaan van 

die Bybel as gevolg van 1 n simplistiese (fundamentalistiese) benadering 

daarvan in plaas van om te probeer vastel wat die werklike kommunikasie

gebeure is wat daarin plaasvind. 

Na alles gese oor eietydse of nuwere eksegetiese metodes en hermeneutiese 

begrippe, bly die vraag steeds of die definisie(s) van kategese nie 

steeds maar dieselfde sou gewees het nie, met miskien maar net die ver-

ski l dat daar met 'n grater versigtigheid, soos Firet dit stel, met 

eksegetiese metodes en eietydse hermeneutiek omgegaan behoort te word ? 
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Dit kom basies daarop neer dat dit in kerklike onderrig (soos ook in die 

geval van pastoraat) om •n ontmoetjng gaan. 'n Ontmoeting wat 'n gebeure 

van ken veronderstel; 'n belangrike deel van die proses van vertolking 

en verstaan is; dit veronderstel ook kontak maak; bewuswording van iemand 

se teenwoordigheid; 'n wederkerigheid en interaksie en 'n proses van be

invloeding en verandering. In die proses van ontmoeting (soos byvoorbeeld 

in kerklike onderrig) kom mense mekaar tee en word hulle sigbaar vir 

mekaar, praat hulle met mekaar en luister na mekaar en doen hulle iets 

vir of aan mekaar. Dis ook 'n ontmoetingsgebeure wat 'n vorm van samesyn 

tussen God en mens tot stand bring (Louw 1993:50-64). 

Oft 11111 voorkom asof daar • n hfpotetfese moont 1ikhefd bestaan dat 

die di1enna van kerk 1ike onderrfg dee Ts is as gevo 1g van die 

moont1ike gaping tussen hoe teoreties daaroor besin 1110rd en 111at 

daarvan in praktyk toegepas 1110rd. Oft is 111e 1 so dat in "teorfe" 

a 1 meer oor kerk 1ike onderrig in terme van • n meerdfmensfona 1iteft 

gedink 1110rd met die k 1em op • n omvattende gemeente 1ike bemoefenfs 

daarmee, maar in "praktyk" kry jy verteen1110ordfgfng van byna e1ke 

teo1ogfese denkstromfng, afhangende van die p1aas1fke predfkant(e) 

se teo1ogfese op1eidfng, die geskiedenfs van die betrokke gemeente 

en dft 111at vo 1gens die kerkraad tot hede nog a 1tyd ge111erk het. 

Die gesprek oor kategese en vernuwing daarin kom al 'n ver pad, maar dit 

bly steeds 'n aktuele gesprek waaraan elke geslag moet deelneem met hul 

kennis van die gesprek tot dusver en hul insig in die vrae en uitdagings 

vir di~ tyd waarin hulle leef. Want elke geslag moet 'n eietydse antwoord 

formuleer op die vraag na wat godsdienstige vorming beteken vir die tyd 
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waarin ek nou leef ? Daar was byvoorbeeld die tyd van die metodiese ver

nuwing gedurende die eerste helfte van die 20e eeu toe die pedagogiek en 

didaktiek ingespan is om die onderrigfaset in kategese op datum te kry 

(Lapple 1981:178-183). Hierna het die klem van die metodiek na die jn

houdeljke van die kategetiese stof verskuif. En sedert 1967 begin die 

fase van kurrikulumontwerp (Nel 1985:172). Volgens Dienst (aangehaal deur 

Nel 1985:172) kry 1 n mens dan die volgende tendense in die geskiedenis 

van kategese: die lerende tjpe (kategismus kategese), die ekklesjoJogjese 

tjpe (instruksies ten opsigte van kerk en gemeente), die uitsendingstipe 

("Laien-ordination"), die persoonlike tipe (sielsorg en bekering) en die 

"konfessorischer" tipe (met doel, lidmaatskap van die kerk). Volgens Nel 

(1985: 172) is vandag die vo 1 gen de ten dense te onderske i: 1 n sos iaa 1-

pedagogjese tipe (sosial iseringsbegeleiding en behoeftegeorienteerd), die 

pojmenjese tipe (in die sin van 'n beradendaannemende sielsorg; self-er

varing en Ek-vinding) en ook die parochjale tipe (die plaaslike gemeente 

as ervarings- en leeroord). 
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3 

Adolessensie 

Die kern van 1 n prakties-teologiese antropologie draai in 1 n sekere sin 

om die vraag na die sin van lewe. •n Vraag wat te make het met •n diep 

vervreemding(sproses) wat mense in ons tyd ervaar. Vir 1 n prakties

teologiese handelingsleer is dit daarom belangrik om ook insig te kry 

in hoe die vraag na singewing psigologies gesien, tot stand kom. Hier

voor is nodig om te kyk na die singewingsbronne van waaruit iemand sy 

s i nvraag f ormu leer, bronne soos i emand se l ewensgesk i eden is en die 

spesifieke situasie waarin so 1 n iemand leef. Hierby ook die bydrae wat 

Fowler gemaak het om te wys hoedat daar ook in die singewingsvraag be

paalde fases van geloofsontwikkeling is. Hiermeesaam ook die onderskeid 

wat daar gemaak word in mense se innnerlike en uiterlike godsdienstig

heid. Waar die uiterlike hoofsaaklik te doen het met 1 n mens se voor

oordele en die leerstellige kant van sy godsdiens, terwyl die innerlike 

dui op die groei na 1 n persoonlike geloofsoortuiging. Godsdienstige er

varings veronderstel altyd 1 n godsdienstige verwysingsraamwerk en daar

meesaam is daar ook subjektiewe gewaarwordinge en kognitiewe faktore 

wat bepaal watter betekenis mense hieraan gee (Heitink 1993:252-260). 

Volgens Louw het die sinvraag in 1 n mens se lewe veral te make met ge

loofsvolwassenheid en ook hoe die groeiproses na volwassenheid in die 

onderlinge gemeenskap van gelowiges (koinonia) tot sy reg kom (Louw 

1993:184-185). In veral die Rooms Katolieke kerk het Marthaler (1977: 

156) gevind dat die sinvraag by adolessente veral op drie terreine ge-
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lee is, te wete kognitief, eties en eksistensieel. Die kognitiewe is 1 n 

vraag na betekenis ... soos waarom ~s Christus belangrik; wat is die 

betekenis van kerkleer; wat is die rol van die kerk in vandag se lewe. 

Die tweede vraag het te doen met norme en waardes ... vir sommige in 

terme van sosiale geregtigheid; vir ander eerder in terme van vrae oar 

seksuele etiek. Die derde vraag het te doen met die hartklop van waar

oor dit in die lewe van elke dag gaan ..• 1 n vraag na fundamentele sin 

in die lewe. En die interessante is dat adolessente se reaksie op hier

die vrae, eerder na vore kom in gedragspatrone as in enige deurdagte 

filosofiee of teologiee. Dis miskien hier waar 1 n mens op die terrein 

beweeg waar Van der Ven met sy empiries-teologiese benadering probeer 

om saam met ander vakdissiplines iets te probeer verstaan van die ver

houding tussen die christelike tradisie en die moderne situasie (kon

teks) van gelowiges (Pieterse 1994:78) 6f dalk op die terrein van 1 n 

kritiese refleksie van 1 n relevante (kontekstuele) teologie (vergelyk 

1:11-16, 1:70-87, 2:165 en Wolfaardt 1993:6-16) 6f dalk in die rigting 

van 1 n komplementere benadering tussen die rol van die geloofslewe by 

leerlinge; die gebruik van insigte van sosiale wetenskappe in die ver

staan van mense se gedrag en die teologiese refleksie op beide (verge

lyk 2:236). 

Om dus iets meer te probeer verstaan van die wyse waarop adolessente 

die singewingsvraag in hul bepaalde lewensfase antwoord, is dit nodig 

om te verstaan watter faktore •n rol speel in die verwysingsraamwerk 

waaruit adolessente hul godsdiens ervaar en watter faktore 1 n rol speel 

in hul geloofsontwikkeling (groeiproses na volwassenheid). 

Wetenskaplike bestudering van adolessensie het begin toe Stanley G Hall 

(1844-1924), eerste president van "American Psychological Association" 

sy idees oar adolessensie in sy werk van twee volumes "Adolescense" in 
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1904 gepubliseer het. Daarom word Hall dan ook gesien as die 11 vader van 

die psigologie van adolessente" (Thom 1985:343). 

Navorsers is van mening dat die industriele revolusie van die 19e eeu, 

die tegnologiese revolusie van die 20e eeu en die kompleksiteit van die 

samelewing en gespesialiseerde eise van beroepe in die tyd, waarskynlik 

van die grootste redes vir die onderskeiding van •n sogenaamde 11 adoles

sentefase11 is (Hugo 1991:3, 14). Vanuit 1 n sosiologiese benadering sou 

1 n mens kon se, dat adolessensie as periode van ontwikkeling ontstaan 

het as gevolg van 1 n bepaalde stedelike en ge1ndustrialiseerde same

lewing, waarin veral faktore soos, skeiding tussen werk- en woonplek; 

die noodsaaklikheid van 1 n verlengde periode van voorbereiding vir 1 n 

volwasse rol in die samelewing; gespesialiseerde arbeid; voorkoms van 

ekonomiese welvaart onder die jeug; hoe sosiale en geografiese 

mobilite~t; wetgewing wat kinderarbeid verbied en beheer en verpligte 

onderwys 1 n al groter rol begin speel het (Monteith 1988:17). 

Die woord adolessensie is afgelei uit die Latynse woord adolescere wat 

beteken om op te groei of om in volwassenheid in te groei (Engelbrecht, 

Kok & Van Biljon 1982: 72; Thom 1985:339). 

Tipering van adolessensie as 1 n lewensfase is meer eie aan die Westerse 

beskawing. Volgens Drummond "this is a western phenomenen, probably 

emphasised by the strong responses our young people make to the kind of 

technological world that tries to manipulate and exploit them" (aange

haal deur Hugo 1991:14). Maar •n spesifieke ouderdomsgrens vir die tyd

perk is baie moeilik defineerbaar omdat die ouderdom waarop dit begin 

steeds vervroeg; en afhangende van die bepaalde eise wat die samelewing 

aan adolessente stel, word die einde van die periode al meer uitgestel 

(Monteith 1988:16-18). 
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Oor adolessensie is daar redelik uiteenlopende verklarings. Sommige 

sien dit byvoorbeeld as 'n periode van storm en drang en van spanning 

en gemoedskommelinge. Ander voel weer dat adolessente vera) in 'n 

westerse samelewing eerder met 'n rolkonflik worstel in plaas van enige 

emosionele storm en drang gevoelens. Daar is ook teoriee wat van mening 

is dat die aard van 'n adolessent se ontwikkeling veral beinvloed word 

deur hoelank die adolessente-periode in •n spesifieke kultuur aanhou 

(Thom 1985:343). Bandura is van mening dat •n agressiewe of storm-en

drag houding by adolessente gladnie •n natuurlike verskynsel is nie, 

eerder as gevolg van "cultural cond;tfons and social experimentatfon 

... when it does occur -[it] is viewed as the consequence of spesific 

antecedent conditions in the childrearing pattern and the parent-child 

relationship such as dependency trafofog, sociaUzatfon pressure, 

im;tat fon and model fog, rather than as the resu It of adolescent adjust

ment problems" (Benson 1978:15). So wys Spranger is sy geestesweten

skapsteorie daarop dat sekere adolessente wel grootliks storm en drang 

sal ervaar terwyl ander se ontwikkeling weer stadig, gelykmatig en 

sonder spanning sal verloop·en dan nog die moontlikheid van 'n derde 

groep adolessente wat wel 'n krisis sal ervaar, maar dit mettertyd te 

bowe sal kom (Thom 1985:345). 

'n Ander manier van dit stel, is om soos Muller 'n gedig van Cloete aan 

te haal wat op 'n raak manier veral iets meer spesifiek se van die kon

flikterende gevoelens waarmee hedendaagse adolessente worstel (Muller 

1990: 118-119): 

"Dje jeug van vandag" 
Onder vyf en twintig jaar 
is die toekoms slaap naak bymekaar 
sander onderskeiding en wroeging, loop op kampusse 
in jeans rand of werk in die O.K.-bazaar. 

Skrikwekkend met een slag 
sterf miljoene per virus of aardbewing, per velds lag 
of hanger, miljarde wat desnieteeenstaande daar ver nog 
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skrikwekkend dringend op semen en ovum wag 

Wag om soos gister vandag in die genadigekortverhaal 
van tagt igjaar wat fots skort a lles in te haa l 
in die eerste kort kwart 
met teerheid, teatraal, brutaal 

Hiermee wou MUller se dat in die tyd van adolessensie ervaar vandag se 

jeug 'n tyd van ongekende dieptes in emosie, konflikte en soeke na 

identiteitsformasie. Hoewel die ouer geslag dikwels aan hulle dink as 

die onbesorgdes wat sander onderskeiding en wroeging rondslenter, is 

die waarheid dat hulle intens geraak word deur die skrikwekkendheid van 

die wereldbeure van ans dag. Dis 'n tyd van diepgrypende emosies wat 

veral gepaardgaan met 'n ontwaking en dringendheid in hul seksuele be

lewing. Cloete beskryf hierdie konflik in die laaste drie woorde van sy 

gedig "teerheid, teatraal, brutaal". Net so teer en emosioneel gevoelig 

as wat hulle soms kan wees, net so brutaal en ongevoelig kan hulle oak 

wees. En dikwels word hierdie konflikterende gevoelens verberg onder 'n 

teatrale optrede. 

Volgens Muller het adolessente se belewenis veral twee belangrike ver

wysingspunte in hul lewe: hul ouers (en ander gesagsfigure) en hul 

portuurgroep. Afgesien hiervan beleef hulle oak nag allerlei ander 

konflikte in hul lewe. In 'n soeke na "wie is ek" beleef hul konflik 

tussen drange, verworwe kennis en morele en godsdienstige bewussyn. 

Anders gestel: tussen die wete, die behoort en die behoeftes. Hierdie 

skommel-emosies word oak verwoord as 'n tiener per geleentheid oar 

adolessensie skryf ... om groot te word is so tussenin. Grootmens dinge 

is nog ver, kinderdinge word min ... nou's ons so tussenin, vals noot, 

want: ons word groot (Brand 1985:8). 

Oat die kompleksiteit en verwarring van die lewenskonteks adolessente 

264 



onseker maak en verward laat optree volgens Muller en dat tieners met 

'n tussen-in gevoel van nerens tuishoort kan worstel, is na my mening 

gevoelens waarmee volwassenes ook worstel. Daarom bly die moeilike in 

die verstaan of beskryf van adolessensie, dit wat eie en uniek aan 

hierdie fase is en wat tereg of ten onregte aan die fase toegeskryf 

word op grand van buitestaanders se waarneming van adolessensie. Veral 

in nadenke oor die kerk se kommer oor die wegraak neiging by adoles

sente, terwyl dit eintlik 'n normale verskynsel by adolessensie is 

(vergelyk 1:47-60). 

3.1 Teoriee oor adolessensie 

Omdat die ouderdomsgrense vir afbakening van adolessensie wissel, is 

dit beter om die adolessente ontwikkelingstadium eerder in terme van 

spes.ifieke ontwikkelingskenmerke, hetsy psigologies of fisiologies, te 

probeer beskryf in plaas van ouderdom. Aldus kan gese word dat adoles

sensie tydens puberteit begin, terwyl die einde daarvan dan sal afhang 

van die betrokke ontwikkelingskenmerke wat in 'n bepaalde gemeenskap 

verwag word. Sosiaal gesien, eindig adolessensie wanneer 'n individu 

onafhanklik en selfonderhoudend is en volwasse rolle begin vervul, soos 

beroepsbeoefening, in die huwelik tree en met 'n gesin begin. Juridies 

eindig adolessensie wanneer 'n adolessent stemreg verkry (18 jaar) of 

met militere diens begin (16 jaar) of as die noodsaaklikheid van ouer

toestemming verval (21 jaar), of as iemand vir wetlike kontrakte ver

antwoordelik gehou kan word (21 jaar). Vanuit 'n psigologiese oogpunt 

eindig adolessensie as iemand redelik seker van sy identiteit is, 

emosioneel onafhanklik van sy ouers is, 'n eie waardestelsel ontwikkel 

het en in staat is om 'n volwasse liefdes- en vriendskapsverhoudinge 
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aan te knoop. Daar is ook sekere kulturele voorgeskrewe norme vir vol

wassenheid, soos in meer tradisionel.e samelewings bestaan waar dikwels 

rituele en feeste die begin van volwassenheid aandui (Thom 1988:339-

340). Ook binne die verwysingsraamwerk van kerklike onderrig word 

dikwels "belydenisaflegging" as 1 n rite ervaar waarmee die adolessente

fase afgesluit word, natuurlik met die risiko dat die godsdienstige en 

morele ontwikkeling van adolessente nie noodwendig in pas sal wees met 

ontwikkeling op die ander terreine van hul lewe nie. Waar 1 n adolessent 

dan in opstand kom en wegbreek van ouers se geloofsgroep of kerk, is 

dit dikwels nie 1 n opstand teen die inhoud van die geloof nie, maar 

teen die outorisasie en strengheid wat die adolessent se volwasse "uit-

beweeg" strem (De Jongh van Arkel 1989:106-110). 

Elkind en Weiner verdeel adolessensie in (Engelbrecht et al 1982:73): 

1 vroee adolessensie (junior hoerskooljare), as tydperk wat groot-
1 iks gekenmerk en gedomineer word deur die sogenaamde 11 growth 
spur" en deur fisiese en seksuele ryping; 

2 middel adolessensie (senior hoerskooljare) waarin jeugdiges 
hoofsaaklik besig is om geestelik (psigies) onafhanklik van hul 
ouers te word en leer om heteroseksuele verhouding te hanteer; 

3 laat adolessensie wat gewoonlik in die laaste skooljare begin en 
aanhou tot jongmense 1 n redelike konstante sin van persoonlike 
identiteit verwerf het. Dit is ook die tydperk waartydens hulle 
hulself verbind tot redelik definitiewe sosiale rolle, waarde
sisteme en lewensdoeleindes. 

1 n Mens sou kon se dat adolessensie eintlik 1 n soort oorgangsperiode is 

waartydens kinders die sosiale, emosionele en persoonlike vaardighede 

moet aanleer wat nodig is vir die volwasse wereld van die gemeenskap 

waarin hulle grootword. In 1 n sekere sin is alle stadia van die lewe 

"oorgangstadia", maar die kwalitatiewe verandering is nooit weer so in-

grypend soos tydens adolessensie nie. Die verwarring wat oor die be-
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reiking van vo1wassenheid ontstaan, is omdat vo1wasse status nie in 

a11e sfere van ontwikke1ing op diese1fde tyd bereik word nie. Oaarom 

die 11 storm-en-dranft' of 11 tussen-niks-en-nerens" etiket wat dikwe 1s ten 

onregte om ado1essenste se nekke gehang word. Netso kan ado1essensie 

net verstaan word binne die bepaa1de ku1ture1e milieu waarin dit p1aas

vind omdat die aard daarvan direk afhank 1 ik is van hoe dit in e 1ke 

ku1tuur voorgeskryf word. 

Om adolessensie te verstaan is dit nodig om te probeer vasstel watter 

biologiese, kulturele en sosiale faktore dit be1nvloed. Sekere aspekte 

van adolessensie is universeel, soos biologiese veranderinge, maar die 

tyd en aard van adolessensie verskil omdat dit hoofsaaklik kultureel 

bepaald is. Want elke kultuur het sy eie voorgeskrewe ontwikkelingstake 

wat 'n adolessent eers moet bemeester met die oog op aanvaarding as 

volwassene. 

Om dus die bio1ogiese- en gedragsveranderinge tydens adolessensie te 

kan beskryf en verstaan, is daar 'n verskeidenheid van teoriee wat met 

die oog hierop ontstaan het. 'n Teorie in die sin is hipoteses wat ge

maak word om die faktore te probeer verduidelik wat veroorsaak waarom 

daar 'n bepaalde gedrag en ontwikkeling by adolessente voorkom. Die 

funksie van die teoriee oar adolessente ontwikkeling is om daarmee iets 

van die biologiese veranderinge tydens adolessensie te probeer verstaan 

en hoe dit adolessente ontwikkeling be1nvloed. Verder moet die teoriee 

oak probeer verduidelik watter rol kultureel-psigologiese faktore in 

die ontwikkeling van adolessente speel (Dusek 1988:18-20). In adoles

sensie val die klem veral op die soeke na indentiteit, -na 'n eie styl 

en plek in die samelewing en om te leer hoe om persoonlike verhouding 

aan te knoop en verantwoordelikheid aanvaar vir bepaalde lewenstake in 

die gesin en samelewing (Stappaerts 1992:91). 
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Teo1ogtes gesien is adolessensie egter meer as net die resultaat van 

bepaalde gedragsanalises of psigologiese of biologiese veranderinge 

tydens hierdie fase. Dis ook meer as net 1 n paging om adolessente te 

probeer verstaan in terme van •n selfanalise van hierdie jongmense in 

die l ig van bestaande ps igo logiese persoon l ikheidsteoriee. Vir die 

teologie gaan dit ten diepste om •n geloofsanalise, met ander woorde •n 

verstaan van adolessente vanuit hulle verhouding met God. Dit gaan ook 

om •n etiese analise in die sin van •n verstaan van adolessente vanuit 

die Skriftuurlike funksiebestemming van hul bestaan (vergelyk 3:260-

261). 

Daarom hoort mens-wees (adolessent-wees) en die normatiewe dimensie van 

hul bestaan wesenlik bymekaar. Hierdie etiese bewussyn hang saam met 

die feit dat die teologie met die basiese veronderstelling werk, dat 

mense slegs vanuit hulle verhouding met God verstaan kan word. Slegs 

vanuit hierdie goddelike dimensie val daar lig op mense en die eintlike 

sin van hul bestaan (Louw 1993:98-100). 

Die moeilike van die hoofstuk sal dus wees om op •n multidissiplinere 

wyse (vergelyk 1:66) of intra-dissiplinere wyse (vergelyk 1:67) tussen 

teologie en ander wetenskaplike benaderings, iets meer van adolessensie 

te probeer verstaan ten einde •n sinvolle teologiese refleksie te kan 

doen oor vernuwing in die kerklike onderrig aan adolessente. 

3.1.1 Biologiese teoriee 

Waarskynlik is die eerste aanduidings van naderende adolessensie, 

die biologiese veranderinge wat •n kind ondergaan. En die fisieke 

veranderings impliseer verwagte veranderinge in gedrag, byvoorbeeld 
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om 11 meer volwasse te begin optree 11
• Daarom is oor die biologiese 

verandering van adolessente al baie geteoretiseer (Dusek 1988:21). 

Met sy rekapitulasieteorie, het G S Hall 1 n groot invloed op die 

Amerikaanse denke oor adolessensie gehad. Hy het veral van Darwin 

se evolusionistiese gedagtegang gebruik gemaak in die formulering 

van sy teorie, dat e lke individu deur a 7 die stadia van evo lus ionere 

ontwikke 7 ing gaan wat kenmerkend van 1 n bepaa lde spes ie is. Ado les

sens ie is vir horn veral 1 n periode van storm en drang na aanleiding 

van die 19e eeuse Romantiek. Daarom kry 1 n mens volgens Hall dat 1 n 

adolessent se stemming wissel tussen uitbundigheid en depressie, 1 n 

begeerte om alleen gelaat te word en 1 n begeerte om tussen mense te 

wees (Monteith 1988:19-20 en Dusek 1988:22). 

Veral Hall se idee dat adolessensie 1 n tyd van storm en drang of 1 n 

periode van spanning en gemoedskommeling is, het 1 n groat invloed 

gehad op mense se siening van adolessente (Thom 1985:343). Maar uit 

navorsing het geblyk dat hierdie siening nie korrek is nie. Adoles

sensie is eerder •n tydperk van 'n reeks stadige ontwikkelingsver

anderings. Daar mag miskien per geleentheid by sekere adolessente 

'n storm en drang periode wees, maar dis nie 'n algemene kenmerk van 

adolessensie nie (Dusek 1987:22). Daar is oak gevind dat in die 

stadium waar adolessente worstel om fisieke groei te hanteer, word 

deur die samelewing al groter eise aan hulle gestel en hierdie dis

harmonie gee dikwels onvermydelik aanleiding tot storm-en-drang 

(Monteith 1988:19-20). Die hele storm-en-drang idee van adolessente 

is waarskynlik eerder 'n populere siening wat ouers oar tieners het, 

omdat dit veral vir ouers baie moeilik is om hul tieners toe te laat 

om tot selfstandigheid te ontwikkel. 'n Mens sou eerder kon se dat 

die storm-en-drang 'n beskrywing is van die ouers van tieners se 
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konflik, gevoelens en frustrasies wat hulle deurmaak in die periode 

van hul tieners se selfstandigwording (Dusek 1988:22). 

Die media skep baie die idee dat adolessensie •n tyd van storm-en-

drang is in programme oor tienerdrosters, -bendes, -dwelmslawe, ter

wyl dit eintlik na •n bepaalde groep van tieners verwys wat nie ken

merkend van tieners is nie. Die storm-en-drang idee van adolessente 

is eerder 'n etiket wat volwassenes hulle omhang, as wat dit 'n ken

merk van tieners is (:23). 

'n Tweede aspek van Hall se teorie wat •n invloed gehad het in die 

hedendaagse manier van dink oor tieners, is dat adolessensie •n tyd

perk verteenwoordig van sne 1 verandering in vera 1 meeste aspekte van 

'n jongmens se persoonlikheid (:23). Dis vir Hall ook die tyd waarin 

'n adoles~ent se individualiteit ontwikkel (Thom 1985:343). 

Eduard Spranger het veral 'n invloed gehad op die Europese denke. 

Vir horn is adolessensie 'n oorgangsperiode tussen kinderjare en 

fisiologiese volwassenheid - 'n stadium waartydens 'n adolessent se 

onderontwikkelde en ongedifferensieerde verstandstruktuur en psige, 

volwassenheid bereik. Volgens horn is adolessensie hoofsaaklik 

f isiologies van aard en kan op grond van fisiologiese faktore ver

k laar word. Vir Spranger is daar drie basiese beginsels ten grond

slag van adolessensie (Monteith 1988:26): 

1 Adolessensie is 'n storm en drang periode waardeur 'n individu 
homself as 'n ander persoon sien met die bereiking van volwas
senheid. 

2 Ontwikkeling is 'n stadige, geleidelike groeiproses waardeur 'n 
adolessent die kulturele waardes en idees van sy samelewing 
verwerf. 
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3 1 n Ado lessente groe i deur akt iewe dee lname waartydens hy homse lf 
verbeter en steuringe en krisisse oplos deur sy eie doelgerigte 
pogings wat deur selfbeheer ~n selfdissipline gekenmerk word. 

Vir Gesell word ontwikkeling deur 1 n biologiese rypingsproses be1n

vloed. Hy sien adolessensie nie as 1 n periode van onstuimigheid, on-

sekerheid en probleme nie, maar eerder as 1 n 11 rypingsproses 11 en 
11 oorgangsperiode 11 tussen kinderjare en volwassenheid, waarin daar 

sekere ontwikkeling moet plaasvind en vermoens verwerf moet word 

voor enige verdere groei kan plaasvind (:20). 

Meer resente teoriee oor die belangrikheid van biologiese faktore 

vir die verstaan van adolessente, is die van McCandless en Ausubel 

(Dusek 1987:23-24) wat veral gewerk het op die toename in belewing 

van drange ("drive leveiu) by adolessente. Vir Mccandles dwing die 

toename in adolessente se 11 seksdrange 11 hulle om hul gedrag te ver

ander. As gevolg hiervan moet adolessente leer om hierdie drang te 

aanvaar, daarby aan te pas en te weet wat binne hu 1 leefkonteks 

(ouers en kulturele verwagting) aanvaarbaar is en wat nie (:25). 

Volgens Ausubel is die biologiese en psigologiese veranderings 1 n 

manier van adolessente se onafhanklik word. Met die veranderings 

moet adolessente leer om psigologies en sosiaal op hul eie te 

funksioneer, las van hul vorige volwasse versorgers. Hierdie ver-

anderings word veral gekenmerk deur psigobiologiese en psigologiese 

veranderinge. Met psigobiologiese veranderinge word na psigologiese 

faktore verwys wat gebeur as gevolg van biologiese verandering. 

Psigologiese reaksies sluit in die komplekse verhouding tussen 

sosiale persepsies en verwagtings en 1 n adolessent se interpretasie 

van sy I haar fisieke en psigologiese veranderings. Die psigologiese 

veranderings verwys na persoonlike en sosiale veranderings as gevolg 
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kultuur waarbinne 'n adolessent grootword (:25). 

Die waarde van die 11 bio1ogiese" beskouing is dat dit wys hoe ado 1es

sente se gedrag (hetsy met of sander spanning en ge1110edskonne 1inge) 

basies die gevolg is van biologiese veranderinge wat •n ketting

reaksie van fisiologiese, psigobio1ogiese en psigo1ogiese ver

anderinge tot gevo1g het, wat adolessentes dwing om psigologies en 

sos iaa 1 op hu 11e e ie te 1110et leer funks ioneer. 

3.1.2 Psigo-analitiese teoriee 

Die psigo-analitiese teoriee gaan van die veronderstelling uit dat 

'n mens alleen die huidige gedrag van 'n adolessent kan verstaan as 

jy iets van sy I haar ontwikkelingsgeskiedenis verstaan. •n Verdere 

uitgangspunt waarmee die teoriee werk is die toename in veral die 

seksdrang by adolessente (:26). 

Vo lgens Sigmund Freud word ontwikke ling van ado lessente vera l bepaa l 

deur die suksesvolle of onsuksesvolle oplossing van ontwikkelings

take tydens die kinderjare. Adolessensie is dus 'n periode waarin 

konflikte van die kinderjare herleef word en ook die tyd waartydens 

'n individu geslagsrypheid ontwikkel (Monteith 1988:20-21). Vir 

Freud le die motoriek van 'n mens se ontwikkeling in sy I haar drif

te (seksualiteit, libido en doodsdrif). Vir horn is 'n mens 'n soort 
11 Treibwesen 11

• En as daar dan steuringe in 'n mens se psige kom, kan 

dit alleen herstel word deur die fase waarin 'n mens nie optimaal 

gefunksioneer het, weer te herbeleef (Dingemans 1986:99). Freud se 

psigo-analitiese beskrywing van adolessensie kom in baie opsigte 

ooreen met die strom-en-drang-siening van Hall (Thom 1985:343). 
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Anna Freud het meer klem op die ontwikkeling tydens adolessensie en 

veranderinge in die psigiese struktuur van die kind tydens puberteit 

gele. Daarom is vir haar adolessensie •n periode van innerlike kon

flik, psigiese wanbalans en wisselvallige gedrag. En die rede vir 

die gedrag bestaan, vir haar, as gevolg van •n psigiese wanbalans 

en i nterne konf 1 i k wat gepaardgaan met ges 1 agsryp i ng tydens die 

puberteitsfase (Monteith 1988:21). 

Met die teorie wou psigoanaliste se 11 the kind of defense individuals 

use, that is, the way an individual relieves the anxiety produced 

by stress, relates to the kind of psychological behaviors that an 

individual wi 77 demonstrate 11 (Dusek 1987:27). 

Die mees resente psigodinamiese teoriee verdeel adolessensie in ver

ski 1 lende fases in terme van bepaalde psigodinamiese prosesse. Die 

fases is byvoorbeeld •n latente vroee adolessens1e, adolessensie, 

laat-adolessensie en 'n na-adolessente fase. In die latente vroee 

fase gaan dit veral oor ·•n toename en ontwikkeling van 1 n 11 seks

drang11 by tieners. Tydens adolessensie ontstaan dan ook hetero

seksuele verhoudings en 'n toenemende belangstelling in die self. 

Gedurende die laat-adolessente fase gaan dit veral oor 11 wie is ek 11 

en in die na-adolessente fase oor voltooiing van die ontwikkelings

take met die oog op volwassenheid (:27). Collins het gese die drie 

belangrikste vrae waarmee die fase worstel is who am I (vraag na 

identiteit), how do I relate to others (vraag na onderlinge ver

houdinge) en what should I believe (vraag na ideologie I godsdiens) 

(Hugo 1992:4) 

Er;kson het Freud se teorie van psigoseksuele ontwikkeling na aan

leidng van sosio-psigologiese en antropologiese redes, gewysig en 
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agt stadia in die ontwikkel ing van die mens onderskei. Tydens elkeen 

van die stadia moet 'n individu 1 n psigososiale taak bemeester. En 

konfrontasie met elke taak lei tot konflik met twee moontlike ge

volge. As konfl ik tydens 1 n besondere stadium suksesvol opgelos 

word, word 1 n positiewe kwaliteit in persoonlikheid gerealiseer en 

vind verdere ontwikkeling plaas. Duur konflik egter voort of word 

dit nie suksesvol opgelos nie, word die ego beskadig omdat 1 n 

negatiewe kwaliteit in die persoonlikheid realiseer. Daarom is die 

belangrikste ontwikkelingstaak van 1 n individu ,volgens Erikson, om 

tydens elke stadium 1 n positiewe ego-identiteit te verwerf. Adoles

sensie is vir horn 1 n normatiewe krisis, •n normale fase van toe

nemende konflik wat gekenmerk word deur 1 n wisseling van ego-sterkte 

(Monteith 1988:21-22). 

Veral die vyfde fase van Erikson se model (Scott 1988:37-38) is die 

periode van adolessensie, wat vanaf ongeveer 1 n twaalfjarige ouder

dom tot en met volwassenheid strek. Die krisis of konflik wat tydens 

die fase opgelos moet word, is 1 n identiteitsverwerwing teenoor 1 n 

identiteitsverwarring. Die verkryging van vertroue (suigelingfase), 

outonomie {peuterfase), inisiatief (kleuter-fase) en konstruk

tiwiteit (prim~re skoolfase) beYnvloed die tipe identiteitskrisis 

van 1 n adolessent. Adolessensie is, volgens Erikson, dus 'n geleent

heid wat adolessente gegun word om met 1 n verskeidenheid van sosiale 

rolle te eksperimenteer, waaruit hulle dan die rolle kies wat die 

beste by hul unieke persoonlikheid pas. Adolessente is dus besig om 

hul persoonlike identiteit ("ego-identiteit 11
) te vestig, wat beskou 

word as 1 n gevoel van dieselfde te wees en te bly ondanks veranderde 

omstandighede en uitvoering van 1 n verskeidenheid van sosiale rolle. 

Volgens Erikson ontstaan identiteitsverwarring as die geleenthede 

om met verskillende sosiale rolle te eksperimenteer, onvoldoende is. 
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Adolessente ervaar dan ook •n gevoel van twyfel in hul vermoe om aan 

die verwagtinge en eise van ander te voldoen. Weens die gevoel van 

ontoereikendheid kies adolessente dan dikwels 1 n teenoorgestelde rol 

as wat ander van hul verwag. Hulle sal byvoorbeeld eerder 1 n rebels

heid en 1 n negatiewe identiteit kies, uit vrees om as 1 n soort nie

identiteit te bestaan. 

Volgens Erikson is die mees sentrale konflik in 1 n mens se ontwik

keling waarin jy jouself moet vind, die spanning tussen identiteit 

en rolverwarring. Al le konflikte vra na 1 n oplossing, maar die vraag 

na 1 n basis-vertroue uit die eerste lewensjare en na 1 n 11 eie ek 11 uit 

die adolessente periode, is die belangrikste ontwikkelingsfases in 

enige mens se lewe (Dingemans 1986:100). 

Volgens Dingemans (:100) was Erikson se bydrae, sy insig in die ont

wikkeling van adolessente. Veral sy versoek vir •n moratorium, (dat 

adolessente tyd/uitstel nodig het om hulleself voor te berei op hul 

maatskaplike rol en veral om by hulself uit te kom voordat hulle met 

hul lewe kan voortgaan) het •n groat invloed gehad op pedagogiese 

handelinge ten opsigte van adolessente. Vir Erikson moet daar in 

elke lewensfase •n balans kom in kognitiewe -, affektiewe - en ver

houdingsgroei. En dis veral die rol wat ouers speel en die invloed 

van die samelewing in die algemeen by die vorming van identiteit, 

wat Erkison in sy werk beklemtoon het. Daarmee het hy die groat rol 

van waardes vir die self-evaluering van 1 n adolessent se identiteit 

baie sterk beklemtoon (Hugo 1992:61). 

Marcia het Erikson se teorie verder verfyn en oak 1 n eie bydrae ge

maak deur sy onderskeiding van vier basiese identiteitstatussewaar

op identiteitskrisisse tydens adolessensie opgelos word, naamlik 
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identiteitsbereiking (adolessente het hul identiteitskrisis opgelos 

en 1 n eie identiteit verwerf), i~entiteitsmoratorium (identiteits

krisisse is nog nie opgelos nie daarom eksperimenteer adolessente 

nog met verskillende rolle), vooruitbesliste identiteit (adolessente 

verkeer nie in 1 n krisistoestand nie omdat geen keuses maak is nie. 

Die keuses en besluite wat ouers vir hulle maak word aanvaar. Hulle 

word dus wat ander vir hulle besluit om te word) en identiteitsver

warring (adolessente ervaar nie 1 n krisis nie, Hulle is nog totaal 

onverbonde en het nog geen belangrike besluit ten opsigte van hul 

toekoms gemaak nie). (Monteith 1988:22 en Dusek 1988:28-29). 

Identiteitsvorming tydens adolessensie sentreer veral random 1 n 

adolessent se bewuste waarneming van wie hy / sy is en wil wees 

(Thom 1985:395}. Om die rede ontstaan 1 n identiteitsverwarring dan 

as adolessente geen besluite oor hulself of hul rolle kan neem nie. 

Hierdie toestand van verwarring wek angs, apatie of vyandigheid 

teenoor rolle of waardes. Volgens Erikson ervaar 1 n adolessent dan 

verwarring as I ain 1 t what I ought to be, I ain 1 t what J 1 m going to 

be, but I ain 1 t what I was (:398}. 

In die psigodinamiese teoriee oor adolessensie gaan dit veral oor 

aspekte van persoon 1 ikhe idsontwikke 1 ing en ident ite itsaange leenthede 

in die besonder. Deur te kyk hoe persoonlikheid gedurende adolessen

sie ontwikkel, wou navorsers adolessente gedrag probeer verduidelik 

as 1 n resultaat van opvoeding en invloed van die omgewing waarin 1 n 

kind grootword. Hulle almal beskou adolessensie as 1 n tyd van aan

passing of miskien wanaanpassing oppad na volwassenheid. Daarom be

paal die kwaliteit van na-aap ( 11 coping 11
) gedurende adolessensie vol

gens hulle die mate waartoe iemand eendag by sy/haar volwasse rolle 

en verantwoordelikhede sal kan aanpas of nie (Dusek 1987:29). Anders 
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gese, fases impliseer ontwikkeling. En ontwikkeling kan evolusioner 

progressief beskou word of devolusioner regressief en beide kan ge

durende adolessensie voorkom. 

3.1.3 Kognitiewe ontwikkelingsteoriee 

In die biologiese en psigo-analitiese toeriee is verwys na adoles

sente se vermoe om sekere besluite te kan neem en ervarings te kan 

evalueer, wat natuurlik die belangrikheid van die kognitiewe ont

wikkeling tydens adolessensie veronderstel. 

Jean Piaget beklemtoon in sy beskouing die kognitiewe ontwikkeling 

van 'n kind, want met die formeel-operasjonele stadjum bereik 'n 

adolessent, volgens horn, kognitiewe volwassenheid (Monteith 1988: 

27). Piaget se uitgangspunt is dat elke lewende wese, dus oak mense, 

twee fundamentele neigings het ... 'n tendens tot assjmUasje, waar

deur die nuwe van 'n ervaring vanuit die buite-wereld opgeneem word, 

en akkomodasje waardeur hulle hulself aanpas by hul omstandighede 

of milieu. Hierdie assimilasie en akkomodasie werk komplementer in 

op mekaar. Kenmerkend van Piaget se toerie is die wjsselwerkjng 

tussen 'n ontwikkelende mens en sy omgewing. 'n Verder kenmerk is 

die kognjtjewe ontwjkkeljng van mens in die sin van 'n interaksie 

tussen lerende mense en hul omgewing (Dingemans 1986:102-103). 

Volgens Piaget funksioneer 'n mens van kind tot volwassene kognitief 

dieselfde. Maar daar is stadiums van kognitiewe ontwikkeling, wat 

kwalitatiewe verkille toon in die struktuur van iemand se intellek. 

En strukture wat sigbaar word in 'n persoon se gedrag, bepaal op die 

ou end oak sy/haar intellektuele vermoe. Omdat strukture met ouder-
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dom en sosiale interaksie verander, verander vermoens ook dienoor

eenkomstig. In adolessensie word die hoogste vlak van formele 

oprasionele denke bereik, dit is die vermoe om abstrak te k.an dink 

(Dusek 1987:29). 

As gevolg van die vermoe van abstrak denke verander adolessente se 

kognitiewe vermoens en idees oor veranderinge in die wereld daar 

buite. Hulle is nie net instaat om vrae te vra nie, maar ook self 

antwoorde op abstrak vrae soos "wie is ek", te vind (:30). 

Lawrence Kohlberg het •n faseteorie geformuleer wat sedelike ont

wikkeling van mense verklaar in terme van die kognitiewe ontwik

kelingsvlak en intellektuele vermoe van kinders (Monteith 1988:27 

en Scott 1988:155). Waar adolessensie dan gekenmerk word deur die 

ontwikkeling van outonome morele beginsels (Monteith 1988:27). 

Kohlberg het geglo dat intellek, soos deur Piaget beskryf, dien as 

'n agtergrond waarteen sosiale gedrag beoordeel en evalueer behoort 

te word. Gedurende adolessensie word 1 n vlak van morele denke bereik 

wat prominent in 1 n gemeenskap is. Daarom het die begrip van sosiale 

orde oak te doen met •n rolaanvaarding waartoe adolessente moet kom 

en waar in hu 11 e dan vera l deur hu l portuurgroep aangehe l p word 

(Dusek 1987:30). 

Fase (organismiese) teoriee beklemtoon veral die rol wat kognitiewe 

vermoens in persoonlikheid speel. Die kern van persoonlikheid word 

gesoek by die vermoe tot selfstandige denke en selfbeslissing (Hugo 

1992:27-34). 

In ado1essensie wrd 1 n kognitiewe piek vermoii bereik wat verband 
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hou met 1110re le denke en 1 n ver1110e om e ie men ings oor sos ia le pers

pekt iewe te kanmaak. Deur dus die verhouding tussen kognitiewe ont

wikkeling en ander gedrag te ondersoek, kan insig verkry word in 

adolessente se portuurgroepverhoudinge, persoonlikheidsontwikkeling 

en idealisme in die siening van sosiopolitiese sisteme. Volgens die 

teorie vorm veranderinge in kognitiewe ontwikkeling by adolessente 

die sleutel tot verstaan van adolessente se gedrag (Dusek 1988:31). 

3.1.4 Sosiologiese teoriee 

Adolessensie vind plaas binne die grens van 'n gemeenskap en sosiale 

struktuur. Die aard van sosiale strukture bepaal wat van adolessente 

verwag word en watter gedrag aanvaarbaar is. Trouens die sosiale 

gemeenskap bepaal in 'n sekere sin ook die take wat van adolessente 

verwag word (Dusek 1987:31). 

Volgens die sosiologiese teoriee (sosiale leer teoriee) vorm •n mens 

jou gedagtes, optrede en gevoelens deur •n waarneming en naboots van 

ander mense saam met wie jy leef. Van die bekendste voorstanders van 

die teoriee is Mead wat gevind het dat verskillende kulture ook ver

skillende persoonlikhede oplewer. Benedict het gevind dat kulturele 

toestande, die vorm van oorgang gedurende adolessensie en die 

moeilikheidsgraad daarvan bepaal (:32). 

Allison Davis sien die proses van ryping tydens adolessensie as 'n 

proses van sosialisering. En in die sosialisering van 'n kind word 

sos i aa l aanvaarbare gedrag be loon en n ie-aanvaarbare gedrag gestraf. 

Herhaalde straf lei tot gesosialiseerde angs wat 'n kind dan laat 

strewe na gedrag wat dit beperk of verminder. Indien die angs egter 
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te sterk is, kan dit 'n inhiberende effek op 'n kind he en ontwik

keling na volwassenheid strem. (Monteith 1988:23) 

Die waarde van Davis se benadering le daarin dat dit die aandag ge

vestig het op die invloed van die samelewing op die ontwikkeling van 

adolessente. 

A Bandura en RH Walters se leerteorie laat die klem val op die ver

band tussen sosiale en omgewingsfaktore en hoe dit gedrag be1nvloed. 

Kinders leer deur ander na te boots of hul gedrag volgens die voor

beeld van model le te rig (modellering). Daarom bevraagteken Bandura 

beskouinge van adolessensie as 'n periode van storm en drang of 

spanning en rebelsheid. Volgens ham is die beskrywing van adolessen

sie as seksueel spanningsvol, angstig, onrustig of as 'n periode ge

kenmerk deur akute indentiteitskrisisse, slegs van toepassing op 1 n 

afwykende tien persent van die adolessente populasie. Die opmerklike 

verander i ng wat we l tydens ado lessens i e waargeneem word, moet eerder 

toegeskryf word aan skielike wysigings in sosialisering, gesinstruk

ture, verwagtings van protuurgroepe of ander omgewingsfaktore, as 

wat dit aan hormonale of biologiese veranderinge te wyte is. Adoles

sensie is daarom vir horn 1 n 11 aparte 11 fase nie , want 'n mens se ont

wikkeling is kontinu van die babastadium tot volwassenheid (:23-24). 

Robert Havighurst het in sy beskouing oar adolessensie gepoog om 

individuele behoeftes van adolessente te versoen met die eise van 

die samelewing in die vorm van sekere ontwikkelingstake wat voltooi 

moet word. Waar ontwikkelingstake dan dui op vaardighede, kennis, 

funksies en houdings wat individue in verskillende stadiums in hul 

lewe deur fisieke ryping, sosiale verwagtings en persoonlike inspan

ning moet verwerf of aanleer. Bemeestering van die take tydens elke 
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stadium lei dan tot aanpassing en voorbereiding vir die moeiliker 

take wat voorle. Bemeestering van, ontwikkelingstake tydens adoles

sensie lei tot volwassenheid terwyl mislukking daarin lei tot angs, 

sosiale afkeur of 1 n onvermoe om as volwasse persoon te handel. Van 

die take spruit uit biologiese veranderinge, ander uit sosiale ver

wagtings of uit individue se behoeftes of dit word normaalweg deur 

kultuur bepaal (:26). 

Die oorsprong van die ontwikkelingstake is volgens Havighurst drie

ledig, fisieke ryping (byvoorbeeld om te leer loop), sosiale en 

kulturele druk (byvoorbeeld om te leer lees, skryf en verantwoorde

likheid te aanvaar), en persoonlike waardes (wat religieus bepaald 

is) en aspirasies (byvoorbeeld belydenisaflegging en die maak van 

beroepskeuses) (Scott 1988:31). 

Tydens adolessensie onderskei Havighurst agt ontwikkelingstake wat 

lei tot die vorming van 1 n eie identiteit, bv (:39-45): 

1. Aanvaarding van 1 n eie liggaamsbou en doeltreffende beskerming 

en gebruik daarvan. 

Suksesvolle bemeestering van hierdie ontwikkelingstaak, lei tot 
1 n ewewigtige siening van die self, liefde en seks. Die groot 
klem deur Westerse kulture op die uiterlike voorkoms, kan 1 n ge
voel van ontoereikendheid by stadig ontwikkelende adolessente 
skep, wat 1 n identiteitskrisis en die verwerping van die eie 
liggaam kan veroorsaak. 

2 Verwerwing van emosionele onafhanklikheid (se1fstandigheid, JV) 

van ouers en ander volwassenes. 

Leiding en ondersteuning van adolessente tot emosionele onaf
hankl ikheid (selfstandigheid, JV) is hoofsaaklik die taak van 
ouers. Konflik kan maklik ontstaan weens adolessente se gebrek 
aan lewenservaring, onkunde en onsekerheid, en ouers se wantroue 
in die vermoe van adolessente om self keuses te maak en besluite 
te neem. Adolessente se behoefte aan onafhanklikheid word ook 

281 



getemper deur hul vrees vir die vreemde en gekompliseerde vol
wassene se wereld. Hulle soek dus terselfdetyd na die sekuriteit 
en standvastigheid van ouerlike beskerming terwyl hulle leer om 
emosioneel onafhanklik te funksioneer. Afname in emosionele on
afhanklikheid van ouers gaan gepaard met toename in emosionele 
betrokkenheid by portuurgroepe en veral lede van die teenoorge
stelde geslag. 

3 Aanknoping van nuwe en meer volwasse verhoudings met portuurs 

van beide geslagte. 

Bemeestering van die ontwikkelingstaak lei tot suksesvolle aan
knoping van vriendskapsbande met lede van beide geslagte en ge
mak like inskakeling by die gemeenskap. Groepsgevoel, veral ten 
opsigte van die uiterlike voorkoms, is baie sterk en goedkeuring 
van 'n portuurgroep is noodsaaklik vir ewewigtige psigologiese 
ontwikkeling. Word die taak nie bemeester nie, kan dit lei tot 
'n gevoel van afhanklikheid en swak emansipasie tydens volwas
senheid. 

4 'n Begeerte na en verwerwing van sosiaal verantwoordelike ge-

drag. 

So~iaal verantwoordelike gedrag manifesteer weens ontwikkeling 
van 'n sosiaal aanvaarbare lewens en wereldbeskouing, wat 'n 
adolessent bevoeg maak om 'n verantwoordelike lid van die ge
meenskap te word. Dit berus dus op die verstaan en aanneming van 
die waardes en gewoontes van •n spesifieke gemeenskap. Alhoewel 
'n aanvaarbare lewens en wereldbeskouing die basis van sosiaal 
aanvaarbare gedrag vorm, wil dit nie se dat adolessente alles 
onkrities aanvaar nie. Adolessensie is by uitstek die tyd van 
kritiese denke en redenering. 

5 Verwerwing van 'n stel waardes en etiese sisteem as riglyn vir 

gedrag en ontwikkeling van •n lewens- en wereldbeskouing. 

Waardes van ouers, protuurgroep, gemeenskap en kerk be1nvloed 
die volwassewording van •n kind. Die keuse van aanvaarding of 
verwerping van waardes berus egter by 'n individu self en ge
skied hoofsaaklik tydens adolessensie. Die vryheid van keuse kan 
lei tot konflik tussen adolessente en ouers, portuurgroep of ge
meenskap. Ontwikkeling van waardesisteme word egter bevorder 
deur identifikasie met volwassenes wat waardig is om na te volg. 

6 Verwerwing van 'n manlike en vroulike geslagsrol. 

Hierdie ontwikkelingstaak verg 'n grater aanpassing van dogters 
as van seuns. Aanvanklik speel sy 'n meer dominante rol vanwee 
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haar vinnige fisieke en psigiese ontwikkeling. Tydens adolessen
sie moet sy egter geleidelik haar dominasie onderdruk en oorkom 
ten einde geslaagde verhoudings met seuns te kan aangaan. Hier
die ambivalensie in die vroulike geslagsrol kan 'n identiteits
krisis veroorsaak. Hoewel adolessente voorberei moet word om hul 
rol in die huwelik te kan volvoer, moet hulle terselfdetyd leer 
om geduldig die uitleef van seksuele behoeftes af te wag. Die 
waardesisiteem van ouers en die gemeenskap wat aan 'n adoles
sente voorgeleef en oorgedra is, sal bepaal of hulle positief 
sedelik of negatief permissief sal optree. Hoe grater die sin 
vir eiewaarde en hoe meer vertroue in die self is, hoe makliker 
sal 'n adolessent die keuse ten opsigte van 'n ideale geslagsrol 
maak. Gewoonlik lei positiewe ouermodelle tot aanvaarding van 
die regte geslagsrol. 

7 Voorbereiding vir 'n beroep. 

Die doelstelling van die ontwikkelingstaak is die organisasie en 
beplanning vir die beoefening van 'n beroep en verkryging van 'n 
gevoel van bevoegdheid ter uitvoering van die beroep. 

8 Voorbereiding vir 'n huweliks- en gesinslewe. 

Sukses van 'n huwelik is grootliks toe te skryf aan die sukses
vol le bemeestering van suksesvolle verhoudings met die teenoor
gestelde geslag binne die portuurgroep en om emosionele onaf
hankl ikheid (selfstandigheid, JV) van ouers te verkry. 

Adolessensie is hoofsaaklik 'n kort oorgangstadium en baie ontwik

kel ingstake mag gedurende hierdie tydperk begin word, maar nie nood

wendig voltooi word nie (Gerdes et al 1988:306). Suksesvolle uit-

veering van die ontwikkelingstake is dan oak gerig op 'n optimale 

funksionering van die individu in die volwasse lewenstadium. Uit die 

aard van ontwikkelingstake, verg dit ingrypende veranderings wat 

veral tydens adolessensie aanvaar moet word, asook noodsaaklike ant-

wikkelings ten opsigte van sekere vaardighede, kennis funksies en 

houdings (Thom 1985:341). 

Ausubel het in 'n kruiskulturele ondersoek gevind dat daar oral ter 

wereld, ongeag kultuur, van 'n adolessent verwag word om basies die 

volgende ontwikkelingstake te kan bemeester op pad na volwassenheid 
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(Engelbrecht et al 1982:73): 

1 Van adolessente word verwag om al hoe minder afhanklik van die 
goedkeuring van hul ouers of opvoeders te kan optree. 

2 Adolessente moet in 'n al grater mate self aktief deelneem aan 
die formulering van hul eie doelstellings en besluite. 

3 Adolessente moet leer om tenspyte van teenslae in hul doel
strewings te volhard. 

4 Adolessente moet bereid wees om onmiddelike hedonistiese be
vrediging te kan uitstel ter wille van die bereiking van lang
termyn-doelstellings. 

5 Adolessente moet al hoe meer inisiatief, voorsorg, handelings
onafhanklikheid, verantwoordelikheid, selfkritiek en respek vir 
die eise van die lewe en die werklikheid aan die dag le. 

Hierbenewens het Corey gevind dat adolessente in al le kulture (:74): 

1 Moet leer om hul liggaam te aanvaar. 

2 'n Geskikte geslagsrol moet verwerf. 

3 In 'n grater mate onafhanklik moet word van volwasse dominering. 

4 Volwasse ekonomiese status moet bereik. 

5 En vir hulself 'n stelsel van waardes moet toe-eien. 

Hoewel daar universele ontwikkelingstake is wat jeugdiges oppad na 

volwassenheid moet bemeester, verskil die inhoud hiervan baie van 

kultuur tot kultuur. Die westerse kultuuradolessensie of sogenaamde 

verlengde jeugtydperk is 'n verkynsel wat ontstaan het in 'n westers 

tegnologiese samelewing waarin die drumpeltydperk tot volwassenheid 

baie langer is en meer gekompliseerd geraak het in vergelyking met 

primitiewe samelewings waar die drumpeltydperk kart is en volwasse 

rolle duideliker gedefinieer is. Die probleem is hoe langer die 

interim- of adolessensie tydperk duur, hoe ingewikkelder en meer 
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word die gedragskodes wat in die tydperk geld. So word byvoorbeeld 

in gemeenskappe wat tegnologies gevorderd is, die klem geplaas op 

skoolprestasie en voorbereiding vir 1 n toekomstige beroep, terwyl 

adolessente geneig is om gepre-okopeerd te wees met hulself, sosiale 

aangeleenthede, maats, vriendskappe en seksualiteit (Engelbrecht et 

al 1982:74 en Gerdes et al 1988:301). Bocknek verwys na die narcis-

sistiese orientasie wat by adolessente aanwesig is, as 11 the invest

ment of energy in oneself as the focal source of intrest and con

cern11 (:73). Te verstane in die lig van talle veranderings wat in 

die stadium gemaak moet word, teenstrydighede en konflikte wat 

hanteer moet word en die noodsaaklikheid om besluite te neem, dat 

dit 1 n jongmens se hele lewe op hierdie stadium in beslag kan neem. 

Vol gens Garrison & Garrison (1975), Havighurst (1972), Hurlock 

(1980) en.Sebald (1977) moet adolessente in 1 n meer moderne Westerse 

samelewing die volgende ontwikkelingstake bemeester (Thom 1985:341-

342): 

1 Aanvaarding van hul veranderde liggaamlike voorkoms. 

2 Ontwikkeling van 1 n manlike of vroulike geslagsrolidentiteit. 

3 Aanknoop van heteroseksuele verhoudings. 

4 Ontwikkeling van 1 n sterk emosionele band met 1 n ander persoon. 

5 Voorbereiding vir die huwelik en gesinsverantwoordelikhede. 

6 Ontwikkeling van onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes. 

7 Aanvaarding van die self as 1 n persoon met waarde en die ontwik
keling van 1 n eie identiteit. 

8 Ontwikkeling van sosiaal-verantwoordelike gedrag. 
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9 Aanvaarding van en aanpassing by sekere groepe. 

10 Ontwikkeling van intellektuele vaardighede en begrippe sodat in
dividue mettertyd in staat kan wees om die verantwoordelikhede 
van 'n volwassene te kan dra. 

11 Keuse van en voorbereiding vir 'n beroep. 

12 Versekering van ekonomiese onafhanklikheid. 

13 Ontwikkeling van 'n waardestelsel wat verband hou met 1 n 
realistiese en wetenskaplike wereldbeskouing. 

14 Ontwikkeling van morele begrippe en waardes wat as riglyne vir 
gedrag kan dien. 

15 Ontwikkeling van 'n [eie] lewensfilosofie. 

Die een basiese ontwikkelingstaak wat adolessente behoort te be

meester, is die van onafhankUkhejd (selfstandigheid), want daar

sonder sal hulle nie in staat wees om volwasse verhoudings te kan 

aanknoop, of 'n persoonlike waardestelsel of 'n identiteit te kan 

ontwikkel of om van hulself as outonome individue bewus te wees nie. 

En volgens Elkind en Weiner streef adolessente in hierdie onafhank-

1 ikwording dan veral na die volgende doelwitte (Thom 1985:385): 

1 Gedrags-outonomie, daarin dat adolessente 'n eie besluite neem 
oar byvoorbeeld maats, finansies, vryetydsbesteding. Hulle wil 
hul ouers sien as intieme betroubare vriende, eerder as modelle 
wat onbevraagteken nageboots word. 

2 Emosionele outonomie, waar adolessente daarna strewe om op hul
self te steun, hulself te beheer en vir hulself verantwoordelik 
te wees. 

3 Morele of waarde-outonomie, waar adolessente onafhanklik nadink 
oar waardes en vir hulself 'n waardestelsel ontwikkel wat as 
riglyn vir gedrag kan dien. 

Volgens Thom word adolessente se onafhanklikwording dan veral deur 

die volgende faktore be1nvloed (:385-386): 
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1 Die samelewing en kultuur. Elke samelewing het sekere informele 
en formele bepalings met betreking tot 'n individu se bereiking 
van onafhanklikheid. Binne die gesin bestaan daar ook sekere 
reels of kulturele gebruik wat veband hou met die mate van onaf
hankl ikheid wat 'n adolessent toegelaat word. 

2 Ouerlike gedrag, wat basies in twee dimensies verdeel kan word, 
naamlik 'n dimensie van liefde-vyandigheid en outonomie-beheer. 
Liefdevolle optrede van ouers word gekenmerk deur aanvaarding, 
begrip en goedkeuring. Wanneer ouers vyandig optree, hul kind 
verwerp en verwaarloos, kan dit by adolessente manifesteer in 
swak sosiale verhoudinge, denk- en akademiese probleme asook ge
dragsprobleme. In geval van die outonomie dimensie is adolessen
te gewoonlik aktief, uitlewend, sosiaal en onafhanklik, terwyl 
'n beherende dimensie adolessente inhibeer ten opsigte van 
sosiale gedrag, kreatiwiteit, inisiatief en onafhanklike oplos 
van pro9leme. Belangrik om te onthou dat daar gewoonlik 'n 
kombinasie van verskillende gedragswyses in ouers se gedrag aan
wesig is. 

3 Die wyse waarop ouers gesag uitoefen. Die aard van 1 n ouer
k indverhouding beinvloed die ontwikkeling van onafhanklikheid 
tydens adolessensie. En die aard van die verhouding word veral 
bepaal deur ouers se optrede (gedrag) en die wyse waarop hulle 
gesag uitoefen. 

4 Die mate van ambivalensie. Die strewe na onafhanklikheid tydens 
adolessensie ontstaan nie net as gevolg van adolessente se lig
gaamlike en fisiologiese rypheid nie, maar oak as gevolg van 
verwagtings van ander. Hoewel adolessente onafhanklik wil wees 
en ouers die strewe aanmoedig, ervaar albei ambivalente ge
voelens hieroor wat dikwels tot inkonsekwente optredes kan lei. 

I 

5 Geslagsverskille. In 'n Westerse kultuur word van 'n seun verwag 
om gouer as 'n meisie onafhanklik te wees. Adolessente meisies 
kan dus minder spanning en konflik tydens hul ontwikkeling van 
onafhanklikheid ervaar. 

Vir Louw is die volgende ontwikkelingstake belangrik vir adolessente 

se begeleiding tot volwassenheid (Lauw 1984:138-139): 

1 Vaardigheid en geskiktheid. •n Jongmens moet veral gehelp word 
om vaardighede te ontwikkel op veral persoonlike en interper
soonlike vlak ... voorbeeld hoe om jouself op 'n stabiel wyse te 
aanvaar en te handhaaf; hoe om na ander te l u i ster; hoe om 
sensitief op die behoeftes van ander mense te reageer en hoe om 
ander op verantwoordelike wyse te konfronteer. 

2 Innerlike selfstandigheid. •n Adolessent moet tot innerlike on
afhankl ikheid en probleemoplossende gedrag kom; en weet hoe om 
sy behoeftes te laat korreleer met die van ander; hy moet oak 
tot 'n realistiese selfinsig kom sodat hy sy moontlikhede kan 
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ken; leer hoe om homself nie te oorskat of onderskat nie. 

3 Bes1uitneming en imp1imentering van 1ewenswaardes. Adolessente 
moet deur middel van keuses kom tot 'n balans tussen akademiese 
prestasies en sosiale ontwikkeling; selfgesentreerde seksuele 
gedrag en seksualiteit as toewyding aan iemand van die teenoor
gestelde geslag; persoonlike behoeftes en behoeftes van ander 
mense; 'n loopbaan met die oog op materiele sekuriteit, en per
soonlike roeping met die oog op dienslewering; eise van familie 
en persoonlike behoeftes; kompetisie met die oog op sukses en 
persoonlike lewenswaardes met die oog op offervaardigheid, 
kontinu1teit en voortdurende aanpassing; onmiddellike behoefte 
bevrediging en langtermynbeplanning. 

4 Identiteit. 'n jongmens moet doelbewus soek na stabiliteit deur 
te identifiseer met opjektiewe steunpunte, sinvolle lewenswaar
des, doelstellinge en verhoudinge wat geborgenheid bied. 

5 Integrasie. Om verbande te le tussen geloofsinhoude, lewensop
vattings en gerigte gedrag. Daar moet ooreenstemming wees tussen 
dit wat persone wil wees en dit wat hulle daagliks leef. Hulle 
moet leer om seksualiteit te integreer binne die totaliteit van 
persoonlikheid en liggaamlikheid. Konflik tussen seksuele nuus
kierigheid en angs; opgewondenheid en skuld; begeerte en ver
myding; genot en onderdrukking moet met behulp van verantwoorde-
1 ike gedrag oorbrug word. 

6 Intimiteit. Omdat 'n adolessent se probleem dikwels eensaamheid 
is, moet hulle gelei word hoe om in verhouding met ander te kan 
lewe; hoe om empatie met ander te he; hoe om ander mense sander 
voorbehoud te aanvaa~ en om tussen persoon en probleem te kan 
onderskei. 

7 Toewyding. Adolessente moet leer dat diep verhoudinge ontstaan 
wanneer jy bereid is om onselfsugtig die ander se belange te 
soek. Om jouself vir 'n saak te gee sander om iets terug te ver
wag, bring toewyding. 

8 Roeping. 'n Adolessent moet leer om te onderskei tussen 'n werk 
wat inkomste inbring en 'n loopbaan waarin geld 'n bysaak is. 

9 Diens1ewering. Adolessente moet leer inskakel by grater lewens
verbande ... soos by die kerk, sosiale gemeenskap en politieke 
lewensbestel. 

10 Kreatiwiteit. Die kreatiewe besteding van vrye tyd hang saam met 
die vraag: wat verwag jy van die lewe. Gaan nie oor hoeveel jy 
uit die lewe kan kry nie, maar wat jy aan die lewe kan gee. 

Dit kom basies daarop neer dat adolessensie •n psigososia1e stadium 
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is, waarin volwasse indentifiteitsformasie die primire taak is. 'n 

Mens sou oak kon se dat die ontwikkelingstake, wat tradisioneel met 

adolessensie gei'dentifiseer word, se hoofaksent op die vlak van 

interpersoonlike verhoudinge le (De Jong Van Arkel 1989:94-97). 

3.1.5 Historiese teoriee 

Onlangs het navorsers soos Elder (1980), Dragastin (1975), Hill & 

Monks (1977} en Kett (1977) probeer vasstel wat se invloed die kon

teks van sosiale geskiedenis op adolessente sou he. Hulle wou basies 

kyk, hoe verandering in 'n kulturele opset die aard van adolessensie 

sou bei'nvloed. Hulle het byvoorbeeld gekyk na die sosialiseringsin

vloed op families voor die tweede wereld oorlog en daarna. Die ge

volgtrekking was dat adolessente gedrag meer afhanklik is van hul 

posisie in die sosiale struktuur, dan van hul ouderdom .. Hierdie 

navorsing het oak gewys hoe krities belangrik die milieu is waarin 

adolessente grootword ... en hoedat verandering in die milieu by

voorbeeld op skoal, in die politiek van die dag, godsdiens, beroep, 

ekonomie, oak die persepsies en geleenthede van adolessente kan ver

ander. Die een gedagte wat hulle wou tuisbring is dat adolessensie 

meer as enige ander fase in 'n mens se lewe onderhewig is aan ver

andering (Dusek 1987:35-37). 

3.1.6 Samevatting 

Met die teoriee oor adolessensie gaan dit oor bewerings van wat al

les 'n invloed kan he op die ontwikkeling en gedrag van adolessente. 

En daar is basies vyf teoretiese orientasies ten opsigte van ans 

verstaan van adolessensie (:38-39): 
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1 Die biologiese benadering wat wys hoe belangrik die invloed van 
fisiese verandering op die gedrag van adolessente is. 

2 Ps igodinamiese teoriee wat se dat ado lessente se vermoe van 
individuele aanpasbaarheid gedurende verandering op die ou end 
die wesenlike van hul gedrag bepaal. 

3 Kognitiewe ontwikkelingsteoriee wat daarop wys hoe adolessente 
se persepsie van hul omgewing verander soos wat hul kognitiewe 
vermoe verander. 

4 Sosiale leer teoriee het gevind dat kulturele standaarde beide 
die aard en belangrikheid van veranderinge gedurende adolessen
s ie bepaa 1. 

5 'n Gekomb ineerde perspekt ief neem kogn it iewe verandering as 
basis van die invloed van verandering gedurende adolessensie. 
Kognitiewe verandering skep 'n nuwe verstaan van die sosiale 
wereld en •n nuwe begrip vir hulle rol in die gemeenskap. Hier
die nuwe perspektief sal afhang van die aard van •n gemeenskap, 
1 n adolessent se ontwikkelingsgeskiedenis en die geskiedenis van 
die gemeenskap. 

Adolessensie verwys volgens Lauw (1984:128-129) na •n periode van 

oorgang en verandering: 'n groeiproses na volwassenheid (fisieke-, 

psigiese-, emosionele-, intellektuele-, morele- en geloofsvolwas

senheid) sodat 1 n jongmens binne konkrete lewensverhoudinge tot op

timale ontplooiing kan kom met die oog op identiteit, verantwoorde-

1 ikheid en doelgerigtheid. Hiermee bedoel Louw, •n adolessent moet 

ontwikkel tot 'n intaktheid waarin daar skakeling ontstaan tussen 

alle aspekte van die self (gedagtes, gevoelens, motiewe, waardes, 

ideale, drome, keuses, gedrag) en die sosiale omgewing. Hulle moet 

bepaa lde lewensvaardighede aanleer; leer hoe om lewenseise konstruk

tief te hanteer, probleemoplossend op te tree en belangrike lewens

take doelgerig en bepland te kan uitvoer. Verskillende aspekte van 

ontwikke ling moet b inne diese lfde persoon saamgevoeg word ten einde 

1 n s invo lle lewensty l na vore te bring sodat daar ooreenstemming sa 7 

wees tussen dit wat die persoon glo en dit wat hy/sy is en doen. 
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3.2 Fasette van volwassewording 

Daar is al gese dat adolessensie 1 n fase is wat begin in biologie en 

eindig in kultuur. Daarom is daar in die konteks van groei na 1 n vol

wasse liggaamsbou en verwerwing van volwasse vermoens, sekere ontwik

kelingsveranderinge wat belangrik is in die verstaan van adolessente 

ontwikkeling en gedrag (Dusek 1988:43). 

3.2.1 Liggaamlike ontwikkeling 

Tydens die eerste jare van adolessensie vind puberteitsveranderinge 

plaas wat gekenmerk word deur uiterlike liggaamlike veranderinge en 

inwendige fisiologiese veranderinge (Thom 1985:345). Alhoewel alle 

liggaamsdele groei, is die tempo vir verskillende liggaamsdele on

eweredig en veroorsaak dit dat seuns en dogters dikwels lamp en on

gekoordineerd voorkom (:347). 1 n Adolessent het in die tyd te doen 

moet 1 n nuwe liggaamwat anders lyk, anders voel en ander dinge kan 

doen, waarmee hy/sy moet leer vrede maak (Engelbrecht et al 1982: 

78). Adolessente neem hul opvallende liggaamlike veranderinge bewus

telik waar. En dit gaan dan oak dikwels gepaard met gevoelens van 

sowel verwondering, trots en vreugde asook onsekerheid, skaamte en 

weersin (Thom 1985:345). 

Adolessente se siening van hul liggame hou verband met hul eie 

waardebesef en dit word veral bepaal hoe ander mense hulle waarneem, 

veral hul portuurgroep. Hulle konformeer nie net met die sosiale 

gedrag van die portuurgroep nie, maar oak met hul norme ten opsigte 

van liggaamsvoorkoms en vaardighede. En dikwels bepaal die mate 

waarin adolessente aan die norme voldoen, hoe die groep teenoor hul 
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optree of hoe hulle hulself gaan sien en evalueer (:349). Aanvanklik 

verloop 1 n adolessent se selfaanvaarding sterk via die proses van 

liggaamsaanvaarding. Geslagsrypheid en opstuwing van die seksdrif 

bring 1 n besonder konsentrasie op liggaamlikheid en voorkoms mee. 

Of jongmense hu 1se 1f kan aanvaar hang dus ba ie af van die mate 

waarin hu11e hu1 1iggaam1ike voorkoms en seksue1e behoeftes kan 

aanvaar (Louw 1984:133). 

Adolessensie is dus 1 n kritieke periode vir die ontwikkeling van 1 n 

selfkonsep as gevolg van ingrypende liggaamlik veranderinge (Thom 

1985:349). Daarom noem Stone en Church dit 11 a time of painful 

sensitivity when one• s fragile self is raw and bleads easi ly1 (Stone 

en Church 1968:479). 

Hoewe) fisieke ontwikkeling in 1 n groat mate plaasvind sander dat 

adolessente dit kan verhelp, is daar tog take ten opsigte van die 

saak wat hulle verplig is om af te handel ten einde hul fisieke 

volwassewording deel van hul volwassewording in die geheel te kan 

maak. Daarom moet adolessente leer om (Postma 1988:64-65): 

1 Hul e;e liggaam te aanvaar. 1 n aanvaarding wat nie kan gebeur as 
ouers hulle in die eerste plek nie aanvaar en liefhet vir wie en 
wat hulle is nie. 

2 Hul liggame effektief te gebruik; gehelp word om hul fisieke 
vermoens en beperkings te ken en te aanvaar. 

3 Die verantwoordelikheid wat geslagsryping meebring, te aanvaar. 
Hiertoe moet hul vroegtydig op •n natuurlike en spontane manier 
deur ouers ingelig word sodat adolessente 1 n gesonde siening van 
die seksuele ontwikkel. 

4 Nie buite verhouding veel aandag aan hul fis;ek voorkoms te be
stee nie, want uiterlike verskille word met verloop van tyd 
minder belangrik omdat dit deur innerlike kwalitiete vervang 
word. 
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Omdat tipe liggaamlike verandering en tempo van verandering baie 

verskil tussen individue, speel die invloed van die portuurgroep 'n 

belangrike rol in die gedrag- en persoonlikheidsontwikkeling van 

adolessente (Dusek 1987:67). 

Die liggaamlik verandering van adolessente kan soms oak verrykende 

gevolge he vir 'n adolessent se sosiale ontwikkeling, selfkonsep en 

identiteitsvorming, geslagsaanvaarding, emosicnele ontwikkeling en 

sedelik I godsdienstige ontwikkeling. Die fisieke ontwikkeling vorm 

so 'n sentrale deel van 'n adolessent se ontwikkeling, dat dit nie 

losgemaak kan word van die ander aspekte van ontwikkeling nie 

(Postma 1988:57). 

3.2.2 lntellektuele en kognitiewe ontwikkeling 

Navorsing het getoon dat gedurende adolessensie daar heelwat intel

lektuele veranderinge plaasvind en dat 'n mens se vermoe om te leer, 

te dink en kennis te gebruik ook gedurende adolessensie sy piekver

moe bereik. Om dus iets meer te verstaan van die intellektuele en 

kognitiewe ontwikkeling gedurende adolessensie, behoort 'n mens na 

beide die kwantitatiewe (psigometries) en kwalitatiewe (struktureel) 

benaderings van intellektuele ontwikkeling gedurende die fase te 

kyk. En met 11 kwant itat iewe 11 word bedoe l, inte llek as 1 n vermoe om 

te leer of probleme te kan oplos en dit word gewoonlik met IK

toetsing gemeet. Daarteenoor is die 11 kwalitatiewe 11 benadering, wat 

belangstel in die kwalitatiewe verandering van iemand se kognitiewe 

vermoe. So gesien is intellek die manier waarop elke mens gedurende 

die verskillende stadia van sy lewe informasie uit sy omgewing ver

werk of daaroor dink. (Dusek 1988:72) 
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Gedurende adolessensie leer •n adolessent om skematies, abstrak en 

formeel-operasioneel (kwalitatief) te dink (Engelbrecht et al 1982: 

80), wat maak dat hulle alles bevraagteken, beredeneer en probeer 

om tot klaarheid te kom oor hul eie innerlike wereld. Dit word vir 

adolessente moontlik om vir hulself 'n beeld te bou van veral 'n 

ideale gemeenskap, godsdiensvorm en gesinslewe in vergelyking met 

hul bestaande gemeenskap, godsdiens en gesin. Hierdeur word hulle 

bewus van foute en tekortkominge in hul leefwereld wat hulle baie 

krities maak. Maar vanwee hulle mindere lewenservaring is hul denke 

nog onsensitief, impulsief en oppervlakkig. Die voordeel egter is 

dat hul verstandelike ontwikkeling hulle in staat stel om meer 

realisties te begin dink, wat meebring dat hul oak minder egosen

tries raak. 

Dis juis die tyd wanneer •n adolessent moet leer en die ruimte gegun 

moet word om godsdiens te kan dink, praat en beleef. Gedurende hier

die tydperk moet adolessent oak die geleentheid gegun word om te kan 

eksperimenteer, sander dat daar noodwendig van hulle verwag word om 

te slaag. Indien hierdie tydperk van eksperimentering egter onbe

paald voortgesit word, kan dit lei tot 'n onvermoe om volwasse ver

antwoordelikhede te aanvaar, en in uiterste gevalle kan dit lei tot 

'n lewenstyl van ontvlugting, soos in die geval met die uitsak

kultuur of verslawing aan verdowingsmiddels (Gerdes et al 1988:316). 

Aangesien adolessente so met hul eie denke gepreokkupeerd is, slaag 

hulle nie altyd daarin om te kan onderskei tussen dit waaraan hulle 

dink en dit waaraan ander persone dink nie. Hulle glo dat ander net 

soos hulle met gedrag en voorkoms gepreokkupeerd is. Hulle ervaar 

hulself oak as uniek en eiesoortig in die sin dat "niemand nog so 

liefgehad het soos hulle nie 11 of "niemand het nog ooit soveel smart 

in verhoud i ngs gehad11 en sou i emand wou raadgee of he 1 p, is die 
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antwoord dikwels 11 niemand verstaan my nie11 (Thom 1985:364-365). 

Volgens Monteith word basies die volgende ontwikkelingstake van 

adolessente, ten opsigte van hul kognitiewe ontwikkeling, verwag 

(Monteith 1988:142): 

1 In die vroee adolessensie moet adolessente leer om in terme van 
moontlikhede te dink en nie meer in terme van die konkreet
operas ionele waaraan hul tot dusver gewoond was nie. Hulle moet 
byvoorbeeld leer wat die moontlike gevolge van hul optrede kan 
wees. 

2 Oak in latere adolessensie waar adolessente reeds die vermoe 
ontwikkel het om tussen werklikheid en moontlikheid te onder
skei, moet hulle leer om steeds aan die moontlike gevolge van 
hul optrede te dink en in ag te neem dat hulle nie alleen in die 
wereld is nie, maar dat hul optrede 1 n invloed op die lewe van 
ander mense kan he. 

3 Waar adolessente op grand van hul vermoe om tussen werklikheid 
en moontlikheid te onderskei, ontdek het hoe die wereld werklik 
is en.hoe dit moontlik kan wees en gevolglik baie krities teen
oor volwassenes staan, moet hulle oak leer om op grond van 'n 
goed gefundeerde stel kriteria of norme die werklikhede en 
moontlikhede te kan evalueer. 

4 Adolessente moet alreeds tydens vroee adolessensie leer dat hul 
nie die enigste persone is wat die middelpunt van almal se be
langstel ling is nie; dat daar oak nie •n denkbeeldige gehoor is 
voor wie hulle moet 11 perform11 nie, maar dat hulle moet leer om 
natuurlik te kan optree en te kan ontspan. 

5 Adolessent moet leer om outonoom (vermoe om op 1 n selfstandige 
wyse besluite te neem) en krities te dink (om self na antwoorde 
op vrae en prob l eme te soek). Hu 11 e moet leer om op hu l e i e 
denke staat te maak, om die verantwoordelikheid vir hul dade te 
aanvaar en om nie net napraters of na-apers te wees nie. 

Wat die kognitiewe aard van adolessente betref, is in navorsing 

veral twee komplementere aspekte waarop gefokus word, die kwalita

tiewe wat dui op iemand se kognitiewe vermoe waarin omgewing en oor

erwing 1 n belangrike rol speel. Die ander aspek is die kwantitatiewe 

wat dui op kognitiewe vermoe wat met ouderdom verander. Eers in die 

tyd van adolessensie ontwikkel 1 n mens die vermoe om abstrak te kan 
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dink. Daarom is abstrak dinge wat in die tyd belangrik raak adoles-

sente se gedragsontwi kke ling; verhoud i nge met ouers en portuurgroep; 

idees oor die gemeenskap en hul persoonlikheidsontwikkeling (Dusek 

1987:104-105). 

3.2.3 Affektiewe ontwikkeling 

Met adolessensie word die vertroude kinderlewe agterlaat sander om 

noodwendig 1 n vastrapplek in die volwasse lewe te he (Engelbrecht 

et al 1982:84). Hierdie oorgang laat adolessente dikwels onseker, 

onveilig en gespanne voel. Kenmerke van verhoogde emosionaliteit is 

byvoorbeeld spesifieke senuweeagtige gewoontes (vroetel aan gesig); 

algemene senuweeagtige gespannenheid (buierig, ongelukkig); opval

lende wisseling en wispelturigheid in gemoedstemmings (een oomblik 

vrolik en daarna sander rede weer neerslagtig); humeuruitbarstings; 

ontstaan van rusies en onenigheid oor nie ter sake dinge; kies

keurigheid en foutvinderig en die voorkoms van dagdromery en ander 

ontvlugtingswyses. 

Baie dinge kan aanleiding gee tot •n verhoogde emosionaliteit by 

adolessente, soos byvoorbeeld (Engelbrecht et al 1982:84-87): 

1 Ontwikkelingstake wat bemeester moet word ... aanvaarding van 
nuwe liggaam; onafhanklikheid van ouers; nuwe verhoudings met 
die teenoorgestelde geslag. 

2 Interaksie tussen emosionele en verstandelike ontwikkeling. 
Adolessente sien hul wereld soos dit kan wees (behoort te wees) 
en rebelleer dan teen hoe dit werklik is. 

3 Emosionele patrone gedurende adolessensie: vrees en angs veral 
in sosiale situasies oor dinge wat moontlik kan gebeur of oor 1 n 
onvermoe om in sulke situasies hulleself te kan handhaaf. Van
daar 1 n woede, ergerlikheid en frustrasie in sosiale situasies 
waar hulle gekritiseer, gespot of onregverdig behandel word. 
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Oor die aard en ontwikkeling van 'n adolessent se emosies kan die 

volgende gese word (Van der Westhuizen & Scott 1988:89): 

1 Hoewel 'n presiese greep daarop moeilik is, kan aanvaar word dat 
emosionele volwassenheid 'n bepaalde mate van emosionele onaf
hanklikheid en selfstandigheid behels. 

2 Daar bestaan redelik terminologiese verwarring in die beskrywing 
van subjektiewe gevoelens of affektiewe sienswyses van 'n mens. 
Emosie word soms as 'n oorkoepelende term gebruik om te verwys 
na die ervaring en reaksie van die hele mens as gevolg van be
paalde stimuli. Dit verwys ook na •n kompleksiteit van belewings 
wat op 'n spektrum van genuanseerde wyses tot uitdrukking kom. 

3 Emosies verskil tussen adolessente ten opsigte van intensiteit 
en kompleksiteit van gevoel, geneigdheid om tot handeling te lei 
en ten opsigte van die vlak van aangenaamheid. 

4 Navorsing toon 'n duidelike tendens in die ontwikkeling van 
emosies. Soos kinders ouer word, is daar verandering in die tipe 
stimuli wat emosies ontlok asook in die respons waartoe dit lei. 

5 Ado lessens ie word beskou as • n stadium van verhoogde konfl ik 
waartydens emosies intens beleef en op besondere wyses uitdruk
king vind. Dit is veral omgewings- en sosiale faktore wat 'n 
invloed op die emosionele ontwikkeling van adolessente het. 

Volgens Louw besit adolessente 'n baie sterk morele bewussyn en is 

op seek na die regte en perfekte, wat dikwels 'n idealistiese self

beeld veroorsaak. Hierin is hul le gedurig besig om hulself veral met 

dit wat nuut en vreemd is, te identifiseer. 

En in hierdie identifikasieproses speel fantasie-beelde en drome 'n 

groot rel. 'n Mens sou adolessente se "drome" ken omskryf as daardie 

visie, wat as •n ideaalbeeld meet dien om nuwe moontlikhede cop te 

maak en wat op hul beurt weer aanleiding gee tot 'n tipiese opge

wondheid, entoesiasme en vitalitiet, wat nogal kenmerkend van 

adolessensie is (Louw 1984:131-132). 
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3.2.4 Sosiale ontwikkeling 

Sosialisering gedurende adolessensie kan miskien die beste beskryf 

word as 'n komplekse interaksie tussen adolessente se ontwikkelings

geskiedenis, huidige selfevaluering en huidige milieu. Daarom speel 

ouers, portuurgroep, gesinslede, skoal, kognitiewe ontwikkeling, 

liggaamsgroei en persoonlike evaluering elkeen 'n eie en oak ge1nte

greerde rol op adolessente se sosiale ontwikkeling (Dusek 1988:109). 

Verstedeliking, industrialisasie en grater geografiese mobiliteit 

in die Westerse samelewing het die uitgebreide gesinstrukture laat 

krimp na kerngesinne. Ouers in 'n kerngesin is dikwels geografies 

ge1soleer van hul familie wat ver van mekaar woon. Hulle moet dus 

dikwels hul adolessente kinders sander leiding opvoed. Hul vriende 

verskil soms kultureel van hulle en kan dus nie 'n ondersteunende 

rol vervul nie. Verder word ouers deur teenstrydige raad van ander 

ouers en populere tydskrifartikels verwar. En as gevolg van sosiale 

veranderinge sedert hulle adolessente was, kan ouers ook nie hul eie 

adolessente jare as voorbeeld neem nie. Adolessente moet dus hul 

ontwikkelingstake sander 'n duidelike verwysingsraamwerk van hul 

ouers (of voorbeeld van ouer susters of broers, JV) bemeester. In 

'n ge1soleerde kerngesin beskik 'n adolessent dus oar min volwasse 

(en ander tiener, JV) rolmodelle. Hulle sien selde hoe hul ouers 

hulself op beroepsvlak besig hou of in enkelouergesinne ontbreek 

altyd een ouermodel. Adolessente word dus ontneem van 'n verskeiden

heid van volwasse modelle ten opsigte van beroep-, sosiale of ge

slagsrolle (Thom 1985:373-374). 

In die dertiger jare was die jeugprobleem, werkloosheid, in die 

tagtigerjare is dit verveeldheid. Die brood-alleen mentalitiet skep 
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op materiele vlak 'n oorversadiging, terwyl dit op psigiese vlak by 

ado lessente 1 n s lentermenta l iteit teweegbring. Vera l die onmidde like 

omgewing en situasie verloor sy sin en lei tot 'n bestaansrusteloos-

heid. Hier kom adolessente dan tot of prates teen die status quo of 

ontvlugting deur musiek, mistiek of buitengewone godsdienservarings 

(Lauw 1984:136). Die negentiger jare neig eerder na onsekerheid, 

kwesbaarheid van die individu en verwarring as gevolg van konstante 

verandering in en van alles (vergelyk 1:36-38). 

Verder het Conger en Dacey gevind dat as gevolg van sosiale ver

anderings huidige volwassenes gekenmerk word deur verdeeldheid ten 

opsigte van status, politieke menings, persoonlike standaarde en 

moraliteit (tydelikheid het 'n modebegrip geword, vergelyk 1:36). 

Hierdie verdeeldheid het bygedra tot 'n afname in die gesag van die 

volwasse kultuur. Ouers kan nou slegs dien as effektiewe rolmodelle 

vir adolessente vanuit hul eie krag en waarde as individue (Thom 

1985:374). Die nuwe individualisme dra egter oak daartoe by dat 

adolessente self moet werk vir dit wat hulle wil bereik omdat 'n 

sekere status of beroep nie in dieselfde mate as voorheen van die 

familie geerf kan word nie (:375). 

Adolessente se maatskaplike bewuswording impliseer dat hul die bande 

met ouers moet losmaak om tot selfstandigheid te kan kom en sodoende 

in eie reg die volwasse lewe te kan betree en verantwoordelikheid 

vir eie besluite te kan aanvaar, en dit beteken dat (Engelbrecht et 

al 1982 :88-93): 

1 Die oenskynlike afsydige adolessent is nie besig om sy ouers te 
verwerp nie, maar probeer 'n volwassene in eie reg word; daarom 
die behoefte aan privaatheid en die drang om hulle eie ding te 
kan doen. 
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2 Adolessente wat met soveel onsekerheid besig is om die volwasse 
wereld te verken, vind binne hul portuurgroep die sekerheid en 
aanvaarding waarna hulle so hunker. In die tyd kan vriendskaps
keuses ook baie verander in die soeke na verhoudings wat werk. 

3 Verhoudings met die teenoorgestelde geslag ontstaan waarin hof
makery ontdek en mee ge-eksperimenteer word. 

Baie faktore speel 1 n rol in die sosiale ontwikkeling van adolessen

te, waarvan ouers en portuurgroepe die belangrikste is. Dit is net 

natuurlik dat adolessente op hul gemak sal voel tussen lede van hul 

portuurgroep wat soortgelyke veranderinge as hulself ervaar. As 

adolessente na maats vir ondersteuning en begrip gaan, is hulle ook 

besig om hul voor te berei op grater onafhanklikheid van hul ouers. 

Ouers bly steeds 1 n belangrike rol speel ten opsigte van langtermyn 

besluite soos beroepskeuses, terwyl die menings van portuurgroepe 

as meer belangrik geag word met betrekking tot kleredrag, skoolaan

geleenthede en sake van die hier en nou. Waar egter tekortkominge 

in die verhouding tussen ouers en adolessente bestaan soos enige 

affektiewe verwaarlosing, vul die portuurgroep die leemte (Gerdes 

1988:301 en Postma 1988:112-113). 

Verhoudingsprobleme word as 1 n belangrike kenmerk van adolessensie 

beskou, hoewel die probleme meestal 1 n uitvloeisel van oorsake is 

wat voorkom uit die kleinkindertyd, soos waar die opvoedingstyl van 

ouers gebreke toon of waar daar onvoldoende kommunikasie tussen ge

sinslede was (is). Meestal slaag adolessente goed daarin om sodanige 

probleme te verwerk en toon uiteindelik nie sosiale afwykende gedrag 

nie. As ouers verantwoordelikheid (ook affektief) vir hul kind(ers) 

aanvaar en betrokke by hul kinders bly, ontwikkel kinders by volwas

senheid oor die algemeen suksesvolle emosionele en interpersoonlike 

verhoudings (Postma 1988:112-113). 
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1 n Portuurgroep is 'n groep met sy eie waardes en norme wat ook die 

kriteria voorskryf waarvolgens 'n. adolessent se status in die groep 

bepaal word. Die protuurgroep is oak 'n soort verwysingsgroep wat 

aan adolessente geleentheid bied om hul gedrag, behoeftes en doel

witte te kan evalueer (Thom 1985:376). 

Interaksie en konformering met die portuurgroep het volgens Thom die 

volgende positiewe invloede (:379): 

1 Binne die portuurgroep kry adolessente die geleentheid om nuwe 
rolle aan te leer en daarmee te eksperimenteer, wat bydra tot 'n 
meer effektiewe sosiale funksionering. 

2 Dit bied geleentheid vir ko11111Unikasie met die teenoorgestelde 
geslag en vir die sluit van hegte vriendskappe. 

3 Identifikasie met die groep bevorder emansipasie van die ouer
huis. 

4 In die groep kan adolessente vrylik praat oar vrese, verwarde 
gevoelens, ideale en drome. Sodoende kry hulle die geleentheid 
om ontslae te raak van emosionele spanning. 

5 Die groep bied aan adolessente wat probleme in hul verhoudings 
met hul ouers ervaar 'n warm vriendskaplike kamaraadskap, wat 
aan hulle 1 n gevoel van veiligheid, aanvaarding en begrip gee. 

6 Die groep voorsien adolessente van gedragsnorme vir hierdie 
oorgangstadium. Hulle ontwikkel dus 'n groepsidentiteit. 

7 Die groep kan 'n bron vir seksvoorligting wees en so adolessente 
help om norme vir seksuele gedrag te ontwikkel. 

8 Indien die groep 'n hoe status het, hied dit ook status en 
prestige aan adolessente. 

9 Groeplidmaatskap bied aan adolessente die geleentheid om hul 
identiteit verder uit te kan bou. 

10 Die groep dra by tot adolessente se formulering van •n eie 
identiteit; help mekaar byvoorbeeld om konflik in hulself en met 
ander op te las; om bekwaamhede te respekteer terwyl die groep 
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'n bron van terugvoering is oor persoonlikheidskenmerke, voor
koms en gedrag. 

11 Die groep bied 1 n ge leentheid vir deelname aan ontspannings
aktiwiteite. 

12 Die groep is 'n belangrike sosialiseringsagent. 

Netsoos wat 'n groep 'n positiewe invloed op adolessente kan he, is 

die teendeel net so waar, in die sin dat 'n groep ook •n negatiewe 

invloed op •n adolessent kan he, (Thom 1985:379-380) byvoorbeeld: 

1 Wanneer adolessente deur die groep gespot of verwerp word as 
hulle probeer om 'n heteroseksuele verhouding aan te knoop of om 
deel van die groep te word, kan hulle later in soortgelyke 
situasies angs toon en die soort situasies probeer vermy wat dan 
so hul sosiale ontwikkeling belemmer. 

2 Onder groepsdruk kan dit gebeur dat adolessente teen hul beter
wete betrokke raak by waaghalsige en antisosiale gedrag. Adoles
sent se waardes en oordele word dus dikwels ook deur die groep 
nadelig be1nvloed. 

3 Snobisme teenoor ander adolessente wat nie aan die groep behoort 
nie, kan ontwikkel. 

4 'n Te hoe mate van konformiteit kan individualiteit beperk. 

5 Jaloesie as gevolg van 'n lae sosio-ekonomiese status, mag ook 
ontstaan. 

6 Indien die invloed van die groep nie deur die ouers goedgekeur 
word nie, kan konflik met die ouers of die groep ontstaan. 

7 Die portuurgroep kan waardes beklemtoon wat nie vir die volwasse 
lewe geld nie. 

8 Die rigiede struktuur van 1 n protuurgroep kan die ne1grng by 
adolessente, om •n front voor te hou, in so •n mate versterk dat 
die ontwikkeling van opregte emosionele intimiteit belemmer kan 
word. 

Volgens Dacey (1979), Elkind en Weiner (1978), Sarifino en Armstrong 
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(1980) kan 1 n mens adolessensie van ander ontwikkelingstadia onder

skei in terme van •n soort jeugkultuur. Soos enige ander kultuur 

word 1 n jeugkultuur gekenmerk deur 1 n onderskeidende ste~sel van 

houdings, waardes en verwagtings, sekere vorme van taalgebruik en 

kommunikasie, kleredrag en musieksmaak asook spesifieke gedrags

patrone. Kenmerke van so 1 n jeugkultuur, wat dan oak selfs verder 

in volwassenheid ontplooi word (Thom 1985:383), is as volg: 

1 Die jeugkultuur is na-binne-gerig ("inward-looking") wat beteken 
dat hulle vir die bevrediging van hul behoeftes op hulself of op 
hul portuurs steun. Die meeste van hul helde is oak lede van die 
jeugkultuur. 

2 Tussen die lede van die jeugkultuur bestaan •n psigiese gehegt
heid. Aangesien daar druk kan ontstaan om met die portuurgroep 
te konformeer, bestaan daar oak •n sterk binnegroepsolidariteit. 

3 Binne die jeugkultuur bestaan daar 1 n strewe na outonomiteit. 1 n 
Strewe wat oak gesien kan word in die neiging om groepslede wat 
volwasse gesag teenstaan te bewonder. 

4 Besorgdheid oor die lydende party kan voorkom. 

5 Die jeugkultuur toon.belangstelling in verandering en besorgd
heid oor die toekoms van die mensdom. 

Binne 1 n jeugkultuur kan daar ook subkultuurgroepe onderskei word 

op grond van die aard van lede se belangstelling in politieke en 

sosiale aangeleenthede en die mate waarin hul die heersende sosiale 

waardes en gei·nst it us ion al i seerde gesag aanvaar of verwerp. Die 

volgende subgroep is deur Craig (aangehaal deur Thom 1985:384) 

onderskei: 

1 Polities-apatiese jeugdiges, wat die samelewing se waardes ver
werp, maar weier in pogings om dit te verander. Na hulle word 
oak verwys as die vervreemde andersdenkendes. Hulle verwerp die 
moderne samelewing op grand van •n samelewing se ontmenslikings
effek, sy verwaarlosing van die estetiese en sy onvermoe om ge
leenthede vir selfvervulling te hied. Hulle sien die samelewing 
as te siek om te red en onttrek hulle dus daarvan. 
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2 Die individualiste, wat die sosiale orde aanvaar, maar terself
detyd strewe om hul identiteit te behou. •n Groep wat ook bekend 
staan as die gehoorsame rebelle. 

3 Die konstruktiviste, wat aktief besig is om sosiale toestande te 
pro beer verbeter. A 1 hoewe l hu 11 e toegewyd taakger i g en soms 
entoesiasties is, oortree hulle nie die sosiale waardes nie. 

4 Die aktiviste verwerp die sosiale waardes in •n groter mate as 
die konstruktiviste en wend daadwerklike pogings aan om die 
samelewing te red. 

5 Die andersdenkendes verwerp ook die sosiale en politieke waar
des, maar anders as die aktiviste is hulle nie betrokke by enige 
pogings tot konstruktiewe veranderings nie. Hulle wy hulle 
grootliks tot protes teen hierdie waardes. 

•n Subgroep in die adolessente jeugkultuur wat in die plek van die 

studente-aktiviste die samelewing se 11 probleemkinders 11 geword het, 

staan bekend as die teenkultuur (Thom 1985:384-385). •n Groep wat 

ontstaan het as gevolg van ontevredenheid met die sosiale stelsel, 

en wat 1 n alternatiewe lewenstyl met •n eie kultuur geskep het. Dit 

word gedoen deur die waardes van 1 n bestaande samelewing te her-

organiseer ten opsigte van belangrikheid. Persoonlike regte word 

byvoorbeeld bo regte wat op grond van besittings verwerf is, gestel; 

samewerking bo kompetisie; die mens bo die masjien; plesier bo enige 

dissipline; ervaring bo begripsvorming. Ondanks die effek wat die 

jeugkultuur op die samelewing en die aandag wat dit in die massa

media geniet, is hierdie adolessente steeds 1 n minderheids-groep. 

Ado lessente behoort gewoon l ik aan twee soorte groepe, 1 n k le in-groep 

(
11 kliek 11

) waarin dit gaan oor gespreksgenote en groeps-aktiwiteite 

en 'n grootgroep bestaande uit 'n groepering van kleingroepe waarin 

dit gaan om sosialisering. In later stadiums van adolessensie ont

wikkel meer intiemer vriendskappe wat gebasseer is op lojaliteit en 

wedersydse vertroue (Dusek 1987:210). 
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Hoewel adolessente baie tyd aan portuurgroepe spandeer en meer deur 

hulle ook be1nvloed word, het ouers steeds •n belangrike invloed in 

die lewe van 1 n adolessent. Want ouers en protuurgroepe vervul el

keen 1 n eiesoortige rol in die lewe van 1 n adolessent. Ouers in 

terme van leiding en opvoeding en portuurgroepe as 1 n ontspannings

uitlaatklep (:211). 

3.2.5 Adolessente seksualiteit 

Min gebeure gedurende adolessensie het so •n dramatiese en wye effek 

as adolessente se bewuswording van seksualiteit. Deels as gevolg van 

liggaamlike veranderinge in die fase, groei na fisieke volwassen

heid, 1 n toename in seksdrang en 1 n groei na geslagsrypheid. Maar 

ook as gevolg van sosiale faktore, portuurgroep invloede, waardes 

van ouers, morele en godsdienstige oortuigings en druk met betrek

king tot aanknoop van heteroseksuele verhoudings. Te midde van die 

biologiese veranderinge en sosiale invloede, moet adolessente begin 

om seksualiteit as deel van hul selfwaarde te integreer. In 1 n 

sekere sin word adolessente met 1 n hele nuwe dimensie gekonfronteer 

wat ingrypende veranderings van hulle vra met ook al die aanpas

singsprobleme wat daarmee saamgaan (Dusek: 1988:254). 

Daarom is een van die belangrike ontwikkelingstake van adolessente 

om seksuele behoeftes op •n sosiaal aanvaarbare wyse so uit te leef 

dat dit positief kan bydra tot hul identiteitsontwikkeling. Hierdie 

nuut ontwikkelde seksualiteit moet ook met hul interpersoonlike ver

houdinge ge1ntegreer word. Heteroseksuele verhoudings wat tydens 

adolessensie begin, bied aan adolessente ook die geleentheid om hul 

identiteit as seksuele wesens te kan ontwikkel (Thom 1985:351). 
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Benewens kulturele houdings ten opsigte van die hantering van enige 

seksuele behoeftes, word die tyd waarop adolessente met verhoudings 

en afsprake kan begin oak in •n groat mate deur sosiale, (godsdiens

tige, JV) of kulturele norme voorgeskryf. Dit is dus nie adolessente 

se vlak van geslagsrypheid wat deurslaggewend is nie, maar wel die 

sosiale, (godsdienstige, JV) of kulturele norme waarmee hulle groot

word (:352-353). Seksualiteit speel 1 n belangrike deel van adoles

sente se verhoudingslewe en in hul ontwikkeling van sosiale en 

emosionele rypheid, afhangende van hoe hul hierdie seksualiteit leer 

hanteer (:360). 

1 n Belangrike motivering vir die aanknoop van heteroseksuele ver

houdings deur adolessente, is seksuele bevrediging. Afgesien daarvan 

dat dit natuurlik is, word daar vandag in die media en gesprekke van 

eenslagtige portuurgroepe baie klem op 1 n eensydige aspek van 

seksualiteit gele. Baie adolessente voel dan dat hulle nie by die 

seksuele avonture van die maats wat so daarmee spog, mag agterbly 

nie (ongelukkig se niemand vir hulle dat die met die grootste bekke, 

gewoonlik die minste doen nie, JV). Probleme ontstaan as seksualteit 

net verstaan word in terme van geslagsgemeenskap. Anders gese, 

erotiek word dikwels met seks verwar, terwyl die bedoeling daarvan 

is ... die ervaring van aantrek lik wees vir mekaar, die behoefte aan 

intimiteit en vertroue in die verhouding. Die erotiese aspek van 

adolessente se lewe kan van die mooiste ervaringe in hul lewe wees 

... want nerens is die wereld so mooi en vreugde so groat as wanneer 

1 n mens verlief is nie. Waar dit egter verkeerd verstaan word ... 

kan 1 n tienerlewe verwoes word (Postma 1988:108-110). 

Scott (1988:164-165) is van mening dat sekuele permissiwiteit aan 

die volgende faktore toegeskryf sou kon word: 
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1 Swak, onpersoonl;ke verhoudinge tussen adolessente en hul ouers, 
wat lei tot swak identifisering met die fundamentele waardes en 
norme van die gesin. 

2 Onkunde aangaande sek sua 1 i te it weens swak voor 1 i gt i ng deur ouers 
(of kundiges en adolessente dan tevrede moet wees om deur mede 
adolessente ingelig te word wat ewe onkundig is of uit nuus
kierigheid eie waarnemings te maak uit wat hulle in die media 
sien en lees, JV). 

3 Te vroee emansipasie van ouerlike gesag as gevolg van permis
siewe opvoedingstyle en die grater klem op onafhanklikheid wat 
teenswoordig heers. 

4 •n Gebrek aan die tradisionele gemeenskapsdruk tot konformering 
met hoe sedelike norme ten opsigte van die seksuele. Seksuele 
permissiwiteit word dus nie meer as verkeerd of vernederend ver
oordeel nie. (Probleem natuurlik van die vadere is dat seks in 
die verlede altyd afgemaak is as sonde of iets vuils, in plaas 
van om die waarheid daaroor in die regte perspektief te stel, 
JV). 

5 Portuugroepsdruk om met seksuele aktiwiteite te eksperimenteer 
te einde by die groep aanvaarbaar te wees. 

6 Die media, en veral televisie (en filmvertonings), se voorstel
ling van seksuele permissiwiteit as algemene en aanvaarbare 
praktyk. 

7 Die waardes en norme (en voorligting, JV) wat ten opsigte van 
seksuele gedrag binne die gesin en die gemeenskap bestaan, dien 
as verwysingsraamwerk vir adolessente se seksuele aktiwiteite 
(en verwagtings, JV). 

Van die hooffaktore wat aanleiding tot seksuele permissiwiteit kan 

gee, le in die verhouding tussen adolessente en hul ouers (en hul 

verhouding met vriende, JV). Gespanne huislike omstandighede, 'n ge

brekkige gesag en min belangstelling in adolessente se doen en late, 

maak dat hulle buite die gesin gaan soek na liefde en aanvaarding 

(:165). 

Samevattend kan gese word dat daar vandag grater permissiwiteit 

voorkom ten opsigte van seks as vroeer en dat die onsedelikheid wat 

daaruit voortvloei groat probleme vir die ontwikkeling van adoles-
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sente kan skep. Daarom moet die grater open he id ten ops i gte van 

seksualiteit nie net as sleg afgemaak word nie, maar eerder gebruik 

word as geleentheid vir seksuele voorligting sodat hulle nie nodig 

het om op allerhande probeer-en-tref-metode ervarings hoef staat te 

maak, wat soms baie skadelik kan wees. Dis belangrik om te weet dat 

informele geslagsvoorligting, dit wil se deur •n voorbeeld te stel 

(en daaroor eerlik en openlik te praat, JV), noodsaaklik is om 

seksuele verantwoordelikheid by adolessente te laat ontwikkel 

(:111). 

Vir 1 n gesonde (normale) seksuele ontwikkeling by adolessente speel 

liggaamlike ontwikkeling (vergelyk 3:291-293), affektiewe ontwik

keling (vergelyk 3:296-298), sosiale ontwikkeling (vergelyk 3:298-

305) en morele en godsdienstige ontwikkeling (vergelyk 3:308-317) 

elkeen •n eie en gesamentlik rol. 

3.2.6 Morele en godsdienstige ontwikkeling 

In die algemeen sou 'n mens die stelling kon gemaak, dat biologiese, 

kognitiewe en emotiewe aspekte van adolessensie oak op godsdienstige 

ontwikkeling van adolessente 'n groat invloed uitoefen. Fisiologiese 

rypwording, vereis byvoorbeeld van adolessente om hul ontwakende 

seksualiteit met hul godsdiens te versoen. Hulle nuwe kognitiewe 

strukture verg weer, dat hulle hul religieuse waardes en beskouings 

grondliggend moet hersien om aan die eise van hul formeel

operasionele denke te kan voldoen. Hierdeur sal hulle oak morele en 

godsdienstige tekortkominge van die verlede, wat hulle voorheen nie 

besef het nie, ontdek. Oak word hul kognitief meer sensitief vir eie 

religieuse tekortkominge en oortredings. Sterk emosies soos seks, 
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jaloesie, agressie ens., wat neig om adolessente soms te oorweldig, 

vereis saam met hulle religieuse oortredings, dat adolessente sal 

leer om hul skuldbesef en berou oak op 'n religieuse wyse te moet 

kan hanteer (Jooste 1989:104). 

Volgens Jooste (:105) toon verandering in godsdienstige waardes en 

beskouinge tydens adolessensie sekere universele kenmerke: 

1 Adolessente verwag in verskillende moderne samelewings dat gods

diens vir hu lle behoeftes en waardes persoon l ik relevant moet 

wees. Waar formele kerklike godsdiens nie met die persoonlike 

behoeftes van die jeug tred hou nie, vind daar vervreemding 

plaas, en gaan soek hulle by onkonvensionele godsdienste of 

sektes na die behoeftebevrediging. 

2 Namate adolessente se kwalifikasievlak styg, "dink hul ook meer 

evaluerend en krities oor godsdiens. Verder is hul formeel

operasionele denke geneig om godsdienstige idees in 'n meer ab

strakte en veralgemeende vorm te formuleer en is daar oak nie 

meer 'n onvoorwaardelike aanvaarding van godsdienstige be

skouings nie. 

3 In die meeste christelike samelewings aanvaar adolessente, oak 

van versk i llende ku lture, die Bybe 7 as bron van godde 7 ike 

openbaring. 

Netso is daar verskeie emotiewe redes waarom adolessensie 'n ver

hoogde belanstelling in die persoonlike ervaring van godsdiens mee

bring (:106), byvoorbeeld: 
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1 Gedurende adolessensie ontstaan daar intense seksuele impulse 

wat sterk skuldgevoelens tot gevolg kan he en ook dikwels skuld

nood by hulle kan veroorsaak. 

2 Daar is ook in die tydperk intense minderwaardigheidsgevoelens 

en selfverwerping weens skuldgevoelens oor wanproporsie in lig

gaamsverhoudings en wisselvalligheid van emosies. Daarom soek 

hulle in die tyd so na vergifnis, persoonlike aanvaarding en 

emosionele stabiliteit by I(i)emand wat hul ten beste ken, ver

staan en aanvaar soos hulle is. 

3 Adolessente is kognitief in 'n toenemende mate ingestel op die 

samehang van die kosmos en die sin daarvan, asook die sin van 

hul eie bestaan in verhouding tot die kosmos. Derhalwe wil hulle 

hulself verbind aan Iemand wat vir hulle hul lewe samehangend en 

sinvol maak. Hierdie soeke na 'n religieuse oplossing vir boge

noemde probleme lei daartoe dat adolessensie 'n tydperk is waar

in daar 'n groot toename in godsdienstige bekerings plaasvind. 

Volgens Alter (1986:151-160) is daar drie stadia van religieuse ont

wikkel ing waardeur iemand moet gaan voordat godsdienstige volwassen

heid bereik kan word. En elke stadium verskil kwalitatief van die 

vorige en is ook hierargies in 'n bepaalde orde georganiseerd. Om 

dus na die volgende stadium te kan vorder word 'n herorientasie van 

iemand se verhouding met God vereis. 'n Herorientasie wat van jou 

'n doelbewuste keuse en verbintenis aan die kenmerke van die 

volgende geloofstadium vereis: 

1 In die beginstadium kom adolessente in opstand teen hul eie on

kritiese aanvaarding van bestaande godsdienstige beskouings. In 
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die tyd vind daar dan ook 'n intense religieuse soeke plaas, ge

volg deur bekering asook 'n groot entoesiasme oor die nuutge

vonde geloof. Baie min begrip word in die stadium vir andere se 

gebreke getoon. 

2 In die intermediere stadium word aanvanklik 'n eie religieuse 

identiteit verkry. Adolessente is in hierdie stadium al minder 

afhanklik van ander vir godsdienstige leiding. Daarna begin die 

ontnugteringsproses en selfs religieuse agteruitgang wanneer 

groter selfkennis hulle konfronteer met aspekte van hulself wat 

hulle nie van hou nie en waarmee hulle worstel of nie met hul 

geloof kan versoen nie. Dan begin adolessente hulself gewoonlik 

geleidelik meer aanvaar as onvolmaakte wesens wat van God se 

genade afhanklik is. Hierdie stadium eindig ook met 'n goter 

mate ~an begrip en medelye vir ander. 

3 Die gevorderde stadium word gekenmerk deur 'n sin vir humor en 

'n vermoe om vir hulself as onvolmaakte wesens te kan lag. Ver

der beleef adolessente in hierdie stadium 'n meer intiemer een

heid met God, met intu'itiewe kennis wat uit hierdie eenheid 

voortspruit. Oak word begrip vir ander mense uitgebrei na alle 

mense en die mensdom word as een groot familie beskou. Daar word 

oak aktief vir die belange van die mensdom as 'n geheel gewerk. 

Persoonlike vervulling word beskou as iets wat verband hou met 

die vervulling van medemense. 

Adolessente moet elkeen 'n eie stel norme en waardes ontwikkel waar

mee hulle suksesvol as volwassene in hul leefwereld kan funksioneer. 

Natuurlik begin die ontwikkeling van die waardes nie tydens adoles

sensie nie, maar in die fase gaan dit oar hoe adolessente die norme 
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en waardes waarmee hulle groat geword het en waarmee hulle nou ge

konfronteer word, kan verwerk en hulle eie maak (Dusek 1988:331). 

Morele ontwikkeling van adolessente is baie nou verwant veral aan 

hul ontwikkeling in politieke en godsdienstige denke. Soos wat hulle 

meer volwasse word, raak hul godsdienstige en politieke oortuigings 

oak al meer persoonlik en abstrak. Hulle ontwikkel nuwe idees oar 

hul gemeenskap en gemeeskapsinstellings, wat op hul beurt weer hul 

idees oar godsdiens en politiek be1nvloed (:365). 

Adolessente is in die fase so besig om norme wat hul tot dusver op 

gesag van ander aanvaar het, krities te bekyk voordat hulle dit hul 

eie maak, dat hulle allermins versteurings kan bekostig (Engelbrecht 

et al 1982:94-96). Daarom voel Etkind dat as •n morele evaluering 

gemaak word, dit nie net noodsaaklik is om te weet wat •n persoon 

maak nie, maar oak hoekom hy/sy dit so doen (:96). Natuurlik is 

adolessente absolute idealiste (Gerdes et al 1988:301) in terme van 

hul abstrakte en absolute waardes. Maar weens beperkte ervaring met 

realiteite en kompleksiteite van die volwasse lewe, is hulle geneig 

om sake te oorvereenvoudig en subtiele, maar belangrike verskille 

te ignoreer. Hul oordele is daarom dikwels op sterk gepolariseerde 

uiterstes gegrond: iemand is mooi of lelik; of totaal aanvaarbaar 

of geheel en al onaanvaarbaar. Bocknek verwys daarna dat adolessente 

se idealisme geneig is om hoogs moralisties, abstrak en poler te 

wees en verband hou met 'n simboliese betekenis van die ideaal 11 it 

is precisely that wi 11 ingness to dare to act on idealistic th inking 

that leads to the outrageous idealism" (Bocknek 1980:113). 

Volgens Thom be1nvloed die volgende faktore adolessente se morele 

ontwikkeling (Thom 1985:371-372): 
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1 OuerHke verhoudings en optredes. Of morele waardes tydens 
adolessensie ge1nternaliseer word, hang in 'n groat mate van 'n 
kind se verhouding met sy ouers af. Adolessente wie se ouers 
warm en liefdevol is, goeie modelle vir morele gedrag is en in
duktiewe dissiplinere tegnieke gebruik, deur met die kind te 
redeneer en verduidelikings vir sekere waardes te verstrek, sal 
waarskynlik morele waardes internaliseer. 

2 Die protuurgroep van adolessente is een van die belangrikste 
rolspelers in die ontwikkeling van 'n waardestelsel. Die groep 
stel standaarde en gedragsbeperkings waarmee 'n adolessent kon
formeer, aangesien aanvaarding deur 'n portuurgroep vir adoles
sente baie belangrik is. 

3 Adolessente se houding teenoor godsdiens be1nvloed ook hul 
morele antwikkeling en gedrag. Godsdienstige adolessente toon 
byvoorbeeld grater morele verantwoordelikheid; hulle sien hul 
toekoms en die van die mensdom as voorspelbaar en seker; hul is 
minder angstig en ervaar meer sekuriteit; hul identifiseer in 1 n 
grater mate met hul ouers se houdings, waardes en gedrag; en 
voorhuwelikse geslagsgemeenskap, alkohol- en dwelmiddelgebruik 
kom minder by hulle voor. 

4 Adolessente wat nie 'n eie gedrag kies volgens eie voorkeure 
nie, aanvaar 1 n gedrag volgens stereotiepe geslagsrolle of wat 
deur die sosiale voorskrifte bepaal word. 

Adolessente se verhouding met hul ouers (Scott 1988:159), ouerlike 

opvoedingstyle en dissipline (:160) en geleenthede wat adolessente 

gebied word om onafhanklike keuses te maak (:161), bepaal of adoles-

sente wel tot sedelike outonomie sal vorder of nie. Probleme ten op

sigte van bogenoemde faktore be1nvloed adolessente se sedelike ont

wikkeling en kan lei tot seksuele permissiwiteit, drank- en dwelm

misbruik, jeugmisdaad of 1 n drosgesindheid (:166). In •n ondersoek 

wat in Nederland gedoen is, is gevind dat by geloofsoordrag die oor-

wegende 11 religieus commitment bij jongeren bevordert wordt, wanneer 

ouders zelf godsdientig betrokken zijn en wanneer zij in de gods

dienstige opvoeding een democratische opvoedingsstijl hanteren ... 

en vertoon een positiewe verband met de intrinsieke religiositeit 

van de jongeren 11 (Jongsma-Tieleman 1991:196). 
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Die toenemende vermoe van adolessente om te veralgemeen, kan lei tot 

meer abstrakte religieuse konsepte, met minder klem op die letter

like aspek van godsdienstige leerstellinge. Omdat adolessente alles 

so krities beskou en persoonlik ervaar, is dit verstaanbaar waarom 

al le godsdienstige beskouinge ook oor hierdie kam geskeer word. Dit 

kan gebeur dat adolessente, in hul soeke na eie ervaarde oortuigings 

op godsdienstige gebied, aanvanklik alles wat hulle tot nou toe 

kritiekloos geglo het, eenklaps verwerp. Later kom hulle weer moei

saam, dikwels met kerngesonde begeleiding van 1 n opvoeder, by 'n 

punt uit waar die tydelik verworpe godsdienstige oortuigings weer 

as eie aanvaar word. Daarom is hierdie oorgang van aanvaarding 

dikwels op grond van ander se geloof tot eie innerlike ervaring, 

eerder 'n geleidelike ontwikkeling as wat dit plotseling gebeur 

(Engelbrecht et al 1982:97). 

Langeveld sien die fase van adolessensie as 'n lewensfase waarin die 

moontlikheid die grootste is vir die ontstaan van 'n selfaanvaarde 

en selfgedrae godsdienstige lewe. Geloof is aan geen leeftyd gebonde 

nie, maar in puberteit en adolessensie is daar baie faktore wat kan 

meehelp tot 'n eie godsdienstige belewing. Dit is 'n tydperk wat ge

kenmerk word deur 'n verlange na wat geed en waar en eg is; 1 n drif

tige wil om te weet en alles tot die been oop te kloof. In die tyd 

word almal wat hul vroom voordoen baie krities beskou en met die ge

ringste sweem van skynheiligheid, kan 'n algehele verwerping plaas

vind (Engelbrecht et al 1982:97). 

'n Interessante eienaardigheidwat in generiese vergelykings gevind 

is, is dat adolessente seuns in die algemeen meer intellektueel en 

aktief teenoor God en godsdiens staan. Hul twyfel is in 'n groot 

mate 'n verstandelike twyfel en as hulle nie hieroor klaarheid kan 
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kry nie, kan dit hul dryf na agnostisisme of selfs ateisme. Dit is 

veral in hul adolessente fase vir hulle nodig om te verklaar, om 

samehangend te begryp en te teoretiseer. Dit is vir hul betreklik 

moeilik om bloot gelowig te glo. Seuns voel ook soms die drang om 

aktief en daadwerklik te veg vir religieuse beginsels. Hul sou graag 

moderne kruisvaarders wou wees. Adolessente meisies daarenteen se 

belewing van godsdiens is meer intuitief, ontvanklik en met 'n inset 

van die hele persoon. Liefde en offervaardigheid wat van haar hele 

wese is, pas ook aan by haar religieuse ervaring. Dis miskien die 

rede waarom sy maklik die Verlosser kan liefhe en intuitief aanvaar. 

Daarom speel in 'n adolessent se tyd van twyfel en soeke na die 

waarheid, 'n opvoeder •n baie belangrike begeleidingsfunksie, maar 

dan sonder om te sterk te probeer oortuig of te probeer bewys. Op

voeders moet eerder so voorleef en optree, dat God self deur gebeure 

en in hul verhoudings tot adolessente spreek. Opvoeders moet ook in 

hierdie tyd in alle eenvoud en baie eerlik met die adolessente op

gaan (Engelbrecht et al 1982:98). Dit bly altyd moeilik om te onder

skei in watter gevalle bogenoemde verskynsel •n produk van adoles

sente se sos ia l is er ing ( inv loed van die portuurgroep} is of eiesoor

t ig is aan die spesifieke geslag waaraan iemand behoort (JV). 

Twyfel oor en ontnugtering met die kerk, predikante en lidmate kan 

tot verskillende reaksies by adolessente aanleiding gee. Vroeere 

oortuigings kan verwerp word; 1 n ander godsdiens kan gesoek word of 

dit kan lei tot dieper begrip en toewyding wat gebaseer is op per

soonl ike oortuigings (Gerdes et al 1988:324). Terwyl geloof geduren

de adolessensie kan verdiep, word dit nie volgens Hauser (aangehaal 

deur Gerdes et al 1988:324) altyd in die nakom van godsdienstige 

praktyke en kerkbywoning weerspieel nie. Alhoewel adolessensie ge

woon l i k geskets word as 1 n stadium waartydens jongmense tr ad is i one 1 e 
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en rel igieuse waardes oorboord gooi, staaf navorsing nie die siening 

nie. Daar is gevind dat adolessente se respek vir outoriteit en hul 

geloofsoortuigings grootliks onveranderd bly. Hul geloof word egter 

meer abstrak en in hul godsdienstige uitkyk word hulle verdraagsamer 

en minder dogmaties (Thom 1985:372). In aansluiting hierby is Hauser 

(aangehaal deur Thom 1985:372) van mening dat adolessente in hul 

soeke na 1 n geskikte lewensfilosofie soms minder kerkgebonde word, 

maar nie noodwendig minder gelowig nie. 

Waarom dan al die moeite en verdriet om die jeug en dan by name 

adolessente godsdienstig te probeer vorm ? 1 n sekere Amerikaanse 

geleerde met die naam Joy (1975:9-10) het dit soos volg gemotiveer 
11 hjstory stands wHness to the fact that no trjbe or nation survjves 

for long when jt neglects to pass along jts values - that store of 

treasured [values], be Uefs, [ Ufe-style] and practices wh frh jt 

holds dearer than l jfe ... man has not really survfred by h js tough

ness jn a major sense . . . but by h js tenderness . . • [therefor] 

chjldren derjve thejr genufoe character as human bejngs chfofly 

through learnjng rather than through heredjty1
• Ook Van der Ven se 

hele idee rondom kerklike onderrig word geformuleer random die ge-

dagte van die oordra van waardes en norme in terme van houdings

vorming, sosiale vorming, rituele en praktiese vorming (vergelyk 

2:241-243). 

Fleck het die volgende interresante navorsingsresultate oor adoles

sente godsdienstigheid (geloof) gevind (Zuck & Benson 1978:69-77): 

1 Wat godsdienstige konsepte betref, is adolessente geneig om God 
te verpersonifieer in terme van vaderskap, Verlosser en Meester 
en later meer in terme van abstrakte begrippe soos liefde, ver
troue, twyfel en vrees. Hul beleef God dus as die persoonlike 
God van hul lewe. 
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Gebed word verstaan as 1 n tipe privaat gesprek met Gocli oor 
goeters wat jy nie met ander mense oor praat nie. Dit gaan in 
die gebed vir 1 n adolessent om die deel van intieme sake met 
God. 

2 1 n Ekstrinsiek gemotiveerde adolessent beleef en verstaan gods
diens en geloof in terme van die bevrediging van persoonlike 
voorkeure. Hierdie adolessente is ook geneig om 1 n negatiewe 
selfbeelf, -gevoelens en ongemitiveerdheid te beleef. Hulle 
beleef ook God as onpersoonlik, ver en wreed. Terwyl 'n in
trinsiek gemotiveerde sy geloof aanpas by die vereistes van sy 
godsdiens. Hulle is ook baie meer positief ten opsigte van: hul
self, ander mense en teenoor God. Vir hulle is God liefdevol, 
persoonlik en naby. 

1 n Insiggewende gevolgtrekking waartoe Fleck (:77) kom, is dat 
11 people may hold the same reUgious beliefs and perform the same 

religious practices but differ radically in how religion affects 

their lifes. It is necessary to know not only what people say they 

belief but how these beliefs are held. The style of belief {which 

is committed-intrinsic and consua 1-extrins ic) appears to be indepen

dent of the content of the be l ief1
• 

Met 1 n adolessent se ontwikkeling word godsdienstige idees meer 

abstrak en ook wat dit beteken om 1 n godsdienstige mens te wees. 

Kerkbywoning neem af, twyfel in kerkleer neem toe en die rol wat 

godsdiens speel, raak al meer iets persoonlik. Die beTangrike om in 

adoTessente se moreTe en godsdienstige ontwikkeTing raak te sien, 

is nie die afwyk.ings wat daarmee gepaardgaan nie, maar vera T te 

probeer insien dat adoTessente se worste1ing met die persoon1ike en 

godsdienstige aangeTeenthede, eint Tik dee T van 1 n 11 norma Te 11 voTwas

sewordingsproses is, wat eTkeen van huTTe op huT eie manier moet 

Teer bemeester (Dusek 1988:365). Dis ook wat Firet bedoel ashy die 

doel van opvoeding sien as die 11 zelfstandig geestelijke funktioneren 

van de mens in zijn wereld'' (Firet 1977:236). 1 n Mens kom tot self-

standigheid om 11 iemand 11 te wees, wat volgens eie moontlikhede en in 

317 



eie verantwoordelikheid kan funksioneer (:242). 

3.2. 7 Geloofsvolwassenheid 

Soos reeds in die begin van hierdie hoofstuk gese is, kan prakties

teologiese antropologie die gegewens oor adolessente nie bloat tot 

die psigiese, sosiale en I of biologiese dimensies reduseer nie 

(vergelyk 3:260 en 268), omdat dit in die teologiese nadenke oor 

adolessente ook gaan om hul skepselmatige struktuur en pneumaties 

gerigtheid (Louw 1993:158). Om die rede sal daar in 1 n teologiese 

antropologie, ook bes in moet word oor spiritualiteit en geloofsvol

wassenheid ..• en in die geval van hierdie proefskrif dan spesifiek, 

oor die van adolossente. En dan veral oar die moontlike ontwikkeling 

(fasilitering) van geloofsvolwassenheid en spiritualiteit deur mid

del van kerklike onderrig. Binne die pastoraat, en na my mening ook 

binne kerklike onderrig, word geloof beskou as die eiesoortige 

instrument waardeur die pastoraat (kerklike onderrig, JV) sowel toe

gang tot die nuwe mens (adolessent, JV) verkry, as insig oor die 

saak waarom dit gaan: die bemiddeling van die heilswaarheid en dit 

kom op die ou end neer op 1 n geloofsontplooiing en geloofsgroei, met 

die oog op sp ir itua lite itsontwikke ling en hanter ing van die sin

vraagstuk binne die praktyk van elke dag (:158). Ook Gerber is van 

mening dat geloofsvolwassenheid onlosmaaklik verweef is met die 

prosesse van geloofsontwikkeling asook geloofsvorming en kategese, 

omdat elke mens in 1 n geloofsgroeiproses is (Gerber 1994:163). 

Uit die voorafgaande teoriee oor adolessensie (vergelyk 3:265-318) 

het duidelik geblyk dat volwassenheid meer is as net 1 n biologiese 

en psigologiese begrip wat dui op 1 n tydperk (fase) in iemand se 
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totale psigiese en liggaamlike ontwikkeling. In hierdie teoriee is 

volwassenheid dan gesien vanuit 'n psigologiese en opvoedkundige 

perspektief, as 'n bepaalde afronding van 'n biologies-fisio.logiese 

ontwikkelingsfases, wat iemand op 'n bepaalde ouderdom kan bereik 

of in terme van bepaalde ontwikkelingstake wat bemeester moet word. 

Volwassenheid het oak te doen met 'n bepaalde lewensaanvaarding, in 

terme van die aanvaarding van jouself, aanvaarding van jou medemens 

en gemeenskap en aanvaarding van sin in die lewe (Van Wijngaarden 

1969:74-76). En hierdie aanvaarding is eerder 'n deurlopende proses 

vanaf iemand se kinderjare tot sterfbed, daarin dat hierdie geeste-

1 ike volwassenheid 'n wesenlike deel van 'n mens se persoonlike 

ingesteldheid, gesindheid, gerigtheid en hanteringsvermoe is, wat 

'n kontinue opgawe is, wat iemand se ganse lewe omspan. Volgens Van 

Wijngaarden (1969:203) kan alleen maar van aksentverskille gepraat 

word ten opsigte van volwassenheid gedurende iemand se verskillende 

lewensfases. Oit gaan dus om• n geestelike vo1wassenheid wat nie net 

te doen het met iemand se psigiese ingeste1dheid of gedragsreaksies 

nie, maar dit vorm dee1 van •n mens se a1gemene bestaansfunksies. 

Volwassenheid vra nie net hoe is ek nie, maar oak wie is ek. Dit vra 

na die dat, wat en hoe van •n mens se bestaan (Lauw 1993:159-160). 

Volwassenheid is eerder 'n ontwikkleingsproses en •n lewensproses 

jy is in 1 n sekere sin nooit volwasse nie, maar word volwasse 

dis 1 n wordingsproses wat meer is as net •n psigosomatiese 

aangeleentheid (Lauw 1983:25). 

Volgens Lauw (1993:160-161) sou •n mens onder begrip volwassenheid 

kon onderskei tussen krono7ogiesevolwassenheid (wat te make het met 

die f is io logiese en bio logiese ontwikke ling van 1 n persoon gedurende 

'n bepaalde lewensfase), psigiese en emosione1e volwassenheid (dit 

veronderstel 'n bepaalde graad van innerlike selfstandigheid wat be-
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paal word deur die kwaliteit van integrasie tussen persoonlikheid, 

selfbeeld en identiteitsgevoel) en •n geeste7ike of ge7oofsvolwas

senhe;d (waarin dit gaan om die koordinasie tussen iemand se eie 

selfstandigheid en sy I haar geestelike lewenswaardes). Hierdie 

onderskeid mag nooit losgemaak word van mekaar nie, daarom bestaan 

daar in die wese van die mens (identiteit of ek) 1 n interaksie tus

sen die psigosomatiese aspek van iemand se bestaan en so iemand se 

geestelike gerigtheid op lewenswaardes. Volwassenheid het dus te 

make met 1 n soek na 1 n bepaalde orde of harmonie waarbinne die mens

like eenheid herstel word, sodat dit wat die mens elke oomblik be

leef (in terme van bestaan, dade en optrede) in ooreenstemming kan 

wees met wat so 1 n iemand wesenlik is of graag wil wees. 

Wat Lauw onder identiteit verstaan, in terme van 1 n proses van self

wording en menswording waardeur ek as mens meer en meer aan my be

stemming as skepsel van God kan beantwoord (:162), vorm na·my mening 

die hartklop wat met kerklike onderrig gevorm of gefasiliteer be

hoort te word. Veral in die sin dat volwassenheid as identifikasie

proses gekoppel is aan 1 n proses waarin iemand stry om in ooreen

stemming te leef met: 

1 Die materiaal in daardie stadium tot so 1 n iemand se beskikking 

wat saamhang met die basiese aspekte van menswees as geskapen

heid (ontiese aspek van identiteit). 

2 Die bepaalde funksie of rol wat die persoon binne verhoudinge in 

groepsverband moet vervul (relasionele aspek van identiteit). 

3 Dit wat in 1 n bepaalde situasie van verantwoordelikheid kenbaar 

word van iemand en in 1 n sekere sin die waarheid en egtheid van 
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die persoon reflekteer (reponderende aspek van identiteit wat 

saamhang met die aspek van vryheid). 

4 Die doel waarop die totale menslike bestaan van oomblik tot 

oomblik gerig bly (telertiewe aspek van identiteit wat saamhang 

met norme en waardes). 

Identiteit is 'n komplekse verskynsel waarvan bogenoemde as 'n be

paalde perspektief op een en dieselfde saak is: die ingewikkelde 

totaliteit van iemand op soek na horn- I haarself en op pad na 

volwassenheid (Lauw 1983:27-28). 

Uit hierdie gegewens kom Lauw tot die gevolgtrekking dat dit in ge

loofsvolwassenheid gaan om 'n proses van integrasie, toewyding en 

heiliging sodat 'n mens God kan ontmoet. En in hierdie ontmoeting 

wil God die implikasies van die heilswerk van Chritus tot sy volle 

konsekwensies deurvoer. Geloofsvolwassenheid is dus deel van ver

vul 1 ing, afronding en onthulling van die uiteindelike doel van die 

geskiedenis; die heerskappy en verheerliking van God met die finale 

verdwyning van die mag van die dood (Lauw 1983:47-54 en 1993:154). 

Omdat geloofsvolwassenheid verband hou met iemand se toewyding en 

heiliging, vorm dit oak 'n raakvlak met die dimensie van so iemand 

se spiritualiteit (:154). Oar die verstaan van spiritualiteit is 

daar egter redelike klemverskille. Vir De Jongh van Arkel gaan dit 

byvoorbeeld in spiritualiteit, om die verband tussen die innerlike 

toewyding aan God en die daaglikse lewe (De Jongh van Arkel 1989a: 

19). Vir Smit is spiritualiteit eerder, 'n soeke na die verbande 

tussen die verbondenheid aan God en die alledaagse lewenspraktyk, 

die wyse waarop innerlike of persoonlike ervaring van God die lewe 
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van die gelowige stempel. Dit behels onder andere die verskillende 

religieuse oefeninge en handelinge wat op die voorgrond tree; die 

stempel wat die siklus en gemeenskap op die betrokke vroomheid af

druk; die simbole en leerstukke waarop gefokus word; die religieuse 

motiewe wat 'n rol speel; die verskillende verhoudinge waarin iemand 

leef en die verband met sosiaal historiese omstandighede, wereldbe

skouing, etas en sosiaalkulturele faktore (Smit 1988:183-193 en 

1989:85, 88-92). Pieterse probeer spiritual iteit vanu it 1 n meer 

holistiese perspektief verstaan as 'n sinoniem vir geloof. Daarom 

word spiritualiteit vir horn verwoord in mense se wereldbeskouings, 

verhoudings en hantering van krisisse, want verlossing is per slot 

van sake nie net 'n persoonlike ervaring nie, maar raak oak iemand 

se hele leefwereld (Pieterse 1989:49). Oak vir Jonker dra gerefor

meerde spiritualiteit die karakter van •n geloofsbelewing, geloofs

ervaring, geloofswandel en geloofsomgang met God. Vroomheid is nie 

iets naas geloof nie, maar die omgang met God en geloofsgehoorsaam

heid self. Dit is •n lewe uit geloof wat opkom uit die vernuwende 

werking van die Heilige Gees (Jonker 1989:296). 

Spiritualiteit sou 'n mens seker oak kan se is iets van •n soeke uit 

'n bepaalde nood of behoefte van die tyd, wat as volg saamgevat sou 

kon word (Du Tait 1993:28, Lauw 1989:1-3 en Smit 1989:85): 

1 1 n Kritiek op die tradisionele ge1nstitusionaliseerde vorme van 

aanbidding en 1 n soeke na alternatiewe aanbiddingsvorme wat in

houd gee aan die mens se soeke na lewensin (spiritualiteit as 

kritiek op bestaande aanbiddingsgestaltes en 1 n soeke na nuwe 

vorme van kerk-wees). 

2 'n Soeke na die praktiese implikasie van God se teenwoordigheid 
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midde-in die lewenspraktyk van elke dag met die oog op 1 n meer 

positiewe duiding van die werklikheid (spiritualiteit as ver

gestalting van die teenwoordigheid van God). 

3 1 n Ondersoek na die transformerende implikasie van geloof in 

God, met die oog op 'n meer menswaardige sosiale lewensbestel 

(spiritualiteit as transformerende en humaniserende faktor 

midde-in die mens se politieke lewensbestel). 

Die een gemene deler in al die verkillende benaderinge (beskouinge) 

van spiritualiteit, is dat dit in hierdie uitdrukking van geloof 

gaan om die inner 7 ike vroomhe id en toewyding van ge lowiges, hu 7 

ervaring van God en hul lewensgemeenskap met God en onderlinge ge

meenskap met mekaar. Daarom verstaan Du Toit onder spiritualiteit 

1 n lewenskwaliteit wat in 'n bepaalde geestelike ingesteldheid en 

diepgang manifesteer en in 'n kenmerkende geestelik-godsdienstige 

gestaltegewing uitgedruk word en wat ook 'n spesifieke stempel op 

die betrokkenes se lewensstyl of etiek afdruk (Du Toit 1993:28-29). 

Volgens Louw word in die jongste sieninge oor spiritualiteit al meer 

wegbeweeg van die eertydse gereformeerde benadering wat dit slegs 

aan die objektiwiteit van God se beloftes wou koppel. Daar is eerder 

'n beweging om die genade binne die ervaringsveld van elke dag en 

die hedendaagse sosiale problematiek van toepassing te probeer maak. 

Spiritualiteit word dan beskryf as 'n bewussyn van •n transendente 

faktor midde-in ans bestaan en sosiale konflikte. Dit beskryf dan 

'n bewussyn van God wat in tweerlei aksies na vore tree: in gebed, 

as gemeenskap met God met die oog op geloofsgroei en in dade van 

barmhartigheid, binne die sosiale praxis met die oog op 'n lewens

vernuwing en strukturele verandering van die politieke omgewing. Die 
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pieteit van vrome innerlikheid maak dus plek vir die pieteit van 

vrome uiterlikheid, naamlik heiliging van die sosiale praxis binne 

menseverhoudinge (Lauw 1993:154-155). 

Lauw beskou spiritualiteit as 'n geloofservaring wat •n bevestiging 

van die heil word en 'n proses van geloofsgroei ontketen, met die 

volgende ingedagte dan ten opsigte van spiritualiteit en geloofs

volwassenheid (:156-157): 

1 Spiritualiteit as Godsvrug dui op •n eksistensiele Godskennis 

met as basis gehoorsaamheid aan God. 

2 Spiritualiteit besit 'n eskatologiese dimensie sodat die mens in 

die lig dan die komende einde vroom en aan God toegewy kan lewe 

(1 Pet 3:11). Spiritualiteit is aan die heilswaarheid gekoppel 

en lei tot 'n daaglikse geloofsinspanning wat met stryd en gebed 

gepaard gaan. 

3 Spiritualiteit kan as vroomheid nooit as 'n sikelike na-binne 

gerigte emosionaliteit beskryf word nie. Spiritualiteit ver

onderstel wel subjektiwiteit en menswees in die sin van die 

gelowige se eksistensiele ontslotenheid v~r Gods teenwoordig

heid. Spiritualiteit word corum Deo voltrek. Die gevolgtrekking 

hiervan vind dus plaas binne die gemeenskaplike verband van die 

koinonia en is aldus 'n korporatiewe fenomeen. 

Die geheim van vernuwing in kerklike onderrig, le na my mening opge

sluit in dit wat Lauw se met pastorale antroplogie beoog word, te 

wete •n geloofsvolwassenheid as •n realisering van spiritualiteit 

(godsvrug, toewyding) van waaruit 1 n gelowfge die lewe met sy 
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krisisse en moont1ikhede kan hanteer (Louw 1993:157) en so leer om 

geeste1ik se1fstandig te kan funksioneer in sy 1eefwere1d van e1ke 

dag (Firet 1974:236). 

Vernuwing is ook nie net wat in adolessente se spiritualiteit moet 

gebeur nie, maar ook in die harte van die kerkvaders en opvoeders 

.•. en dit is om tieners die ruimte te gee om 'n spiritualiteits

keuse te kan maak. Soos reeds gese, dis normaal dat tieners 'n soort 

wegbreek-neiging het .•. die vraag is waarvan ••• want vir die eers

te keer in hulle lewe is hulle psigo-biologies in staat om te kan 

onderskei tussen formele gei·nstitusionaliseerde godsdiens en 'n 

private persoonlike godsdiens. Hulle verwerp nie noodwendig vir God 

nie, maar bevraagteken eintlik die volwasse benadering van God 

(Smith 1994:252) ... daarom behoort godsdiens onderrig die veilig 

ruimte te wees vir bevraagtekening van hul ouers se manier van doen 

en van die kerkvaders se manier van dink, om uiteindelik dan te waag 

om te kies vir 'n persoonlike verhouding met God. 

3.2.8 Samevatting 

Daar is geen enkele teorie wat adolessensie volledig beskryf nie, 

vanwee die kompleksiteit van al die faktore wat elkeen 'n eie rol 

speel maar ook komplementer of suplementer mekaar wedersyds be

invloed in die oorgangsfase tussen puberteit en volwassenheid. 

In die westerse samelewing word die periode van adolessensie ook al 

langer, deels omdat adolessensie op 'n al jonger stadium begin as 

gevolg van kulturele veranderings wat beter voeding en gesondheid

sorg bewerkstellig. En as gevolg van die vroeere biologiese ver-

325 



andering en sosiaal / kulturele verwagtinge wat aan adolessensie 

gekoppel word, doen tieners oak nou op 1 n baie jonger stadium dinge 

wat vroeer eers op 'n later ouderdom gedoen is •.. soos belangstel

ling in die teenoorgestelde geslag, uitgaan en verskillende geslag

te like verandering en optrede. Die perfode word ook langer andersyds 

as gevolg van 1 n westerse kultuur wat sosiaal en tegnologies al in

gewikkelder en komplekser raak. Dit neem dus al langer om jou ont

wikkel ingstake met die oog op volwassenheid afgehandel te kan kry 

(opvoedkundig gesien) en al moeiliker om in die kompleksiteit van 

die westerse wereld, geestelik volwasse te word (teologies gesien, 

1 n geloofsvolwassenheid te bereik in terme van die sinvraag in die 

lewe). Na my mening le die vraag na vernuwing in kerklike onderrig 

juis in hoe adolessente hierdeur reeds van kleinsaf begelei kan word 

om geestelik selfstandig te kan funksioneer in 1 n wereld wat al meer 

en moeilfker psigiese en geestelike eise (vaardighede) aan tieners 

ste l. 

Uit navorsing blyk dit dat daar basies die volgende belangrike 

faktore is, wat adolessensie beYnvloed en bepaal ... 

1 Biologiese aspekte van adolessensie. Verandering in die hormoon 
sisteem veroorsaak dat daar soveel fisieke en psigologiese ver
anderinge plaasvind dat 'n kind in 'n kwessie van 'n paar jaar 
verander in volgroeide jong volwassene. Hierdie biologiese ver
ander i ng spee l 1 n ro l in se lfbee l d, konf l i k met vo lwassenes, 
ontwikkeling van gedragspatrone en ontdek van geslagsrolle in 
die samelewing. 

2 Inte77ektue1e verandering gedurende adolessensie. Die ontwik
kel ing van abstrak denke met adolessensie open 1 n nuwe wereld 
van moontlikhede ... ontwikkeling van moraliteit, verstaan van 
geslagsrolle, vermoe om probleme te kan insien en op te los, 
vormgewing aan persoonlikheid. 

3 Kulturele konteks van adolessensie. Ouers, skoal, portuurgroep, 
sosiale kodes vorm deel van die kulturele invloed in adolessente 
se lewe. Kulturele invloed is afhanklik van die individuele ver-
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skille tussen adolessente. 'n Adolessent se sosiale stand, woon
buurt, ouers, protuurgroep, skoal, kulturele kodes en instel
lings het 'n eiesoortige invloed op elke individu . 

4 Die interafhank1ikheid van inv1oede. Oaar bestaan 'n interaf
hankl ike verhouding tussen die biologiese, intellektuele en 
kulturele invloede op 'n adolessent. Byvoorbeeld die kognitiewe 
invloed op 'n adolessent is afhanklik van biologiese ver
anderinge wat gepaard gaan met kulturele veranderinge ten opsig
te van die tipe skoolopleiding, tipe voeding ens. 

Te midde van al die teoriee oar adolessensie is die basiese raamwerk 

waarb i nne ado lessens ie vanu it 1 n f is io log iese en opvoedkundige pers

pekt ief verstaan behoort te word, is dat die kognitiewe veranderinge 

wat met adolessensie gepaardgaan een van die mees kritiese faktore 

is in die verstaan van adolessente se ontwikkeling (en gedrag). So 

kan die aard van die gemeenskap byvoorbeeld geen invloed op enige 

individu se gedrag he as so iemand nie daarvan bewus is nie. Netso 

word biologiese en kulturele verandering gedurende adolessensie be

paal deur die aard van die kognitiewe funksionering (en vermoe ?) 

van 'n adole,sent (Dusek 1987:442-443). 

Maar dit sou 'n fout wees om vanuit 'n teologiese perspektief 

adolossensie net te probeer verstaan in terme van hul kognitiewe 

vaardighede. Prakties-teologiese antropologie kan die gegewens oar 

adolessente nie bloat tot die psigiese, sosiale en I of biologiese 

dimensies reduseer nie, omdat dit in die teologiese nadenke oar 

adolessente oak gaan om hul skepselmatige struktuur en pneumaties 

gerigtheid. Daarom sal in 'n teologiese antropologie oak besin moet 

word oar die geloofsvolwassenheiden spiritualiteit van adolossente. 

En dan spesifiek oar die ontwikkeling (fasilitering) van geloofsvol

wassenheid en spiritualiteit deur middel van kerklike onderrig. 

Miskien raak hierdie die wese van die kerklike onderrig dilemma aan, 

in die sin dat kategese in die Ned. Geref. Kerk nag te veel vanuit 
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'n opvoedkundjge perpektief benader is, tenkoste van die teologjese 

aspek daarvan. 

3.3 Gevolgtrekking 

My dilemma as praktiese teoloog om sinvolle gevolgtrekkings oor adoles

sensie te kan maak, bring in die geval weer die kritieke punt na vore 

oor 'n legitieme werkverhouding tussen praktiese teologie en ander vak

dissiplines (vergelyk 1:65-70). Ten opsigte van adolessensie is hier 

nie sprake van 'n sogenaamde jntradjsjpljnere samewerkjng nie omdat die 

toeriee of verwysingsraamwerk waarin daar oor adolessensie navorsing 

gedoen is, hoofsaaklik gedoen is vanuit die psigologie, sosiologie en 

opvoedkunde. 

En vanuit die vakdissiplines word 'n 11 teorie 11 (hipotese) beskou as 1 n 

moontlike verklaring van sekere veranderinge en invloede wat veroorsaak 

waarom daar 'n bepaalde gedrag en ontwikkeling by adolessente voorkom. 

In die besinning dus oor kerklike onderrig aan veral adolessente, vind 

mens jou in 1 n sekere sin binne 'n jnterdjssjpljnere benaderjngwaar al 

die verskillende vakdissiplines as gelyke gespreksgenote met mekaar in 

interaksie is. In die lig dan van die verskillende sosiaal wetenskap

like teoriee oor ontwikkeling en gedrag tydens adolessensie in hierdie 

hoofstuk en die prakties-teologiese besinning oor kerklike onderrig in 

die vorige hoofstuk blyk die volgende hipotese moontlikheid ten opsigte 

van kerklike onderrig aan adolessente: 

KerkTike onderrig saT aTtyd pTaasvind in die spanningsveTd van 
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aan die een kant • n 11 wegraak-neiging• na be lydenisaflegging wat 

niks anders as •n normale verskynsel in adolessensie is nie, •n 

simptoom van elke adolessent se paging om die ontwikkelings_taak 

van geestelike selfstandigwording te kan bemeester. (Dit kan in 

verskillende reaksies tot uiting kom; vroeere oortuigings kan 

verwerp word; met ander godsdiens ge-eksperimenteer word of dit 

kan lei tot dieper begrip en toewyding vir die ge loofseie waarin 

hu 11e grootgeword het, gebaseer op persoon 1 ike oortu igings. Ter

wyl geloof gedurende adolessensie kan verdiep, word dit nie 

altyd in die nakom van godsdienstige praktyke en kerkbywoning 

weerspieel nie). 

Aan die anderkant van die spanningsve ld is die feit dat ado les

sensie 1 n fase is waarin iemand ontwikkeling en veranderings be

leef en keuses maak wat op die end gaan bepaal wie die persoon 

is en hoe hy/sy dink en daagliks funksioneer. Daarom sal kerk

like onderrig in die konteks van adolessensie die kognitiewe, 

a f fekt iewe en kona t iewe. van e lke ado lessent moet verstaan en 

aanspreek b inne hu 1 leef- en portuurgroepkonteks. En ge loaf svo 1-

wassenhe id (en spiritualiteit) is onlosmaaklik verweef met die 

prosesse van ge loof sontwikke ling, ge 1oofsvorming en kerk 1 ike 

onderrig. 

In 1 n empiriese ondersoek na geloof en singewing onder adolessente in 

Nederland (Belgie) het Stappaerts in sy navorsing tot die volgende ge

volgtrekkings gekom in die geloofsbegeleiding van adolessente (hierdie 

waarnemings is 1 n kombinasie van resultate uit die empiriese ondersoek, 

literatuur en die betrokke navorser se dosente ervaring in die verband) 

wat ek graag hier wil aanhaal, omdat iets daarin verwoord word van die 

hipoteses en gevolgtrekking waartoe ekself, in hierdie proefskrif met 
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die teologiese refleksie oor kerklike onderrig aan adolessente, gekom 

het (Stappaerts 1992:433-495): 

1 Wat hedendaagse adolessente interesseer en besighou, is dieselfde 

wat jongmense van alle tye besiggehou het, naamlik vrae soos: wie 

is ek, wat wil ek, by wie of wat hoort ek ? Al wat basies verander 

het, is die manier waarop aan die vrae uiting gegee word. 

Wat hulle die meeste besighou is hul eie persoon en wat om met hul 
konkrete aktuele behoeftes te maak. Hulle wil graag iemand wees, 
maar hoe dit presies werk weet hulle nie. Hulle beleef allerhande 
teenstrydighede in hulleself, soos angs en oormoedigheid, geweld en 
teerheid, jaloesie en selfvertroue, egtheid en valsheid, wat hulle 
nag nie weet hoe om te hanteer nie. Oaarom die behoefte aan mense, 
by wie hulle mag wees, by wie hulle mag voel wat hulle voel. Hulle 
moet kan eksperimenteer, soek, foute maak, self ervaar wat die 
konsekwensies van hulle keuses en gedrag is sander dat hulle in die 
proses ten gronde gaan. 

Jongmense spandeer ook baie tyd aan verhoudinge. Hulle soek na mense 
(tydgenote) met wie hulle hul taal, gewoontes en ervarings kan deel 
... 'n groep met wie hulle hulself kan identifiseer en by wie hulle 
veilig kan voel. Hul behoefte om erens te behoort druk hulle uit in 
hul keuse van musiek, woorde, kleredrag, uiterlike gedrag en voor
koms wat hulle op 'n eietydse manier met ander deel. 

In hul soeke na singewing raak adolessente soos voorgeslagte ook be
trokke by die vrae van hulle tyd waarop daar nie antwoorde is nie, 
as 'n manier van ontvlugting van die eie verantwoordelikhede. Oor 
wat hulle met hul lewe wil, is die keusemoontlikhede baie meer as 
vorige geslagte'sn, maar die verwarring daarin oak. 

Wat die erotiese (seksualiteit) betref, veroorsaak die moderne rol
verwagting van man en vrou wees onvermydelike frustrasies. Dit word 
vir baie adolessente belangriker hoe hul lyf vir ander lyk as hoe 
hulle as persoon oorkom, en daarvoor is hulle bereid om enigiets te 
pro beer. Woorde soos "moo i 11 en 11 1 el i k 11 het woorde soos 11 goed" en 
11 kwaad" op seksuele gebied verdring en die vorm, die buitekant, die 
uiterlike en estetiese het die rol van die innerlike (godsdienstige 
opvattings) oorgeneem. 

2 Dit gaan nie oor die greep wat die kerk en of pastor op die jeug 
moet kry nie, maar om adolessente die kans te gee om hulle (eie) 
geloofsvisie te ontdek (ontwikkel). 

Vat te kry op die jeug in terme van daarin te slaag om 'n bepaalde 
religieuse gedrag by hulle te bewerkstellig, is 'n doelstelling wat 
nie strook met geloofsvryheid nie. Geloofsopvoeding by jongmense kan 
alleen waardevol wees vanuit 'n grondige respek vir hul eie aard, 
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hul vryheid en hul verantwoordelikheid ... 'n kans gegun word om hul 
eie geloof te ontdek. Daarom moet jeugbegeleiers ontvanklik wees vir 
die konkrete leefwereld, die verwagtinge, opvattings en gevoelens 
van jongmense. Dan sal hulle ontdek waar 'n openheid vir godsdiens 
is en watter inhoud elke individuele jongmens daaraan gee. 

3 Jongmense is verkillend en vra 'n gedifferensieerde pastorale be
nadering. Daar is geen alles omvatende, absolute, oral toepasbare 
pastorale (kerklike onderrig, JV) strategie moontlik nie. Die pastor 
(en kategete, JV) moet die kategoriee van jongmense, wat op hulle 
beurt weer uit unieke individue bestaan, ontdek en by hul vlak van 
ontvanklikheid aansluit. 

4 Die werklike vraag waaroor dit gaan is nie wat die kerk as insituut 
moet doen om te oorleef nie, maar hoe die kerk 'n lewende gemeenskap 
kan wees waarin die verkillende tipe jongmense tuis kan wees. 

Baie jongmense beleef die institusionele kerk en die tradisionele 
gemeente nie meer as 'n plek van ontmoeting, entoesiasme of gemeen
skap nie. Hulle beleef daar geen belangstelling in hul bekommernis
se, hul leefwereld en hul uitdrukkingsvorme nie. Die kerk gee, wat 
hulle betref, antwoorde op vrae wat hulle nie vra nie, en swyg oor 
die probleme waarmee hulle wel worstel. Die vraag dus aan die kerk, 
is hoe die kerk die jongmense in hulle diversiteit van eie idees en 
gevoelens en uniekheid kan dra (verdra). 

5 'n Kerk wat sy 11 bevoogdende macht 11 in stand wil hou, praat, leer, 
oordeel en veroordeel op basis van die leer en sy prive-onfeilbaar
heid. 'n Dienende kerk daarenteen luister, leer, maak erns met sy 
leefkonteks en bied sy 11 kwesbare krag 11 vir mense aan. 

Solank as wat die kerk sy gesag, leer en riglyne belangriker vind 
as die lewe en jongmense hieruit bly toespreek, in plaas van na hul
le te luister, kan daar nooit enige kommunikasie plaasvind nie. 

6 Die kerklike taal word deur die meeste jongmense ervaar as 'n vreem
de taal, omdat daarin nie verwys word na hulle konkrete ervaring en 
lewenswyse nie. Wanneer die vrees van die offisiele kerk bewaarheid 
word, daarin dat jongmense saam met die verstarde vorme ook die ge
loofsinhoud oorboord gooi, sal hy homself alleen moet verwyt omdat 
hy geweier het om die geskiedenis van die mense van sy tyd te lees. 

Solank die kerk die diversiteit van die religieuse belewing nie wil 
aanvaar nie, sal hy nooit 'n geloofstaal vind wat die jongmense kan 
verstaan nie. Want daar is soveel verskillende tipes jongmense, so
veel verskillende ervarings, soveel maniere van lewe, soveel mens
like verhale, dat 'n geloofstaal wat daarop inspeel of daarna verwys 
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nooit •n uniforme taal kan wees nie. En hoe kan die kerk, God ter 
sprake bring as die sin van jongmense se lewenservaring, as hulle 
nie eers weet wat jongmense erva.ar en hoe hulle lewe nie. 

7 Geloof het vir baie jongmense geen verband met spesifieke christe-
1 ike inhoude of geloofswaarhede nie ("belief•), dit het vir hulle 
eerder te make met 1 n basisvertroue en 1 n geloof in die lewe, die 
wereld en die mens ("faith11

) 

8 Geloof, se jongmense, is iets heel persoonlik, heel uniek, iets wat 
jy self kies, bepaal en beleef. Gee ons die reg om te soek na wat 
geloof vir ons beteken. 

9 Mense is vir jongmense geloofwaardig, nie vanwee hul teoretiese 
kennis of vanwee die waardigheid van hul kerklike amp of status nie, 
maar omdat hulle deur 1 n geloofwaardige manier van lewe getuig van 
hulle geloof. 

10 Baie jongmense het hul geloof losgemaak van die dogmatiese geloofs
inhoude en kerklik-religieuse praktykke. Adolessente vra vrae oor 
God, maar hulle verwag geen dogmatiese antwoorde nie. Antwoorde wat 
hulle boei, is die persoonlike getuienis van mense wat in hulle eie 
lewe hul moeilikhede oorkom' het deur geloof en wat daarin hul be
sieling gevind het om te lewe. 

11 In die pastoraat (kerklike onderrig, JV) is geloofskommunikasie en 
geloofsbelewing belangriker as die deurgee van geloofskennis. Om ge
loofsbegeleiding te kan doen, vra dat daar op 1 n klein skaal met 
jongmense gewerk sal word. Sadat jeugpastores (kategete, JV) die 
verhaal van die jongmense met wie hulle werk, kan leer ken in die 
per soon like kontak met hu 11 e in hu l daag l i k se l ewe. Gel oof skom
mun i kas i e vra om persoonlike verhoudings. 

12 Adolossente moet twee drempels in hulle lewe oorsteek, naamlik om 
tot aksie te kom en tpt interaksie. En dit gebeur in verskillende 
fases. 

Die eerste fase (aksie) kan omskryf word as •n katarsis of bevryding 
van spanning, remminge en onderdrukte emosies. 1 n Mens kan jouself 
nie van iets bevry waarvan jy nie bewus is nie. Oaarom moet die 
pastor die jongmense help om hul spanningsgebeide, eventuele blok
kasies te ontdek en hulle leer om met hul verdedigingsmeganismes, 
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aanleg en kwaliteite dit te oorkom. In die tweede fase interaksie) 
gaan dit om jongmense se selfaktualisering in terme van hul persoon
like funksionering as jongmense. Namate jongmense se identiteitsge
voel sterker word en hulle meer selfstandig funksioneer, is hulle 
ook meer in staat om waardevolle verhoudings te kan aanknoop. 

Hoewel hierdie navoring gedoen is in 'n Wes-Europese konteks en veral 
in 'n Rooms Katolieke milieu, is die belangrike aspek wat herhaaldelik 
hierin beklemtoon word ... hoe belangrik dit is dat die kerk in sy 
kerklike onderrig na die jongmense in hul eie leefwereld moet luister 
en daar die vrae moet antwoord wat hulle vra binne die persoonlike ver
houding waarin hulle die misterie van godsdiens belewe. Pastores moet 
so deskundig moontlik soek na wat in jongmense aangaan en die taal wat 
hulle praat probeer verstaan. Hy sluit sy navorsing af met 'n aanhaling 
uit Esegiel 34 wat iets raakvat van die spanningslyn waarbinne kerklike 
onderrig altyd in die kerk sal staan: "ellende wag vir die herders van 
Israel wat net vir hulleself sorg. Moet herders dan nie vir die klein
vee sorg nie. Julle drink die melk ... julle sorg nie vir die kleinvee 
nie ... die kleinvee was sonder herder en het vertrooi geraak .•. en 'n 

proof vir roofdiere geword (Eseg 34:1-6). 
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4 

Kerklike onderrig in 'n bepaalde 
gemeente bedieningsmodel 

Van die wesenlike probleme random die dilemma van kerklike onderrig in 

die Ned. Geref. Kerk, word verwoord in van die belangrikste konklusies 

waartoe Stappaerts in sy navorsing gekom het, naamlik •.. as daar •n dag 

kom dat •n kerk sy 11 bevoogdende macht 11 in stand wil hou, begin hy praat, 

leer, oordeel en veroordeel op basis van die leer en sy prive-onfeilbaar

heid (vergelyk ook 1:1-10, oar dfo eietydse dilemma van kerklike onder

rig). 'n Dienende. kerk daarenteen luister, leer, maak erns met sy leef

konteks en bied sy 11 kwesbare krag 11 vir mense aan (Stappaerts 1992:445). 

Omdat jongmense verkil in gedrag en ontwikkeling, vra dit oak 'n gedif

ferensieerde pastorale benadering (vergelyk 3:260-333, oor die verstaan 

van adolessensie). Daar is geen alles omvatende, absolute of oral toe

pasbare kerklike onderrig strategie moontlik nie. Die pastor en kategete 

moet die kategoriee van jongmense, wat op hulle beurt weer uit unieke 

individue bestaan, ontdek en by hul vlak van ontvanklikheid aansluit 

(:439-441). En wanneer die vrees van die offisiele kerk bewaarheid word, 

daarin dat jongmense saam met die verstarde vorme oak die geloofsinhoud 

oorboord gooi, sal hy homself alleen moet verwyt omdat hy geweier het om 

die geskiedenis van die mense van sy tyd te lees (vergelyk 1:47-59, oar 

die wegraakneiging onder adolessente). Want solank die kerk (sinode) die 

diversiteit van die religieuse belewing van jongmense nie wil aanvaar 
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nie, sal hy nooit 1 n geloofstaal vind wat jongmense kan verstaan nie. 

Want daar is sovee l versk i 11 ende ti pes jongmense, sovee l versk i 11 ende 

ervarings, soveel maniere van lewe, soveel menslike verhale, dat geloofs

taal wat daarop inspeel of daarna verwys nooit 1 n uniforme taal kan wees 

nie. En hoe kan die kerk God ter sprake bring, as die sin van jongmense 

se lewenservaring, as hulle nie eers weet wat jongmense ervaar en hoe 

hulle lewe nie (:449-453). 

Reeds vroeer is verwys na die moontlikheid dat die oplossing van die 

huidige dilemma in kerklike onderrig waarskynlik le in 1 n vernuwings

proses wat sal moet gebeur (gefasiliteer sal moet word} in die sinode, 

kerkrade en gemeentes se hele verstaan en toepassing van kerklike onder

rig binne die konteks van die plaaslike gemeente (vergelyk 1:4). Oor hoe 

hierdie vernuwing moet gebeur en of gefasiliteer moet word, is daar egter 

heelwat uiteenlopende sienings en verwagtings ... wat wissel van hoe die 

praktyk "vernuwe" of "aangepas" moet word by 1 n betrokke leerteorie wat 

die aanvaarde status quo geword het (vergelyk 1:26-27) tot hoe verstarde 

leerteoriee net anders in praktyk aangepas probeer word (vergelyk 1:26-

29) ... terwyl hierdie soort vernuwingsverwagtings niks anders is as dat 

die teorie van die status quo tot •n ideologie verhef word nie (vergelyk 

1:14, 115-116 en 132). Net so min beteken vernuwing natuurlik dat dit wat 

in die praktyk werk, verhef kan word tot 1 n norm ongeag die veronderstel

de teoriee of metodes daaragter, dit sou die gevaar loop van 1 n ongeoor

loofde pragmatisme (vergelyk 1:115-116 en 132). Ook mag verandering en 

vernuwing nie met mekaar verwar word nie, want nie al le veranderinge wat 

aangebring word, het noodwendig enige vernuwing tot gevolg nie. 
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4.1 Vernuwing, teologies gereflekteer 

Vernuwing in kerklike onderrig in die Ned. Geref. Kerk sal baie meer moet 

wees as net •n kerk (sinode en gemeentes) se bereidheid om allerhande 

veranderings te maak om sy teorie(e) oor kerklike onderrig by die praxis 

te probeer aanpas, hetsy op grand van sekere resultate van navorsingsop

dragte (vergelyk 1:3 en 2:161-185), of teologies reflektiewe pogings deur 

sinodale kommissies (vergelyk 1:9-10), of die voorskriftelike manier 

waarop sinodegangers vanuit verkillende prakties-teologiese benaderings 

die probleme probeer oplos (vergelyk 1:7-8 en 1:10-18). Daarom bly die 

dilemma steeds dat die sinode (kerk) nie slaag om die Evangelie vertaal 

te kry in die eietydse lewensgevoel, denkpatroon of terminologie van sy 

adolessente nie. En net so slaag die kerklike onderrig (en kategese) nie 

om adolessente genoegsaam te begelei in hul groeiproses na geloofsvolwas

senheid nie (vergelyk 3:318-325). 

Terselfdetyd vererger die praxis dilemma van kerklike onderrig as gevolg 

van 'n ontkerstening van die samelewing waarin adolessente grootword; 

ouers (gesinne) wat al meer kerkvervreemd raak; die lewenseie van die 

jeug (be1nvloedbaar, kwesbaar ... );spanning tussen die moderne en post

moderne paradigmas wat lei tot 'n soort oorlewingsmentaliteit wat dan in 

praktyk probeer oorleef met enigiets solank dit net werk, ongeag watter 

teologiee (of teoriee) wat daarin veronderstel word (vergelyk 1:60-64 en 

118-124). 

En netsoos wat die diskoerse oor kerklike onderrig al meer in teorie en 

praktyk van mekaar vervreemd raak, word daar ook 'n akademiese diskoers 
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hieroor gevoer wat dikwels reaktief teenoor bepaalde denkstrominge in die 

teologie is of vanuit verkillende teologiese benaderings (vergelyk·l:70-

87) of vanuit die dilemma van inter- of multidissiplinere samewerking 

(debat/polimiek) pogings tussen verskillende vakdissiplines wat oar gods

diensonderrig probeer saampraat (vergelyk 1:65-70) ... diskoerse wat op 

die ou end baie teoriee en metodes die lig laat sien, maar wat nie altyd 

empiries in 1 n gemeente (kerk) ewe haalbaar is nie. 

Gegewe al die variasie en dikwels uiteenlopenhede in die verskillende 

diskoerse oar kerklike onderig (teorie, praxis en akademies), het dit my 

in die studie opnuut laat besef dat die antwoord vir die dilemma van 

kerklike onderrig regtig gesoek sal moet word in die vernuwing van kerk

like onderrig ... maar dan vernuwing wat meer is as net waar ans moet 

verander om aan te pas of in pas te bly; meer as net 'n soeke vanuit die 

spesifieke handeling van onderrig (didache) binne die handelingsveld van 

kategese ... daar sal na 'n oplossing gesoek moet word in die bedienings

model waarvolgens elke gemeente ·funksioneer (of behoort te funksioneer). 

'n Oplossing wat gesoek sal moet word in die prosesmatige vernuwing van 

gemeentebou. Waarin dit gaan oar 1 n gemeente se besinning oar sy kerkbe

grip en funksionering. 

Vernuwing impliseer wel verandering, maar nie al le verandering lei nood

wendig tot enige vernuwing nie, daarom mag 'n mens verandering en ver

nuwing nie met mekaar verwar nie (Nel 1993:116-118 en Te Velde 1992:33-

43). Die druk tot verandering ter wille van verandering word dikwels ge

bore uit 'n onvergenoegdheid met die status quo. Die teenpool van onver

genoegdheid met die status quo, is die verheerliking daarvan wat lei tot 
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'n verset teen alle vernuwing (Barnard 1987:17-19). Vernuwing vra dus na 

'n voortgaande verandering in denke, houding en funksionering (Nel 1993: 

117). 

In 'n artikel oor geloofsonderrig en die toekoms verduidelik Heyns hoedat 

daar in die kerkgeskeidenis 'n klemverskuiwing in die verwagting en be-

doeling van kerklike onderrig plaasgevind het (Heyns 1994:155-163). Waar 

onderrig in die verlede hoofsaaklik volstaan het met kategese aan diegene 

wat hul voorberei vir belydenisaflegging van geloof, het veranderinge, 

wat in die kerk en praktiese teologie plaasgevind het, bepalend geword 

vir die rol van onderrig in die kerk. Van hierdie veranderinge is byvoor-

beeld: 

1 L idmate met meer selfstandigheid. Sedert die tweede Vatikaanse 
Konsilie was daar van die kant van lidmate 1 n kritiese bevraag
tekening van bestaande strukture en 'n verwerping van die absolute 
gesag van ampsdraers deur lidmate van die kerk (hierdie is 'n al
gemene neiging van mense in 'n gemoderniseerde samelewing, vergelyk 
1:30-47). Lidmate laat hulle nie meer so maklik voorskryf en is ook 
nie daarmee gediend om slegs die koffers van die kerk te vul en ge
hoorsame en gedienstige volgelinge te wees nie. Lidmate speel ook 'n 
al belangriker rol in die kerk, funksioneer selfstandig en dra groot 
verantwoordelikheid. Vir die dienswerk moet hulle deur onderrig en 
opleiding toegerus word. 

2 Die handelingswetenskaplike benadering. Hoewel daar verskillende be
naderinge in praktiese teologie en die kerk aanwesig is (vergelyk ook 
1:70-87), het die handelingswetenskaplike benadering die klem ver
skuif van die pastor wat in die sentrum van belangstelling en besin
ning is, na die kommunikatiewe geloofshandelinge van alle gelowiges. 
Ekklesiologiese bes inning het gelei tot 'n meer gemeente-gesentreerde 
bedienning in die plek van die vroeere hoofsaaklik pastor-gesentreer
de bediening. 

3 Die samelewing as studieveld van die praktiese teologie. Die feit dat 
die samelewing deel geword het van die prakties-teologiese denke, het 
ook besinning oor onderrig be1nvloed. In plaas van die na-binne-ge
rigtheid en eksklusiwiteit van die kerk, word die kerk tans beskou as 
deel van 'n samelewing en l~ die klem op wisselwerking daartussen. 

338 



4 Ekonomiese druk. •n Saak waarmee die kerk in sy beplanning van die 
toekoms en in sy onderrigprogram rekening sal moet hou, is al meer 
finansiele druk waaronder die kerk gebuk gaan. 

5 Gemeentebou. Gemeentebou en onderrig staan in 'n direkte verband met 
mekaar. Waar met gemeentebou bedoel word: die doelbewuste, beplande 
en georganiseerde paging om 'n gemeente op te bou sodat dit volk van 
God, liggaam van Christus en skepping van die Gees (en al die ander 
Bybelse metafore waarmee die kerk se funksionering en verantwoorde-
1 ikheid mee beskryf word, JV) kan wees. Gemeentebou is gerig op ver
nuwing van 'n gemeente se wese, bestaan en funksionering. En hierin 
speel onderrig en opleiding 'n belangrike rol. 

Hierdie veranderinge het •n nuwe verstaan van onderrig tot gevolg gehad. 

Kategese is onderrig, maar onderrig is nie net kategese nie (vergelyk oak 

1:1-64). Die handelingswetenskaplike benadering van praktiese teologie 

het oak 'n eie bydrae in hierdie verband gelewer, deur die verskillende 

handelingsvelde (erediens, jeugaksies, huisgesin, kategese, ens.) te ont

leed en die rol van die verskillende handelinge te bepaal. Hieruit maak 

Heyns die gevolgtrekking dat hierdeur die buitelyne vir 'n nuwe teorie 

vir onderrig sigbaar word, en wel onder die volgende voorwaardes (Heyns 

1994: 161-162): 

1 Vir doeltreffende onderig oar 'n wye spektrum in die gemeente is 

deeglike beplanning van alle fasette van onderrig nodig. Hierdie 

beplanning sal deurlopend moet wees en daarom behoort 'n afsonderlike 

(eiesoortige, JV) onderrig- en opleidingsbediening' gevorm te word. 

2 Behoeftebepalings behoort op 'n deurlopende basis gedoen te word. Be

hoeftes in gemeentes verskil en verander soos die opleidingsprogram 

vorder. (dit verseker oak 'n gesonde wisselwerking tussen teorie en 

praxis van onderrig in 'n gemeente, JV). 
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3 Die verantwoordelike predikant en diegene by die onderrigbediening 

betrokke, behoort so 1 n vertroue in hul opleiding te he dat dit nie 

nodig is om altyd dieselfde mense herhaaldelik met dieselfde 

materiaal te konfronteer nie (met dien verstande dat daar in op

leiding ook 1 n teorie-praxis wisselwerking funksioneer wat •n 

spiraal-proses laat ontstaan wat nie noodwendig eindig, omdat sekere 

materiaal deurgewerk is of sekere vaardighede aangeleer is nie ... 

opleiding is vir beide leraar en leering 1 n langtermynproses, JV). 

4 Onderrig moet nie beperk word tot die kognitiewe nie, maar dat daar 

genoegsame ruimte geskep sal word vir die affektiewe en konatiewe. 

Naas kennis, speel gesindheid en vaardigheid 1 n bepalende rol in 

onderrig. (Netso belangrik is ook die bedoeling van onderrig in terme 

van 'n vernuwing in spiritualiteit en geloofsvolwassenheid wat beoog 

moet word, JV). 

Dit beteken dat daar in die gewone daaglikse bediening van •n gemeente, 

agogiese situasies geskep behoort te word, waarin (-deur) lidmate tot 'n 

verandering in hul geestelike(geloofs) funksionering kan kom en aktief 

betrokke kan raak by 'n voortgaande vernuwing van hulle eie lewens(ge

loofs)funksionering en die van ander (Nel 1987:1-7, Britz en Erasmus 

1994:374-388). Anders gestel, in gemeentebou gaan dit om die integrering 

en koordinering van al die bedieningsmodi. In elkeen afsonderlik en in 

almal ge1ntegreerd, gaan dit uiteindelik om die driedimensionele diens, 

naamlik diens aan God, aan mekaar en aan die wereld (Nel 1994:27). Daarom 

is bestudering van die handelinge en handelingsvelde onmisbaar vir ver

antwoordelike gemeentebou. Dit is juis op hierdie vlak dat verandering 
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(agogiese) as vrug van gemeentebou (moet) manifesteer. Die groei (ver

andering) wat deur middel van gemeentebou by 1 n gemeente uiteindelik 

plaasvind, is die resultaat van die verandering wat die Heilige Gees in 

die gemeente bewerk (pneumatologie) en die verandering wat in die gemeen

te realiseer as gevolg van die toepassing van die strategiese beplanning 

wat deur die gemeente gedoen word (praxis) (Smuts 1995:87). 

Oor agogie miskien tog 1 n enkele opmerking. Volgens Burger (1994:88) was 

die agogiese arbeid in die Ned. Geref. Kerk oar die afgelope dekades te 

intellektueel of skoals gedoen. Agogie was tot 1 n hoe mate gelyk aan ver

bale advies wat op 1 n meer of minder wettiese (voorskriftelike) wyse aan 

gemeentes deurgegee is by wyse van prediking, kategese (vir kinders), 

huisbesoek, sinodale besluite, ens. Terwyl agogie veel meer is as mede

delings oar reg en verkeerd, oar behoorlik en onbehoorlik, oar wat moet 

en nie moet nie ... dit gaan daaroor dat leersituasies geskep moet word 

waar hierdie dinge gemoduleer word en in die praktiese !ewe van die ge

loofsgemeenskap ingeoefen kan word. Dit gaan in die christel ike agogie 

nie net om die saaklike bepaling en artikulering van sekere korrekte 

waardes nie; die kerklike bediening sal verantwoordelikheid moet aanvaar 

vir meer, naamlik die vorming van •n deugsame geloofsgemeenskap en deug

same gelowiges ( 11 deugsaam 11 hopelik nie in 1 n moralistiese sin nie, maar 

eerder in terme van Firet se verstaan van agogie as die be1nvloeding en 

verandering van 1 n mens se geestelike funksies, vergelyk 2:217). 

Burger vat dit mooi saam as hy se dat dit van ans gaan vra om oar proses

se na te dink wat ans tot hiertoe 11 aan die Here oorgelaat het 11
; dit gaan 

vaardighede vra waarvoor ans nie opgelei is nie; en 1 n spiritualiteit en 
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inset van ans persoon vra, waaraan ans in die laaste dekades nie gewoond 

was nie. Die kern van die benadering is die oortuiging dat effektiewe 

leer in 'n geloofsgemeenskap, nie volgens 'n intellektuele model plaas

vind nie, maar deur wat genoem sou kon word sosialisering. Dit is onge

lukkig nie vir my duidelik wat Burger met sosialisering bedoel nie ... 

miskien in terme van Marthaler wat 'n sosialisering sien as 'n proses 

waardeur individue in die gemeenskap van gelowiges ingelei word (vergelyk 

2:141), of dalk eerder Westerhoff se beskouing wat dit sien as 'n ge

dragsverandering van mense wat blootgestel word aan die evangelie, soos 

uitgedruk in woorde en idees en soos gesien in die manier waarop dit 

uitgeleef word (vergelyk 2:232), of in terme van Nelson se beskouing vir 

wie geloof oorgedra word deur 'n gemeenskap van gelowiges waarin die be

tekenis van die geloof ontwikkel word uit hul geskiedenis, hul interaksie 

met mekaar en die dinge wat in hul lewens plaasvind (vergelyk 2:234), of 

miskien Van der Ven se gedagte van sosiale vorming wat met mensever

houdinge te doen het, veral oak die groep waarin die leerlinge hulle be

vind. Dit gaan basies om die ontwikkeling van sosiale vaardighede in 

teenstelling met sosiale mededinging (vergelyk 2:243), of dalk in terme 

van 1 n psigologies opvoedkundige siening van sosialisering gedurende 

adolessensie wat beskryf word as 1 n komplekse interaksie tussen adoles

sente se ontwikkelingsgeskiedenis, huidige selfevaluering en huidige 

milieu, waarin ouers, portuurgroep, gesinslede, skoal, kognitiewe ontwik

keling, liggaamsgroei en persoonlike evaluering elkeen 'n eie en oak ge

Yntegreerde rol speel op adolessente se sosiale ontwikkeling (vergelyk 

3:298-299), of miskien in terme van Prins (1995b:28) se geloofsvormende 

sosialiseringsprosessewat volgens horn deurmiddel van 'n intergeneratiewe 

gemeente en intergeneratiewe leerprosesse moet plaasvind ? 
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Watter nuanseverskille dan ookal met die sosialisering bedoel word, bly 

dit steeds belangrik om bewus te bly oak van die moontlike beperkinge van 

sosialisering. Daarom is Groome van mening dat 'n leer-ondervinding in 

•n sosiaal-kulturele konteks, nie sander •n kritiese refleksie in die 

konteks gestimuleer kan word nie. En dis juis in die kritiese refleksie 

dat daar •n geloofsgroei kom terwyl gelewe word in •n geloofgemeenskap 

wat omgee (vergelyk 2:230-231). 

4.2 As dee/ van 'n gemeentebou-proses 

Vervolgens dan •n paging om 'n teologiese refleksie te probeer doen oar 

die moontlikheid van 'n effektiewe bedieningsmodel vir •n gemeente waarin 

kerklike onderrig binne die konteks van so •n gemeente tot sy reg sou kon 

kom. 'n Teologiese refleksie, met in gedagte wat Burger (:89) aanhaal van 

wat Barth in die Barmen-Verklaring gese het, naamlik dat Jesus Christus 

Here van die kerk is en dat Hy onder andere in en deur die kerk wil 

handel in die wereld. En voeg hy dan by ... die kerk moet hieroor ge

tuienis afle 11 mit ihren Glauben, wie mit ihren Gehorsam, mit ihrer Bot

schaft wie mit ihrer Ordnung 11
• Met Ordnung word hier dan bedoe 1 die 

totale ge1nstitusionaliseerde kant van die kerk se lewe - al die waardes, 

prioriteite, gewoontes, kultiese gebruike, strukture, ordereels waarvan 

mense bewus is en ook die waarvan hulle nie bewus is nie. 

Soos reeds hierbo genoem, is vernuwing in kerklike onderrig meer as net 

die herstel van 'n gebroke ekologie, wat Prins met 'n intergeneratiewe 

gemeente en intergeneratiewe leerproses wil herstel as •n alternatiewe 

343 



geloofsvormende sosialiseringsproses (Prins 1995b:28). Na my mening sal 

die vernuwingproses in kategese sy momentum begin kry waar die proses van 

gemeentebou in die plaaslike gemeente slaag. 

Daar bestaan redelik uiteenlopende metodes van gemeentebou afhangende van 

die rol of interaksie tussen die posisie van die gewone gemeentelid en 

die funksie van die opbouwerker of predikant in die gemeentebouproses 

(Smuts 1995:15). In 'n artikel oar gemeentebou wys Hendriks hoe uiteen

lopende teoriebeskouinge oak verskillende metodes in praktyk tot gevolg 

kan he. Hy verwys na die volgende vier metodes (Hendriks 1988:492-496): 

1 Die sogenaamde "expertmodel" waarin die dominee(s) beskou word as die 

eintlike spesialis(te) van die opbouproses. Hy stel die probleem, 

analiseer dit en formuleer dan op die basis daarvan 'n eie finale op

loss~ng vir die probleem. Die doel hiervan is die vind van die regte 

oplossing wat dan aan die 11 gewone 11 lidmate oorgedra moet word. Indien 

hulle weerstand teen die oplossing sou bied, moet die juiste tegnieke 

om dit te oorkom, benut word. 

2 'n "Samewerkingsmodel" as reaksie op die 11 expertmodel 11 waarin lidmate 

die subjekte van die opbouproses word. Hulle moet die probleem stel, 

dit analiseer, werkdoelwitte formuleer en 'n aksieplan uitwerk. Omdat 

dit nie altyd moontlik is nie, word van •n "klein groep 11 gebruikge

maak waarin al die moontlike belangegroepe en spiritualiteite ver

teenwoordig word. Die rol van die predikant is om die proses te 

fasiliteer en nie om 'n inhoudelike bydrae te lewer nie; non-direk

tiviteit is hier die sleutelwoord. 
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3 •n 11 Aksiemodel 11 wat eintlik dit wat by die 11 samewerkingsmodel" onder

beklemtoon word, hier oorbeklemtoon ... wat daarop neerkom dat •n 

11 elite 11 groep ten alle koste die doel wat hulle vir hulself gestel 

het, probeer verwesenlik. Die subjek in die model is die groep oor

tuigdes wat gewoonlik onder leiding van die predikant die res van die 

gemeente as objek vir bearbeiding het. 

4 •n 11 Leermodel 11 met die klem op 11 al lerende (groeiende) tot ver

andering kom 11
• Die doel is tweeledig: hulp aan lidmate om die 

probleem self op te los en die verbetering van hul vermoens om dit 

self te kan doen. Dis as•t ware •n strewe om die gemeente tot •n 

11 permanente l erende s i steem 11 te maak. Hi er is die gemeente self 

subjek van hulle eie veranderingsproses. 

In die 11 expert- 11 en 11 aksiemodelle" gaan dit veral om die saak van gemeen

tebou, terwyl die 11 samewerkingsmodel 11 weer op die proses konsentreer. In 

die 11 leermodel 11 word gepoog om beide saak en proses te integreer. Die 

punt wat hiermee illustreer word, is om te wys hoedat bepaalde teoriee 

(teologie) of strominge uiteindelik ook elkeen 1 n eie praxis skep waarin 

die teoriee toegepas word, en oak •n eie metodologie ontwikkel om praxis 

en teorie met mekaar in die proses te probeer versoen (Smuts 1995:15-18). 

Vir die ontwikkeling van 1 n bedieningsmodel is dit belangrik om oak 

kennis te neem jongste denke random gemeentebou. Nel onderskei byvoor

beeld tussen gemeentebou as vak en gemeentebou as bediening. Waar eers

genoemde vir horn dan 'n wetenskaplike besinning is oor die begeleiding 

van 'n gemeente tot (Nel 1986:3 en Smuts 1995:34): 

345 



1 'n groeiende insig in en verstaan van sy wese as gemeente (teologies 
hermeneutiese moment); 

2 voortgaande verandering of vernuwing tot funksievervulling in die 
gemeente (agogies teleologiese moment); 

3 bedieningstrukture wat sy funksionering as gemeente in lyn met sy 
wese en doel dien (morfologies-teologiese moment). 

Terwyl gemeentebou as 'n bediening die proses is waarbinne 'n gemeente 

opgelei en begelei word om (Nel 1986:14): 

1 sy eie wese en bestaansdoel te verstaan; 

2 self, as gemotiveerde gemeente, sy eie funksionering te evalueer, 
doelwitte vir sy doelgerigte funksievervulling te formuleer en op 
beplande wyse te bereik; 

3 self, soos nodig, op 'n voortgaande basis strukture, wat die heils
handelinge van die drie-enige God in kerk en wereld dien, vir die ge
meentelike funksionering te ontwikkel. 

Die lastigheid in bogenoemde definisie is die digotomie wat daar bestaan 

(of geskep word) tussen die sogenaamde "wetenskaplike"- en "gemeente''be

sinning oor gemeente-wees en 'n verwarring random die skeiding (of onder-

skeiding) tussen die "wese", "funksionering" en "struktuur" van 'n ge-

meente. Die vraag is, of hiermee verwys word na 'n moontlike digotomie 

tussen die praxis en teorie van gemeentebou of verwys dit na 'n dualiteit 

in die diskoerse oor gemeente-wees tussen akademici en gemeentelede ? 

Vir Nel (:3) is gemeentebou nie om restoratief met 1 n empiriese subjek 

besig te wees nie. Daarom voel hy dat gemeentebou ook nie 'n bewarings

aksie van historiese momente kan wees nie. Gemeentebou is eweneens ook 

nie marginale verstellings of aanpassings nie, maar komprehensief-inten

sioneel gerig op die sentrale-vernuwing van die gemeente - in wese, be-
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staan en funksionering. Die 11 wese 11 van gemeente-wees, se Nel (:4), is 111 n 

gemeente as gedefinieerde subjek in die lig van die bedoeling van God 11
• 

Met 11 funksionering 11 lyk dit asof Nel (:8-9) daarmee wil verwys na wat hy 

die vraag noem, 11 hoe 'n gemeente in 'n gegewe situasie die Here en Ver

losser van die gemeente op die mees effektiewe wyse kan verteenwoordig 

en dien 11 
••• dit gaan dus oar die manier waarop 'n gemeente die evangelie 

kommunikeer (:10-13) en die diens wat 'n gemeente deur sy verskillende 

bedieninge lewer (:14-36). Wat Nel bedoel met die 11 bestaan 11 van 'n ge

meente, is nie baie duidelik nie ... waarskynlik verwys hy daarmee na, 

111 n gemeente as lewende interpretasie en lewende demontrasiemodel van Hom 

uit Wie hulle ganse nuutheid daagliks kom 11 {:12). Die onderskeiding van 

gemeente-wees in terme van sy 11 wese, bestaan en funks ionering 11
, is 'n 

kunsmatige (onder)skeiding van gemeente-wees, wat selfs dogmatici nie 

handhaaf nie, omdat die 11 wese 11 van kerk altyd in 'n bepaalde historiese 

gedaante voorkom (Kuhn 1970:13-14). Miskien is Nel se onderskeiding ver-

staanbaar, in terme van 'n kontemporer-teologiese benadering of normatief 

deduktiewe denkraamwerk, waarvolgens hy waarskynlik hieroor nadink (ver

gelyk 1:74-77 en 45-46). 'n Sekere gereformeerde (benoudheid) benadering 

van gemeente-wees (vergelyk 1:45-46 en 2:143, 160), of waarskynlik om 'n 

eie teologiese perspektiewe van gemeentebou te vestig (:4-8) ? 

Bishoff sien gemeentebou as 'n toegespitse aktiwiteit naas en saam met 

ander fasette van gemeentewerksaamhede waardeur 'n gemeente begelei word 

om (Bishoff 1991:44 en Smuts 1995:34-35): 
1 al hoe meer te verstaan wat hy moet wees volgens die Woord, en 

2 om self mee te werk aan die bereiking van die Bybelse ideaal ('n 
tipies normatief deduktiewe benadering, waarin dit altyd oak on
duidelik bly oar wie hierdie 11 ideaal 11 bepaal, vergelyk 1:74-77) deur 
doelgerigte en beplande ingryping in die huidige stand van sake. 
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In beide bogenoemde definisies funksioneer volgens Smuts (:35) die teen

stelling tussen die insig van •n gemeente in wat kerkwees vir hulle in 

hul konteks beteken (hermeneuties) en die huidige praktyk wat die konteks 

bepaal (empiries) van die betrokke gemeente, wat lei tot die noodsaak vir 

vernuwing (strategie). Dit is juis die spanning wat uit hierdie teenstel

ling spruit (hoe en deur wie bepaal of geskep ?) wat lei tot motivering 

by 1 n gemeente om te verander. In die veranderingsproses (gemeentebou in 

praktyk) speel die eie bedieningsmodel vir 1 n gemeente •n rigtinggewende 

rol. Trouens, die bedieningsmodel is die onmisbare sleutel vir 1 n gesonde 

proses van gemeentebou (kursiveringe, JV). 

Vir Heyns (1992:374-379) behoort gemeentebou altyd te streef na 1 n balans 

tussen die opbou en uitbou van 1 n bepaalde gemeente (hiermee verstaan, 

die doeltreffende funksionering van 'n gemeente in sy bepaalde konteks, 

JV). Waar 11 opbou 11 die klem laat val op die sogenaamde 11 comfort 11 -funksie 

van 1 n gemeente (vertroostings- en bemoedingingsfunksie ... dienswerk of 

funksievervulling in die gemeente) en 11 uitbou 11 wat die klem laat val op 

die 11 challenge 11 -funksie van 'n gemeente (kritiese funksie teenoor die 

samelewing ... 1 n dienswerk en getuienis funksie in die samelewing). 

In die teorie van gemeentebou gaan dit vir Heitink (1993:272) altyd om 

bepaalde godsbeelde, mens- en maatskappybeelde, kerkmodelle, leierskaps

modelle en metodiese handelinge. Die kern van gemeentebou is egter "een 

proces van transformatie" waarin 11 kerkopbouw he lpt de verzame lde christen 

-ge lov igen ter p laatse, in e igen verantwoorde 7 ijkhe id, naar een nieuwe 

geloofsgemeenschap toe te leven, die meer in ooreenstemming is met de 

navolging van Jezus, en open staat voor de vragen mensen in deze tijd11
• 
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In 1 n gesprek tussen Smuts en Dingemans (Smuts 1995:44-46) was laas-

genoemde se reaksie die volgende model waarvolgens die teorie-praxis 

verhouding op gemeentebou toegepas word. Hy stel dit soos volg: 

DINGEMANS SE MODEL 

I CONTEXT I 

Varlabele 

Paaaend In 

1 
B dlakonia 

of 

\ l l l I 
A BIJBEL 

diagram 1 

A Daar bestaan tientalle (Bybelse) metafore vir die kerk van God 

waaruit die gemeente sy inspirasie put. 
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B Daar bestaan 1 n aanta 1 bas is funks ies wat in e lke gemeente behoort 

voor te kom. (Byvoorbeeld koinonia, kerugma, diakonia, leiturgia, 

ens. - In die diagram 1 afgekort as 11 koin 11
, 

11 ker 11 en 11 diak 11 onder

skeidel ik) Die samestelling van die basisfunksies kan verskillende 

aksente vertoon in die verskillende gemeentes. Een gemeente kan by

voorbeeld meer koinoniaal wees, 1 n volgende meer kerugmaties en 1 n 

ander weer meer diakonaal. Dit noem Dingemans basismodelle. Dit ver

teenwoordig die ekklesiologiese komponent van sy model. 

Daar bestaan voortdurend 1 n spanning tussen A en B. 

C Die praktiese uitwerking van die basismodelle kan weer verder lei tot 

bedieningsmodelle. Hierin speel die konteks waarbinne die gemeente 

horn bev ind, 1 n be pa 1 ende ro l. Die versk i1 l ende bed i en i ngsmode 11 e 

moet steeds getrou wees aan die basismodelle. 

Wat Dingemans regkry met diagram 1 is om iets van die kompleksiteit van 

die interaksie tussen die bedieningsmodelle en basismodelle van elke ge

meente aan te dui ... en ook die variasie moontlikhede vir elke gemeente. 

Daarom is dit onmoontlik om algemeen geldende voorskrifte vir die praxis 

van alle gemeentes te gee nie ... dit sou •n theologia applicatio wees. 

Dit is duidelik dat die ontwerp van 1 n eie bedieningsmodel nooit die 

enkelvoudige resultaat van Skrifstudie kan wees nie. 1 n Gesonde wissel

werking tussen teologiese ideaalstelling (teorie) en die gemeente se 

situasie (praxis), behoort die geboorte van so 1 n eie model te bewerk

ste 11 ig ( :47). 
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4.2.1 Volgens 'n bepaalde bedieningsmodel 

Vervolgens dan 1 n bepaalde strategie wat deur Smuts in sy doktorale 

proefskrif ontwikkel is, om die prosesse te probeer aantoon wat in 

gemeentebou 1 n rol speel (Smuts 1995:7-10, 20-49): 

Die sikliese of interaktiewe ('n wederkerige interaksie van die kom

ponente wat nie in 'n vaste sirkelgang geplaas kan word nie) van die 

proses word in die diagram 2 verteenwoordig deur die lyne 1-6 wat 

terug voer na die ekklesiologiese en situasiekomponente, asook die 

wederkerige pyltjies (vetdruk) tussen die komponente binne die stip

pelraam. 

TEOLOGIB 
EKKLESIOLOGIB 

1 

2 3 

IDEAAL- BEDIENINGS- ----. PROGRAM ----. EV ALUEER 
STELLING 1-4---•• MODEL 

Diagram 2 

SITUASIB VAN 
GBMEENTE 6 

4 5 

Met diagram 2word op 'n eenvoudige en gereduseerde manier iets geil

lustreer van die prosesse en faktore se verhouding en interaksie op 
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mekaar in die strategiese proses van gemeenteboubeplanning. Dis oak 

belangrik om die verskillende elemente in terme van hulle interaksie 

tot mekaar (holisties) te verstaan. 

Ter verduideliking van diagram 2: 

1 Elke gemeente funksioneer volgens 'n eie bedieningsmode1 of be

dieningsfilosofie, hetsy bewustelik en geformuleerd of nie. Die 

bedieningsmodel word veral deur drie faktore bepaal, te wete 'n 

gemeente se situasie, hul teologiese insig in wat dit beteken om 

kerk te wees en die gemeente se ideaalstelling. Laasgenoemde slegs 

wanneer 'n gemeente wel tot formulering van 'n ideaalstelling ge

kom het (:7). Daar bestaan natuurlik oak die moontlikheid dat 'n 

gemeente oak ongeformuleerd 'n eie ideaalstelling sou kon nastreef 

na aanleiding van sy bepaalde bedieningsfilosofie (JV). 

'n Bedieningsmodel bepaal die organisatoriese strukturering en 

samehang van al die bedieningsfasette in die gemeente, ten einde 

te verseker dat alle aktiwiteite deel uitmaak van 'n organiese 

geheel waarin bybelse realisering van die gemeente as kerk van 

Christus optimaal gedien word (:23). ttBybelse realiseringtt hier 

waarskynlik verstaan in 'n normatief deduktiewe denkraamwerk (ver

gelyk 1:74-77 en 45-46). 

Volgens Smuts is 'n bedieningsmodel dan die samevatting van 'n 

gemeente se insig en verstaan vanuit die Skrif en tradisie van die 

wyse waarop dit kerk van Christus moet wees binne die konteks van 

sy eie situasie, tyd en omgewing (:24). Hierdie is, na my mening, 
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Smuts se eie manier (ander manier) van se wat Nel met sy weten

skapl ike benadering van gemeentebou probeer se (vergelyk 4:345-

346) en Bisshof se verstaan van gemeentebou (vergelyk 4:347) ... 

waarin dit gaan om die bestuur (fasiliteer) van 'n geantisipeerde 

gaping tussen 'n gemeente se verstaan van hoe hulle kerk behoort 

te wees en hoe hulle dit tans in hulle gegewe situasie is. 

Smuts maak die volgende opmerkings ter wille van die duidelikheid 

van wat hy met 'n bedieningsmodel bedoel: 

a. Die bedieningsmodel funksioneer as 'n beskrywing van die be

naderingswyse waarvo lgens 1 n gemeente gestruktureer en ge

organiseer word. In die bestuurswetenskap sou daarna verwys 

word as 'n bestuursfilosofie. Dit sou ook beskryf kon word as 

die bedieningsfilosofie vir 'n gemeente (:24). 

b. Dit is belangrik dat 'n gemeente se insig die ontwikkeling van 

die bedieningsmodel bepaal. Die gemeente is in die proses 'n 

deelnemende vennoot - tegelyk subjek en objek (:25). 

c. Die verwysing na die Skrif in die definisie moet nie verstaan 

word as 'n suiwer deduktiewe hantering daarvan nie. Met die 

gemeente se verstaan en insig vanuit die Skrif word bedoel die 

volle prakties-teologiese aktiwiteit in die ontwikkeling van 

1 n eie ekklesiologie (:25). Tog ontkom die ideaal waarna ge

streef word en formulering daarvan nie die denkraamwerk van 'n 

deduktiewe benaderingswyse nie (JV). 
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d. Die bedieningsmodel word nie slegs deur 'n gemeente se insig 

in Skrif en tradisie bepaal nie. Die konteks van 'n gemeente 

se eie situasie, tyd en omgewing, is eweseer bepalend (:25). 

•n Eie bedieningsmodel word per gemeente gebore uit 'n wetenskap

like proses van interaksie tussen die teologiese insigte van die 

betrokke gemeente ten opsigte van wat dit beteken om kerk te wees 

(ekklesiologie) en die situasie van die gemeente {praxis) (:33). 

Dit gaan dus oar die teenstelling tussen die insig in wat kerkwees 

beteken (hermeneuties) en die huidige praktyk (empiries), wat lei 

tot die noodsaak vir vernuwing (strategies) (:35). Is dit werklik 

'n teenstelling, want die empiriese het tog oak 'n hermeneutiese 

kant en andersom. 

2 Die gemeente se situasie word deur verskeie faktore bepaal, soos 

byvoorbeeld sy demografiese samestelling, selfbeeld, geskiedenis, 

gawes (moontlikhede en beperkinge), tradisie ens. (:8). 

As gevolg van modernisering van die samelewing en toenemende 

pluraliteit, het gemeentes oar die afgelope jare oak al meer bewus 

geword van hul eie uniekheid in terme van 'n eie samestelling, 

geskiedenis, kultuur, identiteit, omgewing ... wat die eiesoortig

heid van daardie gemeente bepaal. Al hierdie eiesoortige aspekte 

van die gemeente be1nvloed op die ou end daardie gemeente se be

perkinge en moontlikhede, daarom so belangrik dat elke gemeente 

binne sy konteks 'n eie bedieningsmodel moet vind (:31). Vandaar 

miskien oak die rede waarom die sinode se voorskriftelike manier 
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vir alle gemeentes al meer onhoudbaar geraak het. 

Die situasie van 'n gemeente is dus die somtotaal van al die 

empiriese faktore wat die huidige stand, karakter, moontlikhede 

en beperkinge van die gemeente beskryf - dit wil se sy praxis 

(:31). Dis onduidelik of met die 11 empiriese 11 hier bedoel word die 

11 huidige praktyk 11 (vergelyk 4:348), 6f eerder "meetbare faktore" 

in die praktyk of 11 kontroleerbare faktore 11 daarvan in terme van 

'n empiries-analitiese uitgangspunt (Symington 1980:104-105), of 

dalk in terme van die feitlike situasie van geloof en godsdiens 

in die tyd volgens Van der Ven (vergelyk 2:239-240) 

3 Die ideaalstelling behels 'n gemeente se geformuleerde visie op 

wat kerkwees vir horn in sy omstandighede (situasie) en sy gerigt

heid op die toekoms beteken. Dit beskryf ook iets van die gemeente 

se uitsig op hoe die Here wil he dat die besondere gemeente in sy 

omstandighede, kerk moet wees en bevat ook 'n formulering van 'n 

verbintenis (commitment) daartoe. 'n Ideaalstelling word veral 

deur twee faktore bepaal, te wete 'n gemeente se ekklesiologie en 

sy betrokke situasie (praxis) (:8-9). 

ldeaalstelling is 'n eie term wat Smuts kies (:29) as alternatief 

vir die begrippe doel/visie/missie wat in die bestuurswetenskappe 

gebruik word. Met die bedoeling om die geroepenheid van die kerk 

asook die gestaltegewing van die kerk binne sy eie situasie en om

gewing hiermee te probeer beskryf (tipeer). Vir Smuts is dit daar

om ook belangrik dat die ideaalstelling so geformuleer word dat 
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lidmate daaruit duidelik en konkreet weet waartoe hulle hul be

hoort te verbind. 

Die ideaalstelling is nie 'n statiese aangeleentheid nie, maar 

word prosesmatig ontwikkel, instand gehou en gedurig (dikwels, JV) 

geherformuleer. Soos wat die gemeente verander op pad na die ver

wesenl iking van die ideaal, word sy insig in die Bybelse perspek

tief op die kerk daardeur be1nvloed en verander sy situasie. Aan

gesien hierdie twee primere faktore wat die ideaalstelling be1n

vloed, verander, moet die ideaalstelling ook gedurig verstel en 

ontwikkel word (dienooreenkomstig verander, JV). Daarom formuleer 

Smuts 'n gemeente se ;deaalste11;ng as •n bond;ge verwoording van 

sy verstaan van wat dit beteken om kerk te wees en wel op so •n 

wyse dat dit v;r d;e gemeente •n vis;e gee op sy roeping en oproep 

tot 'n duidel;ke verbinten;s daartoe (:30). Hiervolgens het die 

praxis dus ook 'n hermeneutiese element, wat saam met die ek

klesiologie die idealsteiling bepaal (vergelyk 4:352, pt. 3) 

4 'n Onderskeid tussen bedieningsmodel en program is belangrik. Die 

bedieningsmodel verwoord hoe die ideaalstelling binne •n gemeente 

se eie situasie bereik kan word - wat 'n gemeente se verstaan van 

kerkwees binne sy eie situasie is. 'n Mens sou dus kon se dat die 

samehang en sin (integrasiebeginsel) van al die handelinge, in die 

bedieningsmodel verwoord word (dit sou netsowel ook 'n bedienings

teorje genoem kon word, JV). Die program daarenteen is 'n omvat

tende term vir die toepassjng van dje bedjenjngsmodel en omvat 

alle handelinge wat in die gemeente plaasvind en omvat al die 
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handelingsvelde wat daar bestaan. In die ontwikkeling van die 

program speel verantwoordelike beginsels en metodiek van beplan

ning en bestuur deurgans •n sleutelrol. Die bedieningsmodel vervul 

•n normatiewe rol vir die program (:9). 1 n Program dui nie net op 

al die aktiwiteite of handelinge, georganiseerd en spontaan, wat 

in die gemeente plaasvind nie, maar dien ook as sigbare en waar

neembare front van identiteit en interaksie. Waar identiteit insae 

gee in hoe die gemeente lyk en wie hy is, en interaksie insae gee 

in hoe lidmate en groepe op mekaar reageer (:146). Hierdie klink 

weer soos 1 n onderskeiding (digotomie) tussen wese en funksie 

(vergelyk 4:346-348). 

5 Evaluering, hetsy formeel of informeel, vind voortdurend in 1 n 

gemeente plaas. 1 n Gemeente se positiewe en negatiewe gevoelens 

oar die mate waarin hy slaag om kerk te wees, reflekteer terug op 

sy ekklesiologie en ideaalstelling. Dit be1nvloed weer die 

hermeneutiese bril waardeur •n gemeente streef om sy kerkwees in 

die lig van die Skrif en tradisie te verstaan (:9). 

o;e program en evaluerjng daarvan bewerk voordurend veranderjng 

jn 1 n gemeente se sjtuasje, •n Gemeente se ekklesiologie en sy eie 

situasie is dus twee veranderende werklikhede wat op hulle beurt 

weer die bedieningsmodel be1nvloed (:9). 

Vir die ontwikkeling van 1 n bedieningsmodel, moet in gedagte gehou 

word dat so •n model uniek vir elke gemeente gaan wees vanwee die 

uniekheid van die gemeente en sy omstandighede (eiesoortigheid van 
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elke gemeente, JV) wat hierin verreken is. Baie van die kritiek teen 

sekere gemeentebouprogramme le juis daarin, dat dit nie rekening hou 

met die eie aard van elke gemeente nie (:32). 

In die vraag hoe 'n bedieningsmodel ontwikkel word, bring 'n mens 

noodwendig op die terrein van die beplannings- en bestuurswetenskappe 

... en by name strategiese beplanning (:159). En onderliggend aan 

strategiese beplanning, soos wat dit in die bedryf funksioneer, le 

die gedagte dat die beste voordeel bo jou kompetisie gesoek word. 

Dit gaan om oorlewing en voortbestaan van 'n bepaalde besigheid te 

midde van noodwendige kompetisie van soortgelyke besighede (:160). 

Die vraag na wie die 11 beste 11 vaar, die 11 regte 11 bedieningsmodel navolg 

kan vir 'n gemeente wat met gemeentebou besig is 1 n probleem wees 

maar kompetisie mag egter nooit die dryfveer vir gemeentebou wees 

nie, alleen maar die roeping om so effektief as moontlik kerk van 

Jesus Christus te wees (:161). Daarom voel Smuts dat juis vanwee 

hierdie moontlike gevaar, •n gemeente in sy strategiese beplanning 

die uitgangspunt moet bly handhaaf van ... dat daar nie 'n regte 

bedieningsmodel viral le gemeentes is nie. Daar is wel die ideaal dat 

elke gemeente 'n eie bedieningsmodel kan ontwikkel en vind wat uniek 

is en vir 'n gemeente se kerkwees binne sy eie omstandighede - sander 

om in kompetisie met ander gemeentes, of selfs gemeentes van ander 

denominasies, te tree (:162). 

'n Verdere aspek van hedendaagse strategiese beplanning wat sou kon 

hinder, is die oormoed of optimisme waarmee beweer word dat die be-

358 



planning 1 n organisasie in staat kao stel om sy eie toekoms te skep 

maar gelukkig het die aanvanklike euforie oor die waarde en rol 

van strategiese beplanning plek gemaak vir 'n nugtere evaluering 

daarvan •.• in die sin dat daar begin is om 'n onderskeid te maak 

tussen strategiese denke en strategiese beplanning ... en die vermoe 

om te kan leer. En die vermoe om te leer, te internaliseer en tot 

sinteses te kom, le nie in beplanningsprosesse opgesluit nie ... maar 

dat strategiese ontwikkeling as 'n voortdurende leerproses benader 

sal word (:163). 

Die tegniek wat gewoonlik met strategiese beplanning gevolg word, kan 

as 'n konsertina-proses beskryf word (:169). In die middel staan 'n 

klein verteenwoordigende en kundige beplanningskommissie wat die 

proses inisieer, beplan en bestuur. Met elke volgende fase word die 

proses 11 oopgegooi 11 om soveel as moontlik instansies, kommissies en 

selfs alle lidmate te ken en te nooi om daaraan deel te neem. Die 

resultaat word telkens na die beplanningskommissie teruggevoer, wat 

dit verwerk en met die oog op die volgende fase benut. Die werk van 

die kommissie word telkens weer 11 oopgegooi 11 vir kommentaar en voor

stelle. Langs hierdie weg beleef die grootste aantal persone dat daar 

'n proses aan die gang is, dat hulle insette noodsaaklik is en dat 

daar vordering gemaak word. (Die gedagte is oak dat die proses so 

deursigtig as moontlik gedoen moet word). Want in die mate wat hier

die belewing by lidmate posvat, word eienaarskap gevestig en 'n 

entoesiasme wakker gemaak om deel te neem en deel te wees van hierdie 

strategiese beplanning. 
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Smuts verduidelik die proses vir die ontwikkeling van 'n eie be

dieningsmodel dan soos volg in diagram 3 (:190-192): 

TEO LOGIE 
l EKKLESIOLOGIE 

7 9 

=G --
8
--. ~g~GS- ~ PROGRAM ~ EVALUEER 

s 

4 
SITUASIE VAN 

GEMEENTE 

Diagram 3 

6 

Die numerering in diagram 3 is ter wille van identifikasie, en dui 

nie op 1 n liniere proses wat in fases afgehandel word nie. Waar 

diagram 3 by die 11 ekklesiologie 11 begin, kon dit net sowel ook by die 

gemeente se 11 situasie 11 begin het. Die 11 ekklesiologie 11 en 11 situasie 11 

sal waarskynlik in die praktiese proses gelyktydig hanteer sal word. 

Terwyl die indruk van 'n liniere proses vermy word, is dit ook so dat 

bepaalde fases afhanklik is van ander, wat noodwendig beteken dat die 

een die ander moet vooraf gaan. So is die formulering van die ideaal

stell ing [7] afhanklik van die ekklesiologiese fase [1] en die 

situasie-fase [4]. Net so is die bedieningsmodel [9] afhanklik van 

[1], [3], [4], [6], [7] en [8]. En die ideaalstelling [7] is weer 
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afhanklik van [1], [2], [4] en [5]. Sou dit beteken dat nie een van 

hierdie fases (ekklesiologie, situasie van die gemeente en ideaal

stelling) normerend vir die bedieningsmodel is nie ... sal die 

strategiese beplanningsproses met ander woorde 1 n gebalanseerde 

wederkerige interaksie tussen die verskillende fases verseker (JV) ? 

Verder moet in gedagte gehou word dat daar •n wederkerige interaksie 

tussen die verskillende fases is. Die formulering van die 11 ideaal

stelling11 kan byvoorbeeld aanleiding gee tot 1 n nuwe besinning oar 

11 ekklesiologie 11 - of "situasie 11 . Hierdie interaksie word in diagram 

3 deur die wederkerige pyltjies [2], [3], [5], [6] en [8] uitgebeeld. 

Omdat 11 ekklesiologie 11 en 11 situasie die twee hoofbronne vir die 

ontwikkeling van die "ideaalstelling" en die 11 bedieningsmodel 11 is, 

word hulle in die behandeling van die proses eerste aan die orde 

gestel. Telkens word voorlopige konklusies vir implikasies van die 

betrokke komponente vir die volgende een gemaak (Vergelyk [2], [3], 

[5] en [6]). Voordat die 11 bedieningsmodeP uiteindelik aan die orde 

kom, moet die 11 ideaalstelling 11 geformuleer word en sy implikasies vir 

die bedieningsmodel getabuleer word (Vergelyk [8]). 

Die proses moet so hanteer word dat die retrospektiewe effek van [2], 

[3], [5], [6] en [8] oak in werking kan tree. So word •n sikliese 

benadering verseker. Die bedoeling is waarskynlik 1 n spiraalproses 

van wederkerige interaksie wat tot herbesinning en herfomulering van 

die verskillende fases in die diagram 2 lei, wat dan uiteindelik moet 

uitmond in 1 n effektiewe gemeente program wat na aanleiding hiervan 
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opgestel moet word. En die gemeenteprogram moet later ook weer ge

evaluering word na aanleiding van die gemeente se ideaalstelling en 

bedieningsmodel ..• maar tenminste moet daar groei in hierdie besin

ning kom ... terwyl 1 n s ik l iese benadering die idee skep van e lke 

keer weer begin waar daar geeindig is (JV). 

Dit moet steeds onthou word dat die toepassing van die proses deur 

die omstandighede in die gemeente medebepaal word. Daarom sal dit van 

gemeente tot gemeente verskil. Dit is nie moontlik om •n vaste resep 

11 in soveel eenvoudige stappe 11 te ontwerp wat vir alle gemeentes moet 

geld nie. •n Ander faktor wat nie in die proses vereken kan word nie, 

is die voortdurende wisselwerking tussen voorlopige implementering 

(korttermyn) en die voortgaande besinning van die proses (:192). 

4.2.2 'n Teologiese refleksie 

Die proses wat hierbo beskryf is, in terme van die ontwikkeling van 

1 n bedieningsmodel vir •n bepaalde gemeente, sou ook van toepassing 

kon wees vir die ontwikkeling van die kerklike onderrig in daardie 

gemeente. Na my mening is die strategie netso noodsaaklik in die ver

staan, verklaar en verandering van die prosesse wat •n rol speel in 

die kerklike onderrig van elke plaaslike gemeente, maar dan met die 

volgende teologiese refleksies ingedagte ten opsigte van hierdie 

strategiese proses van gemeenteboubeplanning soos deur Smuts hierbo 

beskryf: 
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1 In die formulering van Smuts se bedieningsmodel vir •n gemeente 

funksioneer iets van die konfessionele benadering (vergelyk 1:17 

en 1:74-77) waarin op 'n deduktiewe wyse slegs vanuit die Skrif 

oor die ekklesiologie van kerkwees geteologiseer word met die oog 

op die praktyk van gemeente wees. Miskien is dit om 'n manier te 

vind om 'n bestuurswetenskaplike benadering te verwerk in 'n 

teologies werkbare teorie ? 

2 Waar die ideaalstelling 'n projeksie word vanuit die praxis (wat 

nie noodwendig aan die situasie gelyk is nie), lei dit tot 'n 

bepaalde digotomie tussen teorie (teologie) en situasie (praxis) 

wat nie haalbaar is nie. Die probleem hiermee is miskien wat 

Wolfaardt 'n praxeologie (Wolfaardt 1993:27-28) noem, in die sin 

dat dit in die gemeentebouproses nie duidelik is waarin die 

handelinge sig as kerklik of Christelik onderskei nie ..• is dit 

in die handelende subjek, die intensie, die doel of die resultaat. 

Dis juis in antwoord op hierdie vrae dat gewys word op die be

palende sin of ervaringshorison, anders kan uit die menslike 

handelinge slegs die behoeftes en intensies van diegene in die 

situasie afgelei word. En hierdie behoeftebepalings word dan weer 

ingespan om handelingstrategiee te beplan, bloot ter verbetering 

(tegnies) van die bestaande praktyk I situasie. En dit gebeur 

sonder om te vra of die praktyk enigsins geldig is of nie. Hierdie 

beplanningsteorie (praxeologie) maak op die ou end van praktiese 

teologie 'n toegepaste teologie wat nie kan nie. 

3 1 n Ander lastigheid in Smuts se gemeentebedieningsmodel, is die 
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vraag na die verhouding tussen bandelinge en kennis wat in die 

handelingsteoretiese benadering na vore kom. Want hierdie be

nadering bly vasgevang in die voorhande praxis, wat geanaliseer 

word ten einde kennis te bekom om dit te verbeter. Die gegewe 

werklikheid word vanuit so 'n benadering nie deurbreek nie, omdat 

die benadering self 'n funksie word van die praxis wat ondersoek 

word. Die gevaar hiervan is dat hierdeur die status quo net op 'n 

ander manier bevestig word (:28). 

4 Smuts se bedieningsmodel gesien vanuit 'n kritiese teologie (:22-

23) beteken dat praxis nie die toespassing van 'n reeds bestaande 

waarheid of 'n bo-historiese ideaal is of kan wees nie. Praxis is 

daardie proses waarin en waardeur 'n mens die huidige realiteit 

en toekomstige moontlikhede leer verstaan (ontdek). Die vraag is 

dan . . . is the theologian prepared to emperil his cherised 

theories and the believer his unchanged doctrines by accepting an 

indissoluble unity of theory and praxis ... Faith together with 

theology, cannot be genuinely a protest against the social order 

unless it acknowledges that it itself and its own past history as 

the product of alienated society must be submitted to criticism 

and revolutionary transformation. It cannot place itself apart, 

and, prior to criticicm, claim an unchanging selfidentity' (Davis 

1973:155, 163). Tereg se Wolfaardt dat die refleksiewe teologie 

h ierdie krit iese se lfbewussyn en verhouding tussen teorie en 

praxis wil handhaaf. Want as die dialektiese verhouding tussen 

teorie en praxis ontspoor na die kant van die praxis, lei dit tot 

pragmatisme. Indien dit sou ontspoor na die kant van die teorie, 
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sou dit lei tot idealisme (Wolfaardt 1993:23). 

5 Indien gelowiges (praktiese) teologie moet bedryf, sal hulle 

volgens Wolfaardt geleer moet word om krities refleksief te werk 

te gaan ... 'n akademiese teologie wat bereid is om getoets te 

word aan die hand van kriteria wat nie aan die teorie self ontleen 

is nie. Indien byvoorbeeld die teorie bestaan dat die Bybel meer 

'n gemeente-gesentreerde ekklesiologie steun en die kriteria aan 

die voorstander van die teorie se Bybelgebruik ontleen word, sal 

daar van 'n kritiese element geen sprake wees nie. Akademiese 

teologie vra na argumente, metode (om navorsing te monitor), vry

heid tot refleksie en distansie om krities te evalueer. Dit sal 

byvoorbeeld die kritiese vraag aan 'n gemeentebouproses stel of 

met dje relevansie daarvan bedoel word dit wat werk of dit wat 

betekenis gee aan die situasie (Wolfaardt 1993:15). 

6 Smuts haal self aan dat in die benutting van die insigte van 

strategiese beplanning en -denke in die ontwikkeling van 'n be

dieningsmodel vir 'n gemeente, dit altyd vanuit 'n teologies 

kritiese refleksie gedoen sal moet word. En die rede hiervoor om 

te probeer verhoed dat die inherente beperkinge van strategiese 

beplanning ... soos 'n ingeboude kompetisiegees, oormoed en 

optimisme, 'n soeke na korttermyn resultate vir 'n langtermyn 

leerproses nie die teologiese karakter van gemeentebou bedreig 

nie (Smuts 1995:159-165). Die probleem hiermee is dat daarmee 'n 

geweldige druk en verantwoordelikheid op die kundigheid en vaar

digheid van die fasiliteerderwat die proses moet bestuur geplaas 
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word (:179-182). Wat maklik weer die proses in •n tipe expert-, 

samewerking- of aksie-model sou kon laat verval (vergelyk 4:344-

345). 

7 Dit wil voorkom asof Smuts poog om iets van Heitink se metodologie 

van praktiese teologie (Heitink 1993:59) te probeer verwerk in die 

ontwikkeling van sy bedieningsmodel ... 1 n metodologie wat veral 

funksioneer met die drie begrippe: 11 begryp 11 , 11 verklaar 11 en 11 ver

ander11, maar dan ietwat anders as Nel en Bishoff se besinning oor 

gemeentebou (vergelyk 4:345-348). Vir Heitink (en ook in Smuts se 

formulering van 1 n bedieningsmodel) funksioneer die drie begrippe 

as volg (1993:59-163): 

1 Die perspektief van begryp (verstaan) is •n sentrale gedagte 

in die hermeneutiese interpretasieteorie, waarin dit primer 

gaan om verstaan van tekste, maar in praktiese teologie sou 1 n 

mens dit kon toepas rip die verstaan van enige handelinge. Die 

rekonstruksie van so •n handelingstruktuur beweeg dan sirkuler 

van gissing na toetsing in •n hermeneutiese sirkel van ver

staan. Hierdie 11 begryp 11 het te doen met 1 n spesifieke 

handeling binne spesifieke omstandighede en die begrip is nie 

daarop ingestem om algemeen geldende gevolgtrekkings te bereik 

nie. 

Die siening sluit aan by Firet se eie kritiese teorie van 1 n voor

opgestelde opvatting van die praxis van God. Hiermee te probeer 

se dat praktiese teologie horn nie besig hou met handelinge van 
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mense in die algemeen nie, ook nie met handelinge van gelowige 

Christene in die algemeen nie, maar net met handelinge wat gerig 

is op die aktualisering en onderhouding van die relasie tussen God 

en mens, mens en God (Firet 1980:13) ... tereg vra Wolfaardt of 

dit nie dalk eerder 'n manier van die probleem te omseil is nie. 

Enige Prakties-teologiese benadering wat horn besig hou met 'n 

teologiese teorie vir kommunikatiewe handelinge moet die beperken

de effek van die tradisionele verdeling binne die vak deurbreek. 

Kommunikering van die christelike geloof is nie iets wat tot amps

handelinge beperk bly nie, selfs nie tot die formele kerk nie. 

Derhalwe kan kommunikatiewe handelinge wat die christelike geloof 

buite die kerklike raamwerk bemiddel, ook tot objek van die studie 

word. Wanneer byvoorbeeld verwys word na die betrokkenheid van 

lidmate, is veelal slegs hul binnekerklike betrokkenheid ter 

sprake. Hul geloofsbemiddeling in die samelewing kom selde onder 

die loep. 'n Praktiese teologie met so 'n bree fokus, kan dus ook 

nie verval in 'n praxeologie, wat bloot gerig is op die tegniese 

en onkritiese herstel van die bestaande nie. Die drakrag van 

teologiese uitsprake moet in die samelewing getoets word en kom

munikatiewe handelinge moet ook gemeet word aan hul geldigheid, 

en nie slegs aan hul nut nie. Praktiese teoloe staan derhalwe ook 

in die spanningsveld tussen die Christelike tradisie en die onver

mydelike uitdaging van 'n komplekse samelewing en ons hedendaagse 

probleembewussyn (Wolfaardt 1993:24-34). 

2 Die begrip verklaar staan sentraal in die empiriese benadering 

en vra om toetsprosedures, vergelykbaar met die in regsprake 
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waar die geldigheid van verskillende interpretasies van die

selfde saak getoets word. Die kern van hierdie metodologiese 

oorweging is dat dit beweeg van begrip na verklaring en van 

verklaring na begrip ... dit gaan oar 'n toetsing via 

valsifikasie met behulp van 'n empiriese siklus (Heitink 

1993: 160). 

3 Die begrip verander het 'n eie wetenskaplike basis waartoe die 

wetenskap agologie ontwikkel is, met as objek, die deskundige 

begeleiding van veranderingsprosesse. Maar terselfdetyd moet 

in gedagte gehou word dat oak in die dinamiek van beide 

11 begryp 11 en 11 verklaar 11 daar 'n krag tot verandering opgesluit 

is (:161). 

Elkeen van bogenoemde begrippe vorm 'n sirkulere proses wat lei 

tot 'n interpretasieteorie, verklaringsteorie en 'n veranderings

teorie. Die eerste twee teoriee vorm die fundamentele teorie van

uit die dialektiek van begryp en verklaar. Terwyl die laaste 

teorie gerig is op die ontwikkeling van 'n metode wat voortdurend 

na die vorige twee terugkoppel. Die onderlinge samehang, eers van 

begryp en verk laar tot mekaar, en daarna gesament 1 ik tot verander, 

vorm die e ie karakter van prakt ies- teo logiese metodo logie (: 161). 

Dit beskryf dan die verskillende doelstelling waarmee praktiese 

teologie werk, te wete die interpretasie van menslike handelinge 

in die lig van die tradisie (hermeneutiese perspektief), die 

analisering van die handelinge ten opsigte van feitlikheid en 

potensialiteit (empiriese perspektief) waarin verstaan netso 

368 



tersprake is en die ontwikkeling van handelingsmodelle en -

strategiee vir verskillende handelingsvelde (strategiese of ver

anderingspektief) (:162). lets hiervan probeer Smuts dan ook in 

sy verstaan van gemeentebou en sy bedieningsmodel verwoord (ver

gelyk 4:348), maar dan met die beperking dat hy in sy inter

pretasie van die hermeneutiese perpektief geneig is om te werk 

vanuit 'n normatief deduktiewe denkraamwerk (vergelyk 4:352-353 

en 363) en nie voorsiening maak dat daar in sy empiriese perspek

tief ook ruimte vir 'n hermeneutiese kant is nie (vergelyk 4:354). 

4.3 Samevatting 

In die lig van wat reeds oor vernuwing in hierdie studie bespreek is 

(vergelyk 2:161-164), is dit tog belangrik om nog een en ander te se oor 

die misplaasde verwagting en persepsies wat daar in die kerk (gemeentes) 

bestaan oar wat vernuwing is of behoort te wees. Daar moet duidel ik 

onderskei word tussen vernuwing en verandering. Vernuwing imp1iseer ver

andering, maar nie a11e verandering lei noodwendig tot vernuwing nie. 

Dikwels word verandering ter wille van verandering gesoek, so asof enig

iets anders beter sal wees as die status quo. 'n Veranderingsoeke wat 

eerder tot 'n vernietiging van alles lei as verandering daarvan. Aan die 

anderkant bestaan die gevaar dat die status quo so verabsoluteer kan word 

dat daaraan 'n kanoniese waarde gegee word (morfologiese fundamentalisme) 

waar daar dan baie agterdog, onsekerheid en vrees teen enige verandering 

is. Vernuwing sou mens kon se, vra 'n voortgaande verandering in denke, 

houding en funksionering. Verandering / vernuwing staan in praktiese 
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teologie bekend as agogie (vergelyk ook 1:12, 61, 87, 100 en 2:215-221 

en 4:340 en verder). Sommige noem dit ook be1nvloeding of intensionele 

be1nvloeding. Ander noem dit intensionele verandering of selfs inten

sionele begeleiding. Firet verstaan daaronder die verandering van iemand 

se geestelike funksionering met die oog op so 1 n mens se aktiewe betrok

kenheid by hierdie voortdurende proses van vernuwing. Dit beteken dus dat 

in die daaglikse bediening in 1 n gemeente daar "agogiese situasies" ge

skep moet word, waar die begeleier (pastor) en die lidmaat in so •n ver

houding tot mekaar te staan kom, dat hulle tot verandering in hul geeste

like funksionering kom en aktief by hul eie voortgaande vernuwing en by 

die van ander betrokke raak en bly. 

Vernuwing is 1 n proses wat eerder op 1 n ewolusionere as rewolusionere 

manier behoor~ plaas te vind. Vernuwing in terme van groei, volwasse

wording, rypwording, selfstandige geestelike funksionering lei noodwendig 

tot sekere veranderingprosesse. Die vernuwing van 1 n gemeente word nie 

van die proses self of van die fases waarvolgens dit verloop, verwag nie. 

Vernuwing kom van God. In die proses van vernuwing moet dus rekening ge

hou word met hoe jy in die gemeente die vernuwing waarmee God reeds besig 

is en gaan wees, kan begelei, wat dan sekere veranderinge tot gevolg kan 

he (Nel 1993:115-125) ... miskien is hierdie inderdaad 1 n grootse geloof

uitspraak, maar wat nou gemaak met die wetenskaplike besinning van ge

meentebou en die bediening van gemeentebou (vergelyk 4:345-346) ? 

Soos reeds hierbo gese (vergelyk 4:351-362) word die bedieningsmodel vir 

kerklike onderrig in 1 n gemeente veral deur drie faktore bepaal, te wete 
1 n gemeente se situasie, hul teologiese insig in wat kerkwees (en kerk-
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like onderrig) beteken, en daardie gemeente se ideaalstelling ten opsigte 

van kerkwees (en kerklike onderig). Dit gaan met ander woorde om die ont

wikkeling van 1 n bedieningmodel uit 1 n interaksie tussen 1 n gemeente se 

ideaalstelling en sy situasie. Terselfdetyd funksioneer die teologiese 

(teorie) inset ook in die proses op die vlakke van ideaalstelling en be

dieningsmodel. Dit beteken dat die bedieningsmodel 1 n teologiese kompo

nent (via besinning random die ideaalstelling) en 1 n empiriese komponent 

(via die situasieanalise) sal he (Smuts 1995:53). 

1 n Gemeente se bedieningsmodel word dus geformuleer in terme van begin

selriglyne waarvolgens die gemeentelike lewe gereel en gerig word. Dit 

bied 'n filosofiese grondslag vir beplanning en organisasie van werksaam

hede van die gemeente. Uit die teologie word normatiewe parameters dus 

getrek waarbinne die praxis horn mag en moet afspeel. Die teologie van 

kerklike onderig grens met ander woorde af wat teoreties.aanvaarbaar is, 

sander om die geestelike kreatiwiteit in die gemeente aan bande te le 

(: 57). 

Die vraagstelling waarmee die bedieningsmodel, volgens Smuts (:54), dus 

na die teologie kom, is hoofsaaklik om te bepaal wat gangbaar is in die 

soeke na die verwesenliking van die ideaalstelling. Teologie grens in die 

bedieningsmodel dus die speelveld vir die gemeente af, en wel op so 'n 

manier dat die opbou van die gemeente gedien word. Die praxis daarenteen 

speel weer in op die bedieningsmodel sodat die gemeentebouproses eietyds, 

relevant en effektief vir die bepaalde gemeente binne sy eie situasie is. 

Soos reeds in hoofstuk 2 'n volledige uiteensetting gegee is oor die 
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verskillende teologiese denkstrominge oor kerklike onderrig (vergelyk 

2:198-249), sal elke gemeente 'n eietydse antwoord moet formuleer op die 

vraag na wat kerklike onderrig beteken vir die tyd waarin ons nou leef? 

Daar was byvoorbeeld die tyd van die metodiese vernuwing gedurende die 

eerste helfte van die 20e eeu toe die pedagogiek en didaktiek ingespan 

is om die onderrigfaset in kategese op datum te kry. Hierna het die klem 

van die metodiek na die inhoudelike van die kategetiese stof verskuif. 

Sedert 1967 begin die fase van kurrikulumontwerp, waarna die volgende 

tendense in die geskiedenis van kategese gevolg het: die lerende tipe 

(kategismus kategese), ekklesiologiese tipe (instruksies ten opsigte van 

kerk en gemeente), uitsendingstipe (Laien-ordination), persoonlike tipe 

(sielsorg en bekering) en 11 konfessorischer11 tipe (met doel, lidmaatskap 

van die kerk). Vandag is die volgende tendense te onderskei: 'n sosiaal

pedagogiese tipe (sosialiseringsbegeleiding en behoeftegeorienteerd), 'n 

poimeniese tipe (in terme van 'n beradend aannemende sielsorg; self-er

varing en Ek-vinding) en ook 'n parochiale tipe (die plaaslike gemeente 

as ervarings- en leeroord). 

Naas die teologiese diskoers oor kerklike onderrig, is dit ook belangrik 

om te vereken wat die belydenis en tradisie van kerklike onderrig in 'n 

bepaalde gemeente is. Want die belydenis en tradisie word op die ou end 

die hermeneutiese brilwaardeur 'n gemeente (kerk) die Skrif interpreteer 

en die teologie van kerklike onderrig beoefen (Smuts 1995:90). En volgens 

Heitink vorm die hermeneutiese sirkel (spiraal) van verstaan, verstaan

baarmaak en tot verstaan kom , 'n ingewikkelde proses waarin verskillende 

faktore 'n rol speel (vergelyk ook Dingemans se model oor die teorie

praxis verhouding, 4:349-350). Allereers moet rekening gehou word met die 
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vooraf ingesteldheid of voorverstaan, wat bepaal word deur historiese, 

sosiologiese en psigologiese faktore. Hoe mense die Skrif verstaan en in 

'n konkrete situasie toepas, word juis deur hul historiese konteks be

paal, deur die Wirkungsgeschichte van die tradisievorming binne 'n groep 

(Heitink 1993:190). Volgens Dingemans verteenwoordig tradisie juis die 

hermeneutiese sleutel vanuit die verlede wat vandag sy normatiewe waarde 

in die kerklike praxis laat geld. Christelike geloof het altyd op 'n 

manier •n lewendige band (hermeneutiese sirkel) met die verlede, die 

bronne en tradisie waaruit 'n spesifieke christelike praxis vandaan kom 

(Dingemans 1990:143). 

Daarom is een van die belangrikste manifestasies van die belydenis en 

tradisie as faktor in gemeentebou, dit wat leef in die harte van lidmate. 

Dit is dikwels ongeskrewe en moeilik formuleerbaar, maar dit be1nvloed 

die rolverwagting wat die lidmate van die gemeente, kerklike onderrig en 

van hulleself het, en wie die realiteit hiervan ignoreer se gemeente

bouprogramme misluk op die ou end. Maar aan die ander kant is dit ewe 

belangrik dat hierdie tradisiebepaalde ekklesiologie (idee oor kerklike 

onderrig, JV) as sogenaamde karakterisering van 'n bepaalde gemeente, 

noo it as onverander 1 i k hanteer mag word n i e. Want namate gemeentebou 

slaag en 'n gemeente al meer sy ideaalstelling bereik, is dit noodwendig 

dat daar ook verandering in die karakter van die gemeente sal kom (Lauw 

1990:221-222). 

Binne die tradisie is daar elemente waarop voortgebou kan word, asook 

elemente wat roep om vernuwing. Die onderskeid tussen die twee word 

grootliks gedien deur 'n goeie ideaalstelling vir die gemeente. 'n Be-
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di en i ngsmode l behoort te bou op die ,gqe i e en die weg tot verdere en 

voortgaande vernuwi ng aan te du i. Dis • n voorwaarde vi r 1 n gesonde 

(ped)agogie (Smuts 1995:92-93). 

Met die poging in hierdie hoofstuk om 'n teologiese refleksie te probeer 

doen het op die moontlikheid van 'n soeke na antwoorde op vernuwing in 

kerklike onderrig, veral dan in die ontwikkeling van 'n bepaalde be

dieningsmodel vir elke gemeente ... bied hoegenaamd nie antwoorde op die 

totale dilemma van kerklike onderrig nie, die vraag oor die teologiese 

besinning van die sinode hieroor, eindig steeds in 'n cul-de-sac van 

soveel hoofde, soveel sinne. Die bedoeling van hierdie hoofstuk is ook 

nie •n paging om hiermee Smuts se ontwerp van 'n bedieningsmodel on

krities te probeer toepas as die uiteindelike antwoord vir die dilemma 

in kerklike onderrig nie ... maar is na my mening, tenminste 'n soeke in 

die regte rigting. 
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5 

'n Teologiese refleksie 

Die bedoeling van hierdie proefskrif was om •n teologiese refleksie (ver

gelyk 1:9) te probeer doen oor die denkraamwerk (konteks) waarbinne die 

bestaande teoriee en praktyke van kerklike onderrig funksioneer (vergelyk 

1:1-30) en ook 1 n refleksie te doen oor moontlike oplossings wat tans 

aangebied word (vergelyk 2:161-185) vir die dilemma van kerklike onderrig 

(vergelyk 2:134-156) aan adolessente in die Ned. Geref. Kerk. En die oor

tuiging wat uit hierdie refleksie na vore gekom het, is dat antwoord(e) 

vir effektiewe leer (en opvoeding) van godsdiens aan adolessente gesoek 

sal moet word in die agogje van elke geloofsgemeenskap, binne 1 n be

dieningsmodel wat uniek is vir daardie geloofsgemeenskap (gemeente) se 

kerkwees en hulle eie omstandighede (konteks) (vergelyk 4:334-374). 

Uit die studie het dit geblyk dat die oplossing van die probleem meer is 

as om net te vra waar wat verander (aangepas) kan word ... dit le waar

skynlik eerder in •n "vernuwjngsproses" wat sal moet gebeur (gefasiliteer 

sal moet word) in die sinode, kerkrade en gemeentes se hele verstaan en 

toepassing (teorie-praxis verhouding) van kerklike onderrig binne die 

konteks van die plaaslike gemeente (vergelyk 4:343-369). 

Die moeilikste neut om te kraak, sal waarskynlik wees in die bestaande 

teologiese denke (status quo teoriee) oor kerklike onderrig. Want al is 
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dit so dat praktiese teologie beskou kan word as 'n refleksie oor die 

vraag hoe goeie, hei /same verandering in die lewens van individue en 

gemeenskappe teweeggebring kan word •.• was die ironie oor die jare dat 

dit nie die gemeentes was, wat die wereld of die konteks random hulle 

verander het nie ... maar eerder andersom: dit was die samelewing wat 

verander het en gemeentes wat met meer of minder seen by die situasie kon 

of moes aanpas (Burger 1994:83-84). 

Om dieselfde rede het die huidige gemeente-praxis van kerklike onderrig 

nie net al meer die teorie (status quo) daarvan krities begin bevraag

teken nie, maar omdat daar geen kritiese teologiese refleksie daarvan 

plaasvind nie, ignoreer die praxis al meer 11 sinodale aanpassings 11 (-ver

anderings) wat van tyd tot tyd outoriter voorgeskryf word. Terselfdetyd 

verval die praxis in •n soortgelyke eensydigheid, deur in 'n interge

meentel ike (en selfs interkerklike) ruil(versamel)aksie betrokke te raak, 

wat geweeg word in terme van wat in praktyk werk (pragmatisme), sander 

om enige vrae oor die teologiese (of teoretiese) denkpatrone of konteks 

daarvan te vra. En die soort veranderings kan nooit tot enige vernuwing 

lei nie. Want sinvolle vernuwing word gebore uit 1 n sirkulere (spiraal, 

JV) of hermeneutiese wisselwerkingsproses tussen die teologie (teorie) 

en praxis wat binne 'n bepaalde bipolere spanningseenheid krities inge

steld teenoor mekaar staan (vergelyk 1:16) ... daarmee, nie te se dat 

praxis nie ook terselfdetyd teologie is nie. 

'n Verdere oortuiging waartoe ek gekom het uit hierdie teologiese reflek

sie oor kerklike onderrig, is dat die kerk nie juis daarvoor bekend is 

dat hy situasies van verandering goed raaksien en of hanteer binne die 
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konteks van sy tyd nie. Vandaar miskien die onkrities teologiese be

nadering waarmee die kerk (sinode) sy be: . .• ande waarhede (teori"ee oor 

kerklike onderrig) probeer verhef na bo-historiese ideale, wat nie anders 

kan as om te ontspoor na 'n idealisme wat outoriter met baie reels bo 

kritiese refleksie verhef word nie. Daarom het die kerk (sinode) oor die 

jare so 'n outoritere styl ontwikkel waarmee interne probleme opgelos 

word hetsy deur voorskriftelik reglemente wat veronderstel is om be

heer oor probleme te verseker of om namens 'n gemeente te besluit wat die 

oplossing vir daardie spesifieke gemeente se probleem behoort te wees 

(vergelyk 1:4, 9 en 2:200-201). 

Burger (1994:84-85) is van mening dat dit iets is wat saamhang met die 

natuurlike aard van religie. Daarom dat sosioloe se, dat die feitlike 

funksie van religie in die samelewing meestal konserverend van aard is. 

Daar is iets in die wese van al le religie wat hardnekkig teen verandering 

is. Want tradisioneel was dit volgens horn nag altyd so dat die taak van 

die kerk juis so verstaan is, dat dit te midde van 'n veranderde wereld 

moes fokus op dinge wat vir ewig is, wat nie verander nie. Daarom is ons 

so besig om te fokus op God (om nie te se op onsself nie) dat ans die 

konteks waarbinne ans leef nie ernstig opneem nie. En by ans gereformeer

des word die stelling nag verder versterk deur 'n geskiedenisbeskouing 

wat glo dat hierdie tydsgewrig, tussen die eerste en tweede koms van 

Christus, 'n vaste beslag het en dat daar nie in die tyd regtig iets 

nuuts onder die son kan gebeur nie. Wat gebeur, is bloat maar net meer 

variasies op dieselfde tema. Tereg maak Buger die opmerking, dat hoewel 

hierdie basiese ongeintreseerdheid in dit detail van die konteks tot 'n 

mate verstaanbaar is en selfs teologies verdedig sou kon word (probeer 
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word, JV), is dit hierdie houding wat verantwoordelik is vir 'n groat 

deel van die krisis wat die kerk tans in die Westerse wereld beleef. 

Uit die teologiese refleksie oor mense se weerstand teen verandering, het 

dit ook geblyk, dat dit nie net is omdat mense hierin nie kan verander 

nie ... maar vanwee hul eie onsekerheid in veranderde omstandighede, bly 

hulle dikwels vasklou aan dit wat hulle voel tot nou toe goed genoeg ge

klink het of waaraan hulle tenminste gewoond geraak het. Dan geld die ge

dagte dat godsdiens wat goed genoeg was vjr dje voorgeslagte, js goed ge

noeg vjr nou. Gewoonlik floreer fundamentalisme in sulke omstandighede 

en enige proging tot verandering hieraan skep geweldige onsekerheid. 

Hiermee saam worstel elke mens oak nag met sy/haar eie leerweerstand. Om 

te leer is 'n groat avontuur wat jou tegelyk nuwe ontdekkings en vrese 

laat ervaar. Dis waarom mense dikwels, veral op die gebied van geloof, 

bang is vir die ontdekking van nuwe waarhede ... want die vraag is wat 

maak ek dan daarmee ? Se-nou-maar-net ek is te bang om te verander wat 

ek het, of ek leer so selektief dat ek net dit uitsoek wat my eie stand

punte bevestig of versterk (vergelyk 1:53-55). 

Daarom dat sogenaamde veranderinge aan bepaalde riglyne (doelstellings) 

verwar word met vernuwing in kategese en oak nerens word vernuwing ver

staan as 1 n resultaat van 1 n relevante of kontekstuele teologie oar kerk

like onderrig (en kategese) nie. Kontekstuele teologie poog daarom, om 

1 n verbinding te probeer le tussen die Christelike geloofstradisie en die 

samelewingskeuses wat gemaak moet word. Relevansie word bereik deur die 

interpretasie van die samelewingsituasie en 1 n aksie wat lei tot •n ver

andering van die situasie wat tot geloofsaak gemaak word. As 'n sinode 
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(kerk) nie kontekstueel gaan dink oor kerklike onderrig (en kategese nie) 

... gaan hy van sy relevansie op hierdie gebied inboet. Maar netso nood

saaklik is dit dat kontekstuele teologisering moet plaasvind binne die 

raamwerk van 'n refleksiewe teologie, anders sal sy geloofsuitsprake 

(aksieteoriee) die gevaar loop om tot ideologiee verhef te word wat be

paalde normatiewe waarde kry (vergelyk 2:166). 

Enige vernuwing in kerklike onderrig (of kategese) kan alleen verstaan 

en gefasiliteer word deur 'n teologiese refleksie vanuit •n prakties

teologiese benadering. En dan praktiese teologie as hermeneutiese weten

skap wat •n proses van sinduiding as verstaansproses veronderstel, dit 

is die helderheid, klaarheid en interpratasie van die sin van die God

mensontmoeting. Dit behels ook 'n veranderingsproses, dit wil se be1n

vloeding, vernuwing en transformasie (agogie) in die lig van die eie

soortige aard van die heilskommunikasie. Dis ook •n proses van kritiese 

struktuuranalise, te wete •n voortdurende beoordeling van die relevansie, 

effektiwiteit en aktualiteit van kerklike bedieningsgestaltes en 

strategiee (vergelyk 1:87). •n Baie belangrike gevolgtrekking hieruit is 

om te besef dat in 'n agogiese teorie-vorming die wereld nie 'n beter 

plek gaan word as alleen maar gepoog word om die strukture te verander 

nie. Dit is die mense wat die lewe uitmaak en die kwaliteit daarvan be

paal, en bo alles is dit die hart van die mens wat die lewe en kwaliteit 

binne die strukture bepaal. Een van die grootste gevare wat die jeug aan 

die einde van die twintigste eeu bedreig is die fiksie dat die lewe beter 

gemaak kan word deur bloat buite mense om die omstandighede te probeer 

regtimmer. Eties religieus moet die mens weet dat die mens self in die 

sentrum staan en dat die rigting van die mens se hand deur die rigting 
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van die mens se hart bepaa 7 word ( verge.lyk 1: 99). 

Natuurlik mag die stelling nie tot die sogenaamde hoender-eier-vraagstuk 

lei in terme van wie eerste behoort te wees nie, maar veranderde harte 

moet uiteindelik ook die strukture en kontekste waarbinne hul lewe, ver

ander. En veranderde strukture moet eweneens ook 1 n aanmoediging word wat 

mense uitdaag om 1 n veranderde lewe te lei. Na my mening is dit juis wat 

bedoel word met agogiese teorievorming in praktiese teologie wat gerig 

is op die verandering van die bestaande situasie hetsy in teorie en of 

praxis. Die dilemma is dat die agogiese arbeid in die Ned. Geref. Kerk 

oor die afgelope dekades te intellektueel of skoals gedoen is. Agogie was 

tot 1 n hoe mate gelyk aan verbale advies wat op 1 n meer of minder wet

tiese (voorskriftelike) wyse aan gemeentes deurgegee is by wyse van 

prediking, kategese (vir kinders), huisbesoek, sinodale besluite, ens. 

Terwyl agogie veel meer is as mededelings oor reg en verkeerd, oor be

hoorlik en onbehoorlik, oor wat moet en nie moet nie ... dit gaan daaroor 

dat leersituasies geskep moet word waar hierdie dinge gemoduleer word en 

in die praktiese lewe van die geloofsgemeenskap ingeoefen kan word. Dit 

gaan in christelike agogie nie om 1 n saaklike bepaling en artikulering 

van sekere korrekte waardes nie; die kerklike bediening sal verantwoor

delikheid moet aanvaar vir meer, naamlik die vorming van 1 n deugsame 

geloofsgemeenskap ( 11 deugsaam 11
, hopelik nie in 1 n moralistiese sin nie, 

maar eerder in terme van agogie as die be1nvloeding en verandering van 

1 n mens se geestelike funksies) en deugsame gelowiges (4:341). 

Baie van die oortuigings wat uit die teologiese refleksie oor kerklike 

onderrig aan adolessente na vore gekom het, sou ek kon saamvat in die 
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resultate van •n empiriese ondersoek na geloof en singewing (singewing 

verstaan as mense se innnerlike en uiterlike godsdienstigheid, vergelyk 

3:260), wat onder adolessente van die Rooms Katolieke kerk in Nederland 

(Belgie) gedoen is (Stappaerts 1992:433-495) ... hierdie waarnemings is 

1 n kombinasie van resultate uit •n empiriese ondersoek, literatuur en die 

betrokke navorser se dosente-ervaring in die verband. Ek wil dit dan hier 

in meer detail, as in hoofstuk drie (vergelyk 3:329-333), bespreek met 

verwysings na my eie teologiese refleksies oor die dilemma van kerklike 

onderrig in die Ned. Geref. Kerk, wat dan min of meer op die volgende 

neerkom: 

1 Wat hedendaagse adolessente interesseer en besighou, is dieselfde wat 

jongmense van alle tye besiggehou het, naamlik vrae soos: wie is ek, 

wat wil ek, by wie of wat hoort ek ? Al wat basies verander het, is 

die manier waarop aan die vrae uiting gegee word. 

Wat hulle die meeste besighou, is hul eie persoon en wat om met hul 
konkrete aktuele behoeftes te maak. Hierdie behoeftes sentreer veral 
random die soeke na 1 n eie identiteit. Hulle wil graag iemand wees, 
maar hoe dit presies werk weet hulle nie. Hulle beleef allerhande 
teenstrydighede in hulleself, soos angs en oormoedigheid, geweld en 
teerheid, jaloesie en selfvertroue, egtheid en valsheid, wat hulle 
nag nie weet hoe om te hanteer nie. Daarom die behoefte aan mense by 
wie hulle mag wees, by wie hulle mag voel wat hulle voel. Hulle moet 
kan eksperimenteer, soek, foute maak, self ervaar wat die gevolge van 
hul keuses en gedrag is, sander dat hulle in die proses hulle geloof
waardigheid hoef in te boet. 

(vergelyk 3:260-265 oor die moontlike interpretasies (verstaan) van 
adolessensie). 

Natuurlik moet adolessente gekonfronteer word oar wangedrag, die na
kom van reels en norme, hul beperkinge ... maar dan nie in terme van 
"jongeren kunnen niets meer, ze weten niets meer, ze doen niets meer, 
ze hebben geen waarden, ze gaan niet meer naar de kerk, ze geloven 
niets meer, ze engageren niets meer". As dit die boodskap(motivering) 
is wat hulle elke dag van volwassenes kry, is hulle nogal geneig om 
dit later oak te glo en geen moeite meer te doen om die teendeel te 
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probeer bewys nie. Al wat hulle dan hoogstens van volwassenes leer, 
is hoe 1 n mens kamoefleer dit wat nie met ander se verwagtinge oor
eenstem nie. Want so kan 1 n mens dan aan die verwagtinge voldoen, 
aanvaar word of iets bereik wat jy as jouself is, nie kan nie ... dis 
tog absurd en vals. In hulle konfrontasie met volwassenes moet hulle 
leer regmaak waar hulle verbrou het, ander mense se standpunte te 
evalueeer ..• maar nooit ten koste van wie hulle as mens is nie. 

Jongmense spandeer oak baie tyd aan verhoudinge en doen moeite om aan 
iemand (of iets) te behoort. Deur verbaal en nie-verbaal (dans, vry, 
musiekmaak ... ) te kommunikeer, voel hulle dat hulle iemand is en dat 
hulle verhoudinge met ander kan aanknoop. Hulle soek na mense (tydge
note) met wie hulle hul taal, hul gewoontes en hul ervarings kan deel 
en wi e daaraan erken i ng gee .. • 1 n groep met wi e hu 11 e hu l self kan 
identifiseer en waarin hulle aanvaar en veilig kan voel. Hul behoefte 
om erens te behoort druk hulle uit in hul keuse van musiek, woorde, 
kleredrag, uiterlike gedrag en voorkoms, wat hulle op 1 n eietydse 
manier met ander deel. Dis oak belan9rik dat jongmense met volwas
senes in aanraking kom (identifiseer) wat hulle aanvaar en wat as 
volwassenes geleer klaarkom het met die onmag, mislukkings en be
perkinge van menswees ... mense wat eerlik met hulle eie ervarings, 
beperkings en moontlikhede leer saamleef het. 

(verge1yk 3:298-305 oor die sosia1isering van ado1essente). 

In hul soeke na singewing raak adolessente soos voorgeslagte oak be
trokke by die vrae van hulle tyd waarop daar nie antwoorde is nie •.. 
raak betrokke by aksies en betogings wat die krom en skeef in die 
wereld probeer verander ... as 1 n manier van ontvlugting van die eie 
verantwoordelikhede. Hulle is bereid om die wereld te verander, so
lank dit net nie eerste by hulle begin nie. Hulle betrokke wees en 
deelname aan organisasies of aksies (self kerk) is meestal nie uit 
prinsipiele oorwegings nie ... daarom is hul gebondenheid daaraan ter 
wi l le van 11 behoort-aan 11 en nie vir die dogma daarvan nie. Oar wat 
hulle met hul lewe wil, is die keusemoontlikhede baie meer as vorige 
geslagte'sn, maar die verwarring daarin oak. 

(verge1yk 3:318-325 oor ge1oofsvo1wassenheid en spiritua1iteit). 

Wat die erotiese (seksualiteit) betref, is daar 1 n redelike mate van 
sekularisering van die kerklike etiek hieroor, adolessente se eie 
norm hieroor is meer relatief, afhanklik van die betrokkenes wat 
daaroor besluit en van die bepaalde omstandighede waarin hulle hul
self bevind. Hulle is oak baie meer openhartig oar seksualiteit, en 
hoewel voorhuwelikse seks meer aanvaarbaar is, is hulle voorwaarde 
daarvoor dat dit net in 1 n stabiele verhouding kan. Begrippe soos 
identiteit, persoon en verhouding word al minder verstaan, want die 
mode le meer klem op jou openbare beeld waaraan jy gemeet word ... 
mense sien hulleself dus al meer deur die oe van 1 n derde persoon. 
Daarom veroorsaak die 11 goodslooking 11 kultuur in moderne rolverwagting 
van man- en vrou-wees onvermydelike frustrasies. Dit word vir baie 
adolessente belangriker hoe hul lyf vir ander lyk, as hoe hulle as 
persoon oorkom en daarvoor is hulle bereid om enigiets te probeer. 

382 



Woorde soos 11 mooi 11 en 11 lelik 11 het woorde soos 11 goed 11 en 11 kwaad 11 op 
seksuele gebied verdring en die vorm, die buitekant, die uiterlike, 
en estetiese het die rol van die innerlike (godsdienstige opvattings) 
oorgeneem. 

( vergelyk 3:288, 305-308 en 330 oor seksua lite it by adolossente). 

Die etiek staan hier voor die groot uitdaging om seksualiteit en 
heelmakende liggaamspraktyke op 'n eietydse manier ter sprake te 
bring 

2 Dit gaan nie oor die greep wat die kerk en of pastor op die jeug moet 

kry nie, maar om adolessente die kans te gee om hulle (eie) geloofs

visie te ontdek (ontwikkel). 

Vat te kry op die jeug in terme van daarin te slaag om 'n bepaalde 
religieuse gedrag by hulle te bewerkstellig, is 'n doelstelling wat 
nie strook met geloofsvryheid nie. Geloofsopvoeding by jongmense kan 
alleen waardevol wees vanuit 'n grondige respek vir hul eie aard, hul 
vryheid en hul verantwoordelikheid ... 'n kans gegun word om hul eie 
geloof te ontdek. In jeugpastoraat (kerklike onderrig, JV) gaan dit 
nie om jongmense op dje regte pad te brjng nje ... niemand kan vir 
iemand anders besluit wat hulle moet dink of glo en hoe hulle hul 
geloof moet beleef nie, daarom moet jeugbegeleiers ontvanklik wees 
vir die konkrete leefwereld, die verwagtinge, opvattings en gevoelens 
van jongmense. Dan sal hulle ontdek waar 'n openheid vir godsdiens is 
en watter inhoud elke individuele jongmens daaraan gee. Begeleiers 
kan "aanzetten geven tot geloof" en 11 sporen trekken jn het geheugen 
van jongeren 11 wat later oak as orientering kan dien wanneer jongmense 
elkeen hul worsteling van geloof deurmaak. Dit gaan per slot van sake 
nie om kerklike-godsdienstigheid nie, maar om die meer heel-word van 
jongmense, om hulle welsyn. Hulle moet self besluit watter geloofs
bydrae hulle daartoe gaan maak en op watter manier. 'n Relatiwiteit
sin, selfkritiek en die waagmoed om groot eksperimenteringsruimte toe 
te laat, is belangrik vir die wat met jongmense werk ... krampagtig 
vashou aan wat 'n mens het, kan alleen maar lei tot die verlies van 
wat jy gehad het. 

(vergelyk 1:4, 9, 66, 126 en 2:200-201 oor die outoritere benadering 
waarmee die kerk geneig is om teorie/praxis probleme, idealisties of 
pragmaties te probeer oplos). 

3 Jongmense is verkillend en vra 'n gedifferensieerde pastorale be

nadering. Daar is geen allesomvattende, absolute, oral toepasbare 
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pastorale (kerklike onderrig, JV) strategie moontlik nie. Die pastor 

(kategete, JV) moet die kategoriee van jongmense, wat op hulle beurt 

weer uit unieke individue bestaan, ontdek en by hul vlak van ont

vanklikheid aansluit. 

Die modelle, gedragslyne, oortuigings, kulturele strominge en ont
spanningsvorme waaruit jongmense kan kies, is pluriform. Daar is ook 
'n redelike mate van wisseling in die markaanbod en ook op die gebied 
van lewensopvattings en waardes. Bowendien speel die sosiologiese 
verankering 'n groot rol, nie net ten opsigte van studiekeuse en ge
meenskapsvisie nie, maar ook wat geloof betref. Vanuit hulle ouerhuis 
en gesinsomstandighede, vanuit hul geloofsopvatting en instelling ten 
opsigte van die kerk, vanuit hul tradisie en hul mens- en gemeenskap
siening bestaan daar verskillende adolessente ... en dis belangrik 
dat jeugpastoraat op die verskillende groepe en gesindhede sal in
speel. Maar dan nie in die sin van wat kan ek vir die jongmense gee 
nie, maar eerder op 'n geloofwaardige manier net jouself te wees met 
die gesindheid van dis wie ek is, wat ek met myself gemaak het en 
neem van my wat jy kan gebruik ... die kuns le in die daar-wees en 
beskikbaar-wees vir jongmense. 

(vergelyk 2:-161-166 en 4:336-343 oor vernuwing in kategese) 

4 Die-werkliik vraag waaroor dit gaan, is nie wat die kerk as instituut 

moet doen om te oorleef nie, maar hoe die kerk 'n lewende gemeenskap 

kan wees waarin die verkillende kategoriee jongmense tuis kan wees. 

Baie jongmense beleef die institusionele kerk en die tradisionele ge
meente nie meer as 'n plek van ontmoeting, entoesiasme of gemeenskap 
nie. Hulle beleef dat daar geen belangstelling in hul bekommernisse 
of leefwereld of uitdrukkingsvorme is nie. Die kerk (ampte, JV) gee, 
wat hulle betref, antwoorde op vrae wat hulle nie vra nie, en swyg 
oor probleme waarmee hulle wel worstel. Die feit dat baie jongmense 
die institusionele kerk bevraagteken, beteken nie dat hulle totaal 
onverskillig staan teenoor godsdiens, misterie of spiritualiteit nie. 
Hulle reageer eintlik teen die onbybelse en onevangeliese versmalling 
van spiritualiteit tot wat daar in die kerkgebou gebeur. Die vraag 
dus aan die kerk (ampte en instituut, JV), is hoe dit die jongmense 
in hulle diversiteit van eie idees en gevoelens en uniekheid kan dra 
(verdra). 

Die kerk (ampte en sinode, JV) se reaksie op die onverskilligheid en 
kerkvervreemding van jongmense is nogal uiteenlopend ... daar is die
gene wat die weg van assimilasie kies in die sin van 11 wie die jeug 
het, het die toekoms"; ons moet dus ons tradisionele pastoraat so 
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verwerk dat dit aantrekliker sal wees vir die jeug. Die aanpassings 
is gewoonlik in terme van vormveranderings in plaas van inhoudelik. 
'n Ander reaksie, is die wat weier om enige aanpassings te maak. Wat 
hul betref is op die gebied van godsdiens nie plek vir 'n spesifiek
individuele aanvoeling nie. Hulle herlei die kerk (gelowiges, JV) tot 
'n stabiele kleinere marginale minderheid in die samlewing wat ge
durig weestand probeer hied teen alle invloede van buite. 'n Derde 
reaksie, is die van 'n oorlewingstrategie wat van kerk (instituut, 
JV) 'n diens-instituut probeer maak wat enige behoefte wat daar nog 
is probeer bevredig ..• en so word dit 'n "katolisisme a la carte" of 
"koue buffet geloof". 

Die op loss ing le waarskyn l ik om te begin aanvaar dat individue le 
mense oak op godsdienstige gebied baie van mekaar kan verskil en dat 
jongmense, vanuit hul wereld en ervaring van hul geloof, dit nie op 
die tradisionele manier beleef en aan uitdrukking gee nie. Die vraag 
is dus nie "wie dra die kerk oar tien jaar nie" maar "hoe kan die 
kerk die jongmense nou in hu 11 e divers i te it dra ( verdra) 11 

••• met hu l 
eie uniekheid, idees en gevoelens (kerk hier verstaan as gemeente of 
kerklike tradisie of denominasie, JV). 

(verge lyk 1: 5-6, 19, 25, 29-30, 47-60 en 3:260-261, 309 oor die 
neiging tot kerk- en erediensvervreemding by adolessente) 

5 'n Kerk (sinode, JV) wat "bevoogdende macht" in stand wil hou ... 

praat, leer, oordeel en veroordeel op basis van die leer en prive

onfeilbaarheid. 'n Dienende kerk (sinode, JV) daarenteen ... luister, 

leer, maak erns met hul leefkonteks en hied hul "kwesbare krag" vir 

mense aan. 

Solank as wat die kerk (sinode, JV) sy gesag, leer en riglyne belang
riker vind as die lewe en jongmense hieruit bly toespreek in plaas 
van na hulle te luister, kan daar nooit enige kommunikasie plaasvind 
nie. Hierdie luister na mekaar moet nie net 'n truuk wees nie, maar 
ook die bereidheid om daarin jongmense as volwaardige gespreksgenote 
te aanvaar en om daaruit ook te erken waar hulle foute gemaak het. 
Die vraag is waarom die kerk (sinode, JV) altyd die leegloop van die 
kerk (vervreemding) soek by die gesekulariseerdheid van die wereld 
en/of die gesekulariseerde mens en nooit in sy eie strukture en 
sisteem (teoriee en praxis) nie. 

( vergelyk 5:375-380 oor agogie in die teorie en praxis van kerklike 
onderrig) . 

6 Die kerklike taal word deur die meeste jongmense ervaar as 'n vreemde 

385 



taal, omdat daarin nie verwys word na hulle konkrete ervaring en 

lewenswyse nie. Wanneer die vrees van die offisiele kerk (sinode, JV) 

bewaarheid word, daarin dat jongmense saam met die verstarde vorme 

ook die geloofsinhoud oorboord gooi, sal hy homself alleen moet ver

wyt omdat hy geweier het om die geskiedenis van die mense van sy tyd 

te lees. 

Solank die kerk (sinode, JV) die diversiteit van die religieuse be
lewing nie wil aanvaar nie, sal hy nooit 'n geloofstaal vind wat die 
jongmense kan verstaan nie. Want daar is soveel verskillende tipes 
jongmense, soveel verskillende ervarings, soveel maniere van lewe, 
soveel menslike verhale, dat geloofstaal wat daarop inspeel of daarna 
verwys nooit •n uniforme taal kan wees nie. En hoe kan die kerk 
(sinode, JV) God ter sprake bring as die sin van jongmense se lewens
ervaring, as hulle nie eers weet wat jongmense ervaar en hoe hulle 
lewe nie. Die oplossing vir die 11 taalprobleem 11 le waarskynlik daarin 
dat die kerk (ampte, JV) moet leer om die taal te praat wat in die 
daaglikse werklikheid sin maak en jongmense sal die ruimte gegun moet 
word om hulle ervarings en vrae kan leer verwoord in die taal van 
godsdiens. 

(vergeTyk 1:5, 8, 26, 43, 62, 110-111en126 oor die kerk se d1Tellll18 
om die evange 1 ie vertaa 1 te kry fo die e ietydse d1skoerse van 
ado Tessente) . 

7 Geloof het vir baie jongmense geen verband met spesifieke christelike 

inhoude of geloofswaarhede C'belief') nie, dit het vir hulle eerder 

te make met 'n basisvertroue en 'n geloof in die lewe, die wereld en 

die mens ( 11 faith 11
). 

Min adolessente het 'n teoretiese insig (verstaan) in geloofswaar
hede, -inhoude en tradisionele geloofsformuleringe ... ook die ge
loofskennis en -insigte wat aan adolessente as absolute waarhede 
deurgegee is (in kerklike onderrig, JV) interesseer hulle nie, want 
in hierdie fase van hul lewe ervaar hulle geloof hoofsaaklik as 'n 
belewing. Oaarom kry 'n mens dat jongmense dikwels sekere godsdiens
tige norme en waardes in hul lewe toepas, nie vanuit 'n bepaalde 
godsdienstige oortuiging nie, maar vanwee die sinvolheid en nut
tigheid daarvan. 

( vergeTyk 3:260-261 oor die s1nvraag by adoTessente). 
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8 Geloof, se jongmense, is iets heel persoonlik, heel uniek, iets wat 

jy self kies, bepaal en beleef. Gee ons die reg om te soek na wat 

geloof vir ons beteken. 

Die reg om self te kan bepaal waarin jy glo en op watter manier jy 
jou geloof beleef, is vir adolessente van fundamentele belang. Want 
geloof het vir hulle te doen met eie gevoelens en ervarings en nie 
met kerklike geloofsopvattings en praktyke nie. Waar jongmense vroeer 
verplig is om 1 n bepaalde geloofsopvatting en kerklike norme en prak
tyke te aanvaar, of sonder enige nadenke dit sondermeer aanvaar het, 
het hulle nou meer die vryheid om self te bepaal wat hulle glo en wat 
hulle as norm vir hul eie lewe wil aanvaar. Omdat die aanbod so ruim 
is en die sosiale werklikheid so kompleks, is dit vir jongmense baie 
moeiliker om 'n eie weg daarin te vind, daarom gebeur dat hulle ook 
maklik se hulle weet nie of hulle glo nie of wat hulle presies glo 
nie. Dit is nie noodwendig 'n aanduiding van 'n gebrekkige geloofs
belewing nie . wanneer jy soek na 'n nuwe verwoording en uitdruk
king gee van juu singewing, is dit eerliker en sinvoller as die van
selfsprekende godsdiensbelewings van vorige geslagte. Elke gelowige 
moet sy twyfel en vrae deurworstel, leer omgaan met pyn en vreugde, 
sekerheid en onsekerheid. Jongmense moet in vryheid hulle eie ge
loofsweg kan soek en die worsteling van geloof op hulle manier kan 
deurmaak. Dit korreleer met die individualistiese neiging (vergelyk 
1:34, 36-37) en verprivatisering van godsdiens (vergelyk 1:35) by jou 
postmoderne mense ... maar vorm terselfde tyd •n antitese met die 
neiging onder jongmense wat smag na groepsaanvaarding en groepsbe
trokkenheid (vergelyk 1:38 en die rol van portuurgroepe 3:298-305) 
... 'n tendens wat toegeskryf kan word aan die volwassewordingsproses 
waardeur adolessente gaan {~ergelyk 1:50-52). 

(vergelyk 3:308-318 oor adolessente se religieuse en morele ontwik
keling en 3:318-325 oor ge1oofsvo1wassenheid en spirituaTiteit tydens 
ado lessens ie) . 

9 Mense is vir jongmense geloofwaardig, nie vanwee hul teoretiese 

kennis of vanwee die waardigheid van hul kerklike amp of status nie, 

maar omdat hulle deur 'n geloofwaardige manier van lewe getuig van 

hu lle ge loof. 

Geloofwaardigheid van mense, is vir adolessente, wanneer iemand in 
sy/haar manier van lewe respek, aandag en bewoendheid kan wys vir 
medemense sonder om teenoor iemand te diskrimineer. Hulle het ook 'n 
groot bewondering vir mense wat bereid is om ter wille van ander ge
vestigde waardes en magstrukture aan te vat. Geloofwaardige mense is 
vir jongmense ook diegene by wie hulle aanvaarding beleef vir wie 
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hulle is, mense wat na hulle kan luister, hul standpunte kan respek
teer en begrip het vir hulle onmag en vrese. 

(verge Tyk 3:264, 268-269, 281-283, 287 en 298-305 oor die ro 1 van 
ouers en portuurgroep tydens ado1essensie, 3:298-305 oor die sosia1e 
ontwikke1fng van ado1essente en 3:308-325 oor die more1e en gods
dienstige ontwikke1ing tydens ado1essensie). 

10 Baie jongmense het hul geloof losgemaak van die dogmatiese geloofs

inhoude en kerklik-religieuse praktykke. Adolessente vra vrae oar 

God, maar hulle verwag geen dogmatiese antwoorde nie. Antwoorde wat 

hulle boei, is die persoonlike getuienis van mense wat in hulle eie 

lewe hul moeilikhede oorkom het deur geloof en wat daarin hulle be

sieling gevind het om te lewe. 

Omdat adolessente in die fase so min stabiele persoonlike verhoudinge 
en 'n veiligheid en geborgenheid ervaar, verstaan hulle nie as die 
kerk van 'n almagtige goeie Vader praat nie. Hulle soek 'n geloof wat 
hulle as individue met hul eie storie, hul eie behoeftes en eie nood 
kan help in hule alledaagse lewe en wat daaraan sin kan gee. 

(verge1yk 1:30-47 oor die inv1oed van modernisering op die.verwag
tinge en denkwyse van ado1essente). 

11 In die pastoraat (kerklike onderrig, JV) is geloofskommunikasie en 

geloofsbelewing belangriker as die deurgee van geloofskennis. Om ge

loofsbegeleiding te kan doen, vra dat daar op kleinskaal met jong

mense gewerk sal word. Sadat jeugpastores (kategete, JV) die verhaal 

van die jongmense met wie hulle werk kan leer ken in die persoonlike 

kontak met hulle in hul daaglikse lewe. Geloofskommunikasie vra om 

persoonlike verhoudings. 

In godsdiensonderrig speel die kognitiewe doelstellings wat bereik 
moet word, 'n belangrike rol ... kategese hou onder meer in dat 'n 
mens leerlinge vertroud sal maak met die christelike boodskap en 
getuienis van hulle eie geloof. Die probleem is dat jongmense die 
waarde wat die boodskap vir hulle het eers beoordeel as hulle weet 
wat die boodskap beteken. Maar 1 n pastor mag die ge loafs inhoud en 
etiese norm uit die Bybel en tradisie nie voorstel as 'n absolute 
s ingewingsmode l wat jongmense moet oorneem n ie • • . 1 n pastor kan 
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hoogstens kon111unikeer wat ge1oof vir hom/haar beteken, nie net ver
baa 1 nie maar vera 1 as • n ge Toofwaardige be Tewing van sy/ haar ge Toof, 
want daarin word die waarde en oortuigingskrag van die boodskap 
duide Tik. Pastoraa 7 imp Useer dat 1 n mens 1 n dia logiese verhouding 
aangaan met die mense wie jy wil versorg. Kommunikasie is 1 n uit
ruiling van gedagtes en gevoelens tussen twee (of meer) unieke 
persone wat 1 n onaantasbare vryheid, waardigheid en verantwoordelik
heid het. Egtheid is 1 n fundamentele voorwaarde vir elke ontmoeting 
en begeleiding. Geloof het vir adolessente te doen met my liefde, my 
studie, my kris is, my lewe, my vrese, my toekoms . . . as 1 n mens 
adolessente dan konfronteer met die kwesbare binnekant van die lewe, 
wat hulle op die soektog na hulself inspireer en uitdaag, het •n mens 
met geloof te doen. Daarom moet 1 n pastor die taal verstaan waarin 
adolessente hulleself uitdruk; begrip he vir die plek en omstandig
hede waarin hulle intense en diep ervarings het om daar die sin van 
die lewe te berde te bring ... maar dan op 1 n manier waarop hulle kan 
ervaar dat die begeleier effektief omgaan met sy/haar eie twyfel en 
onmag maar ook besield en entoesiasties oor sy/haar eie geloof is. 

(verge Tyk 1 :87-102 oor die noodsaak Tikheid van • n prakties-teo 1ogiese 
antropo1ogie, 1:102-111 oor •n pneumato1ogiese perpektief en 1:111-
118 oor •n prakties-teo1ogiese ekk1esio1ogie in die kerk se ge1oofs
kon111unikasie van die evange1ie aan jongmense. Verge1yk ook 2:219-222 
oor Firet se beskouing oor die pastora Te verantwoorde1ikheid om mense 
tot se1fstandige geeste1ike funksionering te bege1ei). 

12 Adolossente moet twee drempels in hulle lewe oorsteek, naamlik om tot 

aksie te kom en tot interaksie. En dit gebeur in verskillende fases. 

Die eerste fase kan omskryf word as 1 n katarsis of bevryding van 
spanning, remminge en onderdrukte emosies. 1 n Mens kan jouself nie 
van iets bevry waarvan jy nie bewus is nie. Oaarom moet die pastor 
die jongmense help om hul spanningsgebiede, eventuele blokkasies te 
ontdek en hu 11 e leer om met hu l verded i g i ngsmegan i smes, aan leg en 
kwaliteite dit te oorkom. In die tweede fase gaan dit om jongmense se 
selfaktualisering in terme van hul persoonlike funksionering as jong
mense. Namate jongmense se identiteitsgevoel sterker word en hulle 
meer selfstandig funksioneer, is hulle ook meer in staat om waarde
volle verhoudings aan te knoop. 

( verge1yk 3:289-291 oor die samevatting van teoriee oor ado1essensie 
en 3:325-328 oor die samevatting van fasette van vo1wassewording 
tydens ado1sessensie en 2:225-228 oor Fowler se teorie oor verski1-
1ende ge Toofsfases). 

Hoewel die navorsing van Stappaerts gedoen is in 1 n Wes-Europese konteks 

en veral in 1 n Rooms Katolieke milieu, is 1 n aspek wat herhaaldelik hier-
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in beklemtoon word ... hoe belangrik dit is, dat die kerk (sinode, JV) 

in sy kerklike onderrig na die jongmense in hul eie leefwereld moet 

luister en daar die vrae moet antwoord wat die jongmense vra, binne die 

persoonlike verhouding waarin hulle die misterie van godsdiens belewe. 

Uit 'n teologiese refleksie oor die huidige dilemma van kerklike onderrig 

in die Ned. Geref. Kerk, is die oortuiging van die auteur dat sinvolle 

vernuwing in kerklike onderrig gebore sal moet word uit die agogiese 

proses waarop die kerk (sinode) op 'n krities teologiese wyse relevant 

gaan funksioneer in die lewens(geloofs)konteks van elke gemeente (ver

gelyk 1:12-13, 2:164-166 en 4:335-343). 

Die krities belangrike vraag hierin, is natuurlik hoe hierdie vernuwing 

moet gebeur of gefasiliteer moet word ... 

1 Die sinodale benadering is basies vanuit 'n bepaalde pragmatisme, 

waarin dit gaan om 'n "praxis kritiese 11 benadering, sander om ook te 

vra na wat die teologiese (akademiese) aard van die probleem is (ver

ge lyk 1:7-8). Of 'n benadering vanuit 'n reflektiewe teologisering 

waarin elkeen betrokke reflekteer vanuit sy eie verwysingsraamwerk, 

vermoe en verstaan van praxis en teorie (vergelyk 1:11). Hierdie be

nadering help ongelukkig mee aan 'n al grater wordende irrelevansie 

van die oplossings waarmee die kerk (sinode) voor die dag kom. Want 

waar die teorie (geformuleerd of nie) voorrang bo praxis geniet, ont

staan 'n dogmatistiese werklikheidsvervreemding (status quo word ver

hef tot 'n ideologie) en netso mag praxis ook nie bo teorie voorrang 

geniet nie, want dit sou net meehelp om •n bepaalde status quo te 
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stabiliseer tot 1 n ideologiese praxis en die gevaar loop van 1 n onge

oorloofde pragmatisme (vergelyk 1:13-14, 115-116, 132). Daarom is die 

aanpasbaarheid van hetsy teorie of praxis by die status quo vir die 

kerk (sinode) dikwels belangriker as 1 n teologiese refleksie van 

teorie en praxis (vergelyk 1:3, 6, 7, 16, 29-30, 125 en 132) ... 1 n 

benadering wat gedoem is tot irrelevansie. 

2 In die huidige debat oar vernuwing in kategese word die teoretiese 

uitgangspunte hiervoor voorgeskryf in terme van bepaalde veranderinge 

wat of vanuit 1 n bepaalde pragmatisme of ideologisering van die 

status quo geformuleer word (vergelyk 2:161-166). Die leemte in hier

die benadering is dat daar nerens 1 n ideaalstelling of bedienings

model of - filosofie (teorie) oar kerklike onderrig (en kategese) ge

fomuleer. is in terme van wat met die vernuwing bereik wil word nie. 

Hier is in elk geval oak so 1 n verstrengelde teorie-praxis verhouding 

dat •n mens in die deurlees daarvan nie seker is wat vernuwe moet 

word nie ... die praxis se idee oar die teorie (status quo) of die 

teorie wat op 1 n sekere gewysigde manier by 1 n ge-antisipeerde praxis 

moet aanpas (vergelyk 2:164). 

3 Dis my oortuiging dat die moontlikheid van vernuwing in kerklike 

onderrig gesoek (gefasilteer) sal moet word in 1 n teologiese 

ref leksie oor die volgende aspekte van die teorie-praxis verhouding 

van kerklike onderrig: 

a Oar die relevansie van die verskillende teologiese benadering(s) 

(strominge) wat tans in die debat oar kategese vernuwing 1 n rol 
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speel of sondermeer veronderstel word (vergelyk 1:70-87). Na aan

leiding van wat die onlangse Algemene Sinode hieroor besluit het 

(vergelyk 2:161-164), is dit duidelik dat dit hoofsaaklik gedoen 

is vanuit 'n normatief-deduktiewe (konfessionele/diakonologiese) 

benadering wat handelinge in praktiese teologie op 'n normatiewe 

teologiese teorie wil baseer en wat dan aan sosiaal-wetenskaplike 

metodes 'n soort diensfunksie toeken. Hierdie benadering kom in 

die dialektiese teologie voor, wat die enigste weg van bemiddeling 

sien as gelee in die verkondiging van die Woord. Die probleem van 

die stroming is dat hulle so in die eksegese en dogmatiek van hul 

Woord-teologie vasval, dat hulle nooit by 'n hermeneutiese of 

empiriese deurdink van die teorie-praxis verhouding uitkom nie. 

Tipiese stellings wat deur die konfessionele benadering gemaak 

word is byvoorbeeld dat "die kerk prosedures en metodes moet be

dink waar l idmate gehe lp kan word" of 11 hoe dink l idmate oor die 

kerk en hoe ervaar hu l le die kerkbedien ing aan hu l le" (verge lyk 

1:1-10, 16-17 en 74-77). · 

b Die huidige sinodale besinning oor vernuwing in kategese gesien 

vanuit 'n korrelatiewe (vergelyk 1:77-81) en kontekstuele (verge

lyk 1:81-82) benadering het ook verdere eensydighede in die be

sinning uitgewys, soos byvoorbeeld dat daar vanwee die paging om 

kategese meer vanuit 'n opvoedkundige verwysingsraamwerk te be

nader (vergelyk 1:57 en 2:201), het kategese al meer 'n 11 skoolse 11 

benadering geword vanwee die interdissiplinere samewerkingspogings 

tussen opvoedkundige teoriee en teologie (vergelyk 1:66-67) met 

die gevaar van 'n al meer fenomenologiese benadering in terme van 
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katkisante se bio-fisiese en psigo-sosiale funksies (vergelyk 

1:88) en vanuit 'n bepaalde gereformeerde benadering gewerk met 

die eesydigheid van •n verbondsantropologie (vergelyk 1:93) in 

plaas van 'n prakties-teologiese antropologie of kommunikatiewe 

handelingsteoretiese benadering? Hierdie bepaalde gereformeerde 

benadering het die gevaar van 'n eensydige oorbeklemtoning van die 

mens se belewing van die monopleuriese verbondsverhouding in terme 

van 'n volkskerk eensydigheid waarin die mens •n passiewe pas

sasier word wat op allerhande (voor)regte begin aanspraak maak. 

Daarom het die verbondsperspektief altyd ook ander antropologiese 

insigte nodig (vergelyk 1:93-95) om mense as kommunikatiewe wesens 

te verstaan in die wedersydse verhoudinge en konteks(te) waarin 

hulle elke dag moet leer om met hulleself, hul medemens en God 

klaar te kom (vergelyk 1:96-102). 

c 'n Wesenlike beswaar teen kategese, is dat dit meestal slegs 'n 

uitleg en interpretasie van 'n bepaalde kerktradisie is. 'n Byna 

kritieklose, passiewe wyse van omgaan met die bestaande is, 'n 

opvoed om 1 ja 1 te se teenoor die bestaande, wat aanvaar en gehand

haaf moet word. Dit is so dat kategese •n intergratiewe en inter

pretatiewe funksie ten opsigte van kerktradisie, -norme en -ge

bruike het, maar kategese moet oak leiding kan gee en kinders (en 

adolessente) help om hul eie moontlikhede en standpunte te ontdek 

in 'n proses van emansipasie {bevryding). 'n Mens sou dit oak 

vormfngskategese kon noem, in die sin dat kategese dan daarop 

gerig is om almal betrokke te help om die werklike waardes van die 

lewe, veral oak eiewaardes, te ontdek waarop 'n mens se geloofs-
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lewe dan gebou kan word. Dit gaan dus ten diepste oor die geloofs

vormingsproses wat in kategese behoort plaas te vind (vergelyk 

2:143-146). Die waarskynlike rede vir hierdie eensydigheid in be

nadering kan wees die tipies gereformeerde benadering vanuit 'n 

bepaalde christologiese perspektief met 'n ampsbeskouing wat die 

gevaar loop om doketies te raak, daarom sal vernuwing hierin ge

soek moet word vanuit 'n pneumatologiese perspektief waar ver

houdinge in 'n gespreksituasie geskep word, 'n ontmoeting bewerk

stell ig word en 'n kommunikasienetwerk geweef word wat die kom

ponente van gevoel (affektief), rede (kognitief) en wil (konatief) 

inskakel by die groeiproses van die geloofsvolwasse mens (vergelyk 

1:102-111). 

d Adollesente se belewenis en manier van lewe in hul konteks speel 

.
1 n rol in hul persepsie en verwerking van enige kerklike onderrig 

waarmee hulle daarin te doen kry. Trouens 'n mens kan die lewens

sisteme waarbinne kinders lewe eerder as leerkontekste definieer. 

Hulle leer met ander woorde nie net gedrag aan en doen slegs ken

nisinhoude op nie, maar die konteks waarin hulle leer, be1nvloed 

hoe hulle leer om te leer. En as die kerk (sinode) hierdie wyere 

konteks nie verstaan nie, sal verfyning van enige opvoedings

prosesse of beter kurrikulum geen verskil maak nie. Wat bedoel 

word met so 'n wyere konteks is dat •n kind leer om soos •n ge-

lowige op te tree tussen ander gelowiges. Die kuns van kerklike 

onderrig le dus in die vermoe of manier om 'n kind so op te voed 

dat hy I sy geestelik selfstandig binne elke leer(lewens)konteks 

sal kan funksioneer. Daarom is dit die oortuiging van hierdie 
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proefskrif dat vernuwing in kerk like onderrig deegl ik bestuur 

(gefasiliteer) sal moet word vanuit 'n verstaan van die prosesse 

van verandering in die konteks van 'n gemoderniseerde (en 

pluralistiese) samelewing wat al meer gedemokratiseerd en mondig 

funksioneer. Jy kan nie vanuit die teologie outoriter wil optree 

in 'n samelewing wat geken wil word en wat wil saampraat nie 

(vergelyk 1:30-46, 2:185-192). 

e Met die oog op vernuwing in kategese sal oak besin moet word oar 

die geloofsvolwassenheiden spiritualiteit, in die geval van hier

die studie dan spesifiek, oar die van adolessente. En dan veral 

oar die ontwikkeling (fasilitering) van geloofsvolwassenheid en 

spiritualiteit deur middel van kerklike onderrig. Binne kerklike 

onderrig, word geloof beskou as die eiesoortige instrument waar

deur die kerklike onderrig sowel toegang tot die adolessent verkry 

as insig oor die saak waarom dit gaan: die bemiddeling van die 

heilswaarheid en dit is dan niks anders as 'n geloofsontplooiing 

en ge loofsgroe i met die oog op sp ir itua Ute itsontwikke ling en die 

hantering van die s invraagstuk b inne die praktyk van e lke dag n ie. 

Geloofsvolwassenheid is onlosmaaklik verweef met die prosesse van 

geloofsontwikkeling asook geloofsvorming en kategese, omdat elke 

mens in 'n geloofsgroeiproses is {vergelyk 3:318-325). 

f Gegewe al die variasie en dikwels uiteenlopenheid in die verskil

lende diskoerse oor kerklik onderig (teorie, praxis, akademies) 

is die oortuiging waartoe in hierdie studie gekom is dat die ant

woord vir die dilemma van kerklike onderrig gesoek sal moet word 
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in die vernuwing van kerklike onderrig ... maar dan vernuwing wat 

gesoek word in die bepaalde bedieningsmodel waarvolgens elke ge

meente funksioneer (of behoort te funksioneer). 'n Oplossing wat 

gesoek sal moet word in die prosesmatige vernuwing van gemeente

bou. In die dilemma van kerklike onderrig funksioneer die teen

stelling tussen die insig van 'n gemeente in wat kerkwees (kerk

like onderrig, JV) vir hulle beteken (hermeneuties) en die huidige 

praktyk van die betrokke gemeente (empiries), wat lei tot die 

noodsaak vir vernuwing (strategie). Dit is juis die spanning wat 

uit hierdie teenstelling spruit wat lei tot die motivering by 'n 

gemeente (en sinode) om te verander. En in die veranderingsproses 

(gemeentebou in praktyk) speel die ontwikkeling van 'n eie be

d i en i ngsmode l vi r 'n gemeente 'n r i gt i nggewende ro l (verge l yk 

4: 343:-362). 'n Gemeente se bed ien ingsmode l word dus geformu leer 

in terme van beginselriglyne waarvolgens die gemeentelike lewe 

gereel en gerig word. Dit bied 1 n filosofiese grondslag vir be

planning en organisasie van werksaamhede van die gemeente binne 

sy eie situasie. Die benutting van die insigte van strategiese be

planning en -denke in die ontwikkeling van 1 n bedieningsmodel vir 

'n gemeente, moet altyd vanuit 'n teologies-kritiese refleksie ge

doen word ... sodat die inherente beperkinge van strategiese be

planning, soos ingeboude kompetisiegees, oormoed en optimisme, 

soeke na korttermyn resultate vir langtermyn leerproses, nie die 

teologiese karakter van gemeentebou bedreig nie (vergelyk 4:362-

369). 

Na alles gese is, is Nel miskien reg as hy poneer dat vernuwing 'n proses 
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is wat eerder op 1 n ewolusionere as rewolusionere manier behoort plaas 

te vind. Want vernuwing in terme van groei, volwassewording, rypwording, 

selfstandige geestelike funksionering, lei noodwendig tot sekere ver

anderingsprosesse. Die vernuwing van •n gemeente word nie van die proses 

self of van die fases waarvolgens dit verloop, verwag nie. Vernuwing kom 

van God. In die proses van vernuwing moet dus rekening gehou word met hoe 

jy in die gemeente die vernuwing waarmee God reeds besig is en gaan wees, 

begelei, wat dan sekere veranderinge tot gevolg kan he (Nel 1993:115-

125). Hiermee dan te probeer se dat die vernuwingsproses eintlik met 

teonome resiprositeit te make het (vergelyk 1:109-111). 
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