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Psalm 84 

Vir die koorleier: met musiek. Van die Koragiete. 'n Psalm. 

Hoe lief het ek u woning, 
Here, Almagtige! 

Ek versmag na verlange 
na die tempel van die Here; 

met alles wat ek is, wil ekjubel 
oor die lewende God. 

Selfs 'n mossie het 'n nes 
en 'n swaeltjie 'n plek vir haar kleintjies 

daar by u altare, 
Here, Almatige, 

my Koning en my God! 

Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is: 
hulle hou nie op om Ute prys nie. 

Dit gaan goed met mense 
wat hulle krag in U vind 

en graag na u tempel toe gaan. 
Vir hulle gaan daar fonteine oop 

wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek 
en die vroee reens sy seeninge bring. 

Keer op keer ontvang hulle nuwe krag 
totdat hulle voor God in Sion verskyn. 

Here, almagtige God, hoor my gebed, 
luister tog, God van Jakob! 
Sien tog om na die koning, 

ons beskermer, o God; 
hou u gesalfde onder u sorg. 

Waarlik, een <lag in u tempel is beter 
as duisend daarbuite. 

Ek staan liewer by die drumpel 
van die huis van my God 

as om te woon in huise sonder God. 

Die Here God is ons krag 
en ons beskerming, 

die Here gee genade en eer, 
Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. 

Here, Almagtige, 
<lit gaan goed met die mens 

wat op u vertrou! 
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Mister God is different. You see, 

Fynn, people can only love outside and 

can only kiss outside, 

but Mister God can love right inside, 

and Mister God can kiss you right inside, 

so it's different. 

Mister God ain't like us; 

we are a little bit like Mister God, 

but not much yet. 

(Uit: Mister God, this is Anna, Fynn, Glassgow: Collins) 

Vir Su-Elna en Deretha ••• 
wat nog so baie kere in so baie 

kontekste vir God 
sinvol moet ontmoet! 



The Forming of Liturgy in Changing Times 

The forming of liturgy in the Dutch Reformed Church is in a crisis. The current context 

demands new liturgies in order to facilitate meaningful communication between God and His 

children. The problem is that no healthy practice of liturgy forming exists and more decay 

than change takes place. Therefore, the need exists for a workable theory for liturgy forming 

which can be used in the forming of a justified liturgy. 

In this study a theory and liturgies are worked out which takes the liturgy forming through the 

centuries into account. The theory, which is known as the three resources theory, is a 

dynamic theory in which the energy resources are placed in interaction with one another in 

order to form new liturgies. The three energy resources are the Bible, the tradition and the 

context. These three resources are focused on an eschatological focus point in the future. 

The Bible as energy resource especially has authority since it contains the worship style and 

example of Jesus Christ. The tradition exists of the narrative off liturgy forming through the 

centuries. The tradition offers a treasure of examples, which can be used for liturgy forming 

in the current context. The current context forms an integral part of the liturgy forming 

process. The post-modernism, the remains of the modernism, globalisation, the 

transformation process in South Africa and the modem developments in the human sciences 

are all forces which influence the liturgy forming process indirectly. These energy circles are 

placed in interaction with one another, new justified liturgies are formed which makes 

meaningful communication between God and His children possible. The investigation on 

liturgy forming in 13 various congregations in England and South Africa indicated that, 

where one or more of the energy resources is neglected, responsible energy forming does not 

take place. The current context requires that modem liturgy should emphasize symbols, 

emotion and dialogue. More love should also be shown during services. 

Strike words: liturgy forming, theory for liturgy forming, liturgy forming in context, new 

liturgies, Eucharist services, service renewal, service congregation involvement, services, 

post-modernism in services. 



Liturgievorming in veranderende tye 

Die liturgievorming van die Ned Geref Kerk is in 'n krisis. Die huidige konteks stel nuwe 

eise aan die liturgie wat vra vir nuwe liturgiee om die kommunikasie tussen God en Sy 

kinders sinvol en betekenisvol te fasiliteer. Die probleem is dat daar nie 'n gesonde praktyk 

van liturgievorming bestaan nie en dat meer verval as verandering plaasvind. Daar is dus 'n 

behoefte aan 'n werkbare teorie vir liturgievorming wat gebruik kan word in die vorming van 

verantwoorde liturgie. 

In hierdie studie word 'n teorie en liturgiee uitgewerk wat die werkende energiebronne in 

liturgievorming deur die eeue in ag neem. Die teorie, wat bekendstaan as die drie

bronneteorie, is 'n dinamiese teorie waarin die energiebronne in wisselwerking met mekaar 

geplaas word vir die vorming van nuwe liturgiee. Die drie energiebronne is die Skrif, die 

tradisie en die konteks. Hierdie drie bronne word gefokus op 'n eskatologiese fokuspunt in 

die toekoms. Die Skrif as energiebron is veral gesagdraend omdat dit die aanbiddingstyl en 

voorbeeld van Jesus Christus bevat. Die tradisie bestaan uit die verhaal van die 

liturgievorming deur die eeue waar die drie energiebronne telkens in wisselwerking met 

mekaar was. Die tradisie bied 'n skatkis van voorbeelde waaruit geleen kan word vir 

liturgievorming in die huidige konteks. Die huidige konteks is 'n integrale deel van die 

liturgievormingsproses. Die Postmodemisme, die reste van die Modemisme, globalisering, 

die oorgangsituasie in Suid-Afrika en hedendaagse ontwikkelinge in die menswetenskappe is 

almal kragte wat indirek inwerk op die liturgievormingsproses. Slegs wanneer die 

energiesirkels in wisselwerking met mekaar geplaas word, word verantwoordelik nuwe 

liturgiee gevorm wat sinvolle kommunikasie tussen God en sy kinders bewerkstellig. Die 

ondersoek na die liturgievorming in 12 verskillende gemeentes in Engeland en Suid-Afrika 

het aan die lig gebring dat waar een of meer van die energiebronne verwaarloos word, 

verantwoordelike vorming nie plaasvind nie. 

Die huidige konteks vra dat byderwetse liturgie meer klem op simbole, emosie en dialogiese 

kommunikasie sal plaas. Liturgie sal ook moeite moet doen om meer liefde oor te dra in die 

eredienste. Ter wille van die fasilitering van 'n dieper spiritualiteit kan die liturgie van die 

Ned Geref Kerk spesifieke liturgiese elemente en -houdings gaan leen by antler spiritualiteite 

en so sy eie liturgie verbreed. 

Dit bly 'n haalbare uitdaging om voortdurend verantwoordelik liturgie te vorm indien die 

Skrif, die tradisie en die konteks as energiebronne in wisselwerking met mekaar geraadpleeg 

word en gefokus word op die eskatologiese. 
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HOOFSTUK 1 

METODOLOGIESE ORIENTASIE 

It is widely accepted today, in all the sciences (natural as well as social), that total 

objectivity is an illusion and that knowledge belongs to a community and is 

influenced by the dynamics operative in such a community. 

(Bosch 1991 : 85) 

Om kerk te wees beteken om nie met kits- of pasklaar antwoorde tevrede 

te wees nie, maar om voortdurend aan die soek, weeg en herbesin te bly. 

(Deist 1998 : 59) 

1.1 Inleiding 
Studie wat as 'n volwaardige akademiese studie wil staan, moet funksioneer binne 'n 

bepaalde wetenskaplik-teoretiese raamwerk. Die metodologiese uitgangspunte moet ook 

duidelik uitgespel word ten einde 'n wetenskaplike/prosesmatige studie daar te stel. In hierdie 

hoofstuk word die paradigma verduidelik waarbinne gekies word om hierdie studie te doen in 

die praktiese teologie as 'n kommunikatiewe handelingsteorie in diens van die evangelie. 

Die verduideliking word gedoen onder die indeling van metateorie, basisteoriee en 

praktykteorie. Dit lei dan tot die metodologiese uitgangspunte wat uitloop op die 

probleemstelling en die navorsingsontwerp. 

1.2 Metateorie 
Die studie oor die handelinge in die erediens word in die vak liturgiek ondemeem wat weer 'n 

subdissipline is van die praktiese teologie. 

Die praktiese teologie sien homself die afgelope dekades as 'n handelingswetenskap. 

Dit is op die spoor van Zerfass (1974), Firet (1978), Heitink (1993) en Pieterse (1993). Kyk 

mens vanuit die hoek van die aard van die Christelike geloofsgemeenskap, pas dit eintlik 

goed. Veral as die basiese bestaanswyse van die gemeenskap, kommunikasie is. God (soos in 

die Bybel vergestalt) kommunikeer deur die eeue met die mens, stuur later Sy seun as die 

Logos en die mens antwoord terug deur sy lewe saam met ander asook diens voor en vir God. 

Verder lei die Gees van God ook die mens verder in die daaglikse lewe voor God en voor 

mekaar. 

Die begrip handelingswetenskap kom die eerste keer by die Duitser H Schelsky voor wat in 

1963 aandui dat die sosiale wetenskappe hulself van die geesteswetenskappe bevry het. 

Krause gebruik dit eerste in 1967 in die praktiese teologie. Daama sou Firet dit in 1970 

gebruik en Zerfass in 1974 (Pieterse 1993:108). Ten opsigte van die begrip 

handelingswetenskap sluit die praktiese teologie veral by die sosiale wetenskappe aan. As 

teologiese wetenskap is die praktiese teologie dan verbind met die teologie as geheel, maar as 

Bladsy I 



handelingswetenskap word die paradigma en metodologie aan 'n ander vakgebied ontleen 

(Kloppers 1997:2). 

Rolf Zerfass het in 1974 die wending in die paradigma aangekondig. Volgens horn is die 

praktiese teologie se uitgangspunt die beskrywing van 'n konkrete, as reel onbevredigende, 

praxis. Om die situasie net vanuit die kerklike tradisie te ondersoek, sal tot geen verbetering 

lei nie. Die praxis moet met behulp van die sosiaal-wetenskaplike instrumentarium ondersoek 

word. Die situasie en die tradisie moet dan ook met mekaar in gesprek tree. 

H Peukert het in 1976 in 'n diepgaande bespreking met Habermas die moontlikhede 

oopgemaak vir die teorie van kommunikatiewe handelinge wat vir die teologie bruikbaar kon 

wees (Pieterse 1993: 1 ). Volgens Peukert is die geloof in sigself praxis, wat as konkrete 

kommunikatiewe handeling God vir andere toon (Kloppers 1997:3). Firet (1980) vul die 

begrip handelingswetenskap s6 dat die praktiese teologie nie net besig is met die handelinge 

van die mens in die algemeen nie, ook nie net met die handelinge van die gelowige in <liens 

van God in die algemeen nie, maar met die handeling wat gerig is op die aktualisering en 

onderhouding van die verhouding tussen God en mens, mens en God (Heitink 1993:128). 'n 

Handeling is volgens Van Geulen (Heitink 1993:125) "n doelgerichte bezigheid, intentionele 

en bezig verwerklijking van doelen door het inzetten van middelen in een waargenome 

situatie'. Handelinge staan egter altyd in 'n bepaalde maatskaplike konteks en is onder 

kontrole van een of ander intervensie (Heitink 1993: 125). 

Dus, alhoewel die paradigma verskuif het, is die praktiese teologie steeds besig met die saak 

waarom dit in die teologie gaan, naamlik: die van die evangelie van Jesus Christus. Dit gaan 

spesifiek oor die kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus in verskillende situasies. 

In die studie, spesifiek in die erediens. 

Pieterse (1993:5) formuleer die metateorie as 'kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie'. In <liens van die evangelie gaan dan op spoor van Firet spesifiek oor die 

aktualisering en onderhouding van die God-mens verhouding (Heitink 1993:128). 

Heitink ( 1993: 105) definieer praktiese teologie as 'de empirisch-georii!nteerde theologische 

theorie van de bemiddeling van het christelijk geloof in de praxis van de moderne 

sameleving'. Met empiries-georienteerde teorie bedoel Heitink 'n praktiese teologie wat die 

ervaringswereld van die mense in die kerk en samelewing - die empiriese gegewens - ernstig 

opneem. 

Die objek van die praktiese teologie is die geloofservaringe en geloofshandelinge van 

Christene (Pieterse 1993:41). In die geskiedenis loop daar duidelik twee lyne wat die 

beoefening van teologie betref. Die een lyn loop op die spoor van Thomas van Aquinas 

(1224-1323) en die ander op die van Augustinus (354-430nC). Die Aquinaslyn argumenteer 

dat teologie te make het met beide spekulatiewe en praktiese dinge, maar dat dit meer 'n 

spekulatiewe as praktiese aard het. Dit kom van Aquinas se tweedeling oor die modi van 

kennis, naamlik: die kennis van bo en die kennis van onder (Kling 1994:110). Teologie het 

dan meer met God te doen as met menslike handelinge. Sy Summa Theologiae handel oor 

God en sal hoogstens hier en daar raak aan die mens. 
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Vandag is daar vir die navolgers van die lyn net een ware teologie en dit is die sistematiese 

teologie. 

Die antler lyn is in navolging van Augustinus wat die teologie sien as 'n vak met 'n praktiese 

kerugmatiese en heilsmatige bedoeling (Pieterse 1993:41). 

Luther en Calvyn volg hier die benadering en veral Calvyn sien die menslike handelinge as 

die reaksie op die werk van God as deel van die dankbaarheid. 

Dus is die objek met antler woorde 'n praxis (Pieterse 1993:41), spesifiek die praxis van die 

kommunikatiewe handelinge op die voetspoor van Habermas. Die doe! van die praktiese 

teologie is dan volgens Heitink (1993: 127) nie net om te beskryf en te verklaar nie, maar om 

ook die werklikheid te verander en te bei'nvloed. 

V olgens Burger (Pieterse 1993: 104) se navorsing, is daar in Suid Afrika drie moontlike 

benaderings wat gevolg word in die praktiese teologie naamlik die diakonologiese 

benadering, die handelings-wetenskaplike benadering en die kontekstuele benadering. Die 

diakonologiese benadering bestudeer die Woord van God as die enigste Kenbron vir die 

praktiese teologie. Hierdie is 'n post-Kuyperiaanse benadering waarin die vak op induktiewe 

wyse bedryf word as teoretiese teologisering met die oog op die praktyk. Met antler 

vakdissiplines word daar net op 'n multidissiplinere wyse omgegaan (Pieterse 1993:104). In 

die handelings-wetenskaplike benadering word uitgegaan vanuit die Koninkryksperspektief 

Die visie is nie meer net op die kerklike diakonia gevestig nie, maar vanuit die 

koninkryksperspektief kom die samelewing nou in sy breedste sin in die visier. Die kerk 

word nou as deel van die samelewing gesien. Op die wyse kan die konkrete praktyk en die 

konteks van die samelewing waarin die kommimikatiewe handelinge in <liens van die 

evangelie plaasvind, in berekening kom (Pieterse 1993:107). Hierdie benadering het volgens 

Pieterse ( 1993: 109) veral 'n paar groot winspunte waaronder die grootste die 

wetenskaplikheid van die vak is asook die teorie-praxisprobleem wat oorkom word. Die 

tradisionele siening van wetenskaplike teorievorming en die meer pragmatiese 

handelingsgerigtheid word hier omspan sodat wetenskap 'n konkrete handeling kan wees. 

Die verhouding met die antler vakdissiplines is dan ook intra-dissipliner. Daar kom 'n 

klemverskuiwing in die sin dat dit nie meer net die ampsdraers en ampte is wat deur die 

praktiese teologie bestudeer word nie, maar menslike handelinge word nou die studieveld. 

Elke gelowige word nou as subjek van kerklike handelinge beskou. Die kontekstuele 

benadering sluit aan by die teologiese perspektief van solidariteit met die armes, verdruktes 

. en gemarginaliseerdes (Pieterse 1993: 119). Alhoewel al die benaderings winspunte het, wil 

die studie aansluit by die handelings-wetenskaplike benadering met die veronderstelling dat 

dit God is wat eerste handel en die mens wat dan hierop antwoord. 

In die vorming van liturgiese handelinge speel die Skrif 'n kardinale rol, maar s6 ook die 

huidige situasie van die mens en die samelewing waarin hy leef asook die geskiedenis waarin 

die liturgie oorgelewer is. [Die tradisie is die geskiedenis waarin die Skrif en die situasies van 

liturgievorming plaasgevind het. Die vorming vind heeltyd plaas in die spanningveld tussen 

Skrif en konteks.] S6 word die moontlikheid geopen waar praktiese teologie bedryf kan 
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word waar teorie en praktyk, Woord en werklikheid in 'n bipolere spanningseenheid op 

mekaar betrek kan word (Pieterse 1993:108). Heitink (1993:27, 164) praat van praxis 1 en 

praxis 2. Praxis 1 is die bemiddeling van die christelike geloof en praxis 2 die konteks 

waarin die bemiddeling plaasvind, naamlik: die modeme samelewing. Dis binne hierdie 

samelewing waar die kerklike godsdienstige handelinge afspeel. Praxis 1 en 2 is voortdurend 

op mekaar aangewese. Dis belangrik om egter te besef dat praxis nie bloot praktyk is nie, 

maar teorie-gelaaide praktyk. Die twee is altyd met mekaar in bipolere spanning. Heitink 

( 1993: 151) verduidelik dat daar altyd 'n wisselwerking tussen die twee moet wees. Die 

praktiese teologie se vertrekpunt is die situasie. Die ervaring wat mense opdoen word die 

praxis genoem. Dit word dan deurdink vanuit die teologiese uitsprake wat die teorie genoem 

word. 

Baie keer is dit so dat die teorie nie meer oortuig nie. Dit is wanneer kritiese vrae gevra word 

aan die teorie, of aan die Bybelteks self of die manier van lees van die teks. Soos 

byvoorbeeld in die krisis wat sedert die sestigerjare deur lidmate van die Rooms-Katolieke 

kerk beleef word rondom die gebruik van kontrasepsie (Lodge 1980:88). In hierdie studie is 

dit die liturgiese handelinge aan wie vrae gevra word, spesifiek vanuit die konteks. 

Volgens Pieterse (1993:174) kan daar nooit 'n teorielose praxis wees nie. Trouens, die term 

praxis kan omskryf word as die praktyk waarin die teorie bewustelik krities gereflekteer word 

(Pieterse 1993:53). Die twee moet altyd met mekaar in gesprek tree sodat die praktyk weer 

nuwe vrae aan die teorie stel en andersom. S6 groei die teorie. Dit is juis ook die taak van die 

praktiese teologie om by 'n verruimde nuwe praxis en teorie uit te kom wat in diens van beter 

kommunikatiewe handeling staan. Pieterse ( 1993: 17 5) beskryf praxis 1 as die teoretiese 

oorsprong in die teologiese oorlewering of teologiese verstaan aangaande 'n spesifieke praxis. 

Hierdie bestaande teorie moet na sy konsepte ge-analiseer word. Daama volg 'n analise van 

die situasie. Die bevindinge word dan in kritiese en kreatiewe interaksie gebring met die 

denkproses van die ondersoeker. Hieruit, verryk met die teologiese refleksie en die huidige 

konteks, kan 'n nuwe prakties-teologiese-teorie ontwikkel word. Dit het dan weer op sy beurt 

'n nuwe gewysigde praxis 2 tot gevolg. 

1.3 Basisteoriee 
In lyn met bogenoemde metateorie, pas 'n hermeneuties-kommunikatiewe benadering wat as 

een van die basisteoriee funksioneer. Twee verdere teoriee wat belangrik is vir die studie, is 

die pneumatologiese begronding van die kommunikatiewe handelinge en die antropologiese 

insigte in die handelinge. Die teoriee word nou kortliks bespreek in lyn met die relevansie vir 

die studie. 

Die hermeneuties-kommunikatiewe benadering 

In die hermeneuties-kommunikatiewe benadering gaan dit oor die verstaan van die 

handelinge van die gelowiges wat dialogies geskied. Hierdie twee sake skuif soos sirkels 

oormekaar as daar gevra word na bemiddeling wat die Skrif in die huidige situasie kan bring. 

Dit plaas die saak van verstaan en kommunikasie op die tafel. Die hermeneutiese- en die 

kommunikatiewe perspektiewe word onderskeidelik hanteer met inagneming daarvan dat die 
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twee sirkels interaktief oormekaar skuif en so die hermeneuties-kommunikatiewe benadering 

vorm. 

Die hermeneutiese stroming 

In die hermeneutiek gaan dit om die verstaan deur die interpretasie van tekste en handelinge 

wat integraal deel is van die praktiese teologie as handelingswetenskap Heitink ( 1993: 17 5). 

Die sentrale vraag vir die praktiese teologie vandag is na die bemiddeling tussen tradisie en 

ervaring. Hoe kan die Bybelteks uit die verlede, wat binne 'n bepaalde konteks 'n heilsame 

werking gehad het, binne die verstaanshorison van vandag, as vertroostend en bevrydend 

ervaar word en as inspirasiebron vir hedendaagse handelinge en lewe dien? En hoe kan dit 

bestudeer word? Die hermeneutiese benadering bied antwoorde op die vraag. 

Die hermeneutiese stroming in die wetenskapsfilosofie het sy oorsprong by die opvattinge van 

Wilhelm Dilthey ( 1833-1911 ). Hy bestry Auguste Comte se positivisme wat streef na sekere, 

geverifieerde en empiries verkree kennis. Dit bou net op empiriese ervaring wat weer aan die 

empiriese werklikheid gekoppel is. Volgens Dilthey kan die werklikheid van die menslike 

ervaring en handelinge alleen volledig bestudeer word deur die bedoelinge, waardes en 

intensies wat agter die handelinge van individue le, te bestudeer. Hermeneutiek is dus die 

studie van hierdie verstaan deur interpretasie (Pieterse 1993:72-73). 

Edmund Husserl (1859-1938) was die grondlegger van die fenomenologie wat die bewussyn 

as uitgangspunt het. Die mens het 'n aktiewe aandeel in die werklikheid wat om horn is. Die 

sosiale werklikheid word voortdurend deur mense geskep en herskep (Pieterse 1993:76; 

Berger 1969: 16). Hierdie metode binne die interpretatiewe benadering het nuwe wee 

oopgemaak vir nuwe soorte ondersoeke deur die praktiese teologie. Dit hied 'n metodiese 

weg binne die hermeneutiese benadering waarmee tekste, waardes en intensies, 

geloofservaringe en geloofshandelinge ondersoek kan word. 

Hans George Gadamer (Pieterse 1993:82) vra nie meer hoe kennis uit die leefwereld getoets 

kan word nie, maar hoe 'n mens uit die tradisie kan leer. Verstaan word dan vir horn as 

dialoog gesien. Waarheid word ontdek wanneer ons in 'n egte ontmoeting met die verlede 

tree. Vanwee die eindigheid van ons bestaan en ons kennis, is dialoog die enigste weg na die 

waarheid. Die verstaansproses geskied so dat 'n mens jou vooroordele produktief in die 

hermeneutiese heen en weer span. 'n Mens kan nie neutraal met die tradisie omgaan nie. Die 

voorveronderstellings van jou leefwereld speel dus bewustelik 'n rol in die verstaansproses. 

Ons verstaan van die tradisie word dan altyd bepaal deur die horison van ons eie tyd en 

situasie. Vorige kennis, ervarings en idees vorm ons verstaanshorison. Omdat daar 'n afstand 

bestaan tussen die teks wat ge'interpreteer moet word en die vertolker, moet die horison van 

die teks ook in ag geneem word. Eers wanneer daar 'n versmelting van die verstaanshorison 

van die teks en die van die vertolker plaasvind, word verstaan moontlik. So word historisiteit 

as hermeneutiese beginsel erken. Daar ontstaan dus 'n hermeneutiese sirkel tussen teks en 

vertolker, verlede en hede. Hede en verlede moet egter op gelyke voet met mekaar gestel 

word. Die tradisie het dan 'n dinamiese werking in die hede. Verstaan is egter nooit finaal 
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nie, maar 'n voortdurende proses. Die insigte wat uit hierdie verstaansproses kom, moet 

prakties toegepas word. Praktiese toepassing is volgens Gadamer 'n wesenselement van 

verstaan (Pieterse 1993:83). Ons eie verstaan moet egter altyd intersubjektief getoets word 

aan die verstaan van antler om na te gaan of 'n bepaalde uitspraak tot ooreenkoms kan lei. 

Vanwee die afstand tussen teks en vertolker, moet daar ook 'n vorm van oorlewering bestaan. 

Dit vind plaas in die tradisie. Volgens Gadamer staan die hoarder dus nooit los van die 

tradisie nie en vorm trouens die tradisie verder (Kloppers 1997:75). 

Paul Ricoeur poog om 'n brug te bou tussen die interpretasie van tekste en die interpretasie 

van die sosiale werklikheid. Singewende handeling is die sleutelbegrip volgens horn. Hy 

werk binne die paradigma van teksinterpretasie wat vir die praktiese teologie as 

handelingswetenskap nuwe moontlikhede ontsluit, omdat die wetenskap poog om 'n brug te 

slaan van teks (Skrif en tradisie) na die handeling (praxis van die bemiddeling van geloof) 

(Koppers 1997:7). 

Hy le klem op die outonomie van tekste in die sin dat 'n teks 'n eie lewe het en sy betekenis 

nie in die eerste plek afhanklik is van die outeur en sy omstandighede nie. Die betekenis van 

die teks moet inherent aan die teks gesien word. Hiermee verbreek Ricoeur die hermeneutiese 

sirkel waarin die leser se subjektiwiteit nie verbreek kan word nie. Hy doen dit deur die 

verklaring van die teks by te bring. Hy le die verband tussen die metodologie van 

teksinterpretasie en menslike handelinge deur menslike handelinge as analoog op die teks op 

te vat. Handelinge het net soos tekste neerslag in duursame vorm. Gesproke kommunikasie 

word vasgele in skrif. Handelingskommunikasie word vasgele in duursame sosio-kulturele 

strukture. Die neerslag van menslike handelinge vorm sosiale patrone. Hierdie sosiale 

patrone kan as 'dokumente' geYnterpreteer word. Betekenisvolle menslike handelinge het, 

soos tekste, betekenis na die moment van handeling (Pieterse 1993:87). Hierdie tekste kan 

egter deur enigiemand gelees word. Soos wat mens 'n dokument met behulp van 

struktuuranalise interpreteer, kan menslike handelinge ook s6 geYnterpreteer word (Heitink 

1993:155). 

Wanneer menslike handelinge as teks ter sprake 1s, kan op vier kenmerke gewys word 

(Kloppers 1997:8-9): 

• Die fiksering van 'n handeling: 'n Betekenisvolle handeling kan net so ge

objektiveer word as 'n teks. 'n Handeling het ook tydelike status. Dit het 

spesifieke betekenis wat deur interpretasie vasgestel kan word. 

• 'n Handeling genereer 'n eie betekeniswereld. 'n Belangrike handeling genereer 

betekenisse wat in antler situasies geaktualiseer kan word. In die religie is daar 

baie sulke voorbeelde van groot kultuurprodukte wat in nuwe situasies en in antler 

plekke weer geaktualiseer kan word, byvoorbeeld liedere, gebede, sakramente, 

kategesemateriaal, belydenisse en ook liturgiese handelinge. 'n Grondliggende 

kenmerk van groot kultuurwerke is die generering van betekenisse wat nie met die 
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historiese voorwaardes saamval waarbinne <lit ontstaan het nie. Hierdie werke 

produseer 'n betekeniswereld wat in die handeling self berus. Liturgiese 

handelinge kan dus binne 'n bepaalde erediens op 'n bepaalde plek spesifieke 

betekenis en funksie genereer. 

• Menslike handelinge is 'n oop werk wat vir universele interpretasie oopstaan. Die 

bepalers van menslike kommunikasie is nie slegs tydgenote nie, maar potensieel 

alle toekomstige geslagte. 

• Handelinge het struktuur. Elke betekenisvolle handeling het 'n aanvangsituasie, 'n 

doelrigting, 'n handelingsplan, 'n prosesmatige gevolg en 'n terugkoppeling op die 

gestelde doel. 

Volgens Heitink ( 1993: 154-159), moet die volgende vrae gevra word om insig m die 

struktuur te kry: 

• Nie doen wat: (ten opsigte van wie)? 

• Wie doen wat: waarorn/waarvoor? 

• Wie doen wat: waar/wanneer? 

• Wie doen wat: hoe/waartoe? 

Figuur 1: Handelingstruktuur (Heitink 1993:159) 

Wie doen wat? 

Daar is twee moontlikhede: In die eerste plek kan <lit dui op die doen as handeling. Die 

interpretasie sal hier fokus op die begrip van die aksie. Die tweede moontlikheid is die doen 

as sosiale verskynsel. Die interpretasie sal hier fokus op selfstandige geheel. Die handeling 

word dan beskou as deel van die handelingsisteem. Hier sal <lit verklaar word met metodes 

vergelykbaar met 'n struktuur-analise om so tot betekenis te kom. 

Die vraag ten opsigte van wie is 'n komplekse vraag. Dit is die identiteitsvraag. Dit gaan hier 

om die waarheid en juistheid in die verhouding met waaragtigheid. 

Wie doen wat: waarom/waarvoor? 
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By die waarom vraag handel dit oor die intensionele aspek van die handelinge. Hier is die 

intensie en die motivering belangrik. Intensie dui op die saak aan die orde en motivering dui 

op die persoonlike betrokkenheid. 

In die lig van die inhoudelike betekenis van 'n teks of handeling, raak die verbinding van wat 

en waarom die waaroor. Die waaroor verwys na die referensiele aspek van die handeling. 

Ricoeur noem dit die beweging van sin na verwysing. Dus van die teks of handeling na dit 

waaroor dit iets wil se (Kloppers 1997:10). Dit raak ook die vraag: Vir wie is dit goed? Dit 

raak dus die morele vraag na die waarom-vraag. In die verbinding van wat en waarom gaan 

dit primer om die hermeneutiese betekenis van die teks of handeling, dus die interpretasie om 

tot begryp te kom. 

Wie doen wat: waar/wanneer? 

Hier het ons te doen met die situasionele aspek van die handeling. Handelinge is altyd 

histories en kontekstueel bepaald. Die situatiwiteit word eers sigbaar wanneer die handeling 

neerslag gevind het in handelingstrukture, wat as selfstandige eenhede ge"interpreteer kan 

word. In elke geval is daar sprake van varieerbares. Wanneer hierdie varieerbares in 'n breer 

teoretiese kader byeengebring is, kan 'n individuele gebeurtenis vergelyk word met ander 

gebeurtenisse om so 'n hipotese te ontwikkel wat tot meer algemene geldige kennis kan lei. 

Wie doen wat: hoe/waartoe? 

Die instrumentele aspek van die handeling word hier sigbaar. Die gekose manier van 

handeling in 'n spesifieke situasie. 

Die hoe moet pas by die wat - elke vorm van die bemiddelde handeling moet in <liens staan 

van die kommunikatiewe doel. 

Die waartoe wys op die teologiese aspek van die handeling. In die handeling word gebruik 

gemaak van verskillende handelingstrategiee. Die strategiee wat gebruik word, vloei uit die 

wat wat bemiddel word. Alle handelinge vorm 'n ingrype in die omringende wereld en is 

gerig op verandering. 

Die kommunikatiewe stroming 

Kommunikasie 1s die verkeer van mededeling en vertolking van boodskappe 

(Pieterse: 1993: 146). In hierdie studie word gewerk met 'n dialogiese kommunikasieteorie 

wat aansluit by die eksistensiele en hermeneutiese benadering, asook by die simboliese 

interaksionisme. 

Alle teoriee vir kommunikasie begin by 'n basiese intermenslike kommunikasieteorie wat 

bestaan uit 'n sender, 'n boodskap en 'n ontvanger. Daaruit vloei al die ander teoretiese 

benaderings. Vir orientasie word die ander benaderings kortliks aangestip (Pieterse 

1993:149-151). 

Meganistiese benadering: Hierdie benadering word gekenmerk deur liniere kommunikasie. 

Die Shannon-Weavermodel is ontwikkel binne 'n telefoonmaatskappy. In hierdie benadering 
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word die kanaal of boodskapoordrag beklemtoon. Van Wyk (1999:4) beskou hierdie 

benadering as een van die kragtigste in die modeme kommunikasiekunde. Taal word die 

'pyp' waardeur die inligting vloei. Pieterse (1993: 149) wys egter daarop dat hierdie 

kommunikasie linier is en dus nie geskik vir die vak nie. 

Die psigologiese benadering beklemtoon die ontvanger m die tweerigting

kommunikasieproses. 

Die interaksionele benadering bestudeer die interaksie tussen twee of meer deelnemers in die 

kommunikasiegebeure. Hierdie interaksie geskied gewoonlik in die vorm van dialoog met die 

klem op die verhouding tussen die verskillende elemente van die kommunikasieproses. 

Die transaksionele benadering is 'n uitbou van voorafgaande benadering deurdat dit die 

deling van betekenis beklemtoon. Aan hierdie gedeelde betekenis is alle deelnemers egter 

betrokke. 

Die pragmatiese benadering word binne die sisteemteorie gebruik. Hier word kommunikasie 

vanuit 'n holistiese perspektiefbeklemtoon en kommunikasie as 'n proses gesien. 

Die eksistensiele benadering beklemtoon die die rol wat gedeelde betekenis speel in die 

bepaling van mense se kwaliteit van bestaan. 

In die hermeneutiese benadering gaan dit om die interpretasie wat mense heg aan die 

boodskap wat in die kommunikasie weergegee word. Interpretasie vind plaas wanneer die 

individu aktief in dialoog tree om so alle tekste [en hier nie alleen die Bybel, maar ook kuns, 

musiek, menslike bestaan en alledaagse ervaringe en gesprekke] te begryp en te verstaan. Die 

sosiale konteks waarin die kommunikasie plaasvind word ook hier beklemtoon. Op die 

voetspoor van Pieterse (1993: 154-155) word die vertrekpunte vir die benadering kortliks 

uiteengesit: 

• Die eerste vertrekpunt is dat die mens 'n wese is wat voortdurend op soek is na sy 

of haar outentieke bestaan en selfverwesenliking. 

• Die tweede vertrekpunt is dat die mens in sy soektog dikwels sy eindigheid ontdek 

as hy in 'n eksistensiele krisis beland en dan die vryheid van keuse ervaar om die 

versoening wat God horn bied in geloof aan te neem om s6 by 'n bestemming uit te 

kom. 

• Die derde vertrekpunt is dat in die ontdekking van eindigheid, kommunikasie met 

God en mense instrumenteel is. Hierdie kommunikasie word ge'interpreteer in die 

lig van die tradisie en die konteks om jou. 

• Die vierde vertrekpunt is dat mens na die sin gelei word met jou verstand, jou 

emosies en intu'isie. 

• Die vyfde vertrekpunt is dat kommunikasie 'n ontmoeting is en 'n verhouding tot 

stand gebring word deur die dialoog. Die menslike bestaan is 'n drievoudige 
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ontmoeting: tussen die mens en die werklikheid om horn, tussen die mens en mense 

om horn en tussen die mens en God. 

• Die sesde vertekpunt is dat die mens vryheid van keuse het en verantwoordelik is 

vir sy of haar keuses. 

Die sentrale idee van hierdie benadering is dat die soeke na selfverwesenliking en na ware 

menswees gekoppel is aan kommunikasie van mense met mekaar en met God. 

Kommunikasie word as dialoog gesien. Deur die dialoog ontstaan verhoudings met mekaar 

waarin die wereld, medemense en God sinvol gei'nterpreteer word sodat betekenis en 'n 

outentieke bestaan in vryheid en verantwoordelikheid gevind kan word (Pieterse 1993: 155). 

Die sentrale idee van simboliese interaksionisme is 'n veronderstelling dat daar 'n gegewe 

betrokkenheid (gemeenskap) bestaan waaroor 'n spreker en hoarders wil kommunikeer. 

Bulle is kenners van die saak en deel 'n gemeenskaplike simboolsisteem waardeur hulle oor 

die saak kommunikeer. Die doel is om hul verstaan van die saak onderling te verryk en te 

verdiep (Pieterse 1993:154). 

Hierdie benadering is opgebou uit van die vonge benaderings. Die volgende dien as 

uitgangspunte vir die benadering: 

• Mense ken die werklikheid om hulle nie objektief nie, maar subjektief. 

• Mense is sosiale wesens wat nie anders kan as om te kommunikeer nie. Dis dan 

ook die manier waarop daar saam tot verstaan gekom word. 

• Mense gebruik taal om hulle verstaan van die werklikheid aan mekaar te 

kommunikeer. 

• Die mense neem verskillende rolle aan in verskillende kommunikasie situasies. 

Hierdie rolle word dan aan verskillende mense aangebied deur simboliese 

interaksie. Die mens is dus 'n akteur binne 'n bepaalde kommunikasie situasie. Hy 

kan die rol van sender, ontvanger, spreker, hoorder of hoorders speel. Ook kan hy 

'n dominante of ondergeskikte rol. 

Die dialogiese kommunikasieteorie 

In navolging van Sokrates, Augustinus, Kierkegaard, Buber, Jaspers, Gadamer en Habermas 

ontwerp Pieterse die dialogiese kommunikasie-teorie wat aansluit by bogenoemde teoriee 

(Pieterse 1993:156; Vos en Pieterse 1997:19). 

Die voorwaardes vir dialoog is die volgende: 

• Dialogiese kommunikasie is eg intermenslike kommunikasie. 

• Ware dialoog geskied in vryheid en op gelyke voet. In die erediens per se het ons 

te doen met nuwe mense in Christus, daarom is dit nie mense as individue nie, 

maar mense in verhouding tot mekaar. Die mense in verhouding met mekaar in 

die gemeente is mense in dialoog. Die deelnemers aan die erediens is dus gelyke 
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ontmoeting: tussen die mens en die werklikheid om horn, tussen die mens en mense 

om horn en tussen die mens en God. 

• Die sesde vertekpunt is dat die mens vryheid van keuse het en verantwoordelik is 

vir sy of haar keuses. 

Die sentrale idee van hierdie benadering is dat die soeke na selfverwesenliking en na ware 

menswees gekoppel is aan kommunikasie van mense met mekaar en met God. 

Kommunikasie word as dialoog gesien. Deur die dialoog ontstaan verhoudings met mekaar 

waarin die wereld, medemense en God sinvol ge'interpreteer word sodat betekenis en 'n 

outentieke bestaan in vryheid en verantwoordelikheid gevind kan word (Pieterse 1993: 155). 

Die sentrale idee van simboliese interaksionisme is 'n veronderstelling dat daar 'n gegewe 

betrokkenheid (gemeenskap) bestaan waaroor 'n spreker en hoorders wil kommunikeer. 

Hulle is kenners van die saak en deel 'n gemeenskaplike simboolsisteem waardeur hulle oor 

die saak kommunikeer. Die doel is om hul verstaan van die saak onderling te verryk en te 

verdiep (Pieterse 1993: 154). 

Hierdie benadering is opgebou uit van die vonge benaderings. Die volgende dien as 

uitgangspunte vir die benadering: 

• Mense ken die werklikheid om hulle nie objektief nie, maar subjektief. 

• Mense is sosiale wesens wat nie anders kan as om te kommunikeer nie. Dis dan 

ook die manier waarop daar saam tot verstaan gekom word. 

• Mense gebruik taal om hulle verstaan van die werklikheid aan mekaar te 

kommunikeer. 

• Die mense neem verskillende rolle aan in verskillende kommunikasie situasies. 

Hierdie rolle word dan aan verskillende mense aangebied deur simboliese 

interaksie. Die mens is dus 'n akteur binne 'n bepaalde kommunikasie situasie. Hy 

kan die rol van sender, ontvanger, spreker, hoorder of hoorders speel. Ook kan hy 

'n dominante of ondergeskikte rol. 

Die dialogiese kommunikasieteorie 

In navolging van Sokrates, Augustinus, Kierkegaard, Buber, Jaspers, Gadamer en Habermas 

ontwerp Pieterse die dialogiese kommunikasie-teorie wat aansluit by bogenoemde teoriee 

(Pieterse 1993:156; Vos en Pieterse 1997:19). 

Die voorwaardes vir dialoog is die volgende: 

• Dialogiese kommunikasie is eg intermenslike kommunikasie. 

• Ware dialoog geskied in vryheid en op gelyke voet. In die erediens per se het ons 

te doen met nuwe mense in Christus, daarom is dit nie mense as individue nie, 

maar mense in verhouding tot mekaar. Die mense in verhouding met mekaar in 

die gemeente is mense in dialoog. Die deelnemers aan die erediens is dus gelyke 
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vennote wat self aan die boodskap wat hulle ontvang, betekenis gee. Wanneer 

kommunikasiegenote betekenis aan die boodskap geheg het, reageer hulle daarop 

deur op hulle beurt 'n boodskap aan die mededeler te gee of deur optrede te 

reageer (Vos & Pieterse 1997:23). 

• Onderlinge begrip ontstaan deur meedeel en vertolking van idees en standpunte op 

'n heen en weer basis totdat daar tot onderlinge begrip beweeg word. 

• Deelnemers is vry om te onttrek en weer terug te keer tot die gesprek (Vos & 

Pieterse 1997:20). 

• Daar word gewerk na moontlike konsensus tussen deelnemers om sodoende die 

grense te verle (Pieterse 1993:156). Konsensus as doel sal, volgens Lyotard 

(1984:15), dialoog vries. Diskonsensus (meningsverskil) is baiekeer 'n groter 

dryfkrag in dialoog. Daar moet eerder op die pad van dekonstruksie gestap word 

om by beter resultate uit te kom. Dekonstruksie beteken dat 'n teks, tradisie, 

uitgangspunte en praktyke nie absolute betekenisse het nie. Daar is altyd meer as 

wat momenteel daaraan toegedig word. Dit bring mens egter weer uit by verskille 

in sienings van wat 'n teks se betekenis is. Derrida kom na vore met die term 

differance in plaas van differences (Van Wyk 1999:7). Die woord het sy 

oorsprong van die woord differer wat die dubbele betekenis het van differ (verskil) 

en defer (uitstel of tydelik vertraag). Dit plaas op die tafel van betekenis die 

konsep van difference-differing-deferring ( daar bestaan 'n verskil, om dan te 

verskil, om uit te stel). Hierdie verbreding van die doel vergroot ook die kans op 

beter dialoog. 

Die eerste doe! van kommunikasie in die erediens is die ontmoeting van die gemeente met 

God en met mekaar. 'n Ware ontmoeting tussen subjekte is 'n voorwaarde vir dialoog. In 'n 

ware ontmoeting gebeur daar 'iets' tussen die subjekte. Daar word kontak gemaak en 

vertroue geskep. In hierdie situasie word verhoudinge ontwikkel. 

Binne die kommunikasie-situasie word daar insigte gedeel, daar word tot dieper insigte 

gekom, of gedagtes oor 'n saak word gewissel (Vos & Pieterse 1997 :25). 

Die vorm is dialoog. Die uitwissing van rolle is hier belangrik. Die beeld van musical chairs 

verduidelik dit goed. Die onderskeie persone in die erediens moet aan die beurt kom met 

hulle pyn, hartseer en vreugde. Natuurlik kan almal nie gelyk praat nie. Voorgangers kan 

ook namens medelidmate gesels. 

Dialoog is ook soos 'n spiraal wat na bo beweeg met meer begrip en verstaan. So word 

betrokkenheid by mekaar ook bewerkstellig (Vos & Pieterse 1997:26). 

Binne die erediens as kommunikatiewe handelinge open die dialogiese kommunikasieteorie 

nuwe moontlikhede vir beter kommunikasie in die erediens wat as basis kan <lien vir die 

vorming van nuwe liturgiese handelinge. 
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Pneumatologiese begronding vir die kommunikatewe handelinge in die erediens 

PL Berger (1969) stel dit in sy boek, The Sacred Canopy, dat die mens sy eie werklikheid 

skep en dat daar geen werklikheid bestaan buite die mens om nie. Anders as 'n hondewereld 

en ander dierewerelde, moet die mens se wereld geskep word (Berger 1969: 1 ). Volgens die 

godsdienssosiologie is die godsdiens 'n mense-skepping waar 'n heilige kosmos geskep word. 

Met heilige word dan bedoel 'a quality of mysterious and awesome power, other than man 

and yet related to him, which is believed to reside in certain objects of experience' (Berger 

1969:25). Die heilige word gesien as dit wat uitstaan bo die normale, alledaagse roetines 

(Berger 1969:26). In 'n aanhangsel tot die boek meld Berger dat alhoewel die 

godsdienssosiologie met die mens werk, hy tog persoonlik die ruimte laat vir die werking van 

'n krag van buite. Hy skryf: 'This is the sphere of the 'Word' as proclaimed in the kerugma 

of the church and grasped by faith' (Berger 1969: 183). 

Dit is presies op hierdie punt waar die antropologie en die pneumatologie mekaar ontmoet. 

Dis die Heilige Gees wat aan mense die krag en bevoegdheid gee om as mense in Sy <liens te 

handel. Alle menslike kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie word deur die 

Gees moontlik gemaak (Kloppers 1997: 111 ). 

Dinamiese erediensgebeure is dus pneumatologiese gebeure omdat die Heilige Gees self 

kommunikator is wat kommunikasie moontlik maak en wat 'n egte kommunikatiewe 

geloofsontmoeting bewerkstellig. Dis juis die Gees van God wat die ruimte van vryheid, wat 

deur Jesus bewerkstellig, is vir die mens 'n werklikheid maak. Veral in die erediens word 

hierdie ruimte 'n werklikheid. Die Heilige Gees wil egter nie net in die erediens werk nie, 

maar ook deur die gelowiges in die wereld. Die Heilige Gees werk dus in twee ruimtes: die 

erediens en die wereld (Pieterse 1993: 139). Verder is dit die Heilige Gees wat kreatiwiteit 

gee om die ontmoetings met God as belewenisse te struktureer en te beleef. 

Wanneer die klem op die Heilige Gees se belangrike rol in die kommunikatiewe handelinge 

uitgewerk word, is dit baie belangrik om te besef dat die Gees nooit los van Jesus Christos 

gesien kan word nie. Die Heilige Gees is Christus se Gees! En ook God se Gees. 

In Johannes 14 en 16 word dit duidelik gestel dat God die Gees stuur en 'Hy sal julle alles 

leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gese het' (Johannes 14:26). In die sestiende 

hoofstuk word dit nog meer prominent gestel: 'Wat Hy se, sal nie van Homself kom nie: Hy 

sal net se wat Hy hoor en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My 

verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aanjulle verkondig' (verse 13-14). 

Daarom werk die Heilige Gees nie net verrykend op die erediens in nie, maar ook 

rigtinggewend. Die fokus van die kommunikatiewe handelinge moet Christos wees as die 

Seun van God die Vader. 

Die Heilige Gees is egter die Gewer van die gawes wat 'n bepalende invloed het op die 

kommunikasiegebeure. Die woord wat uitsluitlik deur Paulus gebruik word vir die gawes van 

die Gees is die griekse woord xaptcrµa. Die woord word gebruik in Romeine asook 1 en 2 

Korintiers en word telkens gebruik in konteks met die soteriologie (Laubscher 1989:98). Die 
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genadegawes wat gegee word as geskenk deur die Gees alleen, word gegee met die oog op 

geestelike groei en versorging van die gemeente (Laubscher 1989:99), maar ook met die oog 

op die uitbreiding van die koninkryk van God (vergelyk Handelinge 1 :8). Die Gees gee 

gewone gawes en ook buitengewone gawes (1 Korintiers 12:28) wat gebruik moet word vir 

die opbou van die gemeente. Alle gawes word egter afgelei van die een groot genadegawe 

wat deel is van al die kinders van God naamlik: die ewige lewe in Jesus Christus, die 

Verlosser (Laubscher 1989:99). In 1 Korintiers word daar 'n volledige lys van gawes gegee. 

Wanneer die doel van die gawes in ag geneem word, is dit te verstane dat die Gees nie 

opgehou het om in die Bybelse tyd gawes te gee nie. Daar kan steeds by die lys van gawes 

bygevoeg word. Soos die konteks van die kerk verander en die uitdagings meer word, gee die 

Gees gawes wat by die tye pas soos wat die ervaring vandag nog in die kerk is. 

In die navorsingsontwerp (kyk hoofstuk 1. 7) wat later volg, word die onderskeie partye wat 

by die liturgiese (kommunikatiewe) handelinge betrokke is, uiteengesit. Hier word nou 

kortliks gekyk na die werk van die Gees in die liturgiese handelinge met spesifieke verwysing 

na die betrokke partye. In die handeling is daar vier partye naamlik: God, die gemeente, die 

liturg en die wereld wat aanskou. 

Die voorbereiding vir die liturgie begin gewoonlik met die liturg wat homself voorberei vir 

erediens. Dit begin gewoonlik met die Skrifgedeelte wat by die geleentheid die kem sal 

vorm. Die proses kan ook by 'n bepaalde konteks begin wat vra na verligting uit die Skrif. In 

die vroee fase is die Heilige Gees reeds betrokke (Zeeman & Van Rensburg 1999:84). Waar 

'n leesrooster gebruik word, is die Gees betrokke by die aanvanklike keuse van die teks. In 

die hele hermeneutiese proses van preekmaak en by die uitwerk van die erediens is dit die 

Gees wat bekendmaak, met die liturg worstel, wat kreatiwiteit verleen, is dit die Gees wat die 

verstaanshorisonne oormekaar laat skuif sodat daar verstaan by die liturg kan plaasvind. Die 

voorbidding vir die byeenkoms van die Sondag betrek ook ander sodat God nog meer in 

beweging gebring word. 

Op die Sondag wanneer die erediens plaasvind, is dit die Gees van God wat die harte van 

gelowiges voorberei. Dit is die Heilige Gees wat verstaan bewerkstellig; wat insig en 

verstaan gee, sodat daar 'n hartsverandering kan plaasvind. Dis ook die Gees wat die liturg 

teenwoordigheid van Gees gee, wat die gebede dra na God en die bidders help om tot God te 

bid. Dis die Gees van God wat die gevoel in die hart bewerk wanneer daar gesing word. 

Die wat die gebeure gadeslaan van buite, word aangespreek as die Gees van God in die harte 

van die gelowiges en ongelowiges werk. 'n Erediens sonder die Heilige Gees, is soos 'n boot 

sonder 'n seil: sonder rigting, sonder krag, sonder impak. Bloot mensehandelinge waar daar 

nie van kommunikatiewe handelinge in <liens van die koninkryk sprake is nie! 

By die vorming en ontwikkeling van die liturgiee wat tans aangetref word, is die werking van 

die Heilige Gees in die harte van gelowiges een van die redes vir die diversiteit in liturgie wat 

aangetref word. Die wisselwerking tussen die liturgie en spiritualiteit veroorsaak dat daar 

verskillende liturgiee ontstaan as die manier waarop 'n bepaalde groep gelowiges met God 

kommunikeer. Die liturgie is in die kultuur 'n gewig wat ook weer met spesifieke gewoontes, 
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rituele, mites, verhale, metafore en etiek werk. Die geskiedenis het egter getoon dat binne 'n 

bepaalde kerkgenootskap verskillende liturgiee kan vorm (kyk hoofstuk 6.2-6.4). Dit gebeur 

omdat verskillende groepe verskillend in hul situasie op die verhaal van Jesus en op die 

werking van die Heilige Gees reageer. 

Antropologiese insigte in die kommunikatiewe handelinge in diens van die koninkryk 

Die mens is na die beeld van God geskep en in staat om te kommunikeer met mekaar en met 

God. Dit beteken dat hy iets van God se wese kan oordra en kan getuig aan antler en dat hy 

inderdaad kreatief kan wees. Die mens is dus geskape as 'n verhoudingswese wat in 'n 

verhouding met God, met mekaar, homself en met die natuur staan (Vos & Pieterse 1997:22). 

In Genesis 1 :27-28 kry die mens die opdrag om te leef en te bewerk. 'n Antropologie wat 

egter nie rekening hou met die val van die mens nie, sal nie reg laat geskied aan die ingrype 

van God in die wereld nie, want alleen in Christus kon God weer die mens herstel na sy 

oorspronklike aard as beelddraer van God. Hierdie herstel van God staan altyd binne die 

raamwerk van die verbond. Vandat God vir Abraham geroep het om deur horn 'n volk te 

begin, was God aan Sy volk verbind (Genesis 17). Dit het logies gevolg dat God die verbond 

sou vemuwe in die vorm van 'n nuwe verbond vir 'n nuwe tyd. Binne die verbond gee die 

begrip in Christus nuwe verstaan vir die mens voor God en in sy verhoudinge met homself, 

andere en ook met die natuur. In Christus het die gelowige 'n nuwe oorwinnende lewe saam 

met Christus (Romeine 6:5-7); 'n nuwe lewensruimte as vrygespreekte (Romeine 5:1); staan 

hy in 'n nuwe diens - die diens van God (Romeine 6:15-22); staan hy onder nuwe heerskappy 

- die van die Heilige Gees (Romeine 8:9); is hy tot meer in staat deur Jesus wat horn krag gee 

(Efesiers 3:20); is die gedagtes nuut (Efesiers 4:23); word die houding ten opsigte van die 

lewe anders gesien (Efesiers 4:25-31 ); is die uitgangspunt vir die huwelik een van opoffering 

(Efesiers 5:21 en volgende); die verhouding tot die kinders nuut (Efesiers 6:1-4); word die 

uitkyk op werk ook vemuwe (Efesiers 6:5-9) en is die gelowige in staat om meer te doen as 

wat hy of sy ooit kon bid ofkon dink (Efesiers 3:20). 

In die erediens ontmoet hierdie nuwe skepsels van God mekaar en vir God. Dit is 'n 

geleentheid om die nuwe menswees te vier en aan God die eer te bring, maar ook om weer 

herinner te word aan presies wat die verhaal van die antropologie is. 'n Liturgie wat rekening 

hou met die feit dat die mens 'n nuwe mens in Christus is, 'n heilige mens in Christus is, 'n 

hemelse burger in Christus is, moet die erediensgangers opgewonde maak oor wat hulle is 

sodat hulle dit juis kan wees. Die preek as deel van die liturgie moet dan ook hierop ingestel 

wees. S6 word die liturgie die instrument wat deur die Gees gebruik word om weer hoop te 

gee, visie te gee van wat kan wees, te motiveer om meer te wees in Christus. Om dit te bereik 

moet die liturgie kennis neem van die manier waarop die mens kennis inneem en verwerk. 

Die mens is een van die handelende partye in die kommunikasie-proses en daarom moet die 

vereistes wat die mens stel met betrekking tot wie en wat hy is en hoe hy kommunikeer en 

wat sy behoeftes is, ook verwerk word in die keuse van 'n liturgie. In die studie word die 

mens en nuwe insigte in die werking van die mens as deel van die konteks geplaas (kyk 

hoofstuk 3 .5). Aangesien daar voortdurend nuwe insigte oor die mens na vore kom, soos 

nuwe leerprosesse, denkprosesse en behoeftesirkels, moet dit in die liturgievorming as een 
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van die komponente in die dinamiese proses gesien word. Deur die mens te hanteer as 

volwaardige gespreksgenoot kan net daartoe lei dat die Koninkryk van die Hemele groter 

gestalte op aarde kry! 

1.4 Praktykteorie 

In hierdie studie word daar gewerk met die teorie dat die erediens 'n kommunikasie-situasie is 

waar daar 'n ontmoeting plaasvind tussen God en die gemeente, die gemeente en God en die 

gemeente onderling. Hierdie ontmoeting vind plaas in die oog van die wereld. 

Vir Barnard (1981:387) is die erediens 'n gesprek tussen God en Sy gemeente. Alhoewel die 

basis altyd gesprek sal bly en soos Pieterse (1993: 156) aandui, dialogiese kommunikasie is, 

gebeur daar veel meer as in 'n gesprek tussen twee mense. Axley (1984:306) praat van die 

toolmakers paradigma waar daar dan 'gereedskap' en tekens is wat die mense wat in die 

kommunikasie-situasie is, help verstaan. In die erediens is die gereedskap die liturgiese 

handelinge, maar ook antler simbole, rituele, drama's en antler hulpmiddele wat gebruik kan 

word om gedeelde betekenis uit te druk. Die een grondnoemer van al die handelinge is 

kommunikasie. Daarom kan al die handelinge soos byvoorbeeld prediking, gebed, getuienis, 

belydenis, sang en stilte getipeer word as kommunikatiewe handelinge (Kloppers 1997:108). 

In hierdie studie word die teorie ontwikkel dat hierdie kommunikatiewe handelinge in die 

erediens gevorm word deur veral drie energiebronne naamlik: Die Skrif, die tradisie en die 

konteks met die eskatologie as verwysingspunt. Hierdie drie kragte moet in liturgievorming 

as bronne geraadpleeg word. Die teorie is 'n praktykteorie wat bekendstaan as die drie

bronneteorie by die vorming van liturgie. In hoofstuk 2 tot 4 word die teorie verder 

uitgewerk en bewys. 

1.5 Metodologie 

Die praktiese teologie ondersoek die praxis met die uiteindelike doel om die kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie te bevorder en te verbeter in die lig van die Koninkryk 

van God (Pieterse 1993: 185). Dit gaan dus daaroor dat die huidige praxis ondersoek word 

met die oog om 'n beter praxis daar te stel (Pieterse 1993: 175). 

In die ondersoek word gewerk met die drie begrippe of fases soos Ricoeur (Heitink 1993: 160; 

Vos & Pieterse 1993:88) dit noem: Begryp/verstaan, verklaar, verander. Anders gestel: 

deelnemende verstaan, verklaring en weer deelnemende verstaan (Pieterse 1993:88). Begryp 

en verklaar is vir Ricoeur die brandpunte van 'n hermeneutiese sirkel (Heitink 1993: 159). 

Hermeneutiese' Empiriese 
Sirkel- Sirkel 

VERSTAAN VERKLAAR 

Figuur 2: Die Metodologie van die Praktiese Teorie (Heitink 1993:161) 

Bladsy 15 



Pieterse (1993:88) wys uit dat Ricoeur die skeiding van Dilthey tussen verklarende en die 

verstanende metodes deurbreek deur aan te toon dat mens in die menswetenskappe ook 'n 

verklarende metode nodig het. Deur die element van verklaring van die teks by te bring, 

verbreek Ricoeur die hermeneutiese sirkel waarin die leser se subjektiwiteit nie deurbreek kan 

word nie. 

Die fase van begryp staan sentraal in die hermeneutiese interpretasieteorie. Primer word dit 

toegepas op die verstaan van tekste, maar binne die menswetenskappe word dit ook op die 

verstaan van handelinge toegepas. Volgens Habermas kan deur argumentasie aangetoon word 

dat een interpretasie meer aanspraak maak op geldigheid, vanuit die gesigspunte van 

waarheid, juistheid en waaragtigheid (Kloppers 1997:12). Die fase van verklaar staan 

sentraal in die empiriese benadering binne die menswetenskappe. Die betekenis van die 

geheel van die teks of handelingsisteem word as interpretasiehipotese opgevat. Die 

konstruksie van die betekenis van die teks of handeling kan verskillend wees, afhangende van 

die hermeneutiese hipotese wat as uitgangspunt dien. So 'n interpretasie kan verder 

geregverdig word deur dit met argumente te verklaar. Die geldigheid van die hipotese word 

s6 aangetoon. Toetsing van die een interpretasie deur middel van 'n antler interpretasie wat 

dit moontlik maak om die interpretasie te weerle, gee aan die wetenskaplike ondersoek na die 

doeltreffende menslike handeling, 'n voldoende wetenskaplike basis (Pieterse 1993:87; 

Kloppers 1997:12). In die laaste fase van verander word die gegewens van die tweede fase 

met die van die eerste vergelyk om sodoende tot 'n nuwe praxis te kom (Heitink 1993:161). 

In hierdie studie word gebruik gemaak van die kwalitatiewe navorsingsmetode. Hierdie 

metode wil die onderliggende intensies en motiewe wat agter die handelinge van mense le en 

die betekeniskonteks waarin die probleem wat ondersoek word, gelee is, ondersoek. So word 

daar dan deurgedring na die subjektiewe dimensie van religieuse ervaring en 

kommunikatiewe handeling (Pieterse 1993:184). Volgens Claesens en Van Tillo (Pieterse 

1993: 184) leen beide die aard en objek van die praktiese teologie hulle tot die kwalitatiewe 

ondersoek. Gewoonlik word aanvaar dat beskrywende en verkennende ondersoeke 

kwalitatief is, maar verklarende en toetsende ondersoeke kan ook kwalitatief wees. 

Verklarende kwalitatiewe ondersoeke bestaan in die generering van verklarende teorie langs 

induktiewe weg. Toetsing vind plaas deur die metodiek in die konfrontasie deur die 

ondersoekaspekte met die sosiale werklikheid wat ondersoek word (Pieterse 1993: 185). 

Onderliggend aan die kwalitatiewe metode le die kommunikatiewe handelingsteorie van 

Habermas. Hy werk met die drievoudige rasionaliteit naamlik: die objektiewe, die 

normatiewe en die ekspressiewe. In plaas van die subjek-objek model van kennis en 

handelinge, werk Habermas met 'n subjek-subjek model van kennis en handelinge. Dit doen 

hy deurdat hy 'n posisie inneem wat die kader van taal en van kommunikatiewe handelinge in 

ag neem. Hy sien die samelewing as 'n netwerk van kommunikatiewe handelingspatrone. 

Die menslike samelewing word georden vanwee gemeenskaplike werklikheidsfunksies. 

Hierdie definisies kom voor in die alledaagse lewe en omgang en verhoudings van mense. 

Dit kom tot stand deur die kommunikasie tussen die mense. Kommunikatiewe handelinge is 

'n vorm van interaksie waarin deelnemers mekaar wedersyds onvoorwaardelik erken, op 
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gelyke voet en in vryheid kommunikeer en gerig is op onderlinge begrip en konsensus. Die 

handelinge vorm die grondstruktuur van die objektiewe, normatiewe en subjektiewe 

werklikheidsbenaderinge, en die leerprosesse wat hiermee verband hou. Die waarheid van 

uitsprake oor ervaringsobjekte, die juistheid van normatiewe uitgangspunte en die 

waaragtigheid van subjektiewe ervaringe is alles 'n saak van intersubjektiewe 

konsensusvorming (Pieterse 1993: 181 ). 

Die rasionaliteit van die wetenskaplike kennis word so verbreed. In die kommunikatiewe 

handelinge word die volgende drie werklikheidsdomeine altyd in oog gehou: die objektiewe 

werklikheid van dinge en gebeurtenisse, die sosiale werklikheid van geldende waardes en 

normes en die subjektiewe werklikheid van intensies, behoeftes en gevoelens (Pieterse 

1993:181). As deel van die kwalitatiewe ondersoekbenadering word daar ook uitgegaan van 

die verhalende uitgangspunt. 

Hermans (Kloppers 1997: 16) wys daarop <lat die praktiese teologie nie gerig is op die wese en 

geskiedenis van die Christelike erediens nie, maar op die liturgiese vormgewing, 

kommunikasie en uitdrukking. Waar daar egter gekyk word na die vorming van liturgie en 

die verandering daarvan, sal die praktiese teologie nie in die praktyk suksesvol wees as daar 

nie na die geskiedenis gekyk word nie. Dis juis noodsaaklik <lat verstaanshorisonne 

oormekaar kan skuif (kyk hoofstuk 1.3). Daarom word daar in hierdie studie gewerk met die 

drie energiebronne by die vorming van die liturgie naamlik: Skrif, tradisie (wat die 

geskiedenis insluit) en die konteks. In die gemeente waarin die verandering van liturgie moet 

plaasvind, is die drie energiebronne van kardinale belang. 

1.6 Probleemstelling 

Liturgie is onder druk om in 'n nuwe konteks die kommunikasie tussen God en mens en mens 

en God te fasiliteer sodat 'n inspirerende ontmoeting kan plaasvind. Die kerk en Ned Geref 

Kerk se gemeentes sukkel om die druk wat die veranderende konteks plaas op die liturgie, 

verantwoordelik te hanteer. Zeeman & Van Rensburg (1999:i) stel die probleem as volg: 

Verandering of verbrokkeling? Hierdie vraag dring horn aan die mens op as jy let 

op wat tans in talle kerke en gemeentes gebeur. Daar vind in baie gevalle groot 

veranderinge plaas, veral ten opsigte van die eredienste en bedieninge van die kerk. 

Soms kry jy die indruk <lat hierdie veranderinge eerder verbrokkeling as vemuwing 

veroorsaak. 

Konig (1998: 10) se <lit gaan tans nie goed met die Ned Geref Kerk nie, maar dat daar 'n 

toekoms wag op kerke wat bereid is om te verander en te vemuwe. Die vraag is egter: Hoe 

moet vemuwe word? Waama moet gekyk word in die vemuwingsproses? Tans is die 

probleem <lat gemeentes klakkeloos en onverantwoord nuwe rigtings inslaan sender om 

grondig daaroor te <link. Wat die probleem vergerger is die feit <lat die Ned Geref Kerk, soos 

wat Schwarz (1996:86) <lit noem, met 'n monistiese paradigma werk wat weer maklik lei tot 

'n tegnokratiese benadering in die kerk. In die tegnokratiese benadering is modelle en 

struktuur baie belangrik. In 'n veranderingsituasie soos wat tans beleef word, word die vraag 

na vemuwing en verandering 'n identiteitsvraag. 
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Die probleem is dus eerstens dat die huidige liturgiee en pogings om te vemuwe nie werklik 

genoegsaam in 'n veranderende konteks is om die kommunikasie tussen God en sy mense te 

fasiliteer nie (veral in die Ned Geref Kerk) en die rede hiervoor is dat daar tweedens nie 'n 

verantwoorde teorie bestaan wat gebruik word waarbinne die verandering kan plaasvind nie. 

Die navorsing sal daarop gerig wees om 'n teorie te beskryf en te bewys. Die teorie word dan 

gebruik in die vorming van nuwe liturgiee. 

1.7 Navorsingsontwerp 

Op die tafel is liturgievorming in die veranderende konteks en meer spesifiek 'n 

verantwoordelike toerie vir die liturgievorming. Die doel is om verantwoordelik by nuwe 

liturgiee uit te kom wat in die nuwe konteks suksesvolle kommunikasie tussen God en mens 

kan fasiliteer. Om in hierdie doel te slaag is daar egter 'n teorie nodig wat verantwoordelik 

met die verskillende rolspelers en energiebronne kan omgaan. Die studie is daarom 

gestruktureer rondom die vorming van 'n bronneteorie wat uitgewerk word en wat dan 

gebruik word om in die huidige konteks nuwe liturgiee voor te stel. 

In lyn met die metateorie en basisteoriee moet daar krities na die praxis van die liturgie gekyk 

word met die oog om 'n nuwe praxis daar te stel. Vir die proses is daar egter 'n teorie nodig 

wat kan help om by so 'n nuwe praxis uit te kom. 

Die handelinge wat bestudeer en verander moet word, is die liturgiese handelinge. 

Om insig te kry in die struktuur van die handelinge wat dan hier aan die orde kom, moet die 

volgende vrae gevra word: 

Sentrale vraag: Wie doen wat (ten opsigte van wie)? 

Daar is vier partye betrokke in die liturgiese handelinge: God, die gemeente, die liturg en die 

wereld. Die gemeente is saam en afsonderlik in 'n ontmoeting. God kommunikeer deur die 

Woord, sakramente, deur die liturg en die prediker. God luister egter ook. Trouens, volgens 

die kommunikasiemodel is God een van die akteurs in die erediens (kyk hoofstuk 1.3), 

alhoewel, altyd die groot Akteur. Dit is soos 'n toneel wat voor 'n koning afspeel waarin hy 

ook betrokke is. Bloot omdat Hy 'meer' is as die ander akteurs deur dit wat Hy is en kan 

doen en reeds gedoen het! 

Die gemeente is aktief deel van die kommunikasie in luister, antwoord, lofprysing, gebed en 

aanbidding. Die gemeente kommunikeer egter ook as gemeentelede met mekaar. In die saam 

sing, saam bely en saam bid versterk hulle mekaar. 

Die liturg fasiliteer die gebeure en praat namens beide partye, maar stel ook die onderskeie 

partye aan die woord. Hy besluit egter wie wat wanneer sal se. Die liturg het in hierdie 

gesprek in 'n sekere sin baie 'mag'. 

Daar is egter ook 'n vierde party wat indirek betrokke is by die kommunikasieproses 

naamlik: die wereld wat waameem deur kyk en luister hoe God en sy gemeente met mekaar 

kommunikeer. 
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God handel ten opsigte van die gemeente en ook ten opsigte van die liturg. 

Die gemeente handel ten opsigte van God en mekaar. 

Die liturg handel ten opsigte van God en die gemeente. 

In die liturgiese gebeure word gehandel ten opsigte van die wereld wat waameem wat gebeur. 

Dit is egter waar dat die liturgie as verloop van die gebeure die grense stel waarlangs die 

gesprek verloop. Daarom die kritiese vrae: 

• Laat die liturgie God s6 aan die woord kom dat Hy in Sy volheid geken kan word? 

• Word die gemeente nie geestelik gekortwiek deur die mag wat die liturg het in die 

bepaling van die grense van die kommunikasie nie? 

• Hoe kan hierdie situasie deurbreek word? 

• W anneer begin die gesprek werklik? 

• Hoe kan die gemeente vroeer ingeskakel word in die gesprek? 

• Hoe kan die liturg se hantering van die liturgie verbreed word? 

• Watter invloed het die feit dat die liturgie ook 'n getuienistaak ten opsigte van die 

wereld het, op die vorm van die erediens? 

Die hermeneutiese perspektief: Wie doen wat: waarom/waarvoor? 

God kommunikeer met sy gemeente in die erediens om in Sy Godheid by hulle te wees. Ook 

om Hom aan hulle te openbaar (Hom te laat sien) en veral om as God hoop en vreugde te gee 

met Sy teenwoordigheid. God kom egter ook om te sien hoe gaan dit met sy volk, om hul 

hartseer te sien, hul smart en hul vreugde. Ten diepste ontmoet God sy gemeente om 'n 

geloofsverdieping te bewerkstellig. 

Die gemeente kommunikeer met God omdat hulle nie anders kan nie. Spesifiek om hul 

waardering en lof bekend te maak, om hul behoeftes bekend te maak en om hoop en visie van 

God te ontvang. 

Die gemeente kommunikeer ook met mekaar om in mekaar geloofsversterking te vind. 

Die liturg kommunikeer met die gemeente om God se guns bekend te maak, maar ook om 

hulle sensitief te maak ten opsigte van belangrike sake in die hul geloofslewe. Hy of sy 

kommunikeer ook met God namens die volk sodat God die patos van die gemeente kan hoor. 

Die wereld kyk na die liturgiese gebeure omdat dit nuuskierig en soekend is. 

Vrae wat gevra moet word is: 

• Benader die liturg die erediens altyd met 'n duidelike doel? 

• Is daar meer as een hoofgedagte wat 'n erediens rig? 

• Kan daar 'n liturgie wees vir die gemeente en steeds reg laat geskied aan die 

gerigtheid op die wereld? 
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Empiriese motief: Wie doen wat: waar/wanneer? 

Die ontmoeting vind spesifiek in die erediens plaas, op 'n bepaalde plek en tyd. 

Die vraag is egter: 

• Waar begin die gesprek wat in die erediens plaasvind? 

• Wat is die invloed van die spesifieke tyd van die jaar op die 

kommunikasiegebeure? 

• Watter invloed het die ruimte waar die erediens plaasvind op die totale effek van 

die kommunikasie? 

Die strategiese perspektief: Wie doen wat: hoe/waartoe? 

Daar word gekommunikeer in die erediens deur woorde, <lade, simbole, rituele en sang. Die 

kommunikasie geskied gewoonlik in die vorm van 'n gesprek. Hierdie gesprek verloop weer 

volgens 'n vaste patroon met soms wisselings. Die doel van die gespreksverloop is juis om 'n 

ordelike verloop vir die erediens daar te stel, sodat effektiewe kommunikasie kan plaasvind. 

• Dis egter 'n vraag of die huidige liturgie genoeg ruimte laat dat God in al sy 

grootheid aan die woord kan kom. 

• Verder is dit 'n vraag of die liturgie genoeg ruimte laat dat al die behoeftes van 

die gemeente aangespreek kan word. 

• Laat die liturgie genoeg ruimte dat die lidmate ook sinvol met mekaar kan 

kommunikeer in die erediens, hetsy deur rituele, simbole of direkte 

kommunikasie? 

• Word die nodige hulpmiddels gebruik om die verloop van die gesprek duidelik uit 

te spel en te verduidelik? 

• Word die huidige leermetodes van lidmate genoeg verreken in die liturgie? 

• Wat kan gedoen word om die liturgie so te omvorm dat dit 'n werklike 

spiritualiteitsverdieping by lidmate kan fasiliteer? 

• Dra die liturgie genoeg hoop oor? 

• Hoe kan die liturgie die postmodeme mens aanspreek? 

• Hoe kan die liturgie hervorm word sodat die huidige konteks se uitdagings daarin 

vervat kan word? 

Die model van Ricoeur van deelnemende verstaan (begryp), verklaar, verander <lien verder as 

uitgangspunt vir die studie. Die drie fases van Ricoeur word op 'n korrelatiewe wyse met 

mekaar gedurig in wisselwerking geplaas eerder as wat die fases formeel onderskei word. 

Hierdie metodologiese benadering stem ooreen met die siening van Schurink dat die analise 

van kwalitatiewe data in werklikheid nie van die ander stappe wat tydens die navorsing 

gedoen word, geskei kan word nie (Schurink 1991: 5). Daar vind gedurige hermeneutiese 
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interaksie plaas tussen die fases wat op die ou einde uitloop op die verandering van bestaande 

konsepte. 

In die studie word gepoog om 'n werkbare teorie daar te stel en uit te werk vir die 

liturgievorming. Die teorie werk met drie energiebronne of teoretiese konsepte wat altyd 

teenwoordig is in die liturgievorming en wat as bronne geraadpleeg kan word in verdere 

liturgievorming. Hierdie konsepte is: Die Woord, die tradisie en die konteks. Skematies 

kan dit as volg voorgestel word: 

LITURGIE • 

Figuur 3 Energiebronne in die vorming van liturgiee 

Wanneer liturgie doelbewus gevorm word, kan die energiekragte as bronne geraadpleeg word 

om in ag te neem in die vormingsproses. 

In die bree word daar gepoog om te verstaan hoe die verskillende kragte (konsepte in 

liturgievorming) werk en gewerk het deur die geskiedenis. Op die wyse kan die drie

bronneteorie getoets word en verfyn word vir gebruik deur die kerk. Die drie kragte 

(teoretiese konsepte) wat werksaam is by die vorming van die liturgie, <lien as die diepte

struktuur waarlangs die studie gestruktureer word. In hoofstuk twee word die werking van die 

teoretiese konsepte verder uitgewerk in 'n volwaardige teorie wat kan <lien as 'n praktykteorie 

waarvolgens liturgievorming kan geskied. Die teorie staan bekend as die drie-bronneteorie 

by die vorming van liturgi.e. In die beskrywing van die drie energiesirkels, word die dinamiek 

van die liturgievorming blootgele om sodoende ook te verklaar hoekom die drie energiesirkels 

gebruik moet word as bronne in liturgievorming. Die ondersoek in gemeentes ondersoek die 

dinamiek verder om so tot begrip te kom van hoe hedendaagse liturgie gevorm word. In die 

laaste hoofstuk word veral gekom by die verander in Ricoeur se model. Die teorie van 

liturgievorming word dan gebruik om 'n nuwe praxis voor te stel in die nuwe konteks. 

In hoofstuk 2 word die vorming van die liturgie aan die orde gestel. 'n Teorie by die 

verantwoordelike vorming van die liturgie word uitgewerk. Verwante liturgiese aspekte word 

ook hier hanteer. 

In hoofstuk 3 word die Skrif as gesagsbron vir die liturgiese handelinge hanteer. Daar word 

spesifiek aandag gegee aan die konteks wat aanleiding gee tot die liturgiese riglyne wat as 

gesagvol aanvaar word. Deel van die vorming is egter ook die tradisie wat in hierdie geval 

die Ou Testamentiese liturgiese lyne is. In die bantering van die energiebron, word gepoog 

om te verstaan hoe die liturgie, wat gesagsvol is as riglyn vir latere liturgiee, gevorm is. 
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In hoofstuk 4 word die tradisie as derde energiebron in die liturgievorming aan die orde 

gestel. Hier gaan dit spesifiek oor die verskillende liturgiee wat deur die eeue ontwikkel het 

en die kontekskragte wat daarop ingewerk het. Daar word ook gelet op die hantering van die 

Skrif in die vorming van die liturgiee. 

In hoofstuk 5 word die konteks as een van die laaste van die energiebronne by die vorming 

van liturgie bespreek, veral met die oog vir teorie in praktyk vir hedendaagse liturgiee. 

Daarvoor word die huidige konteks uiteengesit. 

In hoofstuk 6 word daar gelet op hoe gemeentes van antler denominasies liturgie vorm en in 

watter mate die energiebronne werksaam is in die vorming van hul liturgiee. Daar word 

gekyk na wat geleer en geleen kan word by hierdie antler denominasies. 

In hoofstuk 7 gaan dit om die daarstel van 'n nuwe praxis gebaseer op die drie-bronneteorie 

by die vorming van die liturgie in 'n nuwe konteks. 

Die navorsing in die gemeentes word op 'n kwalitatiewe wyse gedoen. Die studie word 

gedeeltelik in Engeland gedoen. Dit is bloot toevallig en doelmatig. Toevallig omdat ek vir 

die tyd van die studie in Engeland woonagtig was. Doelmatig omdat die kerke in Engeland 

dalk, in vergelyking met Suid-Afrika, kragtiger in die veranderende konteks staan. Verder het 

dit 'n mens geleentheid gegee om afstand vanjou eie situasie te kry. 

In Engeland is kerke en gemeentes gekies wat redelik verteenwoordigend is van die spektrum 

van Christelike kerke. Daar is doelbewus gekies om nie in die studie by die antler gelowe 

aansluiting te vind nie, maar dit binne die Christelike tradisie te hou. Dit kan dalk in 'n 

volgende rondte studie gedoen word. 

Die kerke in Engeland verteenwoordig bloot die antler Christelike denominasies ten opsigte 

van die Ned Geref Kerk. Daar word ook nie gepoog om spesifieke kerke se hele liturgiese 

praxis te bestudeer nie. Daar word bloot gekyk na die liturgie van bepaalde gemeentes binne 

'n denominasie. Binne sommige, soos byvoorbeeld die Anglikaanse kerk, is baie van die 

spiritualiteite in die een kerk denominasie verteenwoordig. Om net in een kerk die studie te 

doen, sou ook die horisonne beperk. 

Verder is daar ook soos Oskamp (1973:110) dit stel, na broedplaatsen gekyk. Met die begrip 

bedoel hy 'plekken waar de eredienst met meer intensiteit beoefend word dan elders. 

Liederen en gebeden ontstaan daar, nieuwe vormen worden er beproefd, of de oude 

herondekt, opdat velen daar hun voordeel mee kunnen doen. Zo beskouwd ik de liturgische 

broedplaats: als oefenplaats en "workshop" ten dienste van een brede kring; niet om zich aan 

te vergapen, maar om van te profiteren'. 

In hierdie studie word onder andere van die kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik gemaak. 

Die verskillende eredienste wat bygewoon is se liturgiee is opgeteken en ook ge-interpreteer, 

soos wat enige lidmaat waameem wat gebeur in die ontmoetingsgebeure. Dit maak my 'n 

deelnemer wat die proses van binne na buite beskryf. Daama is 'n gesprek met die liturg 

gevoer na aanleiding van 'n vraelys wat as riglyn gedien het vir die gesprek. Die doel van die 

gesprek was spesifiek om meer inligting by die liturg te kry oor watter energiebronne in 
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werking is in die vorming van die liturgie. Uit die aard van die saak speel die interpretasie 

van die eredienste en die gesprekke 'n groot rol. Dit is hier waar die navorser in kontak kom 

met die data sodat 'exploration' en 'inspection' kan plaasvind (Kloppers 1997:23). 

In die kwalitatiewe navorsingsmetode is dit belangrik om ook die studie se geskiedenis aan te 

toon (Kloppers 1997:23). Van kleins af was ek in die liturgie ge'interesseerd. Ek het 

opgegroei in die tyd dat die liturgie baie strak was en 'n baie vaste struktuur gehad het (1963-

1981 ). As predikantseun moes ek baie eredienste bywoon wat 'n sensitiwiteit oor die erediens 

verwek het. Hierdie sensitiwiteit is behou en word gesensiteer deur al die eredienste waardeur 

beweeg is. Hierdie blootstelling het my sensitief gemaak vir wat 'n suksesvolle liturgie is, 

beide as deelnemer en as liturg. Ek onthou nog goed toe ek die eerste keer besef het dat die 

liturgie nie net so uit die Bybel afgelees word nie. Van daardie dag het ek die liturgie as 'n 

kunswerk begin sien. In die gemeente waar ek een van die leraars is, het ek steeds gepoog om 

elke diens as 'n ware ontmoeting te fasiliteer. Met die feit dat mens self liturg is, word die 

kunsbeoefening deel van jouself. Die vraag ontstaan egter later: Hoe ver kan mens gaan? 

Wat is verantwoordelike liturgiese vorming? Daar is die behoefte gebore om verantwoordelik 

met die liturgie om te gaan. Die nuuskierigheid oor hoe antler dit doen? Wat is die dinamika 

teenwoordig by die vorming van die liturgie? 

Vir ses jaar al is ek deel van 'n liturgiese werkgroep waar verskeie liturgiese kwessies aan die 

orde gestel is. Ek is ook lid van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika 

wat die besef en noodsaak van akademiese denke oor die saak gestimuleer het. Dit was dan 

ook tydens die leerprosesse dat ek ook besef het dat die konteks nie genoegsaam verreken 

word in die Ned Geref Kerk se liturgiee nie, en dat aanpassings nodig gaan wees in die 

toekoms. Maar presies wat en hoe was altyd die vraag. 

Langverlof in Engeland het die geleentheid gegee om afstand van mens se eie situasie te kry 

en aandag aan die saak te skenk. Dit was goed om te leer en te ervaar by vreemde liturgiee. 

Dis egter ook goed om jouself te verantwoord ten opsigte van die invloede wat 'n invloed op 

mens se selfverstaan het. As gelowige en gemeenteleraar is dit vir my altyd noodsaaklik dat 

die ontmoeting wat tussen die gemeente en God plaasvind, werklik vitaliteit sal he en 

inspirerend moet wees! Daarom is ek in myself krities op die liturgie en die effek daarvan. 

Goeie voorbereiding en die feit dat die liturgie 'n geheel moet wees wat veral een gedagte wil 

oorbring wat die hele mens aanspreek, is belangrik. God moet deur die Woord aan die woord 

kom. Uit die Woord vloei die gesprek voort. Dit is die invloed van die reformatoriese denke 

waarin gestudeer is. 

Ek is in die gemeente ook verantwoordelik vir die jeug en die uitbou van die gemeente. 

Daarom vind die rolverplasing gereeld by my plaas sodat 'n erediens ook vir veral die tieners 

en kinders toeganklik moet wees. Hulpmiddels wat op die man af is, is belangrik. Die 

invloed van die sending is tweerlei: Die diens moet die gemeente oproep tot 'n nuwe 

verbintenis en visie vir sending en tweedens is dit 'n vraag of 'n erediens op twee bene kan 

staan, naamlik: die van gemeente-erediens en terselfdertyd 'n sending-erediens of 

evangelisasie-erediens. 
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As sangliefhebber besef ek die krag van sang en glo dat sang nie net vir lekker sing is nie, 

maar integraal deel is van die liturgie. Dit het ook 'n groter funksie as om net die gemeente 

die geleentheid te gee om terug te praat met die Here. Sang het spesifiek 'n bindingskrag 

tussen mens en God, 'n nadenkingskrag, 'n voorbereidingskrag en 'n motiveringskrag. 

Daarom vra die gebruik van sang in die erediens goeie en deeglike voorbereiding. As 

prediker is dit belangrik dat die preek inpas by die res van die erediens. Eintlik dra die preek 

die sentrale tema van die erediens. 

Met die voorveronderstellings in ag geneem, is daar gepoog om die liturgiee wat bestudeer is, 

te interpreteer met 'n lerende gees! 

Die studie wil ten diepste verstaan bring in die vorming van liturgie met die doel om 'n 

verantwoordelike pad en moontlik 'n nuwe eredienspraxis vir die erediens in die Ned Geref 

Kerk daar te stel in die nuwe konteks. Die studie moet gesien word as een van die vele 

pogings om 'n bydrae te lewer tot die verantwoordelike liturgiese vemuwings. 
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HOOFSTUK 2 

DIE VORMING VAN LITURGIE 

Worship is the breath of God. 

(Callahan 1994 : 1) 

Liturgy should inspire a delight in God. 

(Louw 1999 : 2) 

Christians want to share together in worship. What we do not want is to have to put up with 

a gathering that is dull, trivial, irrelevant, or full of doom and gloom. Instead we are drawn 

to worship that is corporate and dynamic, stirring and inspiring, helpful and hopeful. 

(Callahan 1994 : 4) 

Christian spirituality originates, and is constantly renewed, through the 

liturgical celebration of the mystery. 

(Madigan 1988: 1) 

2.1 Liturgie as skepping van die mens 

Die verstaan van die dinamiek wat teenwoordig is by die vorming van liturgie is belangrik vir 

die studie omdat dit insig gee in die verdere vorming van die liturgie. P L Berger (1969) en 

T Luckmann (1966) werk as godsdienssosioloe met die uitgangspunt dat die mens sy eie 

werklikheid skep. Volgens die teorie is die samelewing 'n produk van die mens. Die teorie 

pas goed binne die praktiese teologie as handelingswetenskap. 

Daar kan volgens hulle geen samelewing, in die sin van die samelewingstrukture, los van die 

mens wees nie (Berger 1969:3; Berger & Luckmann 1966:65). Die mens, homo sapiens, 

verskil in die sin van antler diere in die geskape wereld deurdat die mens se wereld 

'onvoltooid' is (Berger 1969:4). Die dieresamelewing is byvoorbeeld reeds geskep en die 

diere word gebore in 'n geslote wereld ten opsigte van moontlikhede en rigting. Daar kan dus 

gepraat word van 'n muiswereld, hondewereld en perdewereld. Daar bestaan egter nie in 

dieselfde sin 'n mensewereld nie. Alhoewel die mens in die wereld is, moet hy ook nog 'n eie 

wereld vir horn skep. In die bou van die samelewing word kultuur dus geskep. Hierdie 

proses van skep vind plaas deur drie prosesse, naamlik: eksternalisering, objektivering en 

internalisering. In die proses van eksternalisering gaan dit oor die 'outpouring of the human 

being into this world - both in the physical and the mental activity of men'(Berger 1969:5). 

So kom 'n samelewing dan tot stand wat op sy beurt as objektiewe werklikheid kan bestaan. 

Objektivering is die proses van instandhouding van die geskape samelewing. Die nuwe 

individu word dan in die nuwe wereld groot en met die wereld gekonfronteer. Internalisering 

as proses behels die herbevestiging van die geskepte objektiewe samelewing en -strukture. 

So word die strukture dan verskuif van objektiewe waargenome strukture na subjektiewe 

ge'intemaliseerde samelewingstrukture wat met antler woorde deel is van die individu (Berger 

1969:4). Hierdie samelewingsbouproses is 'n gesamentlike bouproses (Berger 1969:16). Die 

werklikheid van elke dag word gedeel met antler. In die proses van deel word, word dan 'n 
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gesamentlike samelewing geskep. Hierdie skepping vind veral plaas deur taal wat draer van 

die daaglikse kennis is (Berger & Luckman 1966:49). Alhoewel taal baie belangrik is in die 

skepping van die samelewing, is taal ook deel van die samelewing en word ook geskep deur 

die mens om verder mee te skep. Taal begin byvoorbeeld dan ook as 'n entiteit opsigself te 

bestaan wat deur nuwelinge gei'ntemaliseer moet word as sy eie. So gaan taal deur die proses. 

Taal word byvoorbeeld geskep as deel van die ekstemalisering. Dit gebeur tussen mense en 

saam met mense wat 'n tekenwereld ontwerp wat hulle gesamentlik verstaan. Die taal bestaan 

as 'n objektiewe werklikheid, 'n kultuurgoed op homself, wat in stand gehou moet word, 

bevraagteken kan word, of verander kan word. Die nuwelinge wat gebore word in die 

samelewing moet deel word van die kultuur en die samelewing. Hy kyk na die taal as 'n 

objektiewe saak buite homself en intemaliseer die taal dan as hy dit deel van homself maak. 

Die skep van 'n heilige kosmos 

Deur bogenoemde prosesse skep die mens ook vir horn ook 'n godsdiens (religion). 

Op hierdie punt is dit belangrik om uitklaring te gee van die begrippe wat in die studie 

gebruik word vir onderskeidelik religion, faith en belief 

Fowler (1981:9) belig die onderskeidings as volg: 

Religion kan vertaal word met godsdiens. Gods di ens is 'cumulative traditions'. Dit is die 

geloofsuitdrukking soos gevorm deur die mense in die verlede. So 'n opeenbouende tradisie 

word gekonstitueer deur tekste wat bestaan uit geskrifte of wette wat verhale, mites, profesiee 

en openbarings kan insluit. 

Faith kan word vertaal met geloof en daaronder word verstaan 'n dieper en meer persoonlike 

verhouding as godsdiens. Dit is 'n persoonlike reaksie op die transendente waarde en krag 

soos gesien en verwoord deur die tradisie. Geloof en godsdiens is egter interaktief aangewese 

op mekaar. 

Belief kan weer vertaal word met glo wat daarop sinspeel dat iemand sy hart op iets plaas 

(Fowler 1981:11). Beliefs is egter een van die uitdrukkings van die manier waarop geloof 

homself uitdruk. In godsdienstige terme word dan van beliefs gepraat waar geloofsinhoud ter 

sprake is. Hierdie geloofsinhoud in die godsdiens vind uitdrukking in byvoorbeeld 'n credo 

as die inhoud van dit wat geglo word. 

Godsdiens is dus die menseskepping van 'n heilige kosmos. Heilig beteken hier die kwaliteit 

van 'n misterieuse en ongelooflike krag, anders as wat die mens ken en tog verbind daaraan. 

Hierdie heilige kan natuurlike of selfgemaakte voorwerpe wees soos 'n heilige koei of 'n 

heilige klip (Berger 1967:25). Die heilige is dit wat uitstaan van die alledaagse 

lewensbestaan. Godsdiens vervul die funksie dat dit poog om die totale heelal te verklaar as 

menslik relevant (Berger 1967:28). 

Daar is reeds daarop gewys in die uitwerk van die pneumatologie dat Berger self erken dat 

daar 'n groter Krag buite is (kyk hoofstuk 1.3). Hierdie teorie kan dalk met die eerste 

oogopslag vreemd en nie-Christelik klink, maar as mens weer na byvoorbeeld 

Johannes 1:1-12 luister, is dit so dat God na die mens gekom het en dat die mens God aanvaar 
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of nie aanvaar nie. Hierdie proses van aanvaarding word geloof genoern soos in Johannes 

1: 12 ook gestateer word. Daar rondorn word 'n godsdiens gevorm. In hierdie studie word 

gewerk met die uitgangspunt dat God eerste handel en die mens daarop reageer. Volgens 

Genesis 1 word die mens binne die geskape werklikheid 'n kultuur- en leefopdrag gegee. 

God skep eers en dan rnoet die mens met die rniddele wat Hy geskenk het binne die aarde as 

leefruirnte, skep en inderdaad 'n sarnelewing skep. 

Binne die godsdiens word die liturgie ook geskep as deel van die gewoonte, in gebed in die 

ritueel. In die ekstemaliseringsproses begin die mens om gewoontevormend op te tree 

(Berger & Luckrnann 1966:71-71 ). Aanvanklik eers die individu en later rneer individue 

totdat die gewoonte ge"institusionaliseer word. S6 het die liturgie tot stand gekorn binne die 

godsdiensfeer met die doel om te herinner. Want die mens vergeet en moet gedurig herinner 

word aan wie hy is en wie God is (Berger 1967:40). 

Die fases van ekstemalisering, objektivering en intemalisering is vandag nog werksaarn in die 

liturgie. Die liturgie bestaan as 'n antwoord op God se betrokkenheid. Die Grieke noern 

hierdie rituele aksie, werk (argon). Hierdie werk het uit veral twee dele bestaan, naarnlik: 

dinge om te doen (dromena) en dinge om te se (legoumena). Die begrip leitourgia wat 

vandag gebruik word vir die wyse waarop die gerneente vir God ontrnoet en met Horn 

kornrnunikeer, is 'n sarnevoeging van die twee Griekse woorde laos (volk) en argon (werk) 

(De Klerk 1982:26). Die rnanier van werk het 'n objek op sy eie geword wat as die liturgie 

van 'n bepaalde godsdiens of gerneente bekend staan. As objek word daar egter ook nuwe 

vrae aan die liturgie gevra deur nuwe inkornelinge in nuwe kontekste. Die vrae hoef egter nie 

net deur nuwelinge gevra word nie. In hierdie studie is dit juis die konteks wat eintlik nuwe 

vrae aan die liturgie as objek stel, natuurlik deur rnense as deel van die konteks en wat dalk 

lankal deel is van die liturgiese sarnelewing. S6 word die liturgie 6f ge"intemaliseer deur die 

nuwelinge, in die sin dat hulle die liturgie aanneern sodat dit hulle liturgie word, 6f verander 

sodat daar 'n nuwe ekstemalisering plaasvind wat die liturgie betref. Dit bring weer 'n nuwe 

of ornvormde liturgie na vore met 'n eie identiteit en wat as 'n selfstandige objek bestaan. 

Die proses kan aanleiding gee dat 'n nuwe godsdiens of kerk dan ontstaan, veral wanneer die 

ornvorming te radikaal met die huidige liturgie verskil. Die reformasie van Luther is 'n goeie 

voorbeeld hiervan. Hy wou nie noodwendig van die Rooms Katolieke kerk breek nie (Kiing 

1994: 135), rnaar die verandering was te radikaal vir die kerk en die volgelinge. S6 'n 

liturgiese-ekstemalisering word egter altyd deur 'n sentrale teologiese sentrurn gedra wat weer 

op sy beurt deur 'n konteks gemotiveer word. By Luther was dit die sentrale idee dat die 

mense gered word uit geloof alleen (sola fide). Binne hierdie proses van ekstemalisasie, 

objektivering en intemalisasie by die liturgievorming, is daar drie energiebronne wat werk, 

naarnlik: die Skrif as gesagsbron, die tradisie as die verhaal van die instandhouding en 

vorming van die liturgie en die konteks wat telkens die vrae stirnuleer waarin die legitirnasie 

telkens rnoet plaasvind. 
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Die proses van legitimasie 

Die liturgie as objektiewe entiteit word in stand gehou deur die proses wat Berger & 

Luckmann (1966:110) legitimasie noem. Dit is die proses van 'explaining and justifj;ing' 

(Berger & Luckmann 1966: 111 ). Die proses is veral belangrik in die instandhouding van die 

werklikheid en die oordrag van een geslag na 'n ander. 

In die proses is verstaan baie belangrik en word die betekenis van die waarde en bedoeling 

van 'n bepaalde instelling verduidelik aangesien dit gewoonlik bevraagteken word deur die 

nuwelinge. In die intemaliseringsproses is die drie prosesse gelyklopend. 

Legitimasie regverdig bepaalde instellings deur 'n normatiewe waarde te gee aan die praktiese 

imperatiewe. Die proses het altyd twee pole: waardes en kennis. Daar moet dus 'n kennis 

wees wat die saak behels, die geskiedenis, maar ook die waardes waarteen dit gemeet word, 

byvoorbeeld reg en verkeerd. Hierdie studie geskied op die veld van die legitimasie waar die 

huidige liturgie wat gevorm is, bevraagteken word. In die proses van bevraagtekening moet 

die waardes en kennis dus in gedagte gehou word, want in die proses moet 'n nuwe 

objektiewe werklikheid daargestel word wat weer deur die individue gelntemaliseer moet 

word. Eers dan sal daar van 'n nuwe liturgie sprake kan wees. Dit is eintlik 'n gesprek wat 

gevoer word met die geskiedenis, die verhale van die liturgie en die waardes wat daar agter le. 

Waardes word in die geval deur die Skrif as gesagsbron bepaal. Uit die gesprek kom kennis 

wat gemeet word aan die waardes. Dit verskaf 'n kennis wat verstaan bring binne die huidige 

konteks. S6 vind die proses van die vorming van nuwe liturgiee plaas. In hierdie studie word 

die verskynsel bestudeer volgens Ricoeur se fases van begryp, verklaar en verander (Pieterse 

1993:88). Dit hied die ruimte vir die hermeneutiese-, die empiriese- en die regulatiewe 

navorsingsirkels om te funksioneer op pad na 'n nuwe praxis (Heitink 1993: 161 ). 

2.2 Die drie-bronneteorie by die vorming van liturgie 

By die vorming van die eerste liturgiee volgens bogenoemde prosesse, is daar veral drie 

energiebronne wat werk, naamlik: die Skrif, die tradisie en die konteks. Wanneer nuwe 

liturgiee gevorm word, vervul hierdie drie energiebronne ook die rol van bronne wat besoek 

moet word vir verwysing. Op die manier word liturgie op 'n verantwoordelike wyse gevorm. 

Daar kan dus van drie energiebronne gepraat word, wat dan beide as energiebronne gesien 

kan word wat 'n krag uitoefen op die vormingsproses en wat as bronne besoek kan word in 

die vormingsproses. 

Vir 'n geruime tyd erken geleerdes die drie teoretiese konsepte as 'n integrale deel van die 

liturgiesevormingsproses. Barnard (1981 :45) onderskei dieselfde drie bronne, maar praat van 

empiriese werklikheid eerder as konteks. De Klerk (1982:14) praat van die Skrif, tradisie en 

die modeme mens as rigtinggewende kragte. Strydom (1994:266) werk met die Skrif en die 

geskiedenis [wat volgens horn ook veral normatiewe waarde het]. Hy werk verder met die 

dialogiese aard van die teologie wat hy verbondsmatigheid noem en die pastorale orientasie 

waar hy die totale menswees insluit. Hy onderskei twee verdere norme, naamlik: kultuur en 

estetiese integriteit. Van Aarde (1995:50) pleit daarvoor dat die teologie van die kerk 

byderwets moet wees in die sin dat die werklikheid waarin die kerk leef en verkondig in ag 
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geneem moet word. Die kerk moet nie alles omarm nie, maar moet 'n kritiese teologie 

beoefen. Die gebede, liturgie, liedere en belydenisse moet spreek van 'n lewende geloof Dit 

kan net gebeur as die konteks ook ingereken word. Smit (1995:33) gebruik 'n soortgelyke 

skema as model vir onderskeiding vir geloofsgemeenskappe. Hy werk met die volgende drie 

verwysingsbronne wat geraadpleeg moet word: Skrif, tradisie en kultuur. Daar moet egter 

ook 'n verwysingspunt wees. Vir Smit (1995:32) is die verwysingspunt die eskatologie. 

Hierdie drie energiebronne maak saam met die eskatologiese verwysingspunt die drie

bronneteorie uit. Skematies kan dit as volg voorgestel word: 

~ 
0 
0 .,. 

LllURGIESE 
EKSTERIALISERllGS

PUIT 

Figuur4 

Die konsepte kan as volg uiteengesit word: 

Die Skrif 

• 
Eskatologiese 

Fokuspunt 

Die Skrif is deur die eeue heen as die gesagsbron vir liturgievorming gesien. Hierdie 

liturgiese riglyne is as gesagsvol vir die kerk deur die eeue en vir vandag aanvaar omdat die 

Christelike erediens die teenwoordigheid van Christus vier (Madigan 1988:2). Wainwright 

(1978:495) se dat die Nuwe Testament gesagdraend is juis omdat die ontmoeting wat met 

God plaasvind in die erediens in Christus plaasvind. Ons moet getransformeer word om in 

Christus soos Jesus te wees en s6 kry ons die aanbiddingstyl wat deur Jesus Christus 

vergestalt word. In die Nuwe Testament kry ons die beste beskrywing van die lewe en werk 

van Jesus, diuirom is dit gesagsvol. Uiteraard ook omdat die Skrifkanoniese gesag het. 

Die probleem van die Nuwe Testament is dat daar nie 'n volledige en spesifieke liturgie is nie 

en waar riglyne aangedui word, verskil gemeentes van mekaar in verskillende kontekste 

(Laubscher 1987:157). Al kom daar nie 'n uitgewerkte liturgie in die Skrifvoor nie, kan daar 

met reg van 'n teologie of teologiese teorie van die liturgie gepraat word (Chrichton 1978; 

Vos & Pieterse 1997). Die liturgie is egter ingebed in die verhaal van God en Sy liefde vir die 

mense. Hierdie verhaal gaan voort deur die geskiedenis heen. Dit is juis hierdie eienskap van 

die liturgiese riglyne wat die deur open vir die tradisie en die konteks om ook as 

energiebronne gesagdraend op te tree. 

Hierdie drie energiebronne funksioneer egter ook as kleiner energiebronne in elk van die 

groter onderskeidings. In die Skrif is die konteks as energiebron in die vorming van die 

liturgie alreeds teenwoordig. Op dieselfde manier is die tradisie ook reeds teenwoordig. Vir 

die Nuwe Testamentiese liturgie <lien die Tempeldiens en Sinagogediens alreeds as 

verwysingsbron en energiekrag. Skematies kan <lit as volg voorgestel word: 
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Figuur 5: Die Wisselwerking van die Energiebronne 

Tradisie 

• 
Eskatologiese 

FokHplllt 

Die tradisie word in die studie gebruik vir die verhaal van die vorming van liturgie deur die 

eeue. Op enige gegewe tyd moet die liturgie 'gelees' word teen die agtergrond van 'n 

bepaalde belydenis, teologie en lewenstyl van die Kerk [en ook die plaaslike kerk] wat op 

daardie staduim nagehou word (Wainwright 1978:495). Daarom is die verhaal van die 

liturgievorming 'n beskrywing van hoe die kerk die Skrif en die tradisie op 'n gegewe 

oomblik in die geskiedenis gebruik om nuwe liturgiee te vorm. 

Konteks 

Die konteks word in die studie gebruik as die agtergrondsamehang op 'n bepaalde tydstip in 

die geskiedenis binne die samelewing. Die konteks word saamgestel uit die invloed van 

tydvakke se identiteit en kragte wat werksaam is op 'n gegewe tyd in die geskiedenis wat 

weer die resultaat kan wees of gevolg van 'n ander konteks waarop weer gereageer word. Dit 

kan egter ook die invloed van mense wees, soms sterk individue wat 'n bepaalde ideologie 

verkondig of die uitleef van 'n bepaalde spiritualiteit. Dit kan ook uitvindings soos 

byvoorbeeld die drukpers wees of bewegings wat ontstaan soos byvoorbeeld die Renaissance. 

Die mense binne die bepaalde konteks is ook belangrik, so ook die groepe binne 'n bepaalde 

gemeente en hul verwagtings. Die geskiedenis van die gemeente en behoeftes in die 

gemeente of kerk op daardie staduim vorm deel van die konteks. Kortom sou dit beskryf kon 

word as die indirekte of direkte werkende kragte op 'n bepaalde tydvak. 

In die skepping van die heilige kosmos (Berger 1967:25) is daar altyd 'n konteks 

teenwoordig. Trouens, wanneer 'n objektiewe entiteit geskep word, skep dit weer 'n nuwe 

konteks, soos byvoorbeeld die industrialisasie wat nuwe uitdagings saamgebring het en nuwe 

kontekste geskep het. Wanneer daar spanning in die kontekssirkel beleef word ten opsigte 

van verandering in die konteks, plaas dit weer spanning op die liturgie as deel van die ritueel 

van godsdiensbeoefening. Die hede is dus die nuwe konteks. 
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Eskatologie 

Die eskatologie is die verwysingspunt butte die situasie. Dit hied 'n normatiewe perspektief 

wat die vorming van die liturgie in die toekoms kan rig naamlik: 'n onvervulde realiteit wat 

beloof is in die Skrif: die nuutmaak van alles onder die heerskappy van God (Smit 1995:32). 

Liturgievorming kan dus nooit afgehandel wees nie. Die eskatologiese dien ook as 'n 

suigkrag wat telkens die antler drie energiebronne onder druk plaas. 

Werking van die teorie 

Op pad na die toekoms, word nuwe kontekste gedurig gevorm (Berger 1967:25). Die konteks 

wat telkens verander, plaas die liturgie onder spanning om te verander. Nuwere interpretasies 

van die Skrif en nuwe ontdekkings in die tradisie plaas ook telkens die liturgie onder druk om 

te verander. Op die manier funksioneer die konsepte as kragte in die liturgievorming. 

Daar moet gelet word dat die teorie geskets word (kyk figuur 4) as 'n dinamiese proses wat 

nie staties is nie. Dis belangrik omdat dit wil aansluit by 'n meer natuurliker aanpak van 

kerkgroei en die vorming van die liturgie spesifiek. By die vorming van die liturgie moet daar 

gewaak word teen 'n oorbeweeg na 'n spiritualiteitsparadigma waar daar slegs onder leiding 

van die Heilige Gees gewerk word en waar struktuur irrelevant is (Schwarz 1996:90). 

Terselfdertyd moet daar ook gewaak word teen 'n tegnokratiese paradigma waar strukture en 

modelle die antwoorde moet hied. Sekuriteit moet nooit gelee wees in strukture nie, maar in 

die Drie-enige God (Schwarz 1996:88). 

Dis daarom egter belangrik dat die bronne in wisselwerking met mekaar geplaas moet word. 

Wanneer een van die bronne verabsoluteer 6f verwaarloos word, gee dit aanleiding tot 'n 

ontsporing van die proses. As die Skrif byvoorbeeld verabsoluteer word gee dit aanleiding 

tot fundamentalisme wat beteken dat die Woord gesien word as 'n boek wat eksakte 

antwoorde in elke situasie kan gee. Indien die Skrif egter verwaarloos word, kan rigting 

verloor word omdat die Skrif juis die norme en raamwerk gee om op die pad te bly 

(Smit 1995:26). 

Indien die tradisie verabsoluteer word, bring dit weer mee dat daar dogmaties en konserwatief 

omgegaan word met die vorming van die liturgie. Tradisie kry dan kanoniese gesag en 

verduister enige byderwetse moontlikhede (Smit 1995:26). In 'n onlangse studie (Schwarz 

1996:29) na kwalitatiewe kerkgroei het dit aan die lig gekom dat slegs 8% van kerke wat 

kwalitatief en kwantitatief groei, hulself aan die tradisie gebonde sien (kyk figuur 6). 
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Tradltlonallsm 

•1 conslda- our church to be tradition-bound" 

Figuur 6 (Schwarz 1996 : 29) 

Deur die tradisie te verwaarloos word die wysheid en lesse uit die geskiedenis vergeet en dit 

verarm die vormingsproses. 

Wanneer die konteks verabsoluteer word, gee dit aanleiding tot vergrype aan 'n bepaalde 

ideologie. Op die manier raak die liturgie soos 'n skip wat met elke storm meegevoer word. 

Indien die konteks gelgnoreer word, gebeur dit dat die liturgie voeling verloor met die 

werklikheid en die leefwereld en invloede op sy lidmate. 

Gesonde wisselwerking en die tradisie van hervorming bring 'n onbevange kyk na die 

liturgie wat vry is van alle oorbeklemtonings en gebruik kan word in elke nuwe konteks sodat 

die ontmoeting met God dinamies kan wees. 

2.3 Op pad na die verstaan van liturgie 

In hierdie studie word die term liturgie spesifiek gebruik vir handelinge wat binne die 

erediens plaasvind. Die term liturgie word soms baie wyd gebruik as gepraat word van die 

liturgie van die lewe (Madigan 1988: 12), die aanbiddingsaktiwiteite van die kerk (White 

1990:22) en ook al die gestruktureerde handelinge van die kerk. Die liturgie vind binne die 

kader van aanbidding plaas, daarom is dit belangrik om die vraag te beantwoord oor wat 

bedoel word met Christelike aanbidding. 

Op die voetspoor van White (1990:22) word drie metodes gebruik om by 'n verstaan van 

aanbidding of die erediens uit te kom: 

• eerstens, om die fenomeen van die Christelike aanbidding te beskryf, 

• tweedens, deur definisies van groot denkers te gebruik en 

• derdens, die taal wat gebruik word om die aanbidding te beskryf 

Daarna word gekyk na die doel van die liturgie en enkele modeme beelde wat vir die erediens 

gebruik kan word. 
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Die fenomeen van Christelike aanbidding 

Deur die eeue heen het die strukture [ soos die kalenders waarbinne die liturgie georganiseer 

is] en die dienste [soos die nagmaal] redelik konstant gebly. Hier word slegs 'n algemene lys 

genoem van die belangrikste strukture en dienste. 

• Sikliese strukture - Tydsverwante aanduidings soos byvoorbeeld weeklikse 

bymekaarkoms, weeklikse en daaglikse gebedsbyeenkomste, die kalender in die 

kerklike jaar op die voetspoor van Jesus; die koms, sy bekendmaking, lyding, 

sterwe, opstanding, die uitstorting van die Gees, hemelvaart en die wag vir die 

wederkoms. 

• Ruimtes - Christene het deur die eeue heen verskillende ruimtes gebruik waarin 

aanbidding geskied het. Hierdie ruimtes het dan ook 'n bepaalde invloed op die 

liturgie en aanbidding. 

• Gebed - Private en publieke gebed maak 'n groot deel uit van die Christelike 

aanbidding. 

• Die diens van die Woord as eerste deel van die erediens. 

• Die diens van die tafel as tweede deel van die erediens. 

• Inisiasie deur die doop. 

• Ander rituele soos troues, begrafnisse, vergifnis en hantering van die siekes. 

Definisies van Christelike aanbidding 

Meeste van die definisies het die gemene deler van God wat eerste handel en die mens wat 

dan daarop antwoord deur 'n responsiewe handeling. Brunner gebruik die Duitse woord 

Gottesdienst, waarmee hy bedoel aanbidding is die <liens van God aan die mens en die <liens 

van die mens aan God (White 1990:26). 

H Jonker (1977:45) noem dit: 

Een ordening van de samekomst van de gemeente, waarin de dynamiek van het 

Woord Gods plaats vindt en waarin de gemeente in de gelegenheid gesteld wordt 

op de dynamiek van het Woord Gods te reageren in schuldbelijdenis, aanbidding, 

lofprijzing, deelname aan het heil (sacramenten), gemeenschap, offerande en 

dienstbetoon in en buiten de samekomst. En dat alles in levende verbondenheid 

met de traditie der kerk. 

Crichton (1978:16) praat in terme van die paschal mystery wat deur Dom Oso Casel bekend 

geraak het. Hy beskryf die liturgie as volg: 

The liturgy then, is making present in word, symbol and sacrament of the paschal 

mystery of Christ so that through its celebration the men and women of today may 

make a saving encounter with God. 
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Die misterie is dus die ontmoeting tussen die mens en die geskiedkundige werklikheid van 

wat Christus vir die mens gedoen het, naamlik: Sy menswording en sterwe in die plek van die 

mens wat uitloop in Sy opstanding. Die misterie staan ook bekend as die geopenbaarde 

waarheid. 

Wainwright (1978:495) se: 'Worship is a human glorification of God and a divine 

glorification of man: in and through our giving glory to God, God himself is changing us from 

glory into glory'. Hy gaan verder en se: 'For the Christian this saving encounter of 

fellowship between God and man takes place in Jesus Christ'. Die verbintenis met Jesus 

Christus wat dan die mens se 'glory' is, stempel ook die liturgie. 

Die Kerkorde van die Ned GerefKerk (1991:66) gee die volgende definisie: 

Die erediens is, onder die genadige werking van die Heilige Gees, die openbare 

samekoms van die gemeente tot ontmoeting met God en die onderlinge 

gemeenskap van die heiliges en wel onder leiding van die besondere ampte en deur 

die bediening van die Woord, die bediening van die heilige sakramente, die gebed, 

kerklied en offergawes (Artikel 48: 1 ). 

Gesien teen die agtergrond van die liturgie as deel van die kommunikatiewe handelinge van 

die mens kan gese word dat die erediens die kommunikatiewe ontmoetingsruimte is waar God 

in Christus en die gemeente onder leiding van die Heilige Gees met mekaar onderling 

dialogies kommunikeer oar die wonder van die lief de van God wat in en deur die gemeenskap 

van die gelowiges 'n werklikheid is en word. 

Die taal wat Christene gebruik vir aanbidding 

Sleutelwoorde is 'n volgende manier om agter 'n verstaan van die liturgie te kom. 

In die Duitse praktiese teologie word veral van die woord Gottesdienst gepraat. Die 

Afrikaanse woord erediens en die Engelse woord service sluit nogal by hierdie benaming aan. 

Dit gaan dan oor die <liens van God aan die mens en die mens se <liens aan God (White 

1990:31; Laubscher 1987:141). 

Die woord office word veral in die Rooms-Katolieke kerk gebruik en is afkomstig van die 

Latynse woord officum wat dui op <liens of taak. Die woord liturgie is dalk die bekendste en 

het ook 'n wereldse oorsprong. Dis afkomstig van die Griekse woord leitourgia wat 'n 

samestelling is van die woorde werk (ergon) en volk (taos). In die antieke tyd was liturgie die 

publieke werke wat in <liens van die staat en publiek gedoen is (White 1990:31 ). In die Nuwe 

Testament word die woord gebruik vir liefdesdiens aan mense (Filippense 2:25,30), <liens aan 

Christus (Romeine 15:27), geleentheid vir gebed waar dissipels bymekaar was 

(Handelinge 13 :2) en Paulus praat van homself as 'n liturgis van Christus aan die heidene 

(Handelinge 15: 16). In die vroee liturgiegeskiedenis word die woord leitourgia gebruik in 

Didache 15:1 en die Clemensbrief 44:2 om te dui op die leiding en <liens deur die biskoppe en 

diakens tydens die viering van die Eucharist (nagmaal). Eers later in die Griekse kerk is die 

begrip gebruik om die erediens in sy geheel te beskryf (Laubscher 1987: 146). 
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Die woord kultus word soms gebruik om te dui op die aard van die Christelike erediens as 

kultiese gebeure. Die woord dui op die verantwoordelikheid wat 'n hoer teenoor sy diere het. 

Dit dui op 'n lewenslange verbintenis. Die woord het egter in sy wortels die betekenis van 

manipulering van die gode. Dit dui handelinge van die mens aan waarin hy probeer om in 'n 

beter posisie teenoor die godheid te kom. Die term is dus nie so geskik vir die aanduiding van 

die handelinge in die Christelike erediens nie (Laubscher 1987:144). 

Die Engelse woord worship het ook sekulere wortels. Dit kom van die ou Engelse woord 

weorthscipe - letterlik weorth (worthy) en scipe (ship). Dit dui dus op waardig om eer te 

ontvang (White 1990:33). 

Agenda is afkomstig van die Latynse woord wat beteken: dit wat nag gedoen moet word. Dit 

word die eerste keer gebruik vir die liturgie in 390nC by die Konsilie van Karthago. Later 

sou die evangeliese kerk in Duitsland ook die term gebruik. 

Die term mis word deur die Rooms-Katolieke kerk gebruik om die hele erediens aan te dui. 

Die woord dui veral op die nagmaalsviering waar die offer sentraal funksioneer. Die woord 

kom waarskynlik van die 'ite, missa est' wat aan die einde van die diens uitgespreek is 

(Laubscher 1987: 143). 

Celebration word deesdae baie gebruik en is eintlik baie vaag, behalwe as dit spesifiek dui op 

handelinge in 'n spesifieke konteks waar vreugde en blyheid beleef word. 

Ritueel word deur antropoloe gebruik om herhalende aksies by volke te beskryf. In die kerk 

word die term verskillend gebruik: Rooms-Katolieke gebruik die term vir die handelinge van 

byvoorbeeld die huwelik, doop en begrafnisse. Die Metodiste gebruik die term om alle 

amptelike dienste van die kerk, insluitend die Eucharist, aan te dui. Rites dui op die spesifieke. 

woorde wat geuiter of liedere wat gesing word in 'n erediens. Seremonies is die spesifieke 

aksies wat plaasvind in die erediens. Hulle word gewoonlik vasgestel in ordeboeke (White 

1990:36). 

Doel van die liturgie 

'n Heel wyer vraag om te beantwoord is: Wat wil die liturgie? Eenvoudig kan dit gestel word 

dat liturgie die kommunikasiegebeure tussen God en Sy volk en die volk onderling wil 

fasiliteer. Die vraag bly steeds: Wat het die liturgie as einddoel in gedagte? Barth 

(Laubscher 1987:88) gebruik Matteus 18:20 en se dat die erediens 'n belydenisgemeenskap is 

waar mensewoorde gespreek word, 'n doopgemeenskap waar gelowiges saamgebring is in die 

naam van die Enige Here om mekaar te herken en te erken, ook om mekaar raak te sien en 

aan te neem, nagmaalsgemeenskap waar gelowiges gesamentlik versterk word in die geloof 

en vir die Ewige Lewe bewaar kan word en laastens is dit ook 'n gebedsgemeenskap waar 

gelowiges saamgebring word om vir mekaar te bid. 

Kennon L Callahan se in sy boek Dynamic Worship (1994:1) gesonde gemeentes se 

aanbidding is 'corporate and dynamic, stirring and inspiring, helpful and hopeful. It is a joy 

and wonder, grace and peace. Through it people discover help, hope and home!' Hy noem 

die volgende vier 'gawes' van korporatiewe dinamiese aanbidding: 
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• Krag - In aanbidding ontdek die Christen wie hy is en aan wie hy behoort. 

• Gemeenskap - Te midde van wereldse chaos word in aanbidding 'n gemeenskap 

gevorm waarin die Christen tuis en veilig kan wees. 

• Betekenis - In aanbidding ontdek ons wat werklik belangrik is. 

• Hoop - In aanbidding ontdek ons die hoop om verder te kyk as die wereld waarin 

ons leef met al sy probleme (Callahan 1994:4). 

Johnson (1996:22) skryf: 'The liturgy is there to dazzle and excite, among other purposes, 

but I often think it's chief function, in most lives, is simply to repeat itself, to function 

endlessly, in order to provide a reliable framework of normality in religious life. All this is 

mechanical, but then the mechanism of religious continuity is necessary to provide the 

security of faith.' 

Schwarz (1996:30) sluit by die idee aan ashy se dat 'n erediens inspirerend moet wees. Hy 

het 'n omvattende ondersoek gedoen om vas te stel wat die eienskappe van groeiende kerke is 

en onder andere vasgestel <lat 80% van lidmate van groeiende kerke die eredienste as 

inspirerend vind. Schwarz (1996:31) is van mening <lat die erediens 'n element van 'pret' 

moet he. Lidmate moet nie kerk toe kom omdat hulle daardeur vir God of vir die leraar 'n 

guns wil doen nie, maar omdat die erediens hulle inspireer en omdat hulle dus nie anders kan 

nie! 'n Inspirerende erediens is 'n erediens waarin die Heilige Gees werk en mense inspireer. 

Logan en Clegg (1998:6-13) se <lat eredienste Bybels moet wees en die volgende moet doen: 

• Inspireer - Die erediens moet lidmate se aandag op Jesus se liefde en Sy 

geregtigheid rig. 

• Betrokke maak - Soveel moontlik lidmate moet betrokke wees in die beplanning 

en lewering van die <liens en die <liens moet gerig wees op almal. 

• Bei'nvloed - Die erediens moet lidmate se daaglikse lewe aanspreek, ook die 

sonde daarin. 

• Integreer - Die erediens moet riglyne verskaf oor hoe daar tussen Maandag en 

Sondag gelewe moet word. 

• Motiveer - Die erediensgangers moet die erediens hoor, maar ook sien! Drama's, 

films en visuele effekte, moet gebruik word om lidmate te motiveer vir hul lewe 

voorGod. 

• Implementeer - Van die oudste tot die jongste aanbidder moet gemotiveer word 

om sy geloof uit te leef. 

Vanuit die jeugwereld word veral gefokus op die maak van dissipels. 'n Dissipel (Robbins 

1990:59) word dan gedefinieer as iemand ... 

• Wat soos Jesus spore trap- elke dag. 
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• Wat 'n eie geloof het 

J wat sy kop raak 

J wat sy hart raak 

J wat sy hande raak 

J wat hy met antler deel. 

Hierdie doelwit kan gerus in gedagte gehou word wanneer daar na die ontwerp van die 

erediens gekyk word, en dan nie net jeugdienste nie! 

Hopper (1998:71) se die doel van die kommunikatiewe handelinge van die erediens en die 

erediensgebeure as geheel is nie informasie oor God nie, maar die 'response of faith -

knowing a person is basically different from knowing about a person'. God moet self in die 

erediens ontmoet word! Hierdie belewenis van waarheid volg op die verkondiging dat Jesus 

die Christus is en s6 kom die gemeenskap van gelowiges tot stand. Die meerderheid hoorders 

in die kerk is reeds ingewydes wat met verwagtings na die erediens kom. Die verwagting is 

op 'n bestaansverheldering of geloofsverdieping met die oog op verstaansverandering. 

Hierdie verstaansverandering is gerig op die bestaan van die gelowige in sy alledaagse lewe 

en met die doel om die gemeente op te bou (Laubscher 1987:101). 

In kort kan die doel in die lyn met die kommunikatiewe handelinge as volg gestel word: 

Die ontmoeting vind plaas omdat God, getrou aan Sy verbondsverbintenis, met 

die mens wil kommunikeer sodat die mens Hom ten volle kan ken, kan verstaan 

watter hoop Sy roeping inhou, watter heerlike erfenis daar is wat Hy vir elke 

gelowige bestem het en hoe groot die krag is wat Hy uitoefen in die wat glo 

(vol gens Efesiers 1: 18-19). Die mens kan op sy beurt nie anders om, in die 

bewuswording van die grootheid en liefde van God soos veral vergestalt in Sy 

Seun Jesus Christus, ook te begin kommunikeer nie. Verwondering, bevestiging, 

skuldbelydenis, aksie, die bring van die hartseer, die verbintenis of net die rustig 

wees by God kan van die terugkommunikeer wees. Die eindresultaat is altyd 

inspirasie deur God se Gees deur die ontmoeting. Want hoe kan jy anders 

weggaan as jy God se aangesig gesien het? 

Beelde help altyd om iets van die werklikheid en waarheid van 'n saak weer te gee. 

Buvton (1998:12) gebruik die volgende beelde om die erediens mee te beskryf: 

• Bouwerk - in die erediens bou God aan die lidmate se geloof. Die bouwerk word 

op verskillende 'verdiepings' gedoen naamlik: kennis, ms1g, praktiese 

lewenswandel, begrip en moraliteit. 

• Suiweringsaanleg - soos water deur 'n filter skoongemaak word, word gelowiges 

voor God gebring om deur Sy Gees gereinig te word. 
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• Gimnasium - in die erediens word geworstel met die Gees van God en word ons 

gevorm rondom ons denke en optrede vir die elke dag se lewe. 

• Maaltyd - die erediens gee krag vir elke dag. 

• Kweekhuis - die erediens het 'n groot klem op aanvaarding van die gelowige wat 

weer krag gee om te gaan lewe as kind van God. 

• Gase - die erediens is ook 'n plek waar 'n mens net weer by God kan sit en rustig 

kan wees. 

• Gesondheidskliniek - Jesus genees gelowiges van al hul geestelike tamheid en 

sonde sodat hulle weer as nuwe mense in die samelewing kan gaan lewe. 

Die beelde dra by om 'n gevoel te gee van die grootheid van die saak waarmee die liturgie 

horn besig hou. Ten slotte word volstaan met die volgende vier behoeftes by lidmate wat die 

erediens by lidmate wil fasiliteer (Kloppers 1987:135): 

• Godsvertroue 

• Bevryding 

• Insig 

• Lewensvisie 

2.4 Liturgie en spiritualiteit 

Liturgie en spiritualiteit kan as twee kante van dieselfde muntstuk beskryf word. Die twee 

dissiplines is interafhanklik en wederkerend opmekaar in die vorming en instandhouding van 

mekaar. Daarom word hier redelik breedvoerig gekyk na die verhouding. 

Definisies 

Die modeme begrip spiritualiteit verwys na die beleweniskant van die religie, die vroomheid, 

of die subjektiewe kant van die geloofsbelewing, geloofservaring, geloofsbeoefening en 

geloofspraktyk. Dit gaan dus oor die pietas - 'n Latynse woord wat verwys na op die eerbied 

vir God en die soort instelling en lewenswandel wat daarby pas. Die be grip religie (di ens aan 

God) en pietas is egter nie dieselfde nie. Waar religie meer verwys na die geloof in die 

algemeen (kyk 2.1) verwys pietas na die innerlike ingesteldheid (Jonker 1989:288). 

Wainwright (1986:592) beskryf spiritualiteit as die kombinasie van gebed en lewe. 

Johnson (1989:43) definieer spiritualiteit as volg: 'Spirituality is our self-transcendent 

capacity to recognize and to respond to God's creative and redemptive activity in all of 

creation'. 

Smit (1995:44) se definisie sluit hierby aan: 'It is the manifestation of a congregation's 

apprehension of and response to the presence and activity of God in the world'. 

Volgens Logan en Clegg (1998:4-3) is spiritualiteit nie iets watjy het nie, maar meer die pad 

of rigting (path) waarlangs jy loop. 
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Spiritualiteit gaan dus oor 'n lewenswyse waarvan die persoonlike omgang met God deur 

geloof, W oord en gebed die kern is, maar van hier af uitstrek oor die hele lewe. Dit gaan oor 

die geslaagde integrasie tussen die geestelike-, persoonlike-, kerklike- en gemeenskapslewe 

van die individu. Dit betrek die mens in al sy verhoudings. Dit gaan om geloofwaardigheid, 

betroubaarheid en integriteit. Dit gaan oor 'n lewe voor die aangesig van God ( coram Deo) 

binne die totale werklikheid waarin die mens leef (Smit 1993:3). 

Christelike spiritualiteit word deur Madigan (1988:1) beskryf as 'an incarnational and 

ecclesial spirituality'. Spiritualiteit is 'n algemene saak (Smit 1989:85). Christelike 

spiritualiteit se oorsprong van betekenis en lewensaar is Jesus Christus. Die Christelike 

spiritualiteit is 'n toekomsgerigte spiritualiteit. Die opstanding van Christus wys vooruit na 

die toekoms. In Jesus word 'n nuwe skepping 'n werklikheid. Jesus is vir Christene die model 

van volmaaktheid (Madigan 1988:1). Die woorde van die Hebreerskrywer stel die uitdaging 

vir die Christelike spiritualiteit: 'Die oog gevestig op Jesus, die Begin en die Voleinder van 

die geloor (Hebreers 12:2). 

Gemeenskaplike spiritualiteit 

Die sentrale vraag in die spiritualiteit is die vraag van Jesus: Wiese jy is Ek? (Markus 8:29). 

Hierdie vraag moet elke mens beantwoord en is die fokus van die spiritualiteit (Malek 

1997:3). Die Christelike spiritualiteit is egter nooit net individualisties nie, maar hang saam 

met die vorming van die spiritualiteit wat in die liturgie gesetel is (Yarnold 1986:39) en die 

misterie van die liturgie wat gevier word (Madigan 1988:2). Die misterie se inhoud is die 

inkarnasie van Christus wat vir almal gesterf het en 'n werklikheid word deur die Heilige 

Gees wat dit aan almal aanbied wat glo en hulle vereenselwig daarmee. Die dryfveer agter 

misterie is die Christelike spiritualiteit en lei ook telkens weer daarheen. Hierdie misterie 

manifesteer in die liggaam van Christus (Efesiers 3:6). S6 word spiritualiteit 'n 

gemeenskaplike saak (Madigan 1988:2). 

Yarnold (1986:39) se 'spirituality is shaped by public worship; and conversely forms and 

styles of public worship are conditioned by the spirituality of the worshipping community'. 

Hierdie is 'n wederkerige verhouding. 

Die vraag na wie Jesus is en of verstaan word wat Hy gedoen het (Johannes 13:12) en of ons 

Hom liefhet (Johannes 21:6) moet ook beantwoord word deur die gemeenskap. Die antwoord 

op die vrae bepaal die spiritualiteit van die gemeenskap wat op sy beurt weer ook 'n invloed 

op die liturgie het (Madigan 1988:4). Dis ook rondom die vraag dat spiritualiteitskole 

ontwikkel. Die skole verskil spesifiek in die manier waarop hulle reageer op die vrae. Die 

volgende <lien as voorbeelde uit die geskiedenis: 

• Die Russiese skool van liturgie hou 'n kenotiese Christusbeeld voor oe. Volgens 

Filippense 2:7-8: 'Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te 

neem en aan mense gelyk te word ... Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die 

dood aan die kruis'. Die skool het dan die lyding van Christus beklemtoon wat Hy 

in stilte gedra het. Die kerk in Rusland was dan ook gereed vir die lyding in stilte 

wat 'n beter bedeling na vore bring. 
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• Die Fransciskaanse spiritualiteitskool het ook 'n kenotiese Christusbeeld 

voorgehou, maar met 'n ander klem. Fransciskus, wat die stigter was van die orde, 

wou nie aan enige besittings vasklou nie, daarom is die klem in die begin veral gele 

op 'n lewe van armoede en die leegmaak voor God. Die armoede van die 

Fransciskane was die manier waarin hulle hul verhouding met die skepping 

verstaan het. Volgens hulle kon mens net die inherente prag van die wereld 

waardeer as daar nie vasgeklou word aan mense, besittings en eie belang nie. 

• Die Jesu'iete staan bekend as 'the society of Jesus'. Jesus word geken as 'n intieme 

vriend, 'n dienskneg van God wat alles tot Sy eer doen. Daarom is die vraag vir 

hulle: 'Wat kan gedoen word om God se naam te eer en te verheerlik?' Baie sal op 

die spel geplaas word om God te eer en te verheerlik. Dit is die teken van 

nederigheid. N ederigheid is om te weet dat God in staat is om baie meer te doen as 

wat ons ooit kan bid of <link (Efesiers 3:20). Die klem van die Jesu'iete le op <liens. 

Gemeenskaplike gebed, asketisme en aksie <lien as motivering vir hul spiritualiteit. 

• Benediktaanse spiritualiteit hou die Christusbeeld van deemis en sagtheid voor oe. 

Hierdie spiritualiteit het baie variasies gesien en as basis gedien vir heelwat ander 

spiritualiteite. Daar is groot klem op die gemeenskap~lewe wat <lien as 'n 

energiepunt vir inherente asketisme, bevryding van die hart en die uitleef van die 

liefde van God wat veral gekenmerk word deur vergifnis. Die Woord van God is 

baie belangrik en word bestudeer en oordink. Die werk van God in die Eucharis 

bied die ruimte vir gebedslewe en motivering vir <liens aan andere. Die stilte van 

die hart bied die geleentheid om te luister na God se Woord. Die verbintenis aan 

God en mekaar is deel van die Benediktaanse spiritualiteit (Madigan 1988:4-6). 

In hierdie sin het die spiritualiteit 'n invloed op die liturgie. Die liturgie word dan die 

leerskool waar die spiritualiteit verder gevorm word. 

Liturgie het egter ook weer 'n vormende krag op die spiritualiteit. Die twee staan dus 

verseker in 'n wederkerige verhouding tot mekaar. S6 ontstaan daar dan ook verskillende 

spiritualiteite vanuit 'n bepaalde liturgie. Smit (1989:89) praat van konfessionele spiritualiteit 

as die wyse waarop die Christelike lewenswyse as omgang met God en die uitlewing daarvan 

in die alledaagsheid, in 'n spesifieke tradisie of geloofsgemeenskap gestalte kry, vorm 

aanneem en sigbaar word. So 'n konfessionele spiritualiteit word uit die volgende elemente 

saamgestel wat sy eiesoortigheid onderskei: 

• Die verskillende religieuse oefeninge of handelinge soos byvoorbeeld die 

boetepraktyke, gebede, Bybellees, kerkgang en erediens. 

• Siklus en gemeenskap. Hier word gedink aan jaarsiklusse, lewenssiklusse, 

dagsiklusse en dan die verbande soos die familie-, gesins-, huweliks- en die 

gemeenteverbande. 

• Christelike simbole of leerstukke byvoorbeeld die Godsleer, Christologie, 

pneumatologie, kerkleer en sakramentsleer. 
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• Religieuse motiewe soos vrede, skuld, doksologie, geloofsekerheid, heiligheid, 

lief de en wereldbevryding. 

• Verbande waarbinne mense lewe en die aard van die verhoudinge soos 'n 

verhouding teenoor God, die wereld, kultuur, die self en die naaste. 

• Sosiaal-historiese omstandighede, lewens- en wereldbeskouing, kulturele-, 

politieke- en ekonomiese faktore en sosiale psige. 

Hierdie spiritualiteit word deur die liturgic bewerk. Die volgende elemente wat betrekking 

het op die liturgic, word deur Yamold (1986:40) beskyf as vormend vir spiritualiteit: 

• Plek - die plek waar aanbid word, help met die vorming van die identiteit van die 

kerkgangers. Die identifisering met 'n bepaalde gebou waar mens gewoond is aan 

God se teenwoordigheid. 

• Argitektuur - die argitektuur van die aanbiddingsplek asook die plasing van 

byvoorbeeld die altaar of preekstoel se baie oor die sentraliteit van sekere elemente 

in die spiritualiteit. Dit versterk ook die bepaalde spiritualiteit. 

• Ampsdrag - die toga met verskillende versierings vertel die verhaal van die tradisie 

waarin die kerk staan en versterk die idee by die kerkgangers. Dit kan ook afstand 

of gewydheid skep. 

• Heilige kunswerke - hieronder verstaan hy veral die kunswerke wat in kerke 

teenwoordig is soos byvoorbeeld skilderye en beelde. 

• Seremonies - baie van die seremonies help met die vorming van spiritualiteit soos 

onder andere die vredesgroet, die eucharistie en die verskillende liturgiese 

handelinge. Dit kan egter ook as 'koud' beleef word in die aanbieding en dan niks 

beteken nie. 

• Musiek - musiek is baie kragtig en dra 'n besliste spiritualiteit oor. Sober musiek 

spreek van 'n meer verstandsbenadering terwyl soet, sentimentele liedere spreek 

van meer emosionele benadering. Die tipe musiekinstrument dra ook die inhoud 

van 'n spesifieke spiritualiteit oor. 

Gereformeerde spiritualiteit? 

Smit ( 1988: 183) is oortuig daarvan dat mens van 'n gereformeerde spiritualiteit kan praat net 

soos van byvoorbeeld 'n Skotse pietisme. Hy sien die gemeentelike godsdiensbeoefening en 

die huis- en/of die persoonlike godsdiensoefeninge as die twee kemfoki van die 

gereformeerde spiritualiteit. Volgens die onderskeidende elemente van sy konfessionele 

spiritualiteit (soos hierbo aangedui) werk hy dan 'n volledige beeld van die gereformeerde 

spiritualiteit uit ( 1988: 183-191 ). In bree trekke kan dit as volg opgesom word: 

• Handelinge en gebruike - die Bybel se sentraliteit, gebed en dan meestal vrye

gebed, skuldbelydenis en gebed om krag ensovoorts, ook intellektuele lering en die 

kerkgang draai om die hoor van die Woord en nie om die mistieke belewing van 
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die sakramente nie. Mistiek speel nie 'n belangrike rol nie. Die gereformeerde 

hoor die Woord en oordink dit, neem dit emstig op en leef dit dan gehoorsaam uit. 

• Siklus - Dit speel nie so 'n belangrike rol nie. Tans speel die kerklike jaar egter 'n 

baie belangrike rol. Familie- en gesinsverbande is hier belangrik en die <loop en 

kategese vervul 'n belangrike funksie. 

• Simbole en leerstukke - Die lewende God, die beeld van Christus as die middelaar 

staan sentraal en die lewe as 'n lewe van heiligmaking staan almal sentraal. Hieruit 

ontstaan die siening van reformata semper reformanda. Die kerk moet gedurig 

word wat hy bedoel is om te wees. Die Koninkryk van God is 'n verdere 

belangrike element in die spiritualiteit van die gereformeerdes. 

• Religieuse motiewe - Voorop staan die eer van God. Nederigheid en skuldgevoel is 

tipiese motiewe wat moet uitloop 6p heiligheidsdrang. Alles is op die lewens-en

wereldverandering afgestem. 

• Verhoudinge - Die kultuur moet veral getransformeer word. 

Jonker (1989:291) sien die gereformeerde spiritualiteit ook as 'n spesifieke sub-spesie van 

spiritualiteite. Vir horn is die sentrumwentelpunte die volgende: 

• Dit gaan oor God. 

• Gods Woord en Sy beloftes. 

• Die lewe uit die genade. 

• 'n Lewe van heiligmaking. 

• 'n Liefde vir die wet. 

In die vorming van die liturgie kan nooit los van die spiritualiteit gedink word nie. In die 

wederkerige verhouding le baie oplossings en die definiering van die grense, maar ook die 

hoop vir die vorming van liturgie in die aangesig van die nuwe konteks. 

Die belangrikheid van gebed 

Die lewe voor God word 'n !ewe in gebed. Madigan (1988:8) skryf: 

The New Testament points to the relationship of liturgical prayer and liturgical 

spirituality. To never cease praying mean to do all in the name of Jesus Christ, in 

union with Him. Leitourgia, liturgy, incorporated cultic liturgy and life's liturgy. 

Cultic duty, works oflove, and even death itself are all 'leitourgia'. 

Dit bring ons terug by Wainwright (1986:592) se definisie van spiritualiteit as kombinasie 

van gebed en lewe. Die lewe van gebed word in die liturgie geleer, daarom is die 

gebedsbeoefening so belangrik in die skep van spiritualiteit. In die erediens word die 

gemeente nie net voorgegaan in gebed en het die gemeente nie net deel aan die gebed nie, 

maar moet die gemeente ook deur voorbeeld geleer word om te bid! Hier moet die gemeente 

geleer word dat gebed net gebed kan wees as dit deur die Gees kan gekied (1 Korintiers 12:3). 
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Die lewe voor God ( coram Deo) kan net gehalte he indien die tye van gebed in die erediens 

gehalte het. Daarom moet die gebed goed beplan, eerlik, in waarheid en deur die Heilige 

Gees geskied. Daarvandaan kan gemeentelede gemotiveer word om ook tuis moeite met hul 

gebede te doen. 

Die einddoel van die liturgiese spiritualiteit is om die Christelike gemeenskap te motiveer om 

meer betrokke te wees by Christus en die Koninkryk van die hemele. Die toets vir die 

betrokkenheid le in die liefde wat betoon en uitgeleef word deur die gemeente se lewe van 

gebed en sending (Madigan 1988:15). Hierin speel die liturgiese gebede en persoonlike 

gebede 'n baie belangrike rol. 

2.5 Liturgie en kultuur 

Die verhouding tussen kultuur en liturgie is bepalend vir die vorming en instandhouding van 

die liturgie (en daarmee saam die spiritualiteit). 

Daar word drie verhoudings aan die orde gestel: 

• Die wereldbeskouing-verhouding tussen Jesus en die kultuur. 

• Die kultuur as draer van die spiritualiteit en liturgie. 

• Die kultuur as vormende krag op die liturgie. 

Die wereldbeskouing-verhouding 

Ten diepste word die verhouding van kultuur en liturgie en spiritualiteit bepaal deur die 

siening van 'n ander verhouding, naamlik: Christus en kultuur. Wainwright (1986:592-605) 

maak gebruik van Niebuhr se onderskeidings om die verskillende moontlikhede te 

verduidelik. Daar is vyf moontlikhede: 

• Christus teenoor die kultuur: In die siening word die wereld as 'n slegte plek 

gesien. Dit gee aanleiding tot 'n spiritualiteit wat teenoor die wereld en die kultuur 

standpunt inneem. 

belangrik beskou. 

Die waameembare wereld of samelewing word as minder 

Tans word veral die pentakostalisme met hierdie siening 

geassosieer. Vroeer is die wereldbeskouing deur veral die kloosterordes nagehou. 

Origenes het byvoorbeeld verklaar dat Christene 'another system of fatherland' het 

(Wainwright 1986:593). Die monnike het na die woestyn gevlug om 'n ander 

altematiewe wereld daar te stel. Die liturgie het dan ook opgegaan in aanbidding 

en eenword met God as 'n ontvlugting van hierdie wereld. Die liturgie het naby 

aan werkheiligheid gedraai. 

• Christus van die kultuur: Hier swaai die pendulum weer na die ander kant waar 

Christus as 'n 'culture-hero' voorgehou word. Dit is wat gebeur het met 

Konstantyn se staatsgodsdiens. Hierdie siening van Christus het 'n groot invloed 

op die liturgie gehad toe oorgegaan is van byeenkomste in kleingroepe na 

eredienste in groot vergaderplekke. In hoofstuk 4 word meer aandag aan die 

invloed van die konteks van die Konstantynse tydperk op die liturgie gegee. Latere 

verskyningsvorme was die puriteinse teokrasie, die Duitse kultuur-protestantisme 
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en die volkschristendom (waarvan die Ned Geref Kerk soms beskuldig is). In die 

twee sieninge van die kultuur kan die koninkryk van God nooit bereik word nie en 

word die aardse altematief wel bereik. 

• Christus bo die kultuur: In hierdie houding word die klem gele op die positiewe 

elemente in die menslike natuur en kultuur, maar erkenning word ook gegee aan die 

noodsaaklikheid van suiwering en verheffing. Christus kry in hierdie konteks die 

betekenis van 'n inspuiting van goddelike lewe met implikasies vir die hele 

menslike ras. Hier gaan dit oor die realisering van die 'already now' over the 'not 

yet'. Die spiritualiteit wat hiermee saamgaan is veral intellektueel georienteerd. 

Die doel is om vanuit die hoere wysheid die samelewing te verkerklik. Clement van 

Alexandrie en Thomas van Aquinas is hier twee van die eksponente. 

• Christus en kultuur in paradoks: Grondliggend aan hierdie siening is die konflik en 

antitese met die kultuur, maar sonder om betrokkenheid by die kultuur prys te gee. 

Die Lutherse tradisie met die teenstellings van wet en evangelie, oordeel en genade, 

openbaring en verborgenheid, is 'n bekende eksponent van die siening. Onlangse 

eksponente is Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjold. In Christus is die 

oorwinning egter 'n werklikheid wat geleef moet word. 

• Christus die transformeerder van die kultuur: In die benadering val die klem veral 

op die positiewe benadering tot die skepping en die inkamasie met die erkenning 

van die korrupsie van die mensdom. Daarom word ook aangedring op bekering en 

wedergeboorte. Die verandering van die wereld is belangrik vir die Christen. Die 

kerk het dan die taak om binne-in die wereld tekens op te rig van die Koninkryk 

van die Hemele. Eksponente van die benadering is Augustinus, Calvyn, John 

Wesley en Gustavo Gutierrez. Die Ned Geref Kerk kan ook in die benadering 

getipeer word (Smit 1995: 11 ). Hierdie benadering kombineer passiwiteit en 

aktiwiteit in 'n gesonde balans in die siening van die lewe en die toekoms. Die 

Salvation Army, die Jesu"iete en die Dominikane het ook binne die siening veral 

baie gedoen om die evangelie na alle nasies toe te neem. Die liturgie in hierdie 

benadering is nogal sterk verbind aan die onderskeie volkere waarin die kerke 

ingebed is. 

Kultuur as draer van die spiritualiteit en liturgie 

Dit is interressant dat in Noord-Ierland 80% van die inwoners aan die kerk behoort en in 

Engeland slegs 13%! In Skotland is dit 37% en in Wallis 23%. (Parsons 1993:69). 

Dit wil t6g lyk dat bepaalde kulture spiritualiteit beter dra as antler. Daarmee saam gaan dit 

dan ook om die vorming en instandhouding van die liturgie. Die Afrika-mens is besonder 

gelowig van aard. Die Afrikaner in Suid-Afrika word as 'n godsdienstige volk gesien. Die 

statistieke toon dat die Afrikaanse Gereformeerde Kerke die grootste protestantse groep in 

Suid-Afrika is (Froise 1999:48). Die vraag is egter: Wat is dit in kultuur wat spiritualiteit 

dra? Hierdie vraag is spesifiek relevant wanneer daar gekyk word na die konstante 
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legitimering van die liturgie en die faktore betrokke by die vorming en omvorming van die 

liturgie. 

Hier kan eerstens na die konteks gekyk word. 

Tweedens sou daar veral na die verhaal van die betrokke volk gekyk kan word. Die verhaal 

van God en die Israeliete het die volk vir jare lank identiteit gegee. Die Afrikaners was vanuit 

hul tradisie godsdienstig. God was volgens hulle byvoorbeeld deel van die Groot Trek en die 

vorming van die volk. Partykeer het dit inderdaad gegrens aan verabsolutering van die volk. 

Die belangrike punt is egter dat die kerk dee! van die siklus van die gemeenskap van die 

Afrikaners was en is. Die doop van die kinders, die kategese, die belydenisaflegging, die 

troue in die kerk en begrafnis is deel van die lewensverloop. In die sin vind goeie legitimasie 

van die objektiewe werklikheid plaas. Daarmee saam gaan die verbintenis van die ouers en 

gesagsfigure aan die godsdiens. Die vlak van verbintenis is dus baie belangrik. In die 

gereformeerde Afrikanerhuis is die plek en sigbaarheid van die Bybel van groot belang, maar 

meer nog 'n persoonlike verbintenis aan God. Die verwagting word oorgedra aan die kinders. 

Kultuur as vormende krag 

Kultuur as die manier waarop die mens handel, kan nie anders as om 'n invloed op die liturgie 

te he nie. Buiten die werking van die Heilige Gees, is dit die een groot invloed op die 

liturgievorming. Daar is byvoorbeeld 'n opmerklike verskil tussen die Romeinse- en die 

Galliese gebede. Die Romeinse gebede is meer verwagtend, definitief, eenvoudig en sober. 

Die Galliese gebede is weer meer uitgebreid en ryk aan beskrywing (Wainwright 1978:502). 

Ook in die struktuurvorming van die liturgie het die kultuur 'n belangrike rol gespeel. In die 

Bisantynse Eucharis het die Groot Binnekoms en die inbring van die elemente sy oorsprong te 

danke aan die ooreenkoms met die inkoms van die Groot Regeerder van die Ryk. Die 

omstanders en onderdane kyk toe en neem op uitnodiging deel aan die fees. Hierdie feit, 

naamlik dat kultuur 'n invloed op die vorming van die liturgie het, is deels ook 

verantwoordelik vir die rykdom en verandering in die liturgie. Soos die kultuur dan verander, 

verander die liturgie ook. Die liturgie het later ook 'n invloed op die lewe van die mense in 

die kultuur wat dan neerslag vind in die lewenssiklusse, lewenshoudings en ook soms die 

argitektuur en kunste (Tripp 1978: 531 ). Hierdie is egter 'n logiese uitvloeisel van die feit dat 

die mens in sy konteks in antwoord op God, in sy kultuur God aanbid. Hierdie verhouding sal 

in die hantering van die tradisie (hoofstuk 4) verder na vore kom. 

2.6 Liturgie en die estetiese 

D J Louw (1992:2) pleit vir 'n vierde funksie in die praktiese teologie - 'the function of 

aesthetic reasoning'. Die ander drie funksies sien hy as eerstens die geloofondersoekende 

interpretasie van die verlossingswerk van God, tweedens die ondersoek na die wyses van 

kommunikasie tussen God en die mens in hul ontmoetings en derdens die geloofsondersoek 

na die verskillende wyses waarop die wil van God gedoen kan word in die daarstel van 'n 

verhouding tussen die kerk en die mens in sy soeke na sin in lyding (Louw 1999:2). 
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Dit bring dadelik die estetika en die kuns in die kader van die liturgie in, want liturgie self is 

kuns en kuns word gebruik om die kommunikatiewe handelinge se betekenisse te verdiep 

(Strydom 1994:228). Die uitdaging le egter vir die protestantse liturgie om weer kuns te 

ontdek as deel van die ryke manier van kommunikeer met God. In die kort sitasie word 

gekyk na die aanwendingsmoontlikhede van die kuns in die liturgie. 

Die estetika maak dit moontlik vir die liturgie om ryker te kommunikeer 

Volgens Louw (1999:3) maak die estetiese 'reason' dit moontlik in die liturgie om die lidmaat 

te help om nie noodwendig van die werklikheid te ontsnap nie, maar om juis die werklikheid 

vanuit 'n ander perspektief te bekyk. Hy se verder: 

By means of liturgy, ritual and service, practical theology is suggesting an act of 

identification beyond the sphere of analytical thinking making an indirect appeal on 

our fantasy, imagination and creativity. This act of identification corresponds with 

what can be called aesthetic (artistic) reason. Aesthetic reason implies that human 

beings are constantly being engaged in activities that make an appeal on their 

imaginative functions, and they are, in the moment of inspiration, being related to 

objects, persons and even ideas outside their own being (Louw 1999:3). 

Deur die estetiese in die teologie te gebruik word die prag (beauty) van die mens se bestaan 

ervaar en beleef en die identifikasie met die transendente wat 'n brug bou in betekenis en 

realiteit. Prag in die teologie is 'n manifestasie van vrede en volmaaktheid. Volgens 

1 Korintiers 1 :25 kan die prag van God net verduidelik word in terme van kwesbaarheid - die 

lydende Christus (Louw 1999:4). Die kuns verleen juis die voertuig om die aakligheid van 

die kruis betekenisvol oor te dra. 

Dis die taak van die liturgie om mense spesifiek te inspireer om in God se teenwoordigheid te 

wees en voor God te lewe. Daarom is dit belangrik dat die protestantse liturgie weer sal 

ontdek wat die belangrike rol is wat die kuns in die liturgie kan speel. Strauss (Vos & 

Pieterse 1997 : 114) le die verarming van die prostestantse liturgie in terme van kuns, voor die 

deur van Calvyn. Calvyn was bang vir simboliese handelinge wat tot bygeloof en afgodery 

kon aanleiding gee. Die soberheid het later verander in armoede. Die klem wat later in die 

gereformeerde erediens op die Woordverkondiging gele is, het verder gelei tot die verskraling 

van die liturgie (Jonker 1978:92). Die Verligting het verder bygedra tot hierdie intellektuele 

kommunikasie. Die nuwe tydvak van postmodemisme waar die hart weer belangrik is, vra vir 

meerkuns. 

Louw (1999:6) definieer kuns as volg: 

I want to descibe art as the hermeneutic ability to express the movement of the 

human soul and the articulation of living forces in all of creation in such a way that it 

touches, affects and stirs creative imagination and inspires the human being to 

interpret, transform and transcend reality. 
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Dis juis hier waar kuns die moontlikheid oopmaak om hoop te kommunikeer as dit die 

situasie kan transendeer en wys op 'n antler koninkryk wat hier en nou gestalte moet kry. 

White (1990: 116) maak 'n onderskeid tussen 'religious art and liturgical art'. Eersgenoemde 

is enige kuns wat religieuse temas gebruik, terwyl laasgenoemde kuns is wat spesifiek in die 

liturgie gebruik word. Vir horn is die taak van die liturgiese kuns om dit wat die gewone oog 

nie sien van die Heilige teenwoordigheid nie, sigbaar te maak. Die kuns het ook religieuse 

krag in die spesifieke uitbeelding van die Godheid (White 1990: 117). Dis hier waar die 

liturgiese kuns baie goed gebruik kan word. Zink (1981:25) is van mening dat daar glad nie 

oor God gepraat kan word as daar nie van beelde en sigbare voorstellings van God gebruik 

gemaak word nie. Die mens is volgens horn eenvoudig s6 geskape dat hul net kan begryp as 

hulle met al die sintuie waameem! Die mens sal eers, volgens Zink, sonder beelde kan 

klaarkom as hulle God van aangesig tot aangesig ontmoet! Louw (1997:75) het 'n teodisee

model uitgewerk om God te verstaan en voor te stel (kyk hoofstuk 5.7). In die model werk hy 

dan met vier Godsbeelde wat die gemeentelid kan help met die verstaan van God. Die beelde 

is God as die Koning, Ouer, Vriend en Geliefde. In die uitbeelding van God deur die beelde 

kan lidmate spesifiek gehelp word om te groei na groter geloofsvolwassenheid. Dit help ook 

met die vorming van 'n deurleefde spiritualiteit aangesien die Godsbeeld in die spiritualiteit 'n 

groot rol speel. Die liturgie moet meer beeldmatig dink. Van der Merwe (1995:53) se dit 

moet s6 deel wees van die liturgie dat lidmate elke week na die diens met 'n spesifieke beeld 

van God moet kan huistoe gaan. 

Simboliek is een van die sterkste draers van idees. Die krag van simbole bestaan in die 

onthulling van meervoudige betekenis waaruit verbeelding groei (Vos & Pieterse 1997:123). 

Simbole het naas die onthullende funksie ook 'n vervullende funksie. Simbole help juis om 

die werklikheid te ontdek. Die volgende simbole kan in die liturgie 'n rol speel: 

Die kruis, die Christusmonogram, die duif as simbool van die Gees wat uitgestort 

is, die vis met die ichtus inskripsie, brood, water, wyn, die tafel en doopvont, die 

Kanselbybel, kanselklede met die verskillende kleure, kerse wat die opstanding van 

Christus simboliseer, die kleredrag van die liturg wat iets anders moet oordra as die 

alledaagse - juis omdat die erediens 'n spesiale kommunikatiewe geleentheid en 

ruimte isl (Vos & Pieterse 1997:124). Natuurlik moet daar alleen gewaak word 

dat die simbole altyd net vensters sal bly op die onuitspreeklike en nie 'n saak 

opsigself word nie. 

Ander moontlike kunste wat gebruik kan word in die liturgie is beeldhouwerk [ wat 'n kragtige 

uitwerking van drie-dimensionaliteit het], skilderye en gebrandskilderde glas (White 

1990: 120). Met die koms van die nuwere elektroniese visuele hulpmiddels, speel 

transparante, video's en rekenaarhulpmiddels 'n groot rol. Weer eens sal dit 'n kuns wees om 

die kuns keurig te gebruik as hulpmiddels om te verwys na iets groters as die teken self. 

Een van die grootste ontwikkelings in die liturgie sal waarskynlik in die toekoms op die vlak 

van die estetika plaasvind. 
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2. 7 Die huidige liturgie van die Ned Geref Kerk 

Die liturgie van die Ned GerefKerk is oorgeerfvan Nederland in 1652. Die patroon was soos 

vasgestel in Dordt in 1618 (Barnard 1981 :337). Die Skrif en die tradisie het verreweg die 

grootste invloed gehad op die vorming van die liturgie (kyk hoofstuk 4.6). Daar was egter 

ook pogings tot vernuwing in veral die afgelope eeu (Barnard 1981:382). In 1976 verskyn 

Die Kerkboek wat die patroon in die erediens verder bepaal. Variasie word toegelaat binne 

die bestaande riglyne. Die toepassing verskil van gemeente tot gemeente, maar die meeste 

gemeentes in byvoorbeeld Witbank is redelik gebonde aan die riglyne soos deur die Sinode 

bepaal. Die uitgangspunt is die gesprek tussen God en die gemeente. Die volgende word tans 

as riglyn gebruik: (Handboek by die Erediens 1988:9). 

Votum, seengroet, loflied, wet, skuldbelydenis, vryspraak, geloofsbelydenis, 

epiklesegebed, Skriflesing, prediking, dankgebed, tafelgemeenskap en/of doop, 

dankoffer, slotlied en seengroet. 

Dit is egter slegs die basis waarvan gewerk word. Die volgende aantekening sou dit bietjie 

wyer belig. Die beskrywings is veralgemeen en gegrond op die navorser se eie belewenis van 

die erediensinrigting in die gemeente van Witbank-Suid en antler Ned Geref gemeentes in die 

Ringsgrense van Witbank. 

Ruimte: 

Die meeste Ned Geref Kerkgeboue se kerkruimtes is basies dieselfde. Dit bestaan 

hoofsaaklik uit een groot ruimte in die vorm van 'n tempelsaal, langwerpig met die preekstoel 

in die verste kant van die deur, of die kruisvormige kerk ofbloot 'n meer rondvormige ruimte 

waar almal naby die kansel kan sit en mekaar kan sien. Byna al die kerke het gallerye. Die 

preekstoel is groot en vorm die middelpunt. Een van die gemeentes het wel 'n verhoog as 

kern waarop 'n kateder staan. Voor die preekstoel sal die nagmaalstafel staan, maar nie 

noodwendig baie sentraal nie. 'n Beker en bord, dikwels van klei, sal baiekeer die simboliek 

aandui. 'n Doopvont staan ook voor die kansel, maar nie altyd baie prominent nie. Partykeer 

is dit deel van die kansel sodat dit verdwyn nadat dit gebruik is. Hier gaan die kerk veral 

mank aan simboliek en sentraliteit van simbole wat opsigself spreek behalwe as dit gebruik 

word. Die probleem is baiekeer dat die ruimte voor die kansel te laag is en die simbole 

verberg word. Die orkes sal gedurende aanddienste voor die kansel plek inneem. 

In die laaste dekade het veral elektroniese horde bo kansels gewild geword. Hierdie horde 

vergestalt baiekeer 'n 'besige oog wat loer'. Ander gemeentes gebruik tru-projektors om die 

liedere, sketse en bewoording in preke teen 'n bord te projekteer. Rekenaarprojektors word 

ook gebruik waar die lig dit toelaat. Die kleure in die kerke het al hoe meer kleurvol geword 

en in baie kerke sal die missie van die kerk of in woorde of in embleem aangebring wees -

die gevolg van die Strategiese Teologiese Beplanning in gemeentes. 

Doop 

Die doop word m die meeste gemeentes een keer per maand gevier, maar m sommige 

gemeentes net vier keer per jaar. By s6 'n geleentheid word daar baie moeite gedoen om die 
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hele <liens op die doopsakrament te laat sentreer. Die doop is 'n gemeentelike aangeleentheid 

en die prediker neem die doop waar. Soms sal die leraar en soms die ouers, veral die moeder 

van die gedoopte, die kindjie vashou. Grootdoop vind al meer plaas met jongmense wat 

belydenis afle en proseliete is van ander kerke wie se doop nie erken word nie. Daar is geen 

beperking op hoeveel dopelinge op 'n slag gedoop word nie. 

Tafeldiens 

Die nagmaal is steeds 'n baie belangrike aangeleentheid in die Ned Geref Kerk - s6 asof daar 

'n mistieke geloof in die nagmaal opsigself is. Nagmaal word ten minste vyf keer per jaar 

gevier. Sommige gemeentes het ook 'n aandnagmaal ingebring wat die gebruik ten minste 

verdubbel het. In die jaar 1999 het die gemeentes ook begin om nagmaal aan kinders te 

bedien wat 'n nuwe hoofstuk in die sakramentsviering begin. Al hoe meer word gewone 

lidmate, gesinne en ook steeds kerkraadslede uitgenooi om by die tafel aan te sit. 

Gemeentelede word ook gebruik om van die tafelgebede te doen. 'n Gebruik wat ook meer 

posvat, is om die tekens eers uit te deel en dan saam as 'n gemeente nagmaal tegelykertyd te 

gebruik. Dit verhoog veral die eenheidsgedagte. 

Woorddiens 

Die prediking oorheers steeds die liturgie in die Ned Geref Kerk. Dit is selfs die idee wat by 

die meeste predikante leef. Konig (1998:56) merk tereg op dat die woord predikant opsigself 

boekdele spreek! Die inhoud van die preke is meestal leerstellig van aard. Nel (1996:326) 

dui aan dat ondersoeke daarop dui dat meer as die helfte van preke tekstematiese preke is. 

Die homilie word die tweede meeste gebruik en die verhalende prediking die minste. In die 

gemeente van Witbank-Suid byvoorbeeld, maak die verhalende prediking in enige vorm nie 

meer as 5% van die preekstyle uit nie. 

Die persepsie bestaan dat die erediens nie 'n sukses was as die preek nie 'n sukses was nie. 

Al hoe meer word die Woord egter as die uitgangspunt vir die hele liturgie geneem sodat die 

preek die liturgiese middelpunt is met die ander elemente wat die bepaalde tema ondersteun. 

Vergifnis 

In die meeste eredienste word skuldbelydenis voorafgegaan deur die lees van die Wet of 'n 

opsomming daarvan. Die doel van die wet is om by uitstek skuld op te wek wat dan bely 

word. Ander Skrifgedeeltes word ook gebruik om die gemeente te sensiteer ten opsigte van 

hul skuldigheid voor God. Die skuldbelydenis self word deur 'n lied 6f deur 'n litanie 

gedoen. Daama volg die vryspraak en die geloofsbelydenis. 

Die momente word egter ook gevarieer. Soms volg die skuldbelydenis na die preek as 'n 

oproep logies vloei uit die preek. 

Christelike tyd 

Die gebruik van die RCL (Revised Common Lectionary van Buvton) het meegebring dat al 

hoe meer gebruik gemaak word van die kerklike jaar, met die insluiting van die Epifanie-fees 

(Buvton 1999:24). Daarby het sommige gemeentes ook baie moeite begin doen om die 
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betekenis van elke feestyd te verduidelik en om simbole daar rondom te skep. Daar is ook 'n 

banier vir elke tyd geskep in die kleure van die kerklike jaar. Daar word ook in sekere 

gemeentes van liturgiese bande gebruik gemaak wat die liturge dra tydens die eredienste. 

Musiek 

Oor die algemeen word meestal gehou by die goedgekeurde sangbundels van die kerk: die 

Psalms en Gesange, die Sing-Onder-Mekaarbundel en die twee Jeugsangbundels. In die 

aanddienste word gewoonlik bykomende liedere gesing uit veral die Engelse liedereskat. In 

die kinderdienste word ook gebruik gemaak van talle antler liedere soos byvoorbeeld gesing 

deur die Loflaaities en C-Kruis. 

Begeleiding in die oggenddienste geskied gewoonlik deur die orrel en in die aanddienste deur 

'n orkes bestaande uit 'n klavier, klawerbord, kitare, voorsangers en fluite. Dit wissel egter 

van gemeente tot gemeente. 

Die kinderdienste word gewoonlik begelei deur 'n kitaar of klavier. 

Verskillende dienste 

Meeste van die gemeentes poog om voorsiening te maak vir die diversiteit in die gemeente 

deur die inrigting van die dienste. Kinderdienste word in sowat 60% van die gemeentes in die 

Gos-Transvaal gehou (Kerkspieel V 1998:63). Aanddienste word al hoe meer ingerig as 

jeugdienste met 'n lofprysing- en aanbidding gedeelte wat oorgaan in 'n preek en gebed. Die 

oggenddienste is meer tradisioneel in die meeste gemeentes. Sangdienste maak ook 'n groot 

deel uit van die eredienssiklusse in gemeentes. Party gemeentes sal byvoorbeeld elke 

kwartaal 'n lofofferaanddiens hou met drama en sang. Daarby is die Paassangdiens, 

Opstandingsdiens en Kerssangdiens altyd hoogtepunte van die kerklike jaar. 

Vervolgens word die Skrif as eerste bron en energiekrag in die vorming van die liturgie aan 

die orde geplaas. 
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HOOFSTUK 3 

DIE SKRIF AS GESAGSBRON 

BY DIE VORMING VAN LITURGIE 

In worship man is responding to God and this is true of the whole of the liturgy, whether it 

be praise, thanksgiving, supplication, or repentance, whether it be the Eucharist or 

baptism, or liturgical prayer or the celebration of the Church's year. If this is so, worship 

must be seen in context of the saving history, which is the record of the divine initiative. 

(Crichton 1978 : 7) 

Die Skrif is deur die eeue heen as die gesagsbron vir liturgievorming gesien. Al kom daar nie 

'n uitgewerkte liturgie in die Skrif voor nie, kan daar met reg van ' n teologie of teologiese 

teorie van die liturgie gepraat word (Chrichton 1978; Vos & Pieterse 1997). Die liturgie is 

egter ingebed in die verhaal van God en Sy lief de vir die mense. 

In hierdie hoofstuk word duidelik aangetoon hoe die drie-bronneteorie werk. Die tradisie en 

konteks het 'n invloed op die vorming van die liturgiee in die Bybel. Byvoorbeeld vir die 

liturgiee in die Nuwe Testament is dit spesifiek die tradisie soos vergestalt in die 

sinagogediens en die tempeldiens wat 'n invloed het. Die konteks se invloed word duidelik 

gesien in die invloed van Christus se koms, boodskap, lewe en sterwe. Die eskatologiese 

fokuspunt gee 'n beweging aan die liturgie. 

Die liturgiee word in meer detail ondersoek sodat die teorie ook daarvan gebruik kan maak in 
die vorming van nuwe liturgiee. 

Belangrike teologiese konsepte wat steeds geld, word beskryf sodat die teorie ook daarvan 

kan kennis neem in die vorming van nuwe liturgiee. 

Skematies word die hoofstuk as volg voorgestel: 

Woord: 
* Die verhaal van God 

en Sy mense. 
* T eologlese konsepte. 
* Die eredlens In die 

Nuwe Testament. 
* Die slnagogediens. 

Die tempeldfens. 

Figuur 7 
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3.1 Die verhaal van God en Sy mense 

In die betrokkenheid van God met die mens, ontstaan die behoefte eenvoudig om uit te reik na 

die transendente (Crichton 1978:6-7). S6 ontstaan daar aksies, gebare, simbole, ruimtes, 

liedere en danse waarin die mens sy aanbidding wil uitdruk. Hierdeur gee die mens gestalte 

aan die ontmoetingsgebeure met die Godheid buite homself. Dit word gedoen in poiesis 

(poetry) en dromeia (drama). In die hart van die drama as die rituele aksie le die myth, 

oorgedra deur woorde en aksies, as die heilige verhaal van die betrokkenheid van God by die 
mens. 

Die Bybel vertel die verhaal van God se betrokkenheid in 66 boeke saamgevat. Vir korter 

opsommings kan gekyk word na die die toespraak van Petrus na die uitstorting van die 

Heilige Gees (Handelinge 2:14-36) en daarmee saam die toespraak van Stefanus (Handelinge 

7:1-53). Die epiloog in Efesiers 1:3-14 kan ook dien as samevatting van die groot verhaal. 

Uit die drie gedeeltes sal die verhaal kortliks gerekonstrueer word. Daaruit vloei die 

sleutelbegrippe wat belangrik is vir die liturgie as kommunikatiewe handelinge tussen God en 

Sy volk. 

Oor die hele verhaal staan twee sake geskryf - lief de en openbaring. 

Die verhaal begin by God wat na Abraham toe kom en 'n verbond met horn sluit. Ek sal Jou 

God wees en ook die God vanjou nageslag (Genesis 17:7). 

Van Abraham af gaan die verhaal oor in God se betrokkenheid by die redding van Sy volk. 

God red die volk uit Egipte (Handelinge 7:36) en daama volg die gee van die Tien Gebooie 

by Sinai' wat as die begin van die kultiese lewe beskou kan word. Van die begin af praat God 

met die volk in handelinge en woorde (Crichton 1978:9) byvoorbeeld die tien woorde as 

gebooie en die gesprekke met Moses. Aan die anderkant kommunikeer God deur Sy 

teenwoordigheid by die volk in die kultiese handelinge. Stefanus verduidelik die verdere 

ontwikkeling s6 (Handelinge 7:44-50): 

Ons voorvaders het die tent met die getuienis by hulle in die woestyn gehad. Moses 

het dit op bevel van God gemaak volgens die voorbeeld wat hy gesien het. Die 

volgende geslag het die tent ontvang en dit saamgeneem toe hulle onder leiding van 

Josua die land in besit geneem het waaruit God die inwoners voor ons voorvaders uit 

verdrywe het. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. God was vir horn goed en 

Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou vir gebruik deur 

die nageslag van Jakob. Maar dit was Salomo wat die tempel gebou het. God, die 

Allerhoogste, woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Soos die 

profeet dit stel: 

'Die hemel is my troon en die die aarde die rusplek vir my voete' se die Here. 

'Watter soort huis sal julle tog vir my bou of watter plek as my rusplek? Het ek 

nie self al hierdie dinge gemaak nie?' 

Die openbaring van God word gei'ntensifiseer met die koms van Sy Seun Jesus Christus, wat 

die misterie (geheimenis) kom openbaar (Efesiers 1:9). God word mens en kom woon onder 
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die mense (Johannes 1: 1-3). Jesus kom wys nie net hoe God lyk en wat lief de is nie, maar 

demonstreer dit ook met Sy lewe, genesings, omgee en dan uiteindelik Sy dood (Efesiers 1 :7). 

Toe Jesus opgestaan het, het Hy vir die mens 'n lewensruimte geskep om as oorwinnaars in 

Christus te lewe (Romeine 6:1-12). Na 33 jaar van lewe saam met die mense en 3 jaar se 

intensiewe lering en voorbeeld, gaan Jesus terug na Sy Vader in die hemel om plek te gaan 

voorberei vir die wat later sou kom (Johannes 14:1-4). As deel van God se liefde en verdere 

openbaring, laat Jesus nie die getroues soos weeskinders agter nie, maar stuur die Heilige 

Gees om hulle te begelei m die waarheid en liefde (Johannes 14:16-17; 

Efesiers 1: 13-14). Dit is in kort die verhaal van God en Sy mense. 

In die oordra van die verhaal en in die aanbidding van God, is daar belangrike teologiese 

konsepte wat daaruit voortvloei. 

3.2 Relevante teologiese konsepte as draers van die liturgie 

Die serafs het mekaar telkens toegeroep: 'Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!' 

Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. 

Jesaja 6:3 

Die teenwoordigheid van God 

Die teenwoordigheid van God en Sy heerlikheid is nie net 'n hemelse grootheid nie, maar 'n 

grootheid wat die aarde vul (Vos & Pieterse 1997:45). Die teenwoordigheid van God gaan 

saam met die verskyning van God wat deur die goddelike kabod genoem word (Esegiel 1-3). 

Daar gaan dit om die vurige, stralende en gewigtige ligverskyning van God wat met glans en 

majesteit omgeef is. God se teenwoordigheid en heerlikheid is altyd in die tempel in 

Jerusalem teenwoordig (Jesaja 6:3). In die tempel is die teenwoordigheid van God dan ervaar 

en ook besing (Psalm 24: 10). In die Psalms word nie minder as 24 keer van die kabod van 

Jahwe gepraat nie. Die teenwoordigheid van God in Sy heerlikheid was dwarsdeur die 

verhaal van God en Israel belangrik. Dis Sy teenwoordigheid wat meestal hoop gegee het vir 

die Volk en die leiers, byvoorbeeld die Wolk in Exodus: 40:34-38. Sy verskyning is baiekeer 

ook gekenmerk deur stilte: Sy verskyning aan Moses (Genesis 33:18-21) en Elia 

(1 Konings 19:12). Tydens die woestyntog betuig die kabod God se vemietigende en 

reddende mag en deurentyd was die ark, die heilige tent en die tempel die plek waar die 

teenwoordigheid van God gesoek kan word (Vos & Pieterse 1997:45). Later sou die sinagoge 

die plek inneem. In Christus het God teenwoordig geword by die mense. 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, 

die heerlikheid wat Hy as enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 

(Johannes 1: 14). 

Jesus het in die sinagoge gaan preek en dit was ook die plek waar Hy met die dinge van sy 

Vader besig was. Later sou die mense na Hom toe kom om God in aksie te sien. Jesus selfhet 

die teenwoordigheid van God opgesoek in gebed. Met Sy weggaan is die Gees uitgestort en 

God spesiaal teenwoordig daar waar twee of drie in Sy Naam bymekaar is. Die 

teenwoordigheid van God sou van toe af gedefinieer word deur die bymekaarkoms van 

Bladsy 53 



gelowiges. Deur die geskiedenis van die kerk heen het die teenwoordigheid van God 

sinoniem geraak met die byeenkoms van gelowiges in kerke en kleingroepe, want dit was daar 

waar die Woord van God geopen en die eucharistie gevier is (Jonker 1977:99). 

In Openbaring word die teenwoordigheid van God aangedui as een van die groot 

sentrumpunte van die Ewige bestaan saam met God. Openbaring 4 en 5 beskryf die gesig in 

die hemel waar die geskape wesens nie anders kan as om God te loof en te prys nie. In 

Openbaring 7:9-17 is die gelowiges wat uit die groot verdrukking kom saam met Jesus en kan 

ook nie anders as om Hom te loof en te prys nie. Openbaring 21:3 gekondig aan dat God se 

woonplek nou by die mense is. Die teenwoordigheid van God is een van die sentrale idees 

van aanbidding in die erediens wat uit die verlede na die toekoms toe heenwys. Daarom skryf 

Dawid dan ook (Psalm 11 :4): 

Die Here is in sy heilige tempel! 

Die Here is op sy troon in die hemel! ... 

Die teenwoordigheid van God in die tempel word sigbaar deur die spreek van Sy Woord as 

heilige verhaal, die gebede, sakramente en lofprysings. Verantwoorde liturgie sal altyd 'n 

atmosfeer skep waar die erediensgangers bewus sal wees dat hulle in die teenwoordigheid van 

God is. Maar meer as dit, ook suksesvol die belewenis skep dat God ook daar is. 

Die verlossingswerk van God 

Die tweede sentrale tema wat op die aanbidding van God gerig was, was die verlossingswerk 

van God. Vir die Ou Testamentiese mens was dit die redding uit Egipte wat sentraal gestaan 

het in die vorming van hul kultus. Die belydenis in Eksodus 20: 1: 'Ek is die Here jou God 

wat jou uit Egipte, uit die plek van slawemy uit bevry het' is, volgens Von Rad (1975:121) 

die eerste en sekerlik die belydenis wat die wydste gebruik is. Dwarsdeur die geskiedenis van 

Israel is dit hierdie verlossing wat jaarliks gevier is in die pasga. Die geskiedenisboeke is vir 

die gemeente voorgelees by die feeste om hul te herinner aan die feit dat God hul verlosser

God is. 

In die Nuwe Testament sou die verhaal weer eens verdiep en die redding 'n universele 

karakter verkry wanneer Jesus sterf en sodoende die hele mensdom verlos van sonde 

(Romeine 3 :21-31 ). Jesus self vertel van die betekenis van die redding, maar dit was Paulus 

wat die volle implikasies verder sou uitwerk. S6 word die verlossingswerk die sentrum van 

die byeenkomste van die gelowiges waar dit veral deur die Woord oorgedra word. Jesus stel 

egter self die Nagmaal in om so die sakrament as tasbare fees te vestig om die redding uit die 

sonde altyd te vier en te onthou. Die doop as sakrament wil juis ook die sentrale waarheid 

tuisbring, maar terselfdertyd die inlywing in die kerk bekragtig (Konig 1995: 11 ). Deur die 

geskiedenis van die kerk is dit hierdie verlossing van Christus wat die kerk gerig het. In die 

verduistering van die verlossing, was dit die Reformasie wat weer die verlossing na vore 

gebring het met die teologie van die verlossing wat deur Jesus bewerk is (kyk hoofstuk 4.6). 

'n Geslaagde liturgie sal vandag steeds die verlossingswerk en opstandingskrag van Christus 

moet fasiliteer as dit suksesvol wil wees. 
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3.3 Die erediens in die Nuwe Testament 

Die erediens soos in die Nuwe Testament het sy wortels in die sinagogediens en die erediens 

in die sinagoge het weer sy wortels in die Ou Testamentiese kultus. Hier word teruggegaan 

op die wortels van die erediens in die Nuwe Testament. Daar word eers in die algemeen 

gekyk na wat in die erediens teenwoordig was, voordat daar na spesifieke liturgiese 

handelinge se inhoud gekyk word, juis omdat beide die verloop van die erediens en die 

inhoud van die liturgiese handelinge belangrik is om te bestudeer. 

Grondlyne van die Nuwe Testamentiese erediens 

Daar is veral drie redes hoekom hierdie liturgiese riglyne as gesagvol vir die kerk deur die 

eeue en vir vandag aanvaar word: 

• Omdat die Christelike erediens die teenwoordigheid van Christus vier (Madigan 

1988:2). 

• Omdat die ontmoeting wat met God plaasvind in die erediens, in Christus plaasvind 

(Wainwright 1978:495). 

• Omdat ons in die Nuwe Testament die beste beskrywing van die lewe en werk van 

Jesus kry (Wainwright 1978:495). 

Die probleem van die Nuwe Testament is dat daar nie 'n volledige en spesifieke liturgic is nie 

en waar riglyne aangedui word, verskil gemeentes van mekaar in verskillende kontekste 

(Laubscher 1987: 157). Jesus gee vier opdragte aan die kerk met betrekking tot die lewe en 

werk van die kerk en <lit konsentreer in die byeenkomste en die eredienste (Barnard 

1981:117): 

• Die verkondiging van die Evangelic (Matteus 28:19,20; Johannes 20:21; 

Handelinge 1:4,8; en andere). 

• Die doopbediening (Matteus 28:19). 

• Die viering van die nagmaal (Lukas 22: 19; 1 Korintiers 11 :24,25). 

• Volharding in gebed (Matteus 26:41; Efesiers 6:18; 1 Tessalonisense 5:17; 

en andere). 

• Liedere (Kolossense 3: 16). 

Alhoewel daar vrae is of Handelinge 2:42 spesifiek vier riglyne vir erediens gee of slegs vir 

die gemeente in die algemeen (Laubscher 1987: 160), kan die volgende vier elemente genoem 

word: 

• leer van die apostels 

• onderlinge gebondenheid wat kan dui op die diakonale liefdesdiens 

• gemeenskaplike maaltye 

• gebede. 
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Paulus noem die volgende elemente in 1 Korintiers 11-14: 

• Die bediening van die nagmaal (11 :20-34) 

• Die profesie (14:5-7; 24:29-31) 

• Gebed en glossolalie [as besondere modaliteit van die gebed (14:2,14-19, 27, 28) 

(Laubscher 1987:159)]. 

Daar is egter ook ander elemente wat op verskillende plekke in die erediens gegee word 

(Laubscher 1987:163). Dit kan weer opgedeel word komende uit die sinagogediens en 

oppersaal tydens die instelling van die nagmaal. 

Uit die sinagogediens: 

• Die lees van Skrifgedeeltes (1 Timoteus 4: 13; 1 Tessalonisense 5:27; Kolossense 

4:16) 

• Psalms en lofliedere (1Korintiers14:26; Efesiers 5:19; Kolossense 3:16) 

• Gebede (Handelinge 2:42; 1 Timoteus 2: 1-2) en die gebruik van die woord amen 

(1Korintiers14:16) 

• 'n Preek ofuitleg van die die Skrif (1Korintiers14:26; Handelinge 20:7) 

• Geloofsbelydenis - nie noodwendig die formele voordrag van 'n belydenis nie 

(1 Korintiers 15: 1-4; 1 Timoteus 6: 12) 

• Aalmoese (1Korintiers16:1-2; 2 Korintiers 9:10-13, Romeine 15:26). 

Uit die oppersaal: 

• die viering van die nagmaal ( 1 Korintiers 10: 16, 11 :23; Matteus 26:26-28; 

Markus 14:22-24; Lukas 22:19-20). 

• Die wydingsgebede wat die volgende elemente ingesluit het: 

Danksegging (Lukas 22:19; 1Korintiers11:23, 14:16; 1Timoteus2:11) 

Gedagtenis aan die dood en die opstanding van die Here (Handelinge 2:42; 

Lukas 22:19; 1Korintiers11:23, 25, 26) 

Intersessie (Johannes 1 7) 

Voordrag van Onse Vader (Matteus 6:9-13; Lukas 11 :2-4). 

Daar was ook moontlik sang tydens die deel van die <liens asook die vredeskus (Romeine 

16:16; 1 Korintiers 16:20; 1 Tessalonisense 5:26; 1 Petrus 5:14). Die sang was egter meer 

liturgiese spraaksang en onbegeleid (Strydom 1994:23). 
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Die volgende uitroepe is soms gebruik in die eredienste: 

• Die amen uitroep is oorgeneem uit die sinagoge waar dit as respons gebruik is op 

gedetailiseerde lofprysings wat die voorganger saam met die gebede uitgespreek 

het en as respons op die drie dele van die Aaronitiese seen. In die Nuwe 

Testamentiese erediens is dit gebruik as liturgiese uitroep waar die gemeente 

spontaan amen seas instemming met dit wat gese of gebid is (1 Korintiers 14:16; 

Open baring 5: 14 ). Dit is ook gebruik as afsluiting vir die Christe like lofprysings en 

gebede (byvoorbeeld Romeine 1:25, 9:5). 

• Die halleluja kom slegs voor in die Openbaring 19:1, 3, 4. Hier word dit gebruik 

as inleiding tot 'n triomflied. 

• Die hosanna word slegs in die Nuwe Testament aangetref in die weergawe van 

Jesus se intog in Jerusalem (Markus 11 :9 ev) (Laubscher 1987: 165). 

Die seengroet en seen lyk nie of dit in die Bybelse tyd gebruik is nie (Laubscher 

1987:164), maar wel in die vroee kerk. Vos & Pieterse (1997:57) reken egter dat 

dit wel gebruik is en dat die gebruik in die briewe dit wil suggereer. Dit kan egter 

ook wees dat dit deel van die skryfstyl was. In die sin is dit 'n byvoeging as deel 

van die. konteks se invloed op die erediens. 

Ruimte 

Die ruimte waar die ontmoeting tussen God en die gelowiges plaasgevind het in die Nuwe 

Testamentiese tye, was in die huise van gelowiges soos die een in Troas (Handelinge 20:9). 

In baie gevalle was dit private huise gewees (Handelinge 1 :9). 

In Efese het Paulus 'n lesingkamer gebruik vir twee jaar, maar dit beteken nie noodwendig dat 

daar aanbid is nie (Handelinge 19:9-10). 

Dit lyk ook of die <loop in die huise plaasgevind het (Handelinge 10:47, 16:33). Op 

Pinksterdag moes die <loop in 'n rivier of 'n buitenste poel plaasgevind het (White 1993:38). 

Doop 

Die <loop het inderdaad gesag gekry van Jesus wat sy bediening daarmee begin het (White 

1993:16). Al vier die evangelies maak melding van die doop. Voor Jesus het Johannes die 

Doper die <loop gebruik om bekeerlinge in te lyf. Die betekenis van die <loop by Johannes 

was 'n teken van bekering na 'n nuwe lewe (Dockery 1992:56). Die gebruik van water het 

alreeds in die Ou Testament 'n belangrike rol gespeel. Water is gebruik om reiniging uit te 

druk. Die Qumran-gemeenskap het water gebruik in die lustration en die reinigingseremonies. 

Johannes was in kontak met die gemeenskap, alhoewel dit redelik aanvaar word dat hy 

aangesluit het by die profete wat simboliese handelinge gebruik het om belangrike sake te 

kommunikeer (Noakes 1978:81). Die Joodse proseliete <loop moes om en by dieselfde tyd 

ontstaan het (Dockery 1992:56). 

Die <loop van Jesus was eenmalig, juis omdat Hy sondeloos was (Noakes 1978:81). Jesus het 

Hom egter laat <loop om so Homself ook te vereenselwig met sy mense (Dockery 1992:57). 
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Die Christelike <loop sou die simbool word van inlywing in die gemeenskap van gelowiges, 

die simbool van die afwassing van sonde, maar ook die deel in Christus se werke en 'n teken 

van die ontvang van die Heilige Gees (Noakes 1978:81; Konig 1995:23). Die Nuwe 

Testament gee baie inligting oor die betekenis van die <loop, maar baie min oor die liturgiese 

handeling self. Die vraag na wie kandidate vir die <loop is, bly 'n kwessie wat deur die eeue 

baie implikasies sou he. Daar is die wat argumenteer dat dit net volwasse gelowiges is en die 

wat se dat dit kinders insluit. Die vir die volwasse <loop haal tekste aan soos Markus 16: 16 

wat se: 'Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word.' Ondersteuners van die 

kinderdoop haal veral die verse aan oor gesinne (oikos) wat gedoop is in 

1 Korintiers 1:16 (Stefanus), Handelinge 16:15 (Lydia), Handelinge 16:33 (Phillippus in die 

tronk) en Handelinge 18:8 (Crispus van Korintie). Huishoudings sou slawe en kinders ook 

ingesluit het (White 1993: 19). 

Oor die wyse van <loop in die Nuwe Testament, is daar nie baie duidelikheid oor nie. Dit het 

meestal in 'n rivier plaasgevind met onderdompeling of met water wat oor die dopeling 

gegooi is (Noakes 1978:86). Volgens die Didache word lopende water aanbeveel wat drie 

keer oor die kop gegooi word (White 1993:20). Dit wil lyk of die leraar van die betrokke 

gemeente die <loop waargeneem het (White 1993:20; Noakes 1978:86). Paulus self sien dit 

egter nie as sy hooftaak om te <loop nie ( 1 Korintiers 14-17). Daar is egter geen bewyse dat 

Jesus ooit 'n volgeling gedoop het nie. Ander gebruike wat met die <loop saamgegaan het was 

die hande-oplegging as simbool van die ontvangs van die Heilige Gees (byvoorbeeld 

Handelinge 9: 17). Die opdrag wat Jesus gee, stroop die <loop egter van enige ander 

bykomende handelinge. Die vroee doopformule was in die Naam van Jesus (Handelinge 

19:5). In die eerste eeu is die doopformule vervang met die Trinitariese formule soos gevind 

in Matteus 28:19 (White 1993:19). 

Die Tafeldiens 

Alhoewel daar verskil van mening is of die nagmaal ingestel is met die viering van die Pasga 

(Stein 1992:445), is die getuienis tog oorwegend dat dit wel die geval is. Wanneer die 

betekenisse langs mekaar geplaas word, is dit duidelik dat die betekenis van die nagmaal 

telkens terugslaan op die betekenis van die pasga. Die volgende tabel verduidelik dit baie 

duidelik (Stein 1992:447): 

Die pasga Die nagmaal 

God se verbond word onthou 'n Nuwe verbond word ingestel 

Slawemy in Egipte Slawemy in sonde 

Verlossing uit Egipte Verlossing van sonde en vergifnis 

Bloed van die paaslam Bloed van Christus, die Lam van God 

Interpretasie van die elemente Interpretasie van die elemente 

Oproep vir herhaaldelike viering Oproep vir herhaaldelike viering 
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Op die wyse speel die tradisie en konteks 'n rol in die vorming van die nuwe liturgie. 

Christus is hier die krag in die konteks wat inwerk op die liturgie. Die pasga verteenwoordig 

die tradisie. 

In die Nuwe Testament word slegs van twee gebruike gepraat: die Nagmaal (1 Korintiers 

11 :20) en die breking van die brood (1 Korintiers 11 :20). In 1 Korintiers en in die evangelies 

word weergawes van die nagmaal gegee. Volgens Jeremias (White 1993:24) is die 

verskillende weergawes die bewys van die liturgiese verskille wat van vroeg af reeds bestaan 
het. 

Jones (1978:154) skets die nagmaal as volg volgens die beskrywing van Paulus aan die 

gemeente in Korinte: 

It was a plenary session and may not begin until all are assembled. It was a real meal, 

to which all contribute food and drink. It opens with the customary Jewish blessing of 

God over the bread, which is then broken in pieces and distributed to all, probably 

with the words of interpretation or distribution identifying the bread as the body of 

Christ. By this the gathering is constituted as the ecclesial Body of Christ. The meal 

continues and at the end 'the cup of the blessing' is produced and the thanksgiving is 

said before all drink of it. It would seem that during the thanksgiving the death of the 

Lord, the risen, victorious ever-present Lord of the community, is proclaimed untill 

He comes. 

Die inhoud van die onthou is die wonderlike werk van God in die skepping, uitverkiesing, 

voorsiening en dit wat sy Seun in dood en opstanding gedoen het. S6 word die nagmaal 'n 

gedagtenismaal (Jones 1978:154). 

Ander instellingsweergawes kan gevind word in Matteus 26:26-29, Markus 14:22-25 en 

Lukas 22: 15-20. Die Johannes-evangelie het nie 'n spesifieke gedeelte oor die 

nagmaalinstelling nie, maar plaas die pasga-diens in die konteks van die verhaal van die 

voetewassing. 

Woorddiens 

Die sinagogediens het vir die Christelike erediens as model gedien, veral wat betref die 

Woorddiens en die gebede (White 1990:144). Die prediking was veral die 

verantwoordelikheid van die apostels en hulle medewerkers. Die vraag is egter na die inhoud 

van die prediking. In die sinagoges is die geskrifte gelees en kommentaar daarop is gelewer. 

Die inhoud van die prediking in Handelinge was die werk van Jesus (Handelinge 2: 14-36, 

3:12-26, 7:2-53, 13:16-41). Maar wat is vir die vroee Christene gepreek? White (1993:36) 

meen dat daar in die begin veral van getuienisse gebruik gemaak is (Handelinge 3:41) waar 

die gelowiges met die Heilige Gees vervul is en dan vertel het van hul lewe in Christus. 

Gebede 

'n Belangrike aspek van die erediens was gebed. Jesus word in die evangelies as 'n man van 

gebed voorgestel. Die bewussyn van die nabyheid van God is teenwoordig in Jesus se 

gebedspraxis (Vos & Pieterse 1997:60). Jesus se gebede, die Onse Vadergebed, die 
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Hoepriesterlike gebed in Johannes 17, Sy gebed in Getsemane en die gebed aan die kruis, sluit 

al die essensiele aspekte van die Christelike gebed in. 

Die religieuse konteks in Jesus se tyd was een van gebed. Die tempel is 'n huis van gebed 

genoem (Jesaja 56:7) en die offers was vergesel van gebed. In die sinagoges was een van die 

eienskappe ook gebed (Dunn 1992:617). 

Byna al die gebede in die Nuwe Testament is tot God gerig. Slegs in uitsonderlike gevalle is 

gebede tot Christus gerig (Vos & Pieterse 1997:61). Jesus wyk af van die Joodse gebruik om 

God as Vader aan te spreek en gebruik die Aramese woord Abba om sy Vader aan te spreek 

(Dunn 1992:618). In die gelowiges se verhouding tot die Vader leer die Gees hulle om Abba 

te se (Romeine 8:15). 

Jesus moes ook bekend gewees het met die gebedsgebruike van die omringende volke. Die 

verbale gebedspatroon wat ons vandag ken was net een van die gebedsmetodes wat die Joods

Christelike tradisie geken het. Dit was die eerste fase van gebed. Die antler fases is 

gekenmerk deur stilte en lang tydsperiodes (Dunn 1992:617). Binne hierdie ruimte betree die 

bidder 'n antler bewussynsvlak - die normale bewussyn word gestil en die bidder verkeer in 

stilte voor God se aangesig. Die gebedsvorm staan bekend as kontemplasie of meditasie. In 

die hart daarvan le kommunikasie met God. [Deur die eeue sou die gebedsvorm antler 

gestaltes aanneem - meer daaroor in die behandeling van die tradisiesirkel (kyk hoofstuk 4.)] 

Meditasie het ook in die Joodse mistisisme voorgekom. Die Joodse mistisisme reik terug tot 

die merkabah (troon-mistisisme) voor die tyd van Jesus. Vir die merkabah-mistiek was die 

kontemplatiewe (bepeinsde) gebed die voertuig om deur die hemel te reis en by die hoogste 

bestemming aan te kom: die troon van God waar die koningskap van God ervaar is (Vos & 

Pieterse 1997:69). Jesus wat 'n man van gebed was, het gedurig van hierdie gebedsmetode 

gebruik gemaak. Markus 1 :35 beskryf dit so: 'Die more vroeg, toe dit nog nag was, het Hy 

opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid'. In Lukas 6:12 word 'n 

geleentheid genoem waar Jesus 'die hele nag deurgebring het in gebed tot God.' Die tye van 

gebed was nie noodwendig verbale gebed nie, maar ook kontemplasie of meditasie, die 

stilword van gedagtes en gerigtheid op God (Vos & Pieterse 1997:69). 

Drie gebedshoudings kom in die Nuwe Testament voor. Daar word vier keer na die staande 

gebedshouding verwys (Matteus 6:5; Markus 11:25; Lukas 18:11,13). Alhoewel drie van die 

vier kere krities gerig is teenoor die Fariseers, word die houding nie afgewys nie en lyk dit of 

die staande houding van die Jode oorgeneem is. Na die opstanding het Christene veral 

gestaan om die opstanding van Jesus so te gedenk. Du Toit (Vos & Pieterse 1997:77) wys 

daarop dat verskeie kerkvaders die knielende houding op Sondae tussen pase en pinkster 

afgewys het omdat dit afbreuk sou doen aan die feestelike stemming van Christus se 

opstanding. Die knielende aksie funksioneer egter sterker in die Nuwe Testament as die 

staande houding. Die werkwoorde govata en ta gonata tithenai word gebruik om die 

knielende houding aan te dui. Daar is ook verskeie Skrifverwysings na die knielende houding 

(Markus 15:19; Lukas 22:41; Handelinge 7:60, 9:40, 21:5). 
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Die derde gebedshouding is die neerval op die grond wat bekendstaan as neerwerping. Die 

werkwoord piptro word daarvoor gebruik. By die gebruik van die gebedshouding gaan dit 

spesifiek oor 'n diepe afhanklikheid en eerbied wat beklemtoon word soos in Openbaring 

19:10 en 22:8 (Vos & Pieterse 1997:78). 

Rekonsiliasie 

Paulus is self redelik streng met die gedooptes dat hulle hul skuld moet bely en hul verkeerde 

wee moet agterlaat (1 Korintiers 5:5). 

Christelike tyd 

Daar is nog nie vaste tekens van 'n vaste siklus van dag, week en jaar nie, maar wel die tekens 

dat dit aan die ontwikkel was (White 1993:30). Sondag het egter uitgestaan as die 

bymekaarkomdag van die gelowiges (Handelinge 20:7). In die opsig word gebreuk met die 

tradisie en die Skrifte tot op hede. Die konteks word belangriker wanneer Jesus se lewe 

voorop staan. Die gebruik van die paasfees en opstanding lyk moontlik vanuit 1 Korintiers 

5:7-8 (White 1993:31). 

Musiek 

Daar kan nie met sekerheid gese word hoe gesing is nie, maar wel dat daar gesing is (White 

1993:36). Jesus en sy dissipels het die gebruiklike Halle! gesing (Matteus 26:30) en Lukas 

verwys na Paulus en Silas wat in die tronk gesing het (Handelinge 16:25). Daar is egter talle 

opdragte om te sing wat voorkom in die evangelies en die briewe (Strydom 1994:21 ). 

Oor die vraag hoe daar gesing is, is daar nie duidelikheid nie. Strydom (1994:23) meen egter 

dat daar, in aansluiting by die sinagoge, van spraaksang gebruik gemaak is. Dit lyk ook of die 

liedere onbegeleid gesing is. 

3.4 Die sinagogediens erediens 

Die erediens van die Nuwe Testament het sy spore in die erediens van die sinagoge. In 'n 

sekere sin hied die sinagogediens deel van die konteks waarin die Nuwe Testamentiese 

erediens ontstaan het. 

Ontstaan van die sinagogediens 

Na die terugkeer uit Ballingskap het die gebruik ontstaan om sinagoge-byeenkomste te hou. 

Die ontstaan van die byeenkomste is 'n tipiese voorbeeld van die konteks se invloed op die 

erediens. Die volk was in ballingskap in 'n vreemde land met al die heidense kultusse om 

hulle. Daar was die bedreiging om in onkunde oor die wet te verval en die gebruike wat met 

die tempel geassosieer was, te ontgroei. Daar moes toe 'n geleentheid vir byeenkoms geskep 

word waar die voorgeskrewe wyse van byeenkoms soos in die tempel nie moontlik was nie. 

Op die wyse het die sinagoge ontstaan. Die motief vir die ontstaan van die sinagoge was die 

kennis van die Wet en die betekenis daarvan vir die lewe, die dringende behoefte aan 

geleentheid vir gebed, die belydenis van die verhouding tot die enige God en die behoefte aan 

onderlinge gemeenskap met gelowiges en die bewaring van die eenheidsband. Die oudste 

getuienis van die bestaan van 'n sinagoge is in Schedia in Egipte in die tyd van Ptolemeus III 
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Eugetes in 247-221 (Barnard 1981:89). Die sinagogediens kan met reg as 'n survival agency 

genoem word (White 1990:142). 

Karaktertrekke van die sinagogediens 

Die diens in die sinagoge was gekenmerk deur diens sonder offers (Barnard 1981 :87). Die 

diens was primer gerig op onderrig uit die geskrifte en gebed. Sistematiese lesings uit die 

Tora, profete en geskrifte en dan die verklaring daarvan was die aanslag van die liturgie. Die 

voorlesings het geskied met die hulp van spraaksang deur die kantor (voorganger). Die 

skriflesings en -verklarings is by drie daaglikse gebedstye vergesel van voorgeskrewe gebede 

(Strydom 1994:14). Die gebede het bestaan uit 'n oggend en aand schema waarby God bely 

is aan die begin van die dag na aanleiding van Deuteronomium 6:5-6. Die belydenis is dan 

weer aan die einde van die dag herhaal. Daar was drie gebedstye: in die oggend, middag en 

aand (Barnard 1981:91). Gebed was nie gedoen uit die behoefte van die mens nie, maar meer 

na die verlange van God. God se verlange dat die mens moet bid, het Hy kenbaar gemaak in 

die Tora, daarom is om te bid 'n mitswa, 'n gebod (Barnard 1981 :95). Die preek was meer 'n 

homilie wat daarop gemik was om die teks in te prent en in die daaglikse lewe toe te pas 

(Barnard 1981:98). 

lnvloed van die sinagogediens op die Christelike erediens. 

Die sinagogediens het vir die Christelike erediens as model gedien, veral wat betref die 

Woorddiens en die gebede (White 1990:144). Nie net was dit 'n voorbeeld in die feit dat 

gebid word nie, maar ook veral na die inhoud van die gebede, spesifiek vir sekere aspekte van 

die gebede soos die doksologie aan die einde van die gebede en drie maal Heilig of sanctus 

(Jesaja 6:3; Openbaring 4:8). Die inhoud van die gebede het egter 'n antler gestalte gekry met 

die opstanding van Jesus. Die gebruik om te sing is ook oorgeneem van die sinagoge, veral 

uit die psalmbundel. 

Wat die Skriflesing en die preek betref, het dit dieselfde eenheid as in die sinagogediens. Die 

siening dat die erediens ook 'n gemeentesamekoms is en 'n geleentheid is vir die 

gemeentelede om deel te neem, is ook oorgeneem deur die Christelike erediens (Barnard 

1981:102). 

3.5 Die tempeldiens 

Daar is soms gemeen dat die tempeldiens die model vir die Christelike erediens was 

(Hieronymus in ad Euagrium ), maar dit was bloot die di ens waaruit en waarlangs die 

sinagogediens ontstaan het. Tog is daar sekere invloede wat die tempeldiens indirek op die 

Christelike erediens gehad het (Barnard 1981:84). 

Die kultus in die Ou Testament 

In die Ou Testament het die kultus die teenwoordigheid van God geteken. Dit was ook die 

plek waar die gemeenskap met God en sy mense in stand gehou is. In die kultus is die 

godsdienstige handelinge en verpligtinge teenoor God nagekom (Vos & Pieterse 1997:30). 
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Die godsdienstige handelinge van die mens is gegrond op die koms van God na die mens toe 

waar Hy die priester, die tempel en die godsdienstige simbole gebruik om met die mens te 

kommunikeer. Met Sy geloofs- en skuldbelydenis, met tekens van dankbaarheid en verering, 

kom die mens na God toe. Hierdie tekens van dankbaarheid het soms bestaan uit offers, 

liedere en musiek. Verskillende feeste is dan ook gevier om die gemeenskap met die lewende 

Here te vier. Die feeste was die Paasfees, Fees van die weke en die Loofhuttefees (De Vaux 

1984:484). Voor die tyd van die tempel was die tent van samekoms die plek waar God aanbid 

is en daarna die Heilige plekke in Israel byvoorbeeld Gilgal (2 Konings 2: 1 ). Die plek van 

aanbidding was gewoonlik gemerk met 'n sirkel van stene (De Vaux 1984:303). 

Offers het 'n belangrike rol gespeel in die tempellewe. Daar was verskillende offers gewees. 

Hierdie offers is later herinterpreteer deur veral Hebreers om nuwe betekenis aan Jesus se 

offer te gee. Christus is volledig die vervulling van die offergedagte. God het egter geen 

behae gehad in offers sonder gehoorsaamheid, trou en geregtigheid nie (Maleagi 1: 11 ). Die 

offerrituele hied egter vir vandag se kerk 'n ryke skat van voorbeelde om ook die betekenis 

van Jesus se verlossing aan te dui. 

Gebed word op geen plek in die Hebreeuse Bybel voorgeskryf as aanbidding tot God nie (Vos 

& Pieterse 1997:33). Beide gebed en offers was geestelike handelinge, maar gebed het uit 

woorde en offers uit die slag van diere bestaan. Gebede kon egter, anders as offers wat net by 

die tempel gebring kon word (Deuteronium 12), deur enigeen op enige manier gebring word. 

Gebed het soos die offerstelsel die tempelkultus binnegekom met dieselfde reelmaat en 

vastigheid as die offerkultus (De Vaux 1984:424). 

Die liturgie van die tempeldiens 

Die volgende hoofelemente kom in die voorgeskrewe liturgie in die Mishna voor (Tamid 5: 1) 

(Vos & Pieterse 1997:39-41): 

• Die seenbedes - die berakot, wat ook elemente van lofprysing bevat het. 

'Geseend is U, o Here.' Die seenbedes het die Tien Gebooie en shema 

voorafgegaan en gevolg. 

• Die voordra van die Skrif - die sentrale moment van die priesterlike gebed was 

die voordra van die Tien Gebooie. Die shema het dan gevolg. Die shema het uit 

drie paragrawe bestaan naamlik: Deuteronomium 6:4-9, 11:13-21 en Numeri 

15:37-41. 

• Lofprysings voor God - die mees algemene element van die Joodse gebed is die 

lofprysing. Dit het in die shema voorgekom, maar ook in die psalms wat dan 

voorgelees is as 'n soort himne. Jesaja 6:3 is ook voorgelees of opgese in 

navolging van die engele. 

• Versoeke - nadat die priesters die Tien Gebooie en shema vomgedra het, het hulle 

in die tempel gaan bid dat die offers by God moet guns vind. Die offers is 

baiekeer voor die '<liens' geoffer. Daar word ook gebid dat God kennis en insig 
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sal gee aan die mensdom. Hierdie kennis en bewustheid moes lei tot 'n 

bewustheid van sonde en begeerte vir rou. 

• Skrifstudie - die priesterlike gebed in die tempel het uit die voordra van die Tien 

Gebooie en die shema bestaan. Gemeenskaplike gebed buite die tempel het ook 

uit studie van die Skrif bestaan. Dit het uit die siening gespruit dat God deur die 

studie van die Skrif aanbid kan word. Die doel van die Skrifstudie was om te leer 

watter handelinge vermy moes word en watter gefokus op moes word. Later het 

die Tora-studie 'n doel opsigself geword. In die Rabbynse tyd is die Tora in een 

jaar deurgelees en ook verduidelik. 

Die priesters het ook die taak gehad om die volk te seen. Die seen is dan uitgespreek op die 

trappe van die 'heilige'. Die priesters het hulle arms opgelig bo hul hoof de met hul hande 

uitgesprei, die vingers ook uitgesprei, dit bymekaargebring en dan die volk geseen met die 

woorde van Numeri 6:24-26 (Barnard 1981:83). 

Die invloed op die Christelike erediens 

Die volgende is afkomstig uit die tempeldiens: 

• Die aksent op aanbidding van God. 

• Wyse van formulering van gebede soos in die psalms gevind. 

• Die grootste invloed is egter die siening dat die totale tempeldiens deur Christus 

vervul is (Barnard 1981:84). 

Die tempeldiens se aanbidding van God, die gebruik van die wet en die formulering van 

gebede, moet egter steeds in vernuwingspogings in gedagte gehou word. Die skema het veral 

ten doel die motivering om te herinner en oor te vertel aan die kinders. Hierdie gebed kan 

vandag help met die volgehoue legitimeringsproses. Alhoewel Christus die diens kom vervul 

het, is dit steeds dieselfde God as die Een in die Ou Testament. Sonder om die Christus

gesentreerdheid te misken, kan daar gekyk word na die aanbidding van God soos in die Ou 

Testament (kyk hoofstuk 4.1 ). 

Teoretiese terugkyk 

In die hoofstuk het die wisselwerking van die energiebronne in die liturgievorming duidelik 

na vore gekom. Meeste van die gevalle het 'n vorige liturgiese beoefening (tradisie) 'n 

invloed gehad op die vorming van 'n nuwe liturgie. Die liturgie in die Tempel het sy eie 

konteks byvoorbeeld Dawid wat van Jerusalem die sentrum van aanbidding wou maak (De 

Vaux 1984:312). Tradisie word gevind in die aanbiddingsplekke tot op daardie staduim en 

die aanbidding van God deur die eeu vanuit Egipte. Die aanwysings wat gesag dra is gekry 

uit die tradisie. In die hantering van beide die sinagogediens as die Nuwe Testamentiese 

erediens is die werking van die drie energiebronne sigbaar. Interessant dat daar altyd ook 'n 

balans was in die werking van die kragte. Selfs met Christus as 'n sterk eksponent van die 

konteks in Sy tyd, het die tradisie en waarhede van die Skrifte steeds 'n rol gespeel. Dink net 

aan Sy besoeke aan die tempel en Sy prediking daar. Na Sy dood sou die energiebronne egter 

weer help om 'n balans te vind. 
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HOOFSTUK 4 

DIE TRADISIE AS DIE VERHAAL VAN DIE 

ENERGIEBRONNE VAN LITURGIEVORMING IN AKSIE 

Liturgy cannot be properly understood apart from its history. 

(Wainwright 1978 : 495) 

Tradisle: 
• Die wtreldvhle br11 
• Die aesldedenls!Jdvalcke 
• Lllurale In die wc)lf kert 
• Lllurale In die SUllsblt 
• Lllurale In die Mlddelml9I! mt 
• Lllurlle In die Rftomlllle IJdpert 
• Lllurale In die K~ IJdpert 
•1..meuttdle~ls 

Figuur8 

• 
Ellkatologiese 

Fokuspunt 

Dis belangrik om te besef dat aanbidding altyd ingebed is in die geskiedenistapisserie van die 

kerk as 'n geheel. Op enige gegewe tyd moet die liturgie 'gelees' word teen die agtergrond 

van 'n bepaalde belydenis, teologie en lewenstyl van die Kerk [en ook die plaaslike kerk] wat 

op daardie staduim nagehou word (Wainwright 1978:495). Dit word vergestalt deur werking 

van die ander twee energiebronne wat teenwoordig is in die vorming van liturgie. Die doel 

van die beskrywing van hierdie energiebron is juis om na die liturgie te kyk soos dit 

ontwikkel het in samehang met die konteks en Skrif. Die doel is nie om net 'n geskiedenis na 

te gaan ter wille van die geskiedenis nie, maar juis om waar te neem hoe die drie-bronneteorie 

homself afspeel en wat geleer kan word in die verhaa,/ van die liturgie vir verdere gebruik in 

die vorming van die liturgie. Die bedoeling is verder nie om 'n volledige geskiedenis te 

skrywe nie, maar slegs die relevante hoofpunte uit die geskiedenis te belig en s6 die werking 

van die teorie aan te dui. 

Die beskrywing van die tradisie geskied onder twee afdelings. Madigan (1988:92) verdeel die 

geskiedenis in twee gedeeltes soos gesien deur die venster van 'n wereldvisie. Dit word 

eerstens aan die orde gestel. 

Die geskiedenis van die hele liturgie word in 5 hooftydperke ingedeel. Die vorming van die 

liturgie in die tydperke sal beskryf word met inagneming van die konteks in elke tydperk. 

4.1 Die wereldvisie-bril 

Madigan (1988: 92-111) maak gebruik van twee modelle van interpretasie en rigtinggewing 

om na die geskiedenis van die liturgie te kyk. Alhoewel sy self die tekortkoming van die 

gebruik van 'n model erken, gee dit vir haar 'n bepaalde bril om na die geskiedenis te kyk en 

dit te verstaan. 
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Die wereldbeeld word verduidelik en die geskiedenis word ge'interpreteer in terme van die 

wereldbeeld. 

Die wereldbeeld 

'n Wereldbeeld kan omskryf word as 'n omvattende, ongeartikuleerde samestelling van 

kognitiewe en affektiewe sienings van verhoudings (Madigan 1988:92). 'n Wereldbeeld het 

'n vormende invloed op alle simboolsisteme wat die verhouding van 'n groep ten opsigte van 

mekaar, die tyd, geskiedenis en die goddelike bepaal. 

'n Wereldbeeld word veral saamgestel uit die volgende drie elemente: 

• Organisasie van verhoudings binne 'n gemeenskap en met die persone daarbuite -

Hierdie verhouding kan op een van twee maniere beskryf word, naamlik: 

wedersydse volwassenheid of simboliese bloedverwantskap. Wedersyde 

volwassenheid gaan van die standpunt van basiese gelykheid uit wat manifesteer in 

wedersydse erkenning van mekaar, respek en omgee vir mekaar. Elke volwassene 

dra aktief by tot die vorming van die toekoms. Simboliese bloedverwantskap dra in 

homself die hierargiese orde van familie-onderskeidings. Simboliese ouers en 

kinders het verskillende verwagtings van mekaar. Die kinders het minder se in 

besluitneming as die ouers. Die twee sienings verskil veral ten opsigte van rituele 

en persoonlike leierskap, sosiale deelname en beplanning van die toekoms sowel as 

die mate van kreatiwiteit wat beoefen word. 

• Die persepsie van die ideaal - Dit kan beskryf word as 6f idealisties 6f 

imperialisties. Die idealistiese kan beskryf word in terme van Platoniese denke. 

Die ideaal bestaan los van die soeker daama. Dit kan net gedeeltelik geken word 

deur waameming van die werklikheid. Die ideaal is volmaak, universeel en 

onveranderlik. Die hemelse is heel anders as enigiets aards. Die imperialistiese 

kan beskryf word in terme van Aristotiese-denke. Die kennis is gelee in die denker. 

Die denker verbeel, bou konstrukte en ontdek die ideaal deur ondervinding. 

Hierdie siening laat ruimte vir menslike deelname aan die bou van die ideaal. 

• Die siening van tyd en die geskiedenispatrone - Tyd kan gesien word as 6f 

aaneenlopend (continuous) 6f as beide aaneenlopend en nie-aaneenlopend. Waar 

die geskiedenis gesien word as aaneenlopend of linier, word die geskiedenis gesien 

as die basiese gesagselement vir die toekoms. S6 word die verlede die drywende 

krag vir die toekoms. Waar die geskiedenis gesien word as beide aaneenlopend en 

nie-aaneenlopend, word die verlede nie 'n groot vormende krag vir die toekoms 

nie. Alles wat in die toekoms gedoen word, is nie komende uit die verlede of word 

daaraan gemeet 6f vloei daaruit voort nie. Dit veroorsaak kreatiwiteit wat nuwe 

raamwerke ontwikkel. 

Hierdie komponente word deur Madigan (1988:95) in twee modelle gegroepeer. In Model 1 

word verhoudings gesien in terme van 'n simboliese bloedverwantskapsraamwerk, die 

ideaalbeeld in terme van die idealisme en die geskiedenis in terme van die aaneenlopende. 
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Model 2 word saamgestel uit die teenoorgesteldes van die beskrywing - die wedersydse 

volwassenheid, imperialisme en aaneenlopende en nie-aaneenlopende wereldbeeld. 

Die interpretasie van die geskiedenis 

Madigan (1988:97) verdeel die geskiedenis in dele waar een van die modelle meer dominant 

was as die antler. 

• Vroee kerk tot 11 OOnC - In hierdie tydvak is Model 2 meestal in werking in die 

vorming van die kerkgeskiedenis en die liturgie. In Christus is 'n nuwe 

gemeenskap gevorm. Die verwantskap was hier wederkerig. Die Gees gee gawes 

aan die kerk waarmee elkeen sy plek in die gemeente en die liturgie inneem 

(1 Korintiers 14). Paulus le nadruk daarop dat die gawes gebruik moet word, maar 

tot die voordeel van die hele gemeente. Daar was aansluiting by die sinagogediens 

en die Ou Testament, maar in Christus was daar 'n nuwe skepping - 'n nuwe 

verbond. Christus is nie meer gebind aan die Tora en die tempel nie, maar is nou 

die gemeente se hoop en heerlikheid (Kolossense 1 :27). Die Joodse verwagting dat 

daar tien persone teenwoordig moes wees vir aanbidding, word nou deur Christus 

verander na drie. Die inhoude van die loodse formules word 'n Christelike inhoud 

gegee. Vrye gebed ontstaan langs formulegebede. Daar is 'n oproep tot 

dissipelskap vir die gemeenskap van elowiges wat in liefde leef. Die Grieks

Romeinse patriargiale orde word aanva r vir die huiskerke. Stadig maar seker is 

daar egter oorbeweeg na Model 1, alhoewel die gemeente in die derde eeu nC 

steeds hul eie ouderlinge, priesters en diakens kies. Deur die gebruik van die 

sakramente het die gemeente hul krag gekry. Groot deelname van die volk was 

steeds teenwoordig. 

• Middeleeue tot 1962 - Model 1 is hier hoofsaaklik in werking. In die Middeleeue 

het daar spesifiek 'n verandering in die siening van die volk van God en die liturgie 

plaasgevind - die wegbeweeg van die volk van God as gelykes na die hierargie

struktuur. Dit is deur twee kontekstuele kragte veroorsaak: die filosofie van 

grondbesitters en die konstruksie van die Pseudo-Dionesiese hieragie (Madigan 

1988: 104 ). Die gedagte het gedurende die agtste tot die vyftiende eeu bestaan dat 

grondbesitters 'n hoer klas is as die wat nie grond besit het nie. 'n Persoon met 

baie grond het dus 'n hoer status gehad. Biskoppe en edelmanne was van 'n antler 

status as die gewone werkers. Drie stande ontwikkel gedurende 1100-1300vC 

naamlik: die kerklikes, die adellikes en die gewone mense. Die idee het ook 

gelewe dat God dit beskik in watter klas jy gebore word. Die ideaal was die 

volgende wereld, die geestelike. Verandering is dus om te vemietig wat God 

bedoel het. Die verlede is belangrik vir die verstaan van die toekoms. Die 

Koninkryk van God word verwag in die toekoms en is nie hier teenwoordig nie. 

Die Pous is ook die aardse en sigbare hoof van die kerk terwyl Jesus die onsigbare 

hoof van die kerk is. Die liturgie is ook ontwerp rondom die kerklike ontwerp 

sodat die nagmaal 'n priesterlike taak word. Die mense is teenwoordig deur die 
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priester se teenwoordigheid en die rug van die priester waaraan die gewone mens 

aan gewoond moes word. 

• Vatikaan II Volgens Madigan (1988: 111) was <lit eers hier waar weer begin is om 

terug te keer na Model 2 as wereldbeeld - alhoewel reste van Model 1 steeds 

oorgebly het. 

As mens modelle as uitgangspunt moet neem soos Madigan, wat natuurlik Rooms-Katoliek is, 

kan daar met reg gese word <lat vanaf 1517 en verder, spesifiek in die Protestantse wereld, 

meer van 'n Model 2 wereldbeeld gebruik gemaak is. Die wederkerigheid en betrokkenheid 

van die gemeente by die erediens, die gawes van die gemeente, die primaat van die Woord, 

die betrokkenheid van die gemeente by die nagmaal en die <loop, die vrye gebede,. dui 

byvoorbeeld duidelik daarop. 

In die nuwe konteks waarin die kerk horn in die nuwe millennium sal bevind, is by uitstek 'n 

Model 2 wereldbeeld teenwoordig, veral wat betref die strukturering van verhoudings. Nuut 

is ook die dialogiese kommunikasie met die klem op gelykheid van die betrokkenes in die 

kommunikasiesituasie, die gelykheid van mense, die kreatiwiteit, die betrokkenheid van die 

mens by die kuns en die skeppende, die klem op die mens en die soeke na God in veral Suid

Afrika se oorgangsituasie (kyk hoofstuk 5). As reste van Modemisme le die siening <lat die 

mens nuut kan <link en nuwe skeppings kan bewerk, steeds sterk. Die beeld van die 

geskiedenis is wel aaneenlopend en nie-aaneenlopend. 

Madigan (1988) se hantering van van die geskiedenis is wel baie breed, maar dui die groot 

lyne en die invloed aan van die konteks wat werkbaar is in die wereldbeeld se verstaan van 

gebeure en geskiedenis. Dit bied aan die een kant 'n waarskuwing van die gevaar van die 

moontlike terugkeer na 'n Model 1 en aan die anderkant met Model 2 'n raamwerk van 

uitgangspunte waarin gewerk kan word vir gesonde liturgievorming. 

4.2 Die geskiedenistydvakke 

Vir die doel van die studie word met die volgende tydvakke gewerk om die geskiedenis van 

die liturgie te hanteer naamlik: 

• Die vroee Christelike Kerk 

• Die Staatskerk 

• Die Middeleeuse Kerk 

• Die Reformasie tyd 

• Kontemporere tydperk. 

Daar sal telkens gepoog word om die liturgie van die tydperk aan te dui en die konteks 

verantwoordelik vir die veranderings. Die verdere invloed van die Skrif as gesagsbron sal 

ook uitgewys word. In die hantering van die geskiedenis word verder gekyk na die ruimte van 

aanbidding, die doop, die Woorddiens, die tafeldiens, rekonsiliasie, die Christelike tyd, 

gebede en musiek in die liturgie. 
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4.3 Liturgie in die vroee kerk 

Die tydperk wat hier hanteer word strek van ongeveer 133nC, wat die tydperk na die 

evangelieskrywing verteenwoordig, tot ongeveer 312nC met die oorgang na die 

staatsgodsdiens. 

Konteks 

Die mense van die tyd het in klein dorpies gebly, maar het spoedig ook deel uitgemaak van 

die stedelike gedeeltes van die groter Grieks-Romeinse dorpe. Hier was 'n groter vermenging 

van ander kulture en mense. Die nuwe Christene was 'n klein groepie mense tussen 'n groot 

klomp ander volke (White 1993:15). In die tyd was die Romeinse Ryk steeds aan die groei en 

die Christene het 'n kosmopolitaanse houding ingeneem, anders as die Jode wat hulle met 'n 

staat en wet vereenselwig het, wat hulle in staatgestel het om saam hul geloof te laat groei 

(Kirchner 1991:123). Christene het van die begin af swaar gekry as gevolg van hul 

verbintenis met die gehate Jode en die houding om nie staatsaanbidding en weermagdiens te 

doen nie. Daar was ook die vervolging van die Christene in 64nC deur Nero wat die 

Christene beskuldig het dat hulle Rome laat brand het (Kirchner 1991 : 124). 

Die liturgie gaan egter net so voort soos in die Nuwe Testamentieste tye (Barnard 1981: 165). 

Uit die bronne van die tyd (Klemens van Rome 95 nC; Ignatius van Antiogie 110-117nC; 

Plinius 112nC; Didage 150nC; Justinus die Martelaar 165nC; Barnabasbrief en die 

Apostoliese tradisie van Hipolitus 215 nC) is dit duidelik dat die die Nuwe Testamentiese tyd 

die bepalende konteks was waaruit die liturgie gegroei het. Bers in die vierde eeu sou die 

konteks groter veranderings meebring. 

Ruimte 

Die eredienste is in die huise van gelowiges gehou, veral in die huise van adellikes wat 'n 

binnehof by die ingang van die huis gehad het. In die vertrek het 'n tafel gestaan en nie 'n 

altaarnie (Barnard 1981:173). 

Doop 

Die doop was die manier om inlywing in die kerk sigbaar te maak. Die formule vir die doop 

was 'in die naam van ons Heer Jesus Christus' (Handelinge 19:5). Lopende water is gebruik 

om die nuwe lidmate mee te doop. Volgens die Didache is die water drie keer oor die hoof 

gegooi. Indien daar nie lopende water was nie kon enige ander water ook gebruik word, tot 

warm water ook (Pretorius 1980:19; White 1993:20). 'n Ander seremonie wat dalk deel was 

van die doop was die ople van hande, maar is nie konsekwent gebruik nie. Sekerheid oor die 

kinderdoop word gevind in die Apostoliese Tradisie (2 l 5nC) wat beskryf dat baie gedoop is 

wat nog te jonk is - 'to speak for themselves' (White 1993:46). Die doop is bedien deur die 

biskop, presbiter en 'n diaken. 'Laymen' het egter ook die reg gehad om die kinders te doop 

(White 1993:45). 
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Tafeldiens 

Die twee lyne van die Christelike erediens - die van die Nuwe Testament as die Eucharistie 

en die sinagogediens word een. In die Apologie van Justinus in die tweede eeu kan duidelik 

gesien word dat die twee lyne nou een is (Barnard 1981:166). Die raamwerk van die twee 

dele lyk as volg: 

• Woorddiens: Groet en antwoord, lesinge, preek deur die biskop, gebede vir die 

Christendom, wegstuur van kategumene, kollekte. 

• Eucharistie: Groet en antwoord, vredessoen, offertorium, eucharistie-gebed, breek 

van die brood en kommunie, wegstuur van gemeente (Barnard 1981: 166). 

Die spore van die nagmaal as offer is toe al te sien in byvoorbeeld die brief van Clemens 

(White 1993:29). Van die agape of liefdesmaal se Klemens Aleksandrinus in 220nC dat dit 

niks meer met die nagmaal te make het nie (Barnard 1981: 161 ). 

Woorddiens 

Die Skrifte is gelees soos ook die gebruik in die sinagoge en in die Nuwe Testamentiese 

dienste. Die preek het direk aangesluit by die Skriflesing. Die preek was in die vorm van 'n 

homilie en was veel meer 'n bespreking en uitleg vir die konkrete lewe (Barnard 1981: 168). 

Soos die indeling van die nagmaal blyk, was die Woorddiens eerste, waarna die Eucharistie 

gevolg het. 

Gebede 

Gebede was van die begin af baie belangrik in die samekomste van die gemeente - al was die 

gebede lank ofkort soos die Maranathagebed (Kam, o Heer)(Martin 1977:125). Die Didache 

het Christene verplig om drie keer per dag te bid - gewoonlik oggend, middag en aand en dan 

word die Onse Vadergebed voorgestel (Pretorius 1980:21; White 1993:23). Die Apostoliese 

Tradisie stel sewe gebede per dag voor op die voetspoor van Jesus se kruisiging, maar dui ook 

aan dat dit moeilik was om te onderhou (White 1993:52). 

Rekonsiliasie 

Gedurende die tydperk het die vraag ontstaan wat word gedoen met lidmate wat aanhou 

sondig en gruwelike sondes begaan. Die sisteem van openbare belydenis is ingestel waar 'n 

sondaar eenkeer in sy leeftyd wel voor die mense sy sondes kan bely. Baie keer is sulke 

sondaars weerhou van die sakramente, soms tot net voor hulle dood (White 1993:65). 

Musiek 

Die gebruik in die sinagoge en wat in die Nuwe Testament vermeld word, word ook in die 

vroee kerk gevolg, naamlik: om te sing. Plinius vermeld dat Christene gesing het en 

Tertullianus dui aan dat hulle psalms gesing het (Barnard 1981: 169). 

Terselfdertyd het himnes in veral die kerk in die Ooste aandag gekry. Later het die Konsilie 

van Laodicea (360nC) egter alle nie-Skriftuurlike himnes verbied (Barnard 1981: 169). 
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Volgens Strydom (1994:30) is musiekinstrumente nie gebruik in die vroee kerk nie. Die 

assosiasie met die heidense volke was die rede hiervoor. 

Tyd 

Daar was 'n groot klem op Sondag as die klimaks van die Christelike week. Die Didache gee 

die instruksie dat gelowiges op die dag van die Here moet bymekaar kom en die brood breek 

en dankbaarheid betoon moet word. Plinius vertel van die Christene wat voor dagbreek 

bymekaar gekom het. Woensdae en Vrydae word aangedui as vasdae vir die Christene in 

pleks van die Jode se Maandae en Woensdae. Wat die jaarsiklus betref, lyk dit of Pase en 

moontlik ook Pinkster gevier is (White 1993 :31 ). 

4.4 Liturgie in die Staatskerk 

Hier word die tydperk van 312 - 600nC hanteer. Van die grootste veranderings in die 

liturgie vind in hierdie tydperk plaas met die oorgang van onderdrukte geloof na 
staatsgodsdiens. 

Diokletianus (284-305) het die Christene vervolg (Kirchner 1991:138). Sy opvolger was 

Konstantyn wat in 313nC met die Edik van Milaan vryheid aan die Christene gee om te 

aanbid soos wat hulle wou. Konstantyn verklaar homself as Opperheer oor die kerk. In 

325nC word die Konsilie van Nicea gehou waartydens 'n dogma uitgewerk en die Belydenis 

van Nicea aanvaar is wat vandag nog 'n rol speel. As gevolg van die openbare gestalte van 

die Christendom, het die kerk gegroei. Met die dekreet in 313nC het maar een uit elke tien 

inwoners van die Romeinse ryk aan die Christendom behoort. Aan die einde van die eeu het 

die prentjie heeltemal verander (Kichner 1991:139). In 380nC word die kerk staatskerk onder 

keiser Theodosius. Dit sou beteken dat elkeen wat iemand wil wees in die openbare wereld, 

'n Christen moes word. Die kerk verander van 'n gemeenskapskerk met intimiteit na 'n 

kerk vir die massas met 'n koppeling met die staat. Dit kon nie anders as om 'n invloed op 

die liturgie te he nie. Volgens Lange (Barnard 1981: 179) word in die liturgie nie meer die die 

ryk van Christus gedien nie, maar die ryk van die Caeser. 

Hierdie nuwe vryheid van die kerk sou baie beteken vir die uitbreiding van die kerk, maar 

teen 'n prys. Die kerk het sy vreemdelingskap in die wereld verloor. Die kerk het nou deel 

van die kultuur geword (Barnard 1981: 179). 

Ruimte 

Een van die groot veranderings was ten opsigte van die plek waar aanbid is. Daar was 

inderdaad kerke gebou deur gelowiges voor Konstantyn, maar is vernietig deur Doikletianus 

(White 1993:72). Die basilika word die bymekaarkomplek van die massas van die gelowiges. 

Dit was die bymekaarkomplek van die volk voor die koning gewees, daarom sou die gebruike 

wat met die openbare geleenthede saamgegaan het, ook in die liturgie inkom. 

Die basilika was 'n reghoekige gebou met 'n boog aan een van die kort kante. Die boustyl 

sou gebruik word vir al die aanbiddingsplekke (White 1993 :72). Die keiser het ook staatsgeld 

gegee vir die oprigting van die geboue. Die geboue het swieriger geword met allerlei ligte, 
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goudversiersels, edelgesteentes en wierook (Barnard 1981: 180). Hiermee saam sou die 

preekstoel kom omdat die spreker gesien moes word, moes uitstaan bo die ander mense. 

Daarmee ontstaan die tradisie van bekende predikers. 

Doop 

Die doop het al hoe meer 'n sakrale betekenis begin kry. Alhoewel die kleindoop steeds 

beoefen is, is mense soos Konstantyn eers op die doodsbed gedoop. Die idee was dat die 

doop al die sondes met een slag uitwis en skuldbelydenis was nie dus nodig nie (White 

1993:51). Hierdie praktyk is egter laat vaar omdat die sterfdatum van mense nie bekend was 

nie! 

Die doop kry meer 'n direkte geloofsreddende karakter met die klem van die biskop wat die 

doop moet bedien. Augustinus argumenteer dat dit God is wat werk in die doop en nie die 

predikant nie (White 1993:51). Oor die algemeen is die doop orals dieselfde bedien, dis net 

die addisionele rituele wat verskil het soos die doop met die voetewassing en moontlik ook 

salwing (White 1993:52). 

Tafeldiens 

Die Christelike godsdiens neem die plek van die heidense kultus in en moes areas van die 

openbare lewe heilig. Die liturgie word gevul met misterie. Die nagmaal begin al meer 'n 

offergedagte te kry (Barnard 1981:183). 

Die ritueel waar 'n priester die offer bring, word al hoe meer gesien as 'n ontsagwekkende 

gebeurtenis. Die offer word nou gebruik om die guns van God te soek vir die mense - 'n 

duidelike invloed van die heidendom (Barnard 1981: 183). Die erediens word nou die plek 

waar God nie net die volk ontmoet nie, maar 'n heilige ontmoetingsplek. Daarom word die 

kerkgebou in twee dele gedeel, naamlik: die deel waar die gemeente saamkom en die gedeelte 

waar die altaar staan en net die priesters kom (Barnard 1981:184). Die gemeente word al hoe 

meer toeskouers by die nagmaal terwyl die kerklikes die nagmaal hou. 

Woorddiens 

In die tyd ondergaan die preek ook 'n verandering vanaf 'n homilie na 'n sermo. Die preek 

word meer formeel en gestruktureerd. Dis veral die heidense retoriek wat hier 'n invloed 

speel (Barnard 1981:190). Die onstaan van die preekstoel word aan Johannes Chrisostomos 

toegeskryf wat besluit dat hy eerder vanaf 'n 'readingdesk' wil preek as van die sprekerstoel 

(White 1993:69). Die tydperk sou ook die opkoms van die groot predikers sien soos 

Augustinus, Ambrosius, Hieronymus, Leo 1 en Sirillius. Hierdie is een van die voorbeelde 

waar die konteks 'n bepalende invloed op die liturgie gehad het. Die tradisie- en Skrif

energiebronne is ook in ag geneem as deel van die eiesoortigheid van die Christelike 

godsdiens. Die konteks het die manier van prediking bepaal. 

Gebede 

Die vrede wat die gelowiges beleef het in die tyd van Konstantyn, maak dat dit moontlik was 

om in die dag te aanbid. In die oggende en aande is daar gebid en bymekaargekom vir sang 
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en lof. Dit was deel van die populere godsdiens gewees. 'n Siklus van gebede vir die 

oggende en die aande vir die gewone mense het ontwikkel om weer later te verdwyn (White 

1993:53). 

Via die kloosterlewe het gebedstye in die kerke ingekom. Op die mamer het die 

individualisme en devosionalisme in die eredienste inbeweeg (Barnard 1981: 189). Die 

gebede het meer luisterryk geword. Soms is lang reekse opsommings van die deugde van 

God opgeneem in die gebede (Barnard 1981:187). 

Musiek 

Die groot getalle mense wat die eredienste bygewoon het, het die moontlikheid om te sing 

vergroot. Psalmsang was nou 'n vaste deel van die liturgie. Daar het ook vrye kerkliedere 

onafhanklik van Skrifgedeeltes ontstaan. Die liedere is probeer uitweer uit die dienste deur 

die kerk, maar was baie gewild (Strydom 1994:33). 

Tyd 

Die Christelike kalender het teen die tyd ewolusioner gegroei tot die volgende feeste: 

Epifanie, wat uit die Oosterse Kerk afkomstig was en die geboorte en die <loop van Jesus vier, 

Paasfees en Pinkster wat uit die Joodse kerk afkomstig was. Palmsondag en As-Woensdag is 

ook wyd gevier (White 1993:63). In die tyd van Konstantyn is die Sondag ook as 'n rusdag 

ingestel. Kersfees het ook in die tyd as fees onstaan (Barnard 1981:187). 

Ander veranderings 

Vanaf die publieke <liens is die volgende op die erediens oorgedra: Die intoglied, wat 

gewoonlik met die intog van die keiser gespeel is en die prosesse agterna; die soen van mense 

van belang by die altaar; die wegstuurformule ite, missa est; voor die Romeinse konsul is ligte 

gedra as hy in die openbaar verskyn; die draai na die ooste in gebed en die dra van besondere 

klere as aanduiding van gesag by die Romeinse ampsdraers, die doelbewuste inbring van 

allerlei simboliese gebare en handelinge in die liturgie om die indruk te wek van verering. 

Die erediens het in wese dieselfde gebly as voor die Konstantyn-era, maar wel meer luisterryk 

en met 'n oordaad van woorde in gebede, woorde en handelinge. Elemente uit die kultuur 

word opgeneem en die taal was Grieks (Barnard 1981: 187). 

Die werking van die konteks is veral in hierdie tydperk een van die beste voorbeelde in die 

hele tradisie-verhaal. Die teenwoordigheid van die antler twee energiebronne is ook heeltyd 

sigbaar. Die eskatologie is veral teenwoordig in die feit dat die liturgie heeltyd ontwikkeling 

toon met die oog op groter realisering van die Koninkryk van God. Meeste van die 

ontwikkelings in hierdie tyd het ten doel om meer mense instaat te stel om deel te neem aan 

die liturgie. 

4.5 Liturgie in die Middeleeuse Kerk 

Die tydperk kan rofweg ingedeel word vanaf 600-1500nC. Dit was 'n tydperk waarin die 

kerk baie uitgebrei het en talle liturgiee in verskillende sentra onstaan het met elk sy eie 

konteks en verhaal. Dit was egter ook die tyd van die ontstaan van die Roomse mis. Hieruit 
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het die Reformasie ontwikkel. Die hoofgebeurtenisse word net aangeraak voordat die 

verskillende liturgiese gebeurtenisse bekyk sal word. 

Konteks 

In die tydperk het die kerk baie uitgebrei, maar ook verliese getoon. Noord-Afrika en Spanje 

is afgestaan aan die Moslems en die Christendom word uitgebrei na die Ooste en die Weste 

terwyl die Suide geblok was. Sendelinge bereik Ysland in 980nC, Noord-Europa en 

Skandinawie word bekeer teen die elf de eeu Swede en. Finland volg in die twaalfde eeu. Die 

bekering van Rusland en die Oekraine begin in 988nC. In 1054 vind die groot skeiding 

tussen die kerk van die Ooste en die Weste plaas (White 1993:75). 

Die liturgie van die Weste kan in in twee groot families ingedeel word naamlik: Die Rooms

Noord-Afrikaanse liturgie en die Galliese liturgie. 

Eersgenoemde het die Roomse - en die 1Noord-Afrikaanse liturgie omvat met die Roomse 

liturgie wat tussen die liturgiee van die Noorde en die Ooste gestaan het (Barnard 1981:223). 

Die Galliese familie kan weer in vier onderdele onderskei word: Frankiese- en Duitse ryke 

wat as die Galliese liturgie bekendstaan, die Keltiese liturgie wat bestaan uit die Skotse en 

Ierse liturgie, die Ambrosiaanse of Milaanse liturgie en die Mosarabiese of oud-Spaanse 

liturgie. 

Die liturgie van Duitsland en Frankryk is gebruik tot die tyd van Karel die Grote in 814nC 

(Barnard 1981:233). 

Ruimte 

Die argitektuur van hierdie tyd het verander van 'n eenvoudige twee-selstruktuur na 'n 

gekompliseerde gebou met verskeie vertrekke waar verskillende funksies vervul kon word. In 

die veertiende eeu het daar veral 'n rewolusie plaasgevind met die inbring van banke in die 

kerk. Die lidmate het nou gaan sit en dit het hulle meer passief gemaak in die liturgie (White 

1993:101). 

De le van die kerke is af gesonder vir kleiner kapelle waar byvoorbeeld die Eucharistie gevier 

is of die <loop bedien is. Verdere afkamping het ook geskied sodat die kerklikes 'n eie vertrek 

in die naaf van die gebou gehad het waar 'n daaglikse liturgie gesing is. Daar was 'n ruimte 

vir elke spesifieke liturgiese handeling. 

In die Oosterse kerke was daar 'n sentrale ruimte wat dikwels onder 'n koepel gestaan het. 

Aan die een kant was die altaar beskerm deur 'n ikoonhangsel en deure. Aan die ander kant 

kon die gemeente vergader (White 1993:102). 

Doop 

Die kinderdoop is steeds bedien en meestal op die agtste dag na geboorte. In die Oosterse 

kerk was dit ook die gebruik gewees (White 1993:79). 

In 1566 is 'n besluit geneem wat veral geld vir kinders wat nie gedoop is nie - kinders moet 

eers die ouderdom van 'reason' bereik voordat hulle gedoop kan word. Anders moes dit op 
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die ouderdom van twaalf geskied. Hierdie reelings sou later deur die Protestante tot vandag 

toe oorgeneem word (White 1993:80). 

Doop het egter meer die gebruik gekry van 'n afwassing van die sonde en is meer betrek op 

die persoonlike redding as 'n inisiasie in die kerk. Dit kon steeds deur kerklikes 6f leke 

gedoen word- <lit moes net op die kerklike wyse gedoen word (White 1993:83). 

Tafeldiens 

In die tydperk het die mis ontwikkel - ongeveer in die sesde en sewende eeu. Die liturgie kry 

ook 'n vaste struktuur (Barnard 1981 :231 ). Die naam mis ontstaan uit die wegsendingformule 

ite missa est. Die missa kom van demissio wat wegstuur beteken wat kom uit die wereldse 

gebruike van die Konstantynse ryk (Jonker 1977:75). 

Die vyf missange het dieselfde gebly naamlik: die kyrie eleison, Gloria in Exelsis, Credo, 

Sanctus en die Agnus Dei. Hierdie deel word later die ordinarium genoem. Die wisselende 

gedeeltes was die Skriflesings, gebede en liedere wat die tempore of die propium tempore 

genoem is (Barnard 1981:232). Na die gebedsdiens het ook die Woorddiens gevolg (Jonker 

1977:75). Die offer kry die betekenis <lat <lit Christus se liggaam en bloed word (Barnard 

1981 :232). In die twaalfde eeu sou <lit die leer van die transsubstansiasie genoem word 

(White 1993:91). 

'n Groot kenmerk van die mis was egter dat <lit 'n geleentheid was wat deur die gemeente 

aanskou was, maar waaraan hulle nie eintlik deel gehad het nie (Barnard 1981 :232). Die mis 

was in Latyn in die Rooms-Katolieke kerk tot en met 1967 (White 1993:88). Dit het al verder 

weggeskuif van die mense af tot by die Oostelike muur van die kerk. Die mense kry net 'n 

kykie na die gebeure. Die vraag ontstaan egter hoe het die mense gei:nteresseerd gebly in die 

mis? White (1993:90) beweer <lat die betrokkenheid visueel was. In die Middeleeue was die 

gemeente wel betrokke deur op te staan en te kniel saam met die gebeure by die altaar. 

Verder was daar onder andere vele beelde en skilderye waarna gekyk kon word. Dit was ook 

teen die mis self <lat die Gereformeerdes onder andere in opstand sou kom. 

Woorddiens 

Die prediking van die Woord was deur die eeue heen 'n belangrike handeling in die erediens. 

In die Middeleeue was daar telkens oplewings in die kwaliteit van prediking gewees. White 

(1993:99) wys op die opkoms van die lees- en preekroosters in die Middeleeue in beide die 

Oosterse en Westerse kerke. Rondom die agtste eeu was daar veral herlewing in die 

prediking. Alcuinius (735-804nC) het veral preekvolumes en voorbeelde van preke 

gepubliseer wat baie bygedra het tot die gehalte van prediking. Karel die Grote (768-814nC) 

van die Frankiese Ryk het horn beywer vir kategetiese prediking in die volkstaal met die oog 

op onderrigting van die volk - so onstaan die pronaus - die leerdiens in volkstaal. Die rede 

vir hierdie ontwikkeling was juis omdat die volk ongeletterd was en nie Latyn verstaan het nie 

(Strydom 1994:43). Dit was egter nie 'n volledige <liens nie, net 'n leergeleentheid. 
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In die twaalfde en dertiende eeu was predikende monnike baie belangrik (Clouse 1977:269). 

Dorpe en stede was aan die verander en die monnike het hul liturgiee en prediking hierby 

aangepas. 

Die Roomse Mis wat die Woorddiens en die tafeldiens bevat het, het in die dertiende eeu as 

volg daar uitgesien (Barnard 1981:235-237): 

• Voorbereiding vir die mis wat bestaan het uit 'n antifoon (Psalms 83-85, 115, 129). 

Gebede van Ambrosius en Tomas van Aquino. Seening van die wywater, 

adjutorum en die priester wat die beswering doen oor die sout en die water en die 

besprenkeling met die wywater. Daama volg die gebede. 

• Gebedsdiens bestaande uit die intoglied, groet en die antwoord. Verskillende 

gebede waaronder die priester die altaar bestyg die plek soen waar die relikwee 

gele het en die altaar bewierook. Dan volg die confiteor (persoonlike belydenis) en 

die absolusie. Die priester sal die intro!tus sag bid terwyl die koor in wisselsang 

met die gemeente die Kyrie Eleison sing. Daama volg die Gloria in Exelsis as die 

groot Gloria, die seengroet, gebed en amen deur die gemeente. 

• Die Woorddiens het bestaan uit die brieflesing, graduale en halleluja, die gebed, 

seengroet, Evangelie - gesing of gelees, die homilie, geloofsbelydenis, seengroete 

en gebed. 

• Tafeldiens of offermis het bestaan uit die bereiding van die offerande - die offers 

word aan God gewy, die koor sing die offertorium, brood en wyn word aan God 

geoffer, verskeie gebede, bewieroking, handewassing, Gloria Patri, gebede en die 

offergebed. Daama het die eucharistie-gebed gevolg wat bestaan het uit die 

prefatio - (inleiding tot die eucharistie-gebed), die seengroet, sursum corda, gratias 

agamus en prefatio. Die Sanctus - drie maal heilig - trishagion volg. Kanon van 

die mis bestaan uit gebede. Daama volg die instellingswoorde wat gevolg word 

deur die hostie en die bloed. Die groot lofprysing kom aan die einde van die 

eucharistie-gebed. Die Onse Vader volg en daama breek die priester die hostie in 

drie dele en plaas die kleinste deel in die kelk. Die seengroet volg en daama die 

Agnus Dei en die laaste gebede voor die kommunie. 

• Die offermaal het s6 gelyk: Die priester eet die hostie en drink die kelk en daama 

volg verskeie gebede. Die wat nader tree ontvang die kommunie. Daama volg die 

laaste gebede, die seengroet, die slotgebed, wegsending en seengroet. 

• Die danksegging volg na die mis. 

Die mis kon ook op verskillende wyses gevier word, naamlik: 

• Die gewone viering van die mis in die gemeente (missa publica) 

• Die gesonge mis by spesiale geleenthede (missa canta) 

• Die private mis wat gelees word (missa lecta). 
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Gebede 

Die tydperk word gekenmerk deur die wye aantal tradisies van gebede wat ontstaan het. In 

die Oosterse kerk alleen het daar sewe tradisies bestaan (White 1993:84). 

Die tradisies het redelik verskil met die Bisantynse tradisie wat byvoorbeeld meer vreugde en 

plesier in gehad het as die Westerse gebede. In die Westerse kerke het die gebede van die 

monnike in die kloosters die gebede van die liturgie gevorm. Gebed het egter die 

professionele verantwoordelikheid van die monnike en kerklikes geword wat vir die gemeente 

gebid het (White 1993:85). 

In die tydperk, tussen die vyfde en die agtste eeu het die Jesus-gebed of die Gebed van Jesus 

ontstaan (Ware 1986a:l76). Rondom hierdie gebed het 'n Jesus-gesentreerde spiritualiteit 

ontstaan met vier spesifieke elemente die oordenking van die Heilige Naam van Jesus - waar 

ook krag en genade gekry word, die oproep op goddelike genade wat saamgegaan het met 'n 

innige gevoel van berou, die dissipline van gereelde herhaling en die behoefte aan innerlike 

stilte. Dit is veral in die Oosterse kerke beoefen. 

In die veertiende eeu is die gebed steeds beoefen en veral in die Grieks-Ortodokse kerk as 

deel van hul spiritualiteit. Die term hesychasme is gebruik om die behoefte aan stilte te 

beskryf (Ware 1986b:243). Deel van die gebed was ook 'n spesifieke liggaamstegniek. Die 

bidder sit op sy kniee met sy kop geboe op sy hors en sy aandag gerig op sy binneste - die 

hart. Die skouers is vooroor en die rug is geboog in teenstelling met die yoga-houding. 

Daama volg 'n spesifieke ritme van asemhaling wat daarmee saamgaan. Die asemhaling 

geskied deur die neus sodat die asemhaling rustig is. Wanneer ingeasem word, word die 

woorde Here, Jesus Christus, Seun van God gese. Soos wat die asemhaling beheer word, 

word gefokus en gesoek na die hart. Soos wat die asem deur die longe na die hart toe gaan, 

word die verstand en die hart een. S6 help die gebed om op God te fokus. Die doel van 

hierdie gebed is om innerlike vrede te geniet, vry van enige beelde en verbale denke (Ware 

1986b:245). 

Rekonsiliasie 

In hierdie tyd het die skuldbelydenis verander sodat skuld aan 'n kerklike bely is wat die mag 

gehad het om vergifnis te verleen. Dit was van die Ierse kerk afkomstig wat die gedagte in 

Europa laat versprei het. Die detail van die praktyk is in die W este verder uitgewerk tot die 

verskyning van die Dekreet van die Armeniane in die vyftiende eeu (White 1993:94). 

Tyd 

Die siklusse van die vroeere kerk is net so toegepas in die Middeleeue met verskeie 

byvoegings. 'All Saints day' is bygevoeg en word gevier op 1 November. Na die vyfde eeu, 

toe die moederskap van Jesus 'n groot saak geword het, het daar veral in die Oosterse kerke 

baie feeste hier rondom ontstaan. In die Weste was dit veral die Fees van die Besoek 

(31 Mei) en die Bevrugting van Maria (8 Desember) wat gevier is. 

Drie-eenheidsondag het met die koms van die tweede millennium ook gekom en word gevier 

op die eerste Sondag na Pinkstersondag (White 1993:92). 
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Nog 'n antler fees wat in die tyd gekom het, was die Verering van Heiliges. Besoeke aan 

grafte van die heiliges het deel van die godsdiensbeoefening van die Middeleeue geword 

(White 1993:93). 

Musiek 

Musiek het in die Middeleeue 'n belangrike rol gespeel in die godsdiensbeoefening in die 

kloosters en in die gemeentes (White 1993:100). Onder Gregorius I het die Cantus Romanus 

tot stand gekom. Dit is in wese 'n eenstemmige en onbegeleide musiekvorm. Dit is die mees 

verhewe en sublieme kerksang in die loop van die kerkgeskiedenis (Strydom 1994:38). Die 

probleem was egter <lat die gemeente redelik onbetrokke was by die sing van die koraalsang. 

In 840nC maak die sekwens sy verskyning as 'n antler liedvorm. Himnes het in die kloosters 

ontstaan in die negende en tiende eeu. Tydens die laat Middeleeue het die geestelike 

volksliedere ontstaan. Volgens Strydom (1994:41) was die konteks van die ontstaan van die 

liedere veral die geestelike verval van die kerk wat 'n gunstige klimaat geskep het vir die 

ontstaan van volwaardige kerkliedere en ontwakende nasionalisme met die klem op volkstaal. 

Die volgende kategoriee liedere het bestaan: 

• Die Kyrie-trope vanuit die tropering van die slot van die kyrie. Elke strofe eindig 

met die Kyrie Eleison. 

• Kers- en Paasliedere in uiteenlopende vorme het in hierdie tyd in Europa en 

Engeland ontstaan. 

• Mengliedere het bestaan uit 'n mengsel van Latyn en volkstaal. 

• Populere volkstekste (veral liefdesliedere) is in vergeestelike vorm gesing. Dit is 

interessant dat die volksliedere nie in die eredienste gesing is nie, maar wel in die 

godsdienstige feesviering op die markplein (Strydom 1994:42). 

Die kerk in die Middeleeue het veral die stimuluskonteks geword waarin die Reformasie sou 

ontstaan. Reeds in die Middeleeue het daar stemme opgegaan deur onder andere van Wycliff 

(1384nC) en ook Huss (1415nC) (Kichner 1991 :262). 

4.6 Liturgie in die Reformasie tydperk 

Die Reformasie tydperk duur rofweg vanaf 1500-1700nC. Dit is die tydperk wat weer uitloop 

op die Verligting wat ewe-eens 'n groot invloed op die liturgie gehad het. 

Konteks 

Die konteks van die Reformasie le ook in die Middeleeue. Die uitvinding van die drukpers 

deur Johann Gutenberg in 1468 (Kichner 1991:272), het veroorsaak dat die Renaissance meer 

bekend geraak het buitekant Italie (De Jong 1980: 153). Dit het veroorsaak <lat daar weer 

kritiek uit die kerk gekom het oor allerlei sienings van die teologie van die Rooms-Katolieke 

kerk ten opsigte van die aflaatteorie en die heiligingsverering, byvoorbeeld Van Gansfort uit 

die Nederlande (1419-1489) (De Jong 1980: 152). Ook vanuit die universiteite het daar kritiek 
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op die kerk gekorn (Kiing 1994:129). Die drukkuns het ook die weg gebaan vir die 

reformatoriese idees om vinnig en effektief te versprei (White 1993: 106; Kichner 1991 :272). 

Die een groot ander faktor in die tyd van die Reformasie was juis die ontploffing van 

wereldwye geloof. Na die val van Konstantinopel voor die Moslerns in 1453, het die kerk 

horn gewend na Arnerika en die Filippyne, Oos-Afrika en die Verre Ooste. Daarmee saarn het 

die nasionalisrne van verskeie lande gekorn in byvoorbeeld Engeland en Skandinawie (White 

1993:105). 

'n Verdere belangrike deel van die konteks waarin die liturgie in die tydperk gevorm is, is die 

ekonorniese groei wat plaasgevind het. Dit het groter stede tot gevolg gehad wat die 

aanbidding beinvloed het. Nuwe sosiale ontwikkelings het gelei tot groter aanbiddings

behoeftes. Die aanbidding in die stedelike gebiede sou rneer uitgesproke wees as die in die 

platteland (White 1993: 106). Uit die aard van die saak het die Reformasie weer 'n invloed op 

die Roorns-Katolieke kerk uitgeoefen. 

Dit is ook in hierdie tyd dat die kerk in Suid-Afrika gevestig is. Jan van Riebeeck land in 

1652 aan die Kaap en die kerklike patroon van Nederland word na Suid-Afrika oorgeplaas, 

grootliks soos die Nasionale Sinode van Dordt in 1618 die liturgie vasgestel het (Barnard 

1981:377). Oor die algerneen het die ontwikkelings wat die Protestante kerke in Europa 

beinvloed het, ook oorgewaai na Suid-Afrika. 

Die Reformasie 

Die Reformasie begin by Marten Luther (1483-1546) en sy protes teen die uitbuiting van die 

kerke van die Sakse (White 1993:107). Hy was 'n dosent aan die Universiteit van Wittenberg 

waar hy 'n innerlike stryd voer met hornself voer oor die vraag hoe ons geregverdig word 

voor God (De Jong 1980:157; Kiing 1994:130). In 1517 spyker hy sy 95 stellinge teen die 

deur van die kerk by Wittenberg vas. Sy rnees gesagdraende werk was die geskrif Die 

Babiloniese gevangenisskap van die kerk (1520) (Atkinson 1977:366). Luther wou egter nie 

per se van die Roorns-Katolieke kerk af wegbreek nie, rnaar is deur die kerk self daartoe 

gedryf. Hy was eintlik die 'unintentional reformer' (Kiing 1994: 135). In 1523 publiseer 

Luther die Gereformeerde Mis in Latyn en in 1526 in Duits (White 1993:107). 

Ulrich Zwingli (1484-1531) in Zurich het veel verder gegaan in sy hervormings. Martin 

Bucer (1491-1551) in Straatsburg het verdere bydraes gernaak, rnaar dit was Johannes Calvyn 

(1509-1564) wat die Gereformeerde Tradisie sy definitiewe vorm gegee het. John Knox 

(1505-1572) sou die vorme na Skotland toe neern (White 1993:107) en Thomas Cranmer 

(1489-1556) sou die vorme in die Anglikaanse kerk in Engeland invoer. Die Anglikaanse 

kerk het direk afgestig van die Roorns-Katolieke kerk toe Henry VIII in 1534 hornself as hoof 

van die Engelse kerk verklaar het. Cranmer was in kontak met die hervormers en het s6 die 

gedagtes in die Anglikaanse kerk ingedra (Atkinson 1977:386). In die tyd sou die Puriteine 

en die Seperatiste ook hul verskyning rnaak op die Engelse kerktoneel. Die Puriteine (1535-

1603) wou enige vorm wat hul as afkornstig van die Roorns-Katolieke kerk beskou het, 

uitweer uit die liturgie. Hulle wou ook 'n gereformeerde kerkregeringstelsel he. Die 

Seperatiste wou weer afstig van die Anglikaanse kerk orndat hulle dit nie rneer as die ware 
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kerk beskou het nie (Sprunger 1977:389). Meer radikaler was die Anabaptiste wat in 1525 in 

Switserland ontstaan het en uitgebrei het na Australie en Nederland. In hul radikaalste vorm 

het hulle nie die kinderdoop aanvaar nie (White 1993: 108). 

In dieselfde tyd as die Puriteine het die Kwakers ontstaan met George Fox (1624-1691) as hul 

leier. Hulle was die mees radikale groepering van almal. Hulle verwerp enige liturgiese 

handelinge en konsentreer op die korporatiewe mistiek waar die Heilige Gees die hele 

byeenkoms bepaal. Hierdie benadering het oorgeloop in die sosiale regverdigheid en liturgie 

kry vir die eerste keer die koppeling met die sosiale geregtigheid (White 1993: 108). 

Die klem wat gele is op die sentraliteit van die Woord, bring die energiekrag van die Skrif in 

vorming van nuwe liturgiee in die tydperk na vore. Van die energiebronne by die vorming 

van liturgie is dit die Skrif wat groter invloed as die ander energiebronne het. Al wil dit soms 

nie so lyk nie, het die tradisie en ook die nabye invloed van byvoorbeeld die mis steeds 'n 

groot rol gespeel. As konteks speel die situasies waarin die hervormers self verkeer het, 'n 

groot rol. Luther byvoorbeeld was steeds gebonde aan die Rooms-Katolieke kerk en die 

invloed van die kerk het steeds sy sieninge gekleur. Dit is veral sigbaar in sy siening en sy 

inrigting van die nagmaal. Calvyn weer wou een maal per week nagmaal laat vier (Barnard 

1981:314), maar het teenstand van die magistrate in Geneve gekry (White 1993:122). Op die 

wyse het die konteks soms 'n remmende invloed op die liturgievorming gehad. 

Ruimte 

Soos in al die ander geskiedenisperiodes, som die ruimte waarin die erediens in die tyd van 

Hervorming plaasvind nogal die tydsgees en fokuspunte van die teologie en liturgie op. 

Meeste van die tradisies, behalwe die Anabaptiste en die K wakers, het groot geboue geerf uit 

staatskerke. Eers gedurende die sewentiende eeu het daar bouprosesse plaasgevind as gevolg 

van verwoesting deur vure, oorloe en die onderskeie sendingpogings (White 1993:138). 

Vir die Lutherane was die klem op sigbaarheid en hoorbaarheid. Die geboue is s6 gebou dat 

daar sterk lig sou val op die altaargedeelte van die kerkgebou. Die altaar/tafel, doopvont en 

die preekstoel is alles voor in die kerk geplaas as sentrumpunt. Hierdie verandering is teweeg 

gebring deur die energiekrag van die Skrif wat 'n deelname van die hele gemeente vra. 

In die Gereformeerde Tradisie het alles gefokus op die sentraliteit van die preekstoel. 

Balkonne was ook deel van die geboue om mense nader te bring aan die prediker. Vir 

nagmaal is tafels gebruik wat voor die preekstoel geplaas is. Die doopvont is gewoonlik voor 

die preekstoel geplaas of vas aan die preekstoel vas gewees. Die vorme van die geboue was 

kruisvormig of ronderig met die preekstoel in die middel (White 1993: 139). 

Die Anabaptiste het ook op die preekstoel gefokus wat genoeg plek vir verskeie persone 

gehad het. Die Kwakers het bloot 'n vertrek waarin die gemeenskap van die gelowiges kan 

bymekaar kom (White 1993:139). 

In die Anglikaanse kerk het veral die Puriteine die altaar vervang met 'n tafel. Na die groot 

vuur in London in 1666 het Sir Christopher Wren 'n kerk ontwerp met net een vertrek en die 

klem op ouditoriumbeginsels wat gunstig sou wees vir hoor, prediking en lees. In Amerika 
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sou daar geeksperimenteer word met allerlei geboue. Die Anglikaanse geboue het 'n 

prominente altaar/tafel gehad met die fokus op die sentrum vir lees en preek. Die Puriteine 

het 'n mooi preekstoel met 'n tafel gehad wat op Nagmaalsondae sentraal geskuif is (White 

1993: 140). 

Doopdiens 

Dit is een van die areas waaraan die minste verander is deur die tyd. Die Anabaptiste en die 

Kwakers het egter heelwat verander (White 1993:109). Dit was ook net die twee kerke wat 

nie meer kinders gedoop het nie. Die Anabaptiste was Skriftuurlik oortuig dat kinders nie 

gedoop moet word nie omdat die opdrag nooit so in die Bybel verskyn nie (White 1993:114). 

Die Kwakers het weer nie die nodigheid van enige uitwendige tekens gesien nie. Die doop en 

die nagmaal is vir hulle op dieselfde vlak as die voetewassing van Jesus (White 1993:110). 

Die gebruik om kinders te onderdompel verdwyn - meer oor gemaklikheids - en praktiese 

redes as Skriftuurlike redes (White 1993: 109). 

Die Hervormers self het van die begin af egter besprinkel (Fisher 1978: 122). Die reste van 

die Middeleeue (as tradisie) was in die begin steeds teenwoordig. Luther en Bucer het 

byvoorbeeld as deel van die doopseremonie 'n beswering gehad (Fisher 1978:122). Die antler 

elemente soos die seen met die olie, kerse en sout was gesien as toevoegsels van mense en is 

uitgelaat (Fisher 1978:120). Die klem op wereldwye sending en die groei in die kerk het 

veroorsaak dat mense van alle ouderdomme gedoop is (White 1993: 109). In die begin het die 

Anabaptiste ook net besprinkel, maar in die sewentiende eeu het die Engelse Bapitiste van die 

Puriteinse Tradisie begin aandring op onderdompeling (White 1993: 110). 

Tafeldiens 

Die tafeldiens in die tyd het 'n invloed op alle Christene gehad behalwe die Kwakers. In die 

Roomse Kerk het die Eucharist in die tyd verskillende rolle begin aanneem anders as in 

aanbidding, byvoorbeeld in die seen op die huwelik en by die gebed aan 'n sterwende (White 

1993:121). Die Protestantse Reformasie het wel die Rooms-Katolieke kerk krities laat kyk na 

sy eie liturgie, maar dit is eintlik net herbevestig (White 1993.121). 

Ben van die groot veranderings het gekom by die vertaling van die Mis in ander tale. Die 

Rooms-Katolieke kerk sou eers in 1960 oorgaan tot die stap. Vanaf 1526 is dit in Frans, 

Sweeds, Deens en Norweegs vertaal, in 1540 in Engels en in 1550 in Hollands (White 

1993:122). 

Die reformatore sou die offergedagte in die mis veroordeel en verander. Deur die nagmaal te 

gebruik as offer, word die eenmalige offer van Christus waardeur verlossing verkry is, 

verduister. Vir die reformatore sou die nagmaal 'n gedagtenismaal wees wat terugwys na die 

gebeure van die verlossing. Die reformatore het ook gepoog dat die lidmate deel word van 

die nagmaalgebeure en nie net toekyk nie (Barnard 1981 :331 ). Luther behou egter die idee 

dat Christus teenwoordig is in die nagmaal. Zwingli en die ander Hervormers sou op die 

bepaalde punt met horn sterk verskil (White 1993:124; Strydom 1994:52). 
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Die moeiliker hervorming was om die gemeente weekliks nagmaal te laat gebruik. White 

(1993:122) wys daarop dat die gebruik om net vier keer nagmaal per jaar te gebruik nie 'n 

Protestantse uitvindsel is nie, maar uit die Middeleeue (tradisie) kom. Die Protestante het 

egter die gebruik voortgesit en hierin word die verklaring gevind hoekom dit so moeilik was 

om 'n weeklikse nagmaalviering in te bring. Luther het die meeste sukses gehad toe hy in 

Leipzig weekliks nagmaal gebruik het. Zwingli het die siening gehad dat nagmaal net vier 

keer per jaar gevier word (Barnard 1981:287). Die vierings was met Kersfees, Paasfees, 

Pinkster en by geleentheid van 'n plaaslike fees (White 1993:122). Strydom (1994:52) dui 

aan dat dit tog wil blyk dat hy die voorneme gehad het om dit later meer te vier. In Suid

Afrika het die gebruik om nagmaal vier keer per jaar te vier, gevestig geraak - baie in 

navolging van Zwingli. Hier en daar was ook pogings om die nagmaal elke twee maande te 

vier (Barnard 1981:378). 

Calvyn wou dit een maal per week laat vier (Barnard 1981: 314 ), maar het teenstand van die 

magistrate in Geneve gekry (White 1993: 122). 

Die kerk van Engeland het gebreek met die private nagmaal en geeis dat daar altyd twee of 

drie persone teenwoordig moet wees (White 1993:123). 

'n Winspunt van die tydperk was die siening dat die nagmaal 'n gemeenskapsmaal is waar die 

gelowiges saam die verlossing vier. Dit het teenoor die Middeleeue gestaan waar die klem op 

die persoonlike verlossing geplaas is. Veral die Hervormers het hierin die voortou geneem 

(White 1993: 127). 

Woorddiens 

Die klem wat die Reformasie op die prediking gele het, sou 'n groot invloed op die kerk he. 

Luther (White 1993:135) bepaal dat waar Christene bymekaar kom, daar gepreek moet word. 

Calvyn skryf ook in die voorwoord van die La Forme, dat die Here drie sake met betrekking 

tot die erediens bepaal het, naamlik: Die prediking van Sy Woord, die openbare gebede en 

die bediening van die sakramente (Barnard 1981 :332). 

Die prediking van Luther was Skriftuurlik en die uitleg meer letterlik as allegories. Die preek 

was ook deel van die volledige erediens saam met die nagmaal (White 1993:135). Calvyn 

het Sondae uit die Nuwe Testament en in die week uit die Ou Testament gepreek (White 

1993:136). 

Die K wakers het op die straathoeke gepreek om veral nuwe bekeerlinge te trek, maar in die 

erediens self is daar steeds geen preek gel ewer nie (White 1993: 13 5). 

Die Rooms-Katolieke kerk het meer aandag aan die prediking begin gee. Die Jesui'ete in 

besonder, het baie aandag aan die prediking gegee. Die kerke is so ontwerp dat die preekstoel 

die middelpunt van die fokus was. Hulle dienste was egter meer gerig op die gesofistikeerde 

ore as op die massas (White 1993: 135). 

Uit die Reformasie in Zurich het die gebruik gekom dat mi die prediking daar geleentheid was 

vir die gemeente om te profeteer. Dit het aan die gemeente die laaste se gegee. Die gebruik 

Bladsy82 



is ook in die Kerk van Engeland beoefen en het oorgespoel na Amerika deur middel van die 

Puriteine. Met die groot ontwaking in die agtiende eeu het die gebruik egter verdwyn (White 

1993:135). Deur middel van Cranmer se kontak met die Reformatore het die belangrikheid 

van die prediking ook in die Anglikaanse kerk ingekom. 

Tyd 

Luther se uitgangspunt was om die feeste te hou wat rondom die Here Jesus Christus sentreer. 

Hy het die volgende as die oorheersende feeste behou: besnydenis, epifanie, reiniging en 

aankondiging. Maar hy het geen liefde vir die feeste van die Heilige Kruis gehad nie (White 

1993:127). Die Anglikaanse kerk het minder feeste uitgesny. Die Kwakers het geen 

nodigheid vir enige heilige dae gesien nie. Trouens, hulle het ook aanstoot geneem dat die 

maande van die jaar na heidense gode vemoem is en praat eerder byvoorbeeld van die eerste 

maand en tweede maand. 

Gebede 

Die bediening van die gebede in die tyd was meestal gerig op die ontkloostering en 

ontkerkalisering daarvan. Die kloosters het toe in elk geval begin verdwyn uit die 

Protestantse lande. In 1525 het Marin Bucer, 'n voormalige Dominikaanse priester, 'n 

daaglikse gebedsboek vir sy lidmate in Straatsburg ingestel. Die gebede is beperk tot oggend

en aandgebede. Daarmee saam is 'n Nuwe Testamentlesing in die oggende en Ou Testament

lesing in die aande gedoen (White 1993: 117). 

Zwingli het daaglikse gebed ingebring om 05:00 en 20:00. Daar was ook 'n daaglikse <liens 

in die kerk waama die gemeente kon kommentaar lewer op die prediking (White 1993:118). 

Zwingli sou ook klem le op die alleenwees met God. Dit was volgens horn noodsaaklik om te 

konsentreer op God. Gebed in die openbaar het hy as huigelary beskou, daarom was sy 

gebede vir die erediens didaktiese gebede. Die ideaal vir horn was die vrome en inwendige 

gebede (Strydom 1994:52). 

Calvyn beskou die openbare (liturgiese) gebede as 'n bevel van God. Daar moet volgens horn 

gesproke en gesonge gebede, formulier- en vrye gebede, skuldbelydenis-, epiklese-, 

voorbiddings-, nagmaals- en dankseggingsgebede wees (Strydom 1994:75). 

Die Rooms-Katolieke se hervorming het begin in Spanje waar baie van die idees van Bucer 

ingebring is, onder andere korter gebede en meer Skriftuurlike inhoud. In die Anglikaanse 

kerk het Cranmer egter die grootste bydrae gemaak met die idee dat die Bybel in een jaar 

gelees moet word. Hy het die dienste ook verkort en baie van die aanheffings, herhalings en 

response uitgehaal. Die taal was Engels. Deur die drukkuns kon hy die eenvormigheid 

deurgee in die kerk (White 1993:119). 

Vir die volgende drie eeue het die Anglikaanse aanbidding bestaan uit oggendgebed, litaniee, 

nagmaal en die Woorddiens. In die sewentiende eeu het hulle ook begin om van die gedeeltes 

van die <liens te sing (White 1993:120). 

Die Puriteine en die Hervormers het m die tyd die belangrike bydrae gemaak om die 

belangrikheid van die huis as die gemeente in die kleine te beklemtoon deur daaglikse 
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gesinsgebede in te stel. Die kerk van Skotland het byvoorbeeld in 164 7 'n Directory for 

family-worship goedgekeur (White 1993:120). 

Rekonsiliasie 

In die Rooms-Katolieke kerk moes lidmate steeds een maal per jaar gaan bieg by 'n kerklike. 

Luther het groot waarde geheg aan die bieg, maar nie as 'n sakrament nie. Zwingli ontkerklik 

die bieg en beveel aan <lat die lidmate hul sondes eerder teenoor God en mekaar moet bely. 

Gereformeerde liturgiee plaas die gebed om vergifnis vroeg in die erediens. Calvyn self heg 

ook baie waarde aan die gebruik, maar sien die <loop as die simbool van vergifnis (White 

1993:129). 

Musiek 

Die tyd van die Reformasie het nie net groot veranderings gebring op die veld van die 

prediking nie, maar veral ook wat die kerkmusiek betref. 

Nie noodwendig orals nie, die gemeente van Zwingli en die Rooms-Katolieke het steeds 

sonder sang gewees. Die Lutherane en Anabaptiste 'burst into song!' (White 1993:136). Die 

Reformasie het spesifiek die begin van die himne gesien soos ons <lit vandag ken, veral in die 

sin <lat die gemeente daaraan deel het (Dunstan 1978:456). 

Zwingli het self musikale vermoens gehad, maar was tog gekant teen musiek in die kerk. 

Egte gebed en musiek verdra mekaar nie, was sy siening. Hy het veral sy siening gegrond op 

die siening van Paulus in Kolossense 3: 16 <lat daar met die hart gesing moet word en nie met 

die lippe nie. Hy was eintlik gekant teen die misbruike van sang soos in die Middeleeuse 

kerk (Strydom 1994:53). In die Middeleeue het die Rooms-Katolieke kerke met baie talent 

wel gesing, maar het die mis eintlik net 'n groter aanskoulikheid vir die volk geword. In die 

laat-Middeleeue het pyporrels ook omtrent in al die katedrale gepryk (White 1993: 136). Vir 

Zwingli was die deelname van die volk belangriker (Strydom 1994:54). 

Luther, daarenteen, het musiek gesien as een van God se grootste gawes aan die mens (White 

1993:137; Strydom 1994:57). Luther het verder die siening gehad dat daar 'n 

vanselfsprekende band tussen musiek en teologie is. Die musiek moet die dienaar wees van 

die teologie. Musiek en teologie het beide te doen met die ewige Woord van God en die 

menslike affekte - die geloof. Geloof was vir Luther die vreugde wat voortvloei uit die 

omstootlike sekerheid van God se goedheid en vergifnis - en <lit loop uit op die lofprysing en 

danksegging. Musiek kan <lit op die mees eiendomlike wyse verklank! (Strydom 1994:59). 

Musiek het verder die gevolg <lat <lit die mens meer ontvanklik maak vir die spreke van die 

Woord. Dit le ook die waarhede van die Skrif beter vas en <lit laat die Woord en lied 

saamsmelt tot 'n mistieke eenheid sodat die lied die Woord ontvou (Strydom 1994:59). 

Luther het ook die Duitse Mis so ontwerp <lat groot dele daarvan deur die gemeente gesing 

kan word (White 1993:137). 

In 1538 word Calvyn leraar van 'n klein Franssprekende gemeente in Straatsburg en kom in 

kontak met die gemeentesang van die Duitse gemeente van Bucer. Bucer het 'n kundige 

sangmeester gehad en het byvoorbeeld ook Psalms voor en na die <liens gesing (Dunstan 
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1978:457). Calvyn is veral belndruk met die gemeentesang. Hy skryf ook self 'n aantal 

liedere. Die liedere is getoonset op wysies van die Duitse kerk in Straatsburg, maar ook op 

die chanson wat 'n gewilde sekulere liedvorm van daardie tyd was (Strydom 1994:68). In 

1942 publiseer Calvyn sy liedereboek The Form of Prayers and Ecclesiastical Songs. Hy het 

egter 'n voorkeur aan die Psalms gegee as liedere wat hul ontstaan onder die leiding van die 

Heilige Gees gehad het (Barnard 1981 :336). Hy is egter versigtiger as Luther en waarsku dat 

daar gewaak moet word <lat die melodie nie die woorde moet verdring nie (Barnard 

1981:337). 

Die Anabaptiste het verder gegaan as die Calviniste en het hulle himnes gepubliseer sonder 

die gebondenheid aan Skriftuurlike tekste. In 1560 publiseer hulle die Ausbund (White 

1993: 137). 

Cranmer was nie teen die sing van himnes nie, maar het nie digters gehad wat die liedere kon 

skryf nie. In die Anglikaanse kerk is daar dus tot in die mid-negentiende eeu net Psalms 

gesing. 

In Suid-Afrika het die liedereskat van Nederland net so oorgekom - veral die 

Psalmsberymings van Petrus Dathenus. Die Psalms is gebruik totdat die beryming ook in 

Nederland deur 'n nuwe bundel vervang is in 1773 (Barnard 1981:378). 

Die Gereformeerde erediens 

Hier word nader gefokus op die Gereformeerde erediens aangesien <lit 'n groot invloed op die 

erediens van die Ned Geref Kerk vandag het. 

Daar is oor die algemeen drie standpunte waar die Gereformeerde erediens sy oorsprong het 

(Barnard 1981:327). Die eerste is <lat die erediens van die Roomse Mis afkomstig is. Die 

struktuur van die Mis is gevolg en net gesuiwer deur Luther, Zwingli en Bucer. Dit sou dan 

ook al voorbeeld wees wat hulle geken het. Die tweede siening is <lat die Gereformeerde 

erediens afgelei is van die pronaus - die laat-middeleeuse preekdiens. Dit het ook 'n invloed 

op Zwingli en Calvyn gehad. Die derde siening is <lat <lit 'n nuwe skepping sou wees, met die 

Woord van God as die enigste norm. Die waarheid le egter eerder in 'n kombinasie van al 

drie die sienings. Van die idees was nuut, en andere het nuwe betekenis gekry. Tereg merk 

Barnard ( 1981 :329) op <lat daar na soveel eeue nie werklik iets nuuts oor die erediens gese 

kon word nie. Die energiebronne by die vorming van die liturgie is duidelik hier in werking 

te sien. Dit kom duidelik na vore uit die verhaal van die liturgie van die tyd. 

Beide Bucer se Straatsburgse liturgie (1539) en die van Calvyn (1542 - La Manyere) het voor 

die tafel afgespeel. Die een in die La Forme van Calvyn speel vanaf die kansel af (Barnard 

1981:322). 

Die Straatsburgse liturgie van Calvyn het as volg daar uitgesien (Strydom 1994:68): 

1. Adjutorium (Votum) - Ons hulp is ... 

2. Openbare skuldbelydenis (formulier deur voorganger). 

3. Troosspreuk uit die Skrif en vryspraak. 
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4. Eerste tafel van die Tien Gebooie met 'n Kyrie Eleison na elke gebod (gemeentesang). 

5. Seengroet en gebed wat in verband staan met die Wet. 

6. Tweede tafel van die Gebooie met telkens 'n Kyrie Eleison (gemeentesang). 

7. Gebed voor die prediking, met die Onse Vader. 

8. Skriflesing en prediking. 

9. Voorbidding vir die kerk en die wereld met 'n parafrase van die Onse Vader. 

10. Geloofsbelydenis (gemeentesang) waartydens die tafel voorberei word. 

11. Onse Vader. 

12. Nagmaalsgebed wat eindig met die Onse Vader. 

13. Instellingswoorde - 1 Korintiers 11. 

14. Ban en nagmaalsvermaning. 

15. Sursum corda 

16. Uitdeling van die kommunie waartydens Psalm 138 gesmg word of Skriflesing 

plaasvind. 

17. Gebed. 

18. Lofsang van Simeon (gemeentesang). 

19. Seen (Numeri 6). 

Die erediens in Suid-Afrika 

Barnard (1981:378) gee die volgende beskrywing van die vroee eredienste in die Ned Geref 

Kerk: 

Die preek is as 'n leerrede gesien en het sentraal begin staan. Die ander elemente is 

as versiering gesien en sover moontlik voor die erediens geskuif. Dit is ook deur 'n 

voorleser hanteer. Die voorleser sal die huweliksgebooie lees, die afkondiginge doen 

en ook die Skrifgedeelte lees. Daama volg die Psalm en die oggendgebed. Onder 

die sing van die tweede Psalm verskyn die predikant. Hy spreek die votum uit, 

kondig sy teks aan en sy verdelings. Eers volg die sang, opneem van die offergawes 

en die preek. Na die preek is daar geleentheid vir <loop en nagmaal of 

huweliksbevestiging. Met 'n lied, gebed en seen word die <liens afgesluit. 

Calvinistiese riglyne vir die erediens 

Calvyn se opvattings oor die erediens, wat vandag nog gewig dra, kan as volg saamgevat 

word (Strydom 1994:75) (Die teenwoordigheid van die energiebronne is duidelik sigbaar): 

Die <liens moet Skriftuurlik (Skrif) wees, vry van wettisisme, voorskriftelikheid en 

vormlikheid, dit moet tot eer van God wees en tot heil van die deelnemers, tot opbou 

van die gemeente, getuig van evangeliese eenvoud (Skrif) - dus nie opgesmuk en 

weelderig nie, maar kinderlik soos die evangelie met deursigtigheid en duidelikheid, 
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<lit moet verstaanbaar in volkstaal (konteks) en betaamlik wees, <lit wil se ordelik, 

deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees (eskatologie) gedra word, die 

kontinui"teit van die kerk <lien (tradisie), koinoniaal van aard wees en gerig wees op 

die daaglikse lewe (konteks) van die lidmate (My kursivering en invoegsels). 

Hierdie siening van Calvyn het ook daartoe gelei <lat die Gereformeerde erediens 'n 

eiendomlike identiteit ontwikkel het, maar dalk verarm is aan veral beelde en simboliek. Dit 

was voorwaar 'n liturgie vir die tyd in terme van konteks wat gevolg het op die Middeleeue se 

liturgiese verval. 

4. 7 Die Liturgie in die Kontemporere tydperk 

Die tydperk omsluit die tydperk vanaf 1700 en het baie lewendige veranderings in die liturgie 

beleef. In die agtiende en negentiende eeu was <lit die Protestantse kerke wat veranderings 

beleef het en in die twintigste eeu sou die Rooms-Katolieke drastiese veranderings aanbring. 

Dit is ook in die tydperk waarin die Verligting plaasgevind en 'n totaal nuwe tydvak ingelei 

het. In hierdie tydperk het daar ook 'n nuwe wereldspeler op die toneel van die liturgie 

verskyn naamlik Noord-Amerika. Afrika, Suid-Amerika en Asie sou ook eie ontwikkelings 

in die liturgie sien na aanleiding van sendingwerk in die gebiede. 

White (1993: 143) bestempel die tydperk as die volwassewording van die liturgiese 

geleerdheid en waar die ekumenisiteit ook 'n impak het. Vir die eerste keer in die geskiedenis 

het liturge begin om die voortgang van die liturgie te bepaal. Dit is gedoen deur die studie en 

bevinding van die geskiedenis van die liturgie, liturgiese teologie en die bestudering van 

rituele. 

Konteks 

Die eerste groot krag in die tydperk, is die Verligting, die Aujklaring, of die Eeu van die Rede. 

(White 1993: 143). 

In die vorige eeue kon die Christengodsdiens se betroubaarheid deur middel van 

wonderwerke bewys word. Nou, vir die eerste keer, is <lit nodig dat die Christelike godsdiens 

horn moet verdedig op grond van die rede. Trouens, die Verligting het alles wat voorheen as 

gesagsvol voorgekom het, uitgedaag deur die rede - geloof, politiek en wetenskap (White 

1993:143). 

Hierdie beweging het sy wortels in die vorige eeu met die filosofie van Rene Descartes 

(1596-1650), wat 'n Rooms-Katoliek tot sy dood toe was, wat saam met Baruch Spinoza 

(1632-1677) en GW Leibniz (1646-1716) as rasionalistiese filosowe bekend gestaan het. 

Descartes se bekende leuse was Cogito ergo sum, 'I think therefore I am'. Descartes was 

besig om 'n filosofie te ontwerp wat die skeptisisme van sy tyd kon beantwoord (Brown 

1977a:486). 

In 1859 publiseer Charles Darwin, 'n mediese en vroeer teologiese student, The Origin of 

Species waarin die ewolusie-teorie uiteengesit word (Brown 1977b:548). 
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Dit sou 'n geweldige reaksie by kerkleiers ontketen soos CH Spurgeon en Frederick Tempel, 

die aartsbiskop van Canterbury (Brown 1977b:549). 

Tot op hede het beide die Katolieke en die Protestante geglo dat God in die aanbidding self 

aksie neem in die genadige gee van Homself. Die Verligting het egter geglo in God, maar 'n 

God wat op 'n afstand staan van die wereld wat nou ontwikkel volgens die plan wat God 

daarvoor bestem het. Maar dit was nie 'n God wat nog sal ingryp met liefde nie. Die werk 

van Jesus Christus was daar om onthou te word en nie om vars beleef te word nie! (White 

1993: 144). 

Die liturgie sou op drie maniere hierop reageer. Die eerste was om die nuwe verwikkelinge te 

ignoreer en die ou siening te handhaaf. Dit was veral die Rooms-Katolieke se houding tot en 

met 1960. Die tweede was om buite-om die rede persoonlik God se verlossingswerk in die 

sakramente te beleef. Dit was veral die hantering van die vroee Metodiste. Die derde was om 

meer Biblisisties te werk te gaan waar die werke van God net gevier word. Dit word veral by 

die Amerikaanse Protestante aangetref (White 1993: 144 ). 

In die negentiende eeu word in 'n mate 'n Kontra-Verligting aangetref. Die beweging sou in 

Engeland bekend staan as die Evangeliese- of Metodistiese Herlewing en in Amerika as die 

Great Awakening. Volgens Wood (1977:436) het die beweging sy wortels in die vorige eeu 

in die Pietisme en in die dryfkrag van die Puriteine gehad. 

Die Pietisme het weer sy ontstaanswortels gehad by Johann Arndt (1555-1621) wat in 

Duitsland en William Perkins (1558-1602) wat in Engeland 'n teologie ontwikkel het van 'n 

innerlike lewe, toewyding en heiligheid (Packer 1977:375). Dit het in Massachusetts begin in 

1734. Onder leiding van John en Charles Wesley het die herlewing in Engeland geloop en 

onder George Whitefield in Amerika (Wood 1977:436). Dit sou in die tyd aan drie nuwe 

tradisies geboorte gee, naamlik: die Metodistiese-, die Pinkster- en die 'Frontier' Tradition' 

(Grenstradisie). In die Metodistiese Tradisie sou John Wesley, in 'n tydperk waar die 

Verligting sakramentele aanbidding afgemaak het, vra vir weeklikse nagmaal! (White 

1993: 145). Toe gevoelens afgemaak is as irrelevant, het Metodiste deur die sing van himnes 

die harte juis warm gemaak (Strydom 1994:115). In die opsig het die teologie en inderdaad 

die liturgie die terugkap-aksie op die konteks gedemonstreer (Berger 1967:42). 

Die Frontier Tradition op Amerikaanse bodem het ontstaan (White 1993: 146) uit die behoefte 

om die Amerikaners te bereik wat die nuwe land ingetrek het. Kampbyeenkomste was 'n 

tipiese kenmerk van die tradisie. Vandag bereik die tradisie miljoene mense deur middel van 

televisie uitsendings. 

Die Pinkstertradisie het sy ontstaan gehad in 1906 in die Azusastraat-herlewing in Los 

Angeles. Die wortels van die Tradisie loop ook weer terug na John Wesley (Dunn 1977:646). 

Vanuit die herlewingsdienste waar die doop met Heilige Gees 'n baie belangrike rol speel, het 

die Assemblies of God en the Church of God in Christ ontstaan. In 1916 sou die Apostoliese 

kerke uit die Elim Alliansie ontstaan. Vandag bestaan die Pinkster Tradisie as 'n selfstandige 

tradisie langs die Ortodokse-, Rooms-Katolieke- en die Protestantse Tradisies. Die Pinkster 
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tradisie sou ook later in 1960 in Protestantse Kerke en in 1967 in die Rooms-Katolieke kerk 

'n invloed he (White 1993:146). 

Die Rooms-Katolieke kerk sou eenvormig bly tot en met 1963 toe radikale veranderings 

ingetree het. Dit het begin in 1833 met die herlewing van die kloosters in Frankryk, Duitsland 

en Belgie nadat dit amper vemietig is deur die kragte van die Verligting. Die herlewing het 

gepaardgegaan met herstel van die Gregoriaanse 'chant'. Na die tweede wereldoorlog het die 

tweede beweging onstaan wat swaar geleun het op die Protestantse liturgie. Vatikaan II sou 

die Rooms-Katolieke liturgie vir altyd radikaal verander. Op sy beurt sou die Protestantse 

kerke ook weer by die Rooms-Katolieke kerk leer (White 1993: 147). 

Ruimte 

W eereens som die ruimte waarin die liturgie geskied, die gebeure en skuiwe in die liturgiese 

geskiedenis redelik goed op. Veral in Amerika het die sendelinge kerke gebou wat die nuwe 

konsep van aanbidding verbeeld. Die Rooms-Katolieke het in die tyd kerke gebou soos hulle 

gewoond was in hul tuislande. Van die Jesu'iete het byvoorbeeld in Nieu-Mexiko kerke gebou 

wat verinheemsing verbeeld (White 1993: 175). Na Vatikaan II is die altaar geskuif na 'n 

alleenstaande posisie sodat die priester met die gemeente kan kommunikeer. Dit het gelei tot 

die weglaat van die kant se altaartafels, die skuif van die tabemakel, die meer prominente 

preekstoel, die prominente stoel van die president sodat die priester kan sit en van die 

handelinge aan die helpers oorlaat. Daar het ook 'n groter nugterheid gekom sodat die leuse 

sou word: minder is beter. Die laaste ontwikkeling was die toevoeging van 'n doopbad waar 

onderdompeling kon plaasvind (White 1993:176). 

Wat die Protestantse kerke betref, het daar ook veranderings plaasgevind. Gedurende die 

agtiende eeu was die styl van die kerke 'n lang vertrek met een uitgang. Die preekstoel was 

aan die teenoorgestelde langkant as die deur. Hierdie was as gevolg van die invloed van die 

Puriteine en het bekend gestaan as die 'Protestantse plein styl' (White 1993:174). Aan die 

einde van die agtiende eeu het die kerke verander sodat die preekstoel aan die kort end van die 

kerkruimte was met aan die teenoorgestelde kant die ingang en die kerktoring. 

Kwakers het ontmoetingshuise gebou wat bewegende afskortings gehad het sodat die 

verskillende geslagte apart kon vergader (White 1993: 17 4 ). 

In die negentiende eeu het die Frontier Tradisie begin met die kanselplatvorm met drie stoele 

op: Een elk vir die prediker, besoekende prediker en vir die sangleier. 

In die 1840's het daar 'n nuwe beweging gekom waar veral die Anglikaanse kerke se 

liturgiese ruimtes omskep is na die model van die Middeleeuse kerke. Die kerke is herstel na 

die model van die lang kerk met 'n definitiewe altaartafel, vol middeleeuse omamente. 

Hierdie kerke sou oor die wereld versprei (White 1993: 17 5). 

Doop 

In die kontemporere tydperk het die debat rondom die doop veral gehandel oor wie wanneer 

gedoop mag word en in wie se naam gedoop word. Onderdompeling het in die tydperk weer 
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meer gewild geword en die belangrike ontwikkeling van die erkenning van die diversiteit in 

die kerklike lewe, ook met betrekking tot die kinderdoop (White 1993:152). 

Karl Barth en ook sekere Rooms-Katolieke teoloe bevraagteken die kinderdoop (White 

1993: 14 7). Die Verligting het veral die Frontier Tradisie beYnvloed sodat die bekeringsdoop 

beoefen is. Hiermee saam het die Pinkstergroepe ook die bekeringsdoop beoefen. Vir hulle is 

dit ondenkbaar dat God alleen kan optree sonder dat die mens ook 'n inset het (White 

1993: 147). 

In Europa het 'n probleem na vore gekom met die doop van kinders van ongelowige ouers -

spesifiek in die lande met staatskerke. In 1980 publiseer die Rooms-Katolieke kerk 'n 

Instruction on Infant Baptism wat die kinderdoop verdedig en verduidelik. 

Wat onderdompeling betref, lyk dit of al hoe meer Protestantse kerke en ook Rooms

Katolieke kerke weer begin om te onderdompel om so meer prominensie aan die doop te gee 

(White 1993: 148). 

Met die opkoms van die vroue-bewegings het die doop in die Naam van die Vader en die 

Seun problematics geword. Al ooreenkoms wat bereik is in die 1982 dokument Baptism, 

Eucharist and Ministry is dat doop met water is en deur die Heilige Gees (White 1993:151). 

In dieselfde dokument, wat uitgegee is deur die World Council of Churches, het dit juis na 

vore gekom dat die verskillende kerke doop en ook die aanneming van lidmate verskillend 

sien. Van die Pinksterkerke het byvoorbeeld spreek in tale as die bewys van doop met die 

Heilige Gees gesien. Swart kerke in Afrika sou die doop meermale gebruik vir reiniging en 

genesing op dieselfde lidmaat (Hinchliff 1978:136). Daarmee is pogings om eenheid onder 

kerke te kry oor die siening van die doop vir eers laat vaar (Hinchliff 1978:135). 

In Suid-Afrika is die praktyk van die kleindoop nog baie sterk op die voorgrond in veral die 

Ned Geref Kerkfamilie. Daarmee saam die praktyk van belydenisaflegging van die kinders 

op 'n later stadium. By die geleentheid vind daar gewoonlik ook doop van jongmense plaas 

wat nog nie gedoop is nie. Hierdie gebruik is ook praktyk in die Rooms-Katolieke en 

Anglikaanse Kerke (Hinchliff 197 8: 140). 

Tafeldiens 

Die Verligting het veral op die belewenis van die Eucharistic 'n definitiewe invloed gehad. 

Die Rooms-Katolieke het egter die invloed geYgnoreer, die Protestante het onder die invloed 

daarop gereageer deur die nagmaal meestal as 'n herinneringsdiens te sien (White 1993: 155). 

Dit het weer aanleiding gegee tot die siening dat as Jesus vir jou gesterf het, kan jy goed leef 

vir Hom. Dit is op sy beurt weer bekragtig deur die Verligting wat godsdiens gesien het as 

die bekragtiger van 'n goeie more le lewe (White 1993: 155). Die Metodiste het teen die 

Verligting ingegaan met die siening dat nagmaal 'n manier van genade-oordrag is in die 

teenwoordigheid van Christus (White 1993:156). 

Die weeklikse viering van die nagmaal word ingevoer deur die Christian Church in die 

Frontier Tradisie in Amerika (1832). Daama sou talle ander soos die Brethren in England ook 

die gebruik oomeem (White 1993: 156). Die Anglikaanse kerk het ook beweeg vanaf 'n 

Bladsy 90 



v1ermg van drie keer 'n jaar na 'n weeklikse v1enng. Daarmee saam het 'n bepaalde 

teruggryp na die Middeleeuse gebruike soos die terugbring van die kruis, togas, kerse en die 

steen-altaartafels plaasgevind. Dit sou onder die invloed van die Cambridge beweging wees 

(White 1993:156). 

Die Rooms-Katolieke kerk het in die twintigste eeu sy grootste liturgiese verandering sedert 

1570 gesien. Daar was egter vroeere veranderings, maar nie werklik 'n diepgrondige 

verandering aan die liturgie nie. In 1903 byvoorbeeld is die dialogiese mis ingebring waar die 

gemeente ook liedere sing, maar steeds in Latyn. Daar is van leraars gebruik gemaak om van 

die tekste te lees. Daar het t6e reeds 'n gevoel ontstaan dat daar hervorming in die liturgie 

moes plaasvind. Nie net hoe die liturgiese elemente gebruik word nie, maar in die elemente 

self (Howell 1978:241). Ander liturgiese bewegings in die Rooms-Katolieke kerk het al meer 

druk op die kerk geplaas vir hervorming (White 1993: 157). Met Vatikaan II in die sestigs het 

die hervorming gekom. Dit sou gepaard gaan met 'n nuwe wereldbeeld soos Madigan 

(1988:111) dit noem (kyk hoofstuk 5.1). Hierdie is weereens 'n bewys van die krag wat die 

konteks kan uitoefen. 

Die hele mis sou voortaan in die verskillende inheemse tale gehou word. Die struktuur vir die 

mis sou die vorm van die vroee kerk aanneem. Prediking sou by elke diens plaasvind. Die 

priester sou voortaan die gemeente aanskou. Gemeentesang sou integraal deel van die diens 

wees. Die Ou Testamentlesing is ook herstel. Trouens, alles wat nie sinvol was nie, is 

weggelaat (White 1993:157; Howell 1978:247). Oor die verskuiwings van die ruimte is reeds 

in die gedeelte oor die ruimte in die studie van die kontemporere tyd gehandel. Die een groot 

riglyn was die betrokkenheid van die hele gemeente by die mis (Howell 1978:247). 

Volgens White (1993: 158) is daar ook in die tyd vir die eerste keer gebruik gemaak van die 

menswetenskappe om uit te vind hoe die gemeentelede die nagmaal en mis beleef. Dit het 

daartoe aanleiding gegee dat in baie gevalle werklike brood en wyn gebruik is. 

In die Ned Geref Kerk was die gebruik soos in die Nederlandse gemeentes om by die tafel te 

kom aansit. In 1888 brei ds Albertyn van Riversdale die nagmaaltafel na die banke toe uit toe 

hy lakens oor die banke gooi en die diakens die brood en die wyn na die gemeente toe laat 

neem. In 1918 word kelkies vir die eerste keer gebruik omdat die groot griep moontlik 

aansteeklik kon wees. Dit sou later die algemene gebruik in die kerk word (Barnard 

1981:380). Tans is die gebruik steeds om nagmaal minstens vier keer per jaar te gebruik. 

Baie gemeentes het egter die gebruik vermenigvuldig met die viering van nagmaal tydens die 

aanddienste ook. 

Woorddiens 

Hierdie tydperk het 'n spesifieke oplewing van prediking beleef. Nuwe preekstyle is ontwerp 

vir elke nuwe situasie (White 1993: 170). 

In die agtiende eeu was dit veral John Wesley en George Whitefield wat die preekstoel 

hervorm het in Engeland en Amerika. In 'n tydperk waar die gemiddelde Anglikaanse preek 

net 'n paar minute geduur en 'n dosis moraliteit bevat het, het hulle preke die massas buite die 

kerk aangespreek (Wood 1978:455 ). In Amerika sou die Tweede Ontwaking 'n klomp nuwe 
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groot predikers bring soos Moody, Billy Sunday, Sam Jones en Billy Graham wat almal 

nasionale figure geword het. Ongelukkig sou herlewing 'n sisteem word net soos die 

sakramente (White 1993:170). 

Die invloed op plaaslike kerke was dat prinse van die preekstoel geproduseer is wat eredienste 

oorheers het deur bekeringspreke (White 1993: 171 ). Die hoofstroomkerke se prediking het 

ontwikkel in leerpreke wat 'n wegbeweeg van Skrifprediking was. Die opkoms van die swart 

kerke het sy eie invloed op die prediking in die tyd gehad. Die bedoeling van die prediking 

was om lewens te verander (White 1993: 172). 

White ( 1993: 160-161) toon aan dat een van die groot invloede van die tydperk die drie-delige 

herlewings-erediens is wat in die Frontier Tradisie in Noord Amerika ontstaan het. Die 

erediens het ontstaan deur die invloed van Charles G Finney. Hy was 'n pragmatis vir wie 

tradisie nie baie getel het nie. Omdat hy die kampbyeenkomste gehou het in die negentiende 

eeu, het hy 'n nuwe erediens ontwerp wat gepas het by die tyd waarin hy ook gewerk het. Die 

erediens se drie dele was eerstens aanbidding en lofprysing, tweedens die Skriflesing en preek 

en derdens die geleentheid waar die oes ingesamel word as die nuwe bekeerlinge hulself aan 

God verbind. 

Hierdie vorm van erediens het saam met die sendelinge oorsee versprei. Hierdie liturgie het 

ook die Metodiste, Hervormers, die Puriteine en selfs die K wakers be"invloed. Die Anglikane 

het dit teengestaan en die Anabaptiste het kontak vrygespring. Dit sou later in die bestaande 

eeu ook die model vir erediens op die televisie word. In Suid-Afrika self het die erediens ook 

saam met veral die Pinkstergroepe oorgekom. In die Ned Geref Kerk is die preek steeds in 

meeste gemeentes die belangrikste gebeurtenis in die erediens en word die sukses van die 

erediens meestal aan die geslaagdheid van die preek gemeet. Die belangrikheid van die 

verhalende preekvorm sou egter meer veld wen in veral die laaste deel van die eeu. 

Gebede 

In die Anglikaanse Tradisie het gebed in hierdie tydperk hoogty gevier. Gebed het veral 'n 

groot rol gespeel in die 'parish-churches' se Sondagerediens totdat dit vervang is met die 

weeklikse Eucharist onder invloed van die Oxfordbeweging. In die Victoriaanse tydperk was 

dit veral die inbring van kore wat by die oggend- en aandgebede kom sing het. Die koms van 

die gaslig het veral die aandgebede en aandlied baie populer gemaak (White 1993: 152). 

In die Lutherse kerke was die daaglikse gebed minder geslaagd. Pogings om dit in die 

modeme eeu te laat herleef was ook nie baie geslaagd nie. In die Rooms-Katolieke kerk was 

die daaglikse gebede ook meer die gebruik van die kerklikes en nie werklik deel van die 

kerkvolk nie (White 1993:153). 

In die Metodistiese Tradisie is daar innoverend opgetree met die instel van 'n weeklikse 

praktyk van 'classis' waartydens gelowiges bymekaarkom om spesifiek onder leiding van 'n 

leke-lidmaat die krag van God te soek en saam te bid (White 1993:153). 

In Amerika het die midweek biduur gekom wat baie populer geword het. Dit het grotendeels 

bestaan uit die sing van himnes, lees van 'n Skrifgedeelte en saambid. Dit het onder leiding 
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van 'n leke-lidmaat plaasgevind (White 1993:154). In 1830 het vrouens ook in New York in 

die openbaar begin bid. Tot vandag toe is dit die gebruik in baie huise om te bid as deel van 

huisgodsdiens (White 1993:154). In Suid-Afrika in Ned Geref Kerk sou die midweek biduur 

sy veld stadigaan in die meeste van die gemeentes verloor. Dit het in die negentigs plek 

gemaak vir die groepbediening en spesifiek die selgemeente- konsep wat grondgevat het. In 

die byeenkomste is die klem op omgee, lofprysing, Skrifuitleg, gebed en koinonia. Die fokus 

op die sending het ook klem op gebed gebring as 'n noodsaaklike deel van die sendingwerk 

van tuisgemeentes. Gebedsbulletins, gebedsnagte en gebedskettings het deel van baie van die 

sendinggerigte gemeentes geword. 

Rekonsiliasie 

Die Anglikaanse kerk het weer die bieg opgeneem as deel van hul rituele handelinge. Die 

Rooms-Katolieke het die private bieg verander na 'n persoonlike aangesig tot aangesig 

ontmoeting met 'n priester. 

In die Gereformeerde kerke het pastorale sorg al hoe meer gewild geword. Dan nie as 'n 

liturgiese element nie, maar as deel van die bedieningsmodel (White 1993: 164 ). 

Skuldbelydenis is egter steeds 'n integrale deel van die Sondagliturgie, veral voor die 

nagmaal. 

Christelike tyd 

Vir die Rooms-Katolieke kerk het Vatikaan II hier heelwat veranderings gebring. Voor 

Vatikaan II, sedert 1568, is daar 171 heiliges se feeste bygevoeg! (White 1993: 161 ). Sondag 

is die belangrikste feesdag, daama Advent, Lydenstyd en die Paastydperk (Cobb 1978:418). 

Die Puriteinse tradisie het nie 'n affiniteit vir feesdae anders as Sondag gehad nie. In 

Amerika sou 'n eg Amerikaanse jaarkalender ontstaan wat rondom die samelewing daar draai. 

In die laat negentiende eeu het daar oral 'n herwaardering van die kerklike jaar ontstaan. 

Veral na Vatikaan II het die waardering van die kerklike jaar verder toegeneem. In 1983 sien 

die Common Lectionary die lig en agt jaar later die Revised Common Lectionary (White 

1993:162). 

Beide is op die Ordo Lectionum Missae (1969) van die Rooms-Katolieke kerk gebaseer. 

Hierdie leesrooster is op sy beurt weer saamgestel uit 'n lys van Latynse leesroosters, alle 

leesroosters sedert die Reformasie en sowat 15 ritusse van die Oosterse kerk. Sowat 30 

Bybelspesialiste het die basisteks aangele vir die rooster. Hierdie lys is deurgegee aan die 100 

kerklikes en daar is 2500 kant-aantekeninge gemaak. 'n Sentrale kommissie het 14 sittings 

aan die rooster gewy. Die rooster is toe aan alle biskoppe gestuur, en 7000 kantaantekeninge 

is ontvang. Uiteindelik verskyn die editio typica in 1969 (Du Toit & Van der Walt 1999:1). 

Meeste van die feesdae soos in die laat vierde eeu, is hier ingesluit. Die dokument is ook 'n 

samestelling van al die tradisies se grootste gemene deler van feeste. 

In Suid-Afrika het die RCL veral in die laaste jare negentig in die Ned Geref Kerk sy beslag 

gekry. Die rooster is deur 'n Buvton-werkgroep in Afrikaans vertaal en 'n preekrooster is ook 

daarby uitgegee. Alhoewel die leesrooster se tekskeuse oor 'n tydperk probleme kan gee (Du 
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Toit & Van der Walt 1999:4), is dit 'n groot hulpmiddel om ook uitdrukking aan die 

ekumenisiteit van die kerk te gee, die Bybel stelselmatig deur te lees en prediking en 

erediensgehalte te verhoog. Dit kan een van die voertuie word wat in die nuwe millennium 

veral kan help om in 'n nuwe konteks die liturgie ten beste te fasiliteer. 

Musiek 

Die groot invloed in die tydperk was Charles Wesley (1737) wat oor die 6500 himnes geskryf 

het (Wood 1978:454; White 1993: 172). Die liedere se teologiese waarde en die musikaliteit 

was hoog. Voor horn het Isaac Watts (1715) ook 'n aantal himnes geskrywe (Andrews 

1977b:459). 

In die tydperk het Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) op die toneel verskyn. Hy was 'n 

Lutheraan en skryf veral kantates. Van sy bekendste werke sou veral die Matteus- en 

Johannes Passie wees (Andrews 1977a:460). 

In die negentiende eeu het die kerkmusiek egter subjektief begin raak. White (1993: 172) toon 

aan dat veral die musiek in die Frontier tradisie meer sing oor hoe hulle oor God voel as oor 

wat God vir hulle gedoen het. Liedere word in die eerste persoon gesing. In die tyd (1863) 

kom die Kinderharp na Suid-Afrika met liedere uit veral Amerika (Barnard 1981:380). 

Die gebruik van kore is ook gou deur die Frontier Tradisie opgeraap en omskep in solo's, 

kwartette en oktette. Die Metodiste en die Puriteine het dit vermy (White 1993: 173 ). In 

dieselfde tyd is kore ook in die Anglikaanse kerke begin gebruik om veral die aandsang by die 

aandgebede te doen. In sommige van die katedrale is dit steeds die gebruik [Winchester- en 

Salisbury katedrale in Engeland.] In dieslfde tyd sou die Anglikaanse kerk deur die pen van 

John Meale ook kennis maak met die himne (Andrews 1977b:541). 

Die Rooms-Katolieke het weer die chant ontdek. Na Vatikaan II was daar ook ernstige 

pogings om himnes in die kerk te sing (Dunstan 1978:464). 

In Suid-Afrika verskyn die Halleluja-liedere in 1903 en in 1931 word dit hersien en weer 

uitgegee. In 1944 sien die Psalm- en Gesangeboek met die Totius-beryming van die Psalms 

die lig. In 1978 verskyn die nuwe Psalm en Gesangeboek. Die melodie van die Psalms is 

hersien maar nie die teks nie. Tans word daar gewerk aan hersiene tekste vir die Psalms in 

Afrikaans (Barnard 1981:381). Intussen het daar ook twee Jeugsangbundels en 'n Sing

Onder-Mekaarbundel verskyn. Daar word meer gewerk na 'n 'oop' gesangeboek. 

Die Modernisme het egter ook sy merk op die musiek van die tyd gelaat. Die eis wat 

modernisme stel is dat die musiek gestroop word, dit moet alledaags wees, maklik en 

verstaanbaar. Dit het 'n tekort gebring aan estetiese, meerduidig-simboliese en eg-emosionele 

dimensies (Kloppers 1997:311). Volgens Kloppers (1997:311) is daar in die aanvul van die 

leemte gepoog om die saak reg te stel met vorms van smuk en redekorasie, elektroniese en 

sentimentele musiek, opgeblase hartlikheid, kunsmatig-eietydse taal, beeldgebruik en 

emosionele betoe. 

In die oorgaan na die postmoderne is daar die behoefte aan integriteit. Oplossings moet 

uitgewerk word wat ook die behoefte van die mens aan eietydse musiek, waarin sinvol met 
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God gekommunikeer kan word, insluit. Dit moet so geskied dat die behoeftes van die mens, 

die regte teologie en die tradisie gevolg kan word. So kan dit die kerk verryk en vir God tot 

eer wees. Dit wil blyk dat die drie-bronneteorie ook gebruik kan word in die soeke na 

liturgiese musiek in 'n nuwe konteks. 

4.8 Lesse uit die geskiedenis 

History so far has been an amazing combination of practices and concepts that have 

remained constant and those who changed over the course of the centuries. 

(White 1993 : 178) 

Die verhaal van die liturgie bring verstaan in die liturgievormingsproses. Die tradisie is 

werklik, soos gestel in die drie-bronneteorie, die verhaal van die energiebronne in aksie. Dit 

hied ook die platvorm en 'n verwysingsraamwerk vir die vorming van nuwe liturgiee in 'n 

nuwe konteks. Uit die geskiedenis kan inderdaad die volgende geleer word: 

• As kommunikatiewe handeling kon die liturgie net eenvoudig nie konstant bly nie. 

Juis omdat dit kommunikasie tussen 'n lewende God en lewende, skeppende mense 

wil fasiliteer. 

• Dis moeilik om m 'n bepaalde tydvak te besluit presies watter een van die 

energiebronne in die liturgievorming aanleiding gegee het tot die vorming van 

nuwe liturgiee. Soms, soos byvoorbeeld in die Staatskerk, het die geblyk dat die 

konteks 'n groter rol as die ander kragte gespeel het. In die tyd van die Reformasie 

was dit weer die Skrifvertolking wat verander het en s6 aanleiding gegee het tot 'n 

verandering in die liturgie. Die tradisie sou egter ook die skuld of die krediet kon 

kry vir 'n verandering in liturgiee in hierdie tyd, want die tradisie wat verabsoluteer 

is in die laaste jare van die Middeleeue, het baie spanning tussen tradisie en Skrif 

veroorsaak. Dis egter veilig om op te merk dat die energiebronne met mekaar in 

dialoog was en saamgewerk het om telkens 'n spanningsveld te veroorsaak 

waarbinne die liturgie verander het. 

• Verandering in die liturgie was deur die geskiedenis konstant gewees, en sal steeds 

konstant wees. Soos wat die verstaan van die Woord van God verander, die 

verstaan van die tradisie en meer nog, die konteks gedurig verander, kan die liturgie 

nie anders as om ook te verander nie! Lidmate sal hierdie feit veral meer moet 

aanvaar. 

• Wat vandag as baie vas en tradisioneel beskou word deur lidmate in bepaalde 

tradisies, is nie so oud en gesagvol as wat lidmate dit graag sou wou he nie. Baie 

van die huidige liturgiese praktyke is maar net 'n honderd of meer jaar oud. 

Sprekend hiervan is die huidige Anglikaanse tradisionele liturgie en die onlangse 

veranderings in die Rooms-Katolieke liturgie. 

• Die mens self is ook een van die groot gerekende kragte in die konteks, soos die 

tradisie dit duidelik vergestalt. Per slot van rekening is dit die mens wat in dialoog 

met God onder leding van die Gees met die Woord as uitgangspunt, met die voet in 
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die situasie, die liturgie skep. Soos nuwe werelde en kulture deel geword het van 

die Christendom, het die liturgie ook meer kleurryk geword en nuwe vorme is 

ontwikkel. Dit sal al hoe meer die geval ook wees in die toekoms. 

• Deur die eeue heen was daar nie eintlik veel nuut gewees nie. Dit was meestal die 

intemalisering van die Woord van God wat die inhoud en vorme bepaal het. Die 

geskiedenis vertel 'n verhaal van ontdekking en herontdekking. Die rede hiervoor 

is juis omdat twee van die energiebronne, die Skrif en die tradisie, telkens bekend is 

vir die kerk. 

• Die liturgie het ook 'n merkwaardige krag om as kommunikatiewe handeling sy 

vorm te behou, deur kulture en eeue heen. Dit dui op suksesvolle lituering deur die 

eeue. 

• Pluriformiteit is deel van die liturgiese beweging en sal deel daarvan bly. 

• God was deur die hele geskiedenis teenwoordig deur Sy Gees wat die kerk gelei 

het. Dit is soos wat Paulus in Romeine 8:26 voorspel het: 'ons weet nie wat en hoe 

ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met 

woorde gese kan word nie'. Hierin le ons hoop vir die toekoms opgesluit. 
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HOOFSTUK 5 

DIE KONTEKS AS ENERGIEBRON 

IN DIE LITURGIEVORMING 

Tussen die erediens en die wereld moet daar 'n wisselwerking plaasvind. 

Uit die landerye, uit die f abrieke, uit die strate, van oral oor moet almal 

kan instap en in die erediens kan tuis voe/. 

(Muller 1988 : I 07 - I 08) 

In die hantering van die energiebronne van die Skrif en tradisie het die rol van die konteks in 

die liturgievorming baie duidelik na vore gekom. Dus word hier nie verder gepoog om die rol 

van die konteks te bewys nie, maar word oorbeweeg na die vorming van nuwe liturgiee 

volgens die drie-bronneteorie. In die hoofstuk word gepoog om die huidige konteks, wat tans 

as 'n energiebron tans teenwoordig is, uiteen te sit. Dis alreeds deel van die beweeg na die 

eskatologiese toekomspunt. Die doel is om te beweeg na 'n nuwe praxis. 

Konteks: 
* Postmodemlsme 
* Modemlsme 
* Globallserine 
* Splritualltelt 
* Oorganptyd 
* Menswetenskappe 

Figuur9 

5.1 Die eise van die nuwe konteks 

• 
Eskatologiese 

Fokuspunt 

In die skepping van die heilige kosmos (Berger 1967:25) is daar altyd 'n konteks 

teenwoordig. Trouens, wanneer 'n objektiewe entiteit geskep word, skep <lit weer 'n nuwe 

konteks, soos byvoorbeeld die industrialisasie wat nuwe uitdagings saamgebring het en nuwe 

kontekste geskep het. W anneer daar verandering in die konteks plaasvind, plaas <lit spanning 

op die liturgie as deel van die ritueel van godsdiensbeoefening. 

'Konteks' word dus saamgestel uit die invloed van tydvakke se identiteit en kragte wat 

werksaam is. Dit kan ook die resultaat of gevolg wees van 'n ander konteks waarop gereageer 

word. Dit kan egter ook die invloed van mense wees, soms sterk individue wat 'n bepaalde 

ideologie verkondig, of spiritualiteit uitleef, uitvindings soos byvoorbeeld die drukpers of 

bewegings wat ontstaan soos byvoorbeeld die Renaissance. Kortom sou dit beskryf kon word 

as die direkte of indirekte werkende kragte op 'n bepaalde tydvak. 
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In hoofstuk 4 is gewys op die invloed van die konteks in die verandering van die liturgie waar 

daar met die tradisie gehandel word. Die konteks was telkens mede-verantwoordelik vir 'n 

drastiese verandering in die manier waarop die kommunikasie in die erediens tussen God en 

sy gemeente en die gemeente onderling plaasgevind het (kyk hoofstuk 4.8). Die konteks is 

vir die kerk met die draai van hierdie eeu eintlik net so drasties soos in die tyd toe die kerk 'n 

oorgang beleef het van Vervolgde na Staatskerk, of toe die Reformasie 'n nuwe denke oor 

God en mens gefasiliteer het. Rossouw (1999:13) meen dat die verandering met die draai van 

die eeu vergelyk kan word met die era van die Sto'isyne in die tydperk 300vC tot 

200nC toe daar 'n oorgang beleef is van die Griekse na die Romeinse era. Soos die Romeinse 

Ryk sy stempel afgedruk het op al die strukture, beleef ons vandag hoe die Amerikaanse 

kapitalisme en demokrasie hul stempel afdruk. Soos die Stoi'syne beleef ons ook dat ons 

weinig tot geen invloed kan uitoefen op die faktore wat ons daaglikse lewens bepaal. Ons 

invloed is hoogstens beperk tot hoe ons die wereld benader. Wie insig het kan beter lewe, al 

kan ons net ten dele verstaan omdat dit so moeilik is om werklik 'n totale beeld te kry van wat 

aangaan. 

Die volgende kan aangestip word as die vernaamste uitdagings vanuit die konteks vandag: 

5.2 Die Postmoderne tydvak 

Die postmoderne ervaring is 'n estetiese, poetiese ervaring 

(Foster 1989) 

Ons staan tans in die na-moderne era wat in opstand is teen die moderne era met sy klem op 

die rede en die aanspraak op totale waarheid en werklikheid (Van Wyk 1999:1). Hierdie 

tydvak word die postmoderne tydvak genoem wat tans in die skeppingsfase is en nog geen 

afgeronde geheel is nie. Die Postmodernisme is in wese 'n kultuurverskynsel wat ontwikkel 

het uit die proteskultuur van die sestigerjare en ook uit die poststrukturalistiese reaksie van 

Franse filosowe en literatuur-teoretici soos Derida, Foucault en Lyotard (Kloppers 1997:39). 

Die term Postmodernisme word op verskeie maniere gebruik. Dit kan egter gesien word as 'n 

sambreelterm wat steeds moeilik is om te definieer. Die Postmodernisme kan gesien word as 

'n reaksie op die Modernisme. Die Modernisme het gepoog om 'n objektiewe wetenskap daar 

te plaas, 'n universele moraliteit en onafhanklike kuns. Dit sou die mens vrystel van die 

kettings van onder andere armoede en belangeloosheid en 'n wereld skep wat op sy eie bene 

staan (Foster 1989:9). Hierdie drome het nie waar geword nie, inteendeel die wereld is erger 

as voorheen, meer armoede, meer werkloosheid, meer besoedeling en meer geweld. 

Modernisme het misluk! (Rietkerk 2000:2) Postmodernisme argumenteer vir 'n 

verskeidenheid van posisies eerder as 'n bepaalde essensie. Dit staan direk teenoor die 

sluitingsreg van Modernisme, die tweeledige opposisies, die meta-narratiewe en konstruksies 

van die Modernisme wat hulselfvoordoen as die hede (Van Wyk 1999:5). 

Postmodernisme is volgens Jean-Francois Lyotard (Rossouw 2000:15), die aanduiding dat dit 

onmoontlik geword het om die wereld bloot vanuit een perspektief of groot verhaal te 

verklaar. Sake het daarom verskillende betekenismoontlikhede. 
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Die vertolking van 'n teks het verander met elke ontvanger of leser wat dit ter hand neem 

omdat die ideologiese posisie, lees-ervaringe en verwagtinge telkens uniek en anders is. Die 

ontstaan van literere produkte vind egter altyd binne 'n bepaalde konteks en vanuit 'n 

bepaalde ideologiese posisie plaas (Kloppers 1997:42). 

Die Postmodemisme bevraagteken die volgende konsepte: outonomie, transendensie, 

sekerheid, outoriteit, samehang, totaliteit, sisteem, universaliteit, sentrum, kontinu'iteit, 

teleologie, binding, hierargie, homogeniteit, oorspronklikheid en oorsprong. Kloppers 

(1997:42) wys daarop dat bogenoemde eienskappe van die Postmodemiteit emstige 

uitdagings aan die Christelike geloof stel omdat hierdie die legitimering van geloof juis op 

baie van hierdie konsepte reken. Daar sal gevra moet word hoe die evangelie bemiddel kan 

word met inagneming van hierdie eienskappe van die Postmodemisme. Wat die saak nog 

meer ingewikkeld maak, is juis die feit dat baie van die konsepte van die Modemisme in een 

of ander vorm steeds teenwoordig is, naamlik: differensiasie, spesialisasie, rasionalisasie en 

ook sekularisasie (Kloppers 1997:32). Dit sal dus afhang wat die bepaalde storie van 'n 

kleiner samelewing is en hoe die kragte van beide tydvakke teenwoordig is. 

Die volgende kwaliteite van die Postmodemisme stel egter besondere uitdagings aan die kerk 

en ook die liturgie. 

• Die anti-totalitere houding - die Postmodemisme wil die houding dat sekere 

groepe absolute mag het en besluit wat waar en betekenisvol is, ondermyn. 

Ekspert-kennis word nie meer as die enigste bepaler in die besluitnemingsproses 

beskou nie (Kloppers 1997:43). Konsultasie moet plaasvind. Dit het geweldige 

implikasies vir die liturgie waar die kerk die riglyne vasstel en dit gebruik moet 

word deur gemeentes. Die liturg hou die liturgie in sy hand die liturgie hou en 

besluit wanneer wie aan die woord mag kom en ook hoe hulle aan die woord mag 

kom. Baie gou sal hierdie gesagsposisie van die liturg bevraagteken word indien 

dit nie reeds die geval is nie. 

• Die breer rasionaliteitsbegrip - rasionaliteit is die kriterium waarvolgens die 

samelewing verstaanbare en betekenisvolle uitsprake oor die werklikheid maak. 

In die modeme kultuur het die subjek prioriteit gehad, maar as onafhanklike 

subjek (Kloppers 1997:43). Hierdie siening het vooruitgang tot gevolg gehad wat 

dikwels ten koste van algemeen-menslike, die natuur en die samelewing geskied 

het. Dit het aanleiding gegee dat 'n nuwe rasionaliteit ontwikkel is waar aandag 

aan nie-meganiese en nie-rasionele dimensies geskenk is. Hierdie rasionaliteit is 

reeds in hierdie studie deur die werk van Ricoeur ingedra. Die menslike ervaring 

is belangrik - ook in die bestudering van die werklikheid (kyk hoofstuk 1.2). 

Kloppers (1997:44) wys daarop dat hierdie siening van rasionaliteit nuwe 

moontlikhede ontsluit vir die selfverstaan van kuns, musiek en estetika as 

wetenskap. Die invloed van die onderbewuste en onbewuste op die bewuste 

denke, die pre-konseptuele en die nie-konseptuele op die konseptuele en die 

irrasionele op die rasionele, kan nie langer ontken word nie (Kloppers 1997:44). 
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Die liturgie sal as deel van die teologie moet werk aan nuwe kriteria vir 'n breer 

rasionaliteit. Dit wil die noodsaak vir hierdie studie beklemtoon. 

• Die breer antropologie - een van die groot winspunte van die Postmodemisme is 

die feit dat die mens nie net gesien word as 'n onafhanklike, rasioneel-denkende 

subjek nie, maar dat die emosionele, willekeurige en selfs die irrasionele aspekte 

net so deel is van die mens as subjek. Dit op sigself stel groot eise aan die liturgie 

wat in die Ned Geref Kerk ontwerp is, spesifiek vir die denkende mens in 

aansluiting by die Modemisme. Van Aarde (1995:50) se <lat die teologie in 

hierdie nuwe tydvak die gans-andersheid van God moet erken, die bevrydende 

betekenis van die evangelie van Jesus van Nasaret moet dra, die eie aard van die 

Christelike geloof moet uitdra en veral die eis om nie net op die kognitiewe te bou 

nie, maar ook op die affektiewe en die pragmatiese nakom. Dit sou beteken <lat 

belydenis nie net in dogmas uitgedruk hoef te word nie, maar ook in lied en 

gebede. Dis die lied en die gebed wat uit die hart uitkom terwyl die dogmas 

kognitief is (Van Aarde 1995:55). Die Postmodemisme stel dus veral nuwe 

uitdagings om veral meer te maak van simbole, rites, rituele, metafore en musiek. 

Musiek kommunikeer by uitstek op 'n meer emosionele vlak. Die 

Postmodemisme wil hier baie meer die geheel van die mens erken: gevoel, 

handelinge en verstaan (Kloppers 1997:66). Die klein verhaal waarin die mense 

hulself bevind, word dan belangrik. Daar het 'n verskuiwing gekom in die vraag 

na wat ans glo eerder na wie is ons? (Kloppers 1997:66). 

• Die tydloosheid van die Postmodernisme - Kloppers (1997:48-52) toon aan in 'n 

ekskurs oor Music Television (MTV) as 'n vorm van Postmodeme diskoers dat 

die postmodemisme ook 'n negatiewe trek van tydloosheid het. Dit beteken daar 

is geen tydsorientasie of geskiedenisverwysing nie. Die video's het 'n beeld van 

'n 'uncannily future, post-holocaust world'. Postmodemisme word dan ook 

gedefinieer deur die verhouding tussen konstante transformasie en die druk van 

die kommersiele. Hierteenoor staan die Christelike godsdiens met sy definitiewe 

Waarheid wat gesetel is in Christus se Persoon. Die mens is geskep na die beeld 

van God (kyk Antropologie by hoofstuk 1.3). Hierdie wortels wat die Christelike 

godsdiens hied, moet as korrektief en altematief aangebied word (Rietkerk 

2000:9), ook in en deur die liturgie. In die vorming van die liturgie is <lit juis 

belangrik <lat die energiebronne met mekaar in dialoog tree. Dis hier waar die 

Skrifwaarhede die rigting aandui oor presies wat van afwykende sieninge in die 

kontekskrag moet word. Die tradisie kan ook help met lesse daaruit. Die 

Metodiste het byvoorbeeld met die hoogbloei van Modemisme juis net eenvoudig 

voortgegaan en liedere geskryf met emosionele inslag wat baie gewild was!(kyk 

hoofstuk 5.7). Die Post-modemisme stel egter groot eise aan verantwoordelike 

liturgievorming. 
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5.3 Die reste van Modernisme 

I used to go into a pub and smash the gaff up. Yet somehow society seems to feel that this 

behaviour is not as strange as slipping into a church and getting a bit of peace. Where are 

we going here? 

Tony Adams -Arsenal sokker kaptein 
The Times 10 April 1999 

Een van die reste van die Verligting bly steeds die Modemisme, en al is daar tans 'n oorgang 

na 'n nuwe tydvak is daar steeds baie van die reste van die Modemisme teenwoordig. Dit is 

ook 'n vraag of 'n gemeenskap heeltemal van een tydvak na 'n ander kan oorgaan sonder dat 

ou modelle weer na vore kom (Rossouw 2000: 15). Daarom is dit belangrik om aandag te gee 

aan een van die resultate van die Modemisme naamlik: Sekularisme en die daarmee 

gepaardgaande dalende kerksyfers. In die gedeelte van die konteks word die bestaande 

situasie geskets wat die invloed van die Modemisme probeer aantoon. Daar word ook verder 

ingegaan op die redes vir die dalende kerkbywoningsyfers en die prosesse daarby betrokk:e. 

Dis moeilik om te se of Europa en Engeland se geskiedenis van kerkvervreemding ook Suid

Afrika se voorland is. Wat egter wel vasstaan is dat kerkvervreemding 'n feit in Engeland en 

Europa is en dat dit 'n beduidende gevaar vir Suid-Afrika inhou, veral vir die Ned Geref Kerk 

wie se lidmate meestal van Europese afkoms is. 

In die Times van 6 November 1989 word Engeland beskryf as 'the most godless nation in the 

western world'. Slegs 20% van die teikengroep het te kenne gegee dat hulle ten minste een 

keer per maand 'n erediens bywoon. Navorsing skets tien jaar later 'n slegter prentjie. 

Statistieke (National Statistics 1999:220) van 1997 toon dat slegs 10% mans weekliks kerk 

bywoon en 15% vrouens. Verder is dit belangrik om daarop te let dat 'those aged older, are 

more likely to attend once a week or more than those aged 18 to 34' (National Statistics 

1999:220). Die wat glad nie kerk bywoon nie, het ook gegroei van 48% in 1989 tot 54% in 

1997. Die algehele kerklidmaatskap van Christelike kerke het ook gedaal vanaf 9,1 miljoen 

in 1970 tot 6,4 miljoen in 1995! Die Rooms-Katolieke kerk se lidmaatskap het in die tyd 

verminder van 2,7 miljoen na 1,9 miljoen, die van die Anglikaanse Kerk van 2,9 miljoen na 

1,7 miljoen en die Presbiteriane se lidmaatskap van 1,6 miljoen na 1,1 miljoen. Die 

Metodiste se lidmaattal het gedaal van 642 000 na 401 000. Die vrye kerke se getalle het 

basies dieselfde gebly op 646 000. Die Statistiekdiens wys egter daarop dat mense aan 'n 

geloof sal behoort, maar dit nie noodwendig sal beoefen nie! 

In dieselfde tydperk het ander gelowe soos die Islam, Sikh, Hindu en Jode se lidmaatskap 

gegroei vanaf 457 000 na 1,2 miljoen. Veral Islam het gegroei van 130 000 in 1970 tot 580 

000 in 1995. Die Joodse geloof het afgeneem vanaf 120 000 na 94 000 (National Statistics 

1999:220). 

As mens egter die situasie van nader beskou, word die detail van kerkvervreemding duidelik. 

Wolffe (1993:310-338) verduidelik die godsdienstige toneel in Engeland na aanleiding van 

die volgende kategoriee: 
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Konvensionele-, siviele-, algemene-, onsigbare- en surrogaat godsdiens. 

Onder konvensionele godsdiens word verstaan die betrokkenheid by formele kerklike 

strukture en die aanvaarding van die kerklike dogmas. Kerkgang is hoer onder die hoer klas 

as onder die middelklas in Engeland. Dit is net eenvoudig nie 'mode' om kerk toe te gaan 

nie! In 'n studie wat gedoen is in 1986 onder MP's, besigheidsmense, akademici, prokureurs 

en dokters, het getoon dat 55% ten minste een keer per maand kerk bywoon. In 'n studie 

onder die werkersklas het slegs 6,8% aangedui dat hulle een keer per maand kerk bywoon en 

66,2% het aangetoon dat hulle nog nooit kerk bygewoon het nie! (Wolffe 1993:312). 'n 

Aanduiding van die agteruitgang is ook in die statistieke van dope sigbaar. Vanaf 1951-1977 

was daar 'n afname van 48% in dope in die Church of England. Wat begrafnisse betref, wil 

dit lyk of daar steeds by byna al die begrafnisse 'n religieuse seremonie plaasvind - al is dit 

nie deur die wet bepaal nie. Wat die Sondagskool betref, toon navorsing in 1986 dat slegs 

11,8% van ouers onder die ouderdom van 30 hulle kinders na die Sondagskool toe stuur 

terwyl 76,7% bo 60 jaar hulle kinders gestuur het. Tog toon 'n studie in 1982 dat 89% van 

die wat nie nou kerk bywoon nie, op een of antler stadium van hul lewe eredienste bygewoon 

het (Wolffe 1993:315). Wat televisie se invloed betref, het 87% van die steekproef in 1988 

gese dat hulle in die afgelope maand ten minste een religieuse televisieprogram gesien het. 

Die agteruitgang in die godsdiens word dalk die beste bewys deur die ondersoek oor die 

geloof dat Jesus die Seun van God is. In 1955 het 71% dit as die waarheid geglo, in 1963, 

60% en in 1982, 43%. Wat Bybellees en bid betref, lyk dit of in die 1980's beide die 

geloofsoefeninge redelike steun geniet. In 1982 het 39% aangedui dat hulle in die jaar Bybel 

gelees het. Van die individue wat ondervra is, besit 62% 'n Bybel en sowat 81 % van die 

huishoudings besit 'n Bybel. In die steekproef in Leeds het 71 % erken dat hulle al in hulle 

lewe gebid het, maar net sowat 38% erken dat hulle in die betrokke week gebid het (Wolffe 

1993:316). 

Siviele godsdiens is die term wat gebruik word vir die aanvaarding van die godsdienstig

politieke aard van hul geskiedenis en toekoms deur die mense van 'n land (Parsons 1993: 17). 

In Amerika is dit veral die politici en die presidente wat met hul 'Godstaal' die idee dra. 

Terwyl dit in Engeland die koninklike familie is wat die draers van die idee is. Dis veral die 

noue verbintenis tussen die koningshuis en die kerk van Engeland wat die idee sigbaar dra. 

Die kroning van die koninklikes en die teenwoordigheid van die kerk, die verskeie huwelike 

wat gesluit is ten aanskoue van die hele wereld, veral die van die Prins van Wallis in 1981 met 

Lady Diana, het hierdie beeld verskerp (Wolffe 1993:323). 

Onder algemene godsdiens word verstaan die geloof en praktyke wat verband hou met die 

bonatuurlike, byvoorbeeld bygelowe soos in Vrydag die dertiende en 'n swart kat. Studies in 

1974 het getoon dat 18% van die steekproef baie en 24% redelik bygelowig 

is (Wolffe 1993:334). 
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Onsigbare godsdiens dui op die deel van die samelewing wat glo, maar nie aktief betrokke is 

by die kerklike lewe nie. Bailey (Wolffe 1993:335) som die filosofie as volg op: 

I believe in Christianity 

I insist on the right of everyone to make up his own mind 
And I affirm the value of values ... 
Everyone has to have a value-system; 
'Christianity' is the best value-system available; 

Christ, God and the Church stand for 'Christianity'. 

Onsigbare godsdiens het kontak met die konvensionele godsdiens in die sin dat kinders 

gedoop word, getrou word in die kerk en dat daar gepraat word van ons kerk. Vir begrafnisse 

word die kerk steeds in die meeste gevalle gebruik met 'n religieuse seremonie ten spyte van 

die feit dat geen wet dit voorskryf nie. 

Die surrogaatgodsdiens is dalk een van die sterkste gelowe in Engeland. Dit neem die vorm 

aan van 'football', politiek, besigheid of 'popular science'. Sokker, of 'football' soos dit in 

Engeland bekend staan, 1s sekerlik die kragtigste surrogaat. Die toegewyde 

sokkerondersteuner word deel van 'n hele aantal rituele en simbole wat vergelyk kan word, 

[en partykeer selfs baie erger is], met godsdiensrituele. Ondersteuners volg hulle spanne oral 

in Europa en spandeer hul spaargeld en ekstra verloftyd om hul span te sien speel. Soos met 

baie godsdienstige groepe hied die verbintenis aan sokker vir die ondersteuners 'n geleentheid 

om opgewonde te word, 'n passie te he, maar ook rigting, orientasie, doel en hoop (Wolffe 

1993:336). 

Die vraag is egter: Wat het fout gegaan? Hoe is dit moontlik dat die kerklidmaatskap net 

13% is en in Noord Ierland 80%? In Skotland is dit 37% en in Wallis 23% 

(Parsons 1993:69). Wolffe (1993:340) le die verandering voor die deur van sekularisasie wat 

weer op sy beurt saamgaan met industrialisasie. Sonder om dit te vereenvoudig, sien hy die 

situasie in die twintigste eeu as 'n reaksie op die negentiende eeu se godsdienstigheid. Die 

reaksie is versterk deur intellektuele aanvaarding van Darwin se teorie, die kritiese 

Bybelbeskouing en die sosiologiese en kulturele impak van die eerste wereldoorlog. In die 

vyftiger jare was daar 'n godsdienstige oplewing wat weer in die jare sestigs in 'n krisis 

beland het met die onderstromings en die verdere veranderings in sewentigs en tagtigs. 

Sekularisasie is vol gens Berger (1967: 107) die proses waardeur sekere de le van die 

samelewing en kultuur vervreemd raak van die invloedsfeer van die religieuse institusies en 

simbole. Die gevolg is dat daar 'n kulturele- en filosofiese wereld ontstaan wat sonder 

religieuse verbande of invloede is. Die invloed is sterker onder mans as onder vrouens, meer 

onder die industriele mense as onder tradisionele mense, meer onder Protestante en Jode as 

onder Katolieke (Berger 1967:108). 

Berger ( 1993: 109) vra of die Protestante met hul breek met die magtige kragte van die 

heiliges, die misterie en wonders, nie ingewerk het in die hande van sekularisasie nie? -

'A sky without angels open a sky for astronauts' (eie kursivering) (Berger 1967:112). 
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Die krisis kan verder gele word voor die deur van legitimasie. Parsons (1993:75) noem die 

volgende sake wat bygedra het tot die afbreek van die religieuse affiliasie in Engeland, veral 

in die sewentigs en tagtigs: 

• Die liberate teologie - dit is vererger deur die feit dat die Protestantse kerke in die 

sestigs rigting verloor het en baie druk van verskeie groepe gekry het. Die liberale 

teologie binne die kerk het waarskynlik die meeste skade aangerig. Voorbeelde 

hiervan is die tekskritiek en die verdere kritiek wat ingebring is teen die 

belydenisse, die Drie-eenheid, die maagdelike geboorte en opstanding. In 1977 het 

die biskop van Durheim byvoorbeeld in die openbaar bogenoemde belydenisse 

bevraagteken (Parsons 1993:70). Sulke kritiek bring gewoonlik die ergste in die 

konserwatiewe teoloe na vore wat weer op hul beurt deur die reaksie skade aanrig. 

Die uitwerking op die kerkpubliek was verder afbrekend. 

• Die morele verval - in die sestigs was daar debatte oor die seksuele, gedryf deur die 

liberale beweging om die egskeidingswette, aborsiewette, die siening oor 

homoseksualiteit en kontrasepsie te verander. Dit het die weg gebaan vir situasie

etiek wat deur die kerke bedryf is. In die 1970' s en 1980' s het die egskeidingsyfer 

dramaties verhoog (Parsons 1993:75). Dit het die stabiliteit in die familie emstig 

bedreig en aangetas. Die gevolg was dat die staat se hulpsisteme verander het om 

veral jong moeders met kinders tot hulp te wees. Die nuwe sisteme hou dan ook 

die huidige kulturele gebruike in stand. 

• Liturgiese veranderings - in die 70's en 80's is daar veral gewerk aan nuwe 

liturgiee. Die reaksie hierop was tweeledig: 6f entoesiasties daarvoor 6f vervreem 

daardeur (Wolffe 1993:77). 

In die hantering van die sekularisasie het die kerk basies twee altematiewe wat beide hul eie 

probleme inhou (Berger 1967: 156). Die kerk moet 6f akkommodeer 6f teenstaan. In die 

akkommodering kom die vraag: Hoe ver kan mens gaan? na vore. In die teenstand is die 

vraag: Hoe sterk is die verdediging? In die akkommodering moet die kerk poog om meer 

relevant te wees vir die wereld. In die ander altematief moet 'n samelewing binne 'n 

samelewing geskep word wat op sy eie, aanvaarbare gesag het. In die legitimasie van beide le 

die krisis van die teologie. In die geskiedenis is beide gebruik, met gevolge na beide kante 

toe. Gedurende die Nazi-tydperk is daar standpunt teenoor akkommodasie ingeneem (Barth). 

In Engeland is die akkommodasiepad geneem deur John Robinson met die verskyning van sy 

boek Honest to God (1963) en Harvey Cox se boek The Secular City. Binne die nuwe 

paradigma is gesoek na nuwe programme wat kan werk. Die keuse bly 'n moeilike een soos 

(Berger 1967: 156) tereg opgemerk het. Dit is egter 'n keuse waarvoor die kerke een of antler 

tyd te staan kom. 

Suid-Afrika is reeds geraak deur die sekularisasie, maar in 'n mindere mate deur 

industrialisasie. Die reste van die Modemisme sal egter nog vir lank voortbestaan selfs in die 

postmodeme era. Vir die kerk in Suid-Afrika is die vraag egter na watter pad geloop gaan 

word. Dit lyk of die pad van verantwoordelike akkommodering binne die konteks van die tyd 
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die pad is wat geloop word. Binne hierdie keuse moet daar net weer baie goed gekyk word na 

die legitimasie van die bestaande godsdienspraktyke. In Engeland het die proses van 

legitimasie nie meer plaasgevind nie. Die vrae wat die konteks aan die geloof gestel het, kon 

nie meer beantwoord word nie, of is net nie beantwoord nie, sodat die mens sy eie 

opsomming maak. Die fases van legitimasie verloop gewoonlik deur die volgende vlakke: 

• Vlak 1 - Die totale beeld van die objektiewe instituut moet sin maak. Hierdie sin 

moet verduidelik en verdedig word en die beste verduideliking is deur die 

voorbeeld van die ouers. 

• Vlak 2 - Die betekenis van die objektiewe moet vir die individu uitgewys word 

sodat dit deel word van sy intemalisering. Hierdie lering het dan 'n normatiewe 

sowel as 'n kognitiewe komponent. Die feite wat die objektiewe behels en die 

waardes waarvoor dit staan, moet verduidelik word. Dit gaan nie net om te vertel 

hoe die individu moet optree nie, maar ook hoekom. 

• Vlak 3 - Die lering van bogenoemde vind plaas deur professionele onderwysers. 

In die kerk is dit die taak van die leraars en kategete. 

• Vlak 4 - Simboliese betekenisgewing. Hier gaan dit veral om deur middel van 

simbole in die alledaagse lewe die objek te verduidelik sodat dit dieper sin kan 

maak. S6 word 'n heel nuwe verstaan van die objektiewe geskep wat dan 

voortbestaan en help met die intemalisering (Berger & Luckmann 1966: 111-112). 

As mens luister na die verhale van die Engelse jongmense en die statistieke beskou, het 

hierdie legitimasie net nie meer plaasgevind nie. Die 'kultuur' waarin die jongmense 

grootgeword het, die konteks van industrialisasie, het opgehou om die vrae te beantwoord. 

Mark Holdaway is 23 jaar oud en 'n atei"s. Sy pa is 'n welopgevoede man en hy het saam met 

sy pa aan die Anglikaanse kerk behoort. Hy ken die verhale van Jesus en ken die inhoud van 

die Bybel, maar glo net nie meer nie. Hy wil wonders sien, dan eers sal hy glo, net soos 

Tomas in die Bybel. Hy betwyfel Jesus se historisiteit en bedink die werklikheid van die 

geloof in terme van sy eie denkkonstruksies van logika. Hy het nie 'n probleem as iemand 

anders glo nie, maar hyself glo nie. Wat moet gebeur voordat hy sal glo? Niks. Hy wil nie 

glo nie en erken dat mens net kan glo as jy die Bybel se gesag deur geloof aanvaar (Holdaway 

1999). 

In die sentrum van die herstel van die Engelse situasie le die werk van die Heilige Gees wat 

soos in die boek Handelinge en deur die geskiedenis, mense se harte verander het. Die kerk 

en die liturgie het ook 'n aandeel en dit le veral in die bid vir die herlewing soos dit reeds op 

groat skaal plaasvind in baie kerke. 
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Hoe lyk die Suid-Afrikaanse situasie? 

Suid Afrika staan bekend as 'n land waar 74,1 % van die inwoners tot die Christelike 

godsdiens behoort. Dit is 'n totaal 30 058 742 van die mense van Suid-Afrika (Froise 

1999:48). 

Figuur 10 wys op die groei van die Christendom in Suid-Afrika hierdie afgelope eeu. 
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Figuur 10(Froise1999:72) 
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Die hoofstroomkerke se lidmaattal is die grootste (14,5 miljoen) gevolg deur onafhanklike 

Afrika kerke (10,6 miljoen) en die Pentakostaliste (2.6 miljoen). Van die Protestantse groepe 

maak die Afrikaanse kerke die grootste komponent uit (Froise 1999:58). Onder die 

hoofstroomkerke is die verdeling van lidmate as volg: 

Swartes 9 956 189, Kleurlinge 1 774 346, Blankes 2 690 104 en Asiers 39827 (Froise 

1999:48). 

Wat kerkbywoning in spesifiek die Ned GerefKerk betref, was die gemiddelde bywoning van 

die oggenderedienste deur kerklidmate in 1996 was 34,7%. Die afgelope jare het die syfer 
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redelik konstant gebly: In 1981 was dit 33,52%, en in 1993 was dit die hoogste, met 36.01 % 

(Kerkspieel V 1998:44). 

Die aanddiens se gemiddelde bywoning vir 1996 staan op 10% (Kerkspieel V 1998:47). Die 

vraag is egter of die oggend- en aanddiensgetalle nie bymekaar getel moet word om 'n totale 

syferwaarde te kry nie? Dit wil lyk of daar verskillende spiritualiteite in die verskillende 

dienste voorkom wat ook meebring dat dit nie dieselfde lidmate is wat die twee dienste 

bywoon nie! Indien die twee waardes wel bymekaar getel word, kan die erediensgetalle op 'n 

Sondagoggend op 44% te staan kom! 

Dit kan steeds verbeter en ook in Suid-Afrika is daar 'n behoefte aan herlewing. Tog is daar 

'n 'kultuur' van godsdiens is 'in' en deel van veral die Afrikaner se leefwyse. In 'n studie wat 

gedoen is onder standerd 9 leerlinge in Pretoria en Johannesburg wil dit lyk dat die vlak van 

geloof onder die jongmense hoog tot baie hoog is (Van der Ven et al 1997:857). Die 

legitimasie vind dus steeds redelik goed plaas. Die liturgie het egter die taak om steeds 'n 

belangrike rol te speel in die legitimering van die godsdiens in 'n al hoe meer veranderende 

Suid-Afrika. Waar dit nodig is, moet die liturgie ook aanpas by die konteks om te sorg dat 

legitimasie verder plaasvind. Dis bier waar die behoefte van die lidmate 'n rol speel wat in ag 

geneem moet word. 

5.4 Globalisering 

Dit is nie so maklik om aan te dui wat na die Postmodemisme gaan kom nie, maar dit wil al 

hoe meer lyk asof die filosofie algaande verdruk word deur 'n nuwe begrip: Globalisering. 

Die term Globalisering kan as volg gedefinieer word: 

Globalisering is die proses waarmee geprobeer word om 'n nuwe wereld

ekonomiese bestel tot stand te bring wat gegrond is op die vrye vloei van dienste 

en goedere binne die ekonomie (Rossouw 2000: 15). 

Globalisering het tot gevolg dat hierargie afgebreek word en dat inligting deur netwerke vloei 

(Rossouw 2000: 15). In die kerk het die vloei van inligting 'n ekumeniese beweging tot 

gevolg wat 'n definitewe invloed op die gemeentelewe het (Kloppers 1997:321). Lidmate, 

kerkleiers en kundiges is in kontak met mekaar en be'invloed mekaar. Dit bring 'n gevoel van 

openheid wat bestaan ten opsigte van talle kerklike sake waaronder veral die liturgie en die 

sang in die eredienste. Die grense is besig om te vervaag. Dit skep veral die geleentheid dat 

daar makliker by mekaar geleer kan word ten opsigte van liturgie. Die weerstand by 

gemeentelede word ook in 'n sekere sin daarmee afgebreek. Op die televisie kan 'n Ned 

Geref lidmaat in die Karoo in haar sitkamer sit en kyk na 'n oggenddiens soos gebeeldsend 

deur byvoorbeeld die Rhema-kerk. 

Die vraag is egter hoe moet daar gereageer word teenoor Globalisering? Rossouw (2000: 17) 

meen dat daar basies drie keuses bestaan: 

• Eerstens kan daar laer getrek word. Ten alle koste kan die oue behou word en 

gepoog word om die invloed van antler uit te skakel. Dit sal egter baie moeilik 
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wees, selfs in die kerk en vir die liturgie ook. 

• Tweedens kan daar klakkeloos opgegaan word in die nuwe rigtings. Op die 

manier word wortels heeltemal gei'gnoreer en verruil vir die nuwe. Wie egter nie 

die nuwe in 'n bekende tuisbring nie, skep 'n lewelose leegte! 

• Derdens kan daar 'n voortdurende afspeel van die globale teenoor die lokale wees. 

Dit sal die sinvolste wees. Hiermee word nie net die volstreke gegewendheid van 

Globalisering erken nie, maar ook die feit dat mens is wat jy is. S6 kan die 

binnekant voortdurend aan die kritiese oe van die buitekant onderwerp word en 

kan die buitekant deur die filters van die binnekant gesif word. Die drie

bronneteorie hied die ideale geleentheid waar Globalisering en die nuwe inligting 

wat die gevolg is daarvan, gedurig gemeet kan word teenoor die antler twee 

energiebronne om s6 die nuwe en die bekende te kan kombineer op pad na 'n 

nuwe Koninkryk [ eskatologiese punt buite die konteks]. 

5.5 Die behoefte aan 'n passievolle spiritualiteit 

Can we, who have inherited such riches from earlier generations of faithful people 

pass on an even stronger heritage of faith to the next generations? 

(Mead 1996 : 42) 

Loren Mead (1996) skryf in sy boek, Five Challenges For The Once And Future Church, oor 

die vyf uitdagings wat vir die kerk van die toekoms wag. Ben van die vyf uitdagings is die 

ontdekking van 'n passievolle spiritualiteit (1996:vii). In 'n wereldwye ondersoek na 

kwalitatiewe natuurlike gemeente-ontwikkeling word agt groei-kwaliteite gei'dentifiseer wat 

by groeiende kerke teenwoordig is. Ben van die agt is 'n passievolle spiritualiteit (Schwarz 

1996:26). Hierdie hartstogtelike geloofslewe bestaan op 'n individuele en korporatiewe vlak. 

Schwarz (1998:63) dui in sy navorsing oor kerke wat groei aan dat 'n passievolle spiritualiteit 

bepaal word deur die entoesiasme wat lidmate vir God het. Die soeke na 'n dieper 

spiritualiteit begin by die skoal van die spiritualiteit - die erediens, en by name die liturgie. 

Schwarz (1998:63) se ondersoek dui verder daarop dat 'n bepaalde liturgie nie noodwendig 

meewerk tot 'n hartstogliker geloofslewe nie. Die pieteit waarmee die ontmoeting plaasvind 

kan deur enige liturgie oorgedra word en enige liturgie kan gebruik word om 'n passievolle 

spiritualiteit daar te stel. Die geheim le daarin dat die liturgie God in sy volle grootheid moet 

voorstel en 'n ontmoeting moet fasiliteer wat as 'n ware ontmoeting beleef moet word. 

Mead (1996:34) verwys na 'n studie wat hy en van sy kollegas gedoen het oor spiritualiteit. 

Daar is in die een tot een onderhoude bevind dat die meeste mense se spiritualiteitservarings 

nie in 'religious settings' plaasgevind het nie! Baie van die ervarings was 

lewensveranderende ervarings. Die tweede bevinding was dat nie een van die persone wie 

onderhoude mee gevoer is, ooit gevra is om die ervarings oor te vertel vir hulle gemeentes 

nie. Daar bestaan dus 'n duidelike kloof tussen die ervarings van gemeentelede van God en 

gemeentestrukture. Dit laat die vermoede ontstaan dat daar tans twee werelde bestaan: Die 
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een wereld waar God formeel beleef word en die tweede waar mense persoonlik deur God 

aangeraak word. Die verklaring vir die situasie? 

The Holy Spirit has always represented something unruly to the people of the 

church. People who loved God and love the church are always discovering that 

the Holy Spirit paints outside the lines we draw to order our church life (Mead 

1996:34). 

Deur die eeue heen was daar altyd 'n stryd tussen 'n spontane manier van aanbidding en die 

meer georganiseerde wyse van aanbidding. Dit het aanleiding gegee tot twee hoofstroom 

spiritualiteite. Mead erken dat dit dalk 'n oorvereenvoudiging is, maar dat dit 'n doelmatige 

onderskeiding rondom die saak is. Hy maak dan 'n onderskeid tussen die tradisionele 

spiritualiteit en die charismatiese spiritualiteit. Wanneer dit goed gaan met die kerk, dra beide 

die spiritualiteite redelike dinamiek oor. Dis egter wanneer dit sleg gaan, dat die tradisionele 

spiritualiteit [en ook die liturgie] nog meer rigied raak. Die charismatiese spiritualiteit [en die 

liturgie] word dan meer oordoen, maar oneffektief. Die pad uit die krisis le vir die 

tradisionele om iets anders te probeer, 'n antler pad na God te loop. Hier kan die klem op 

belewenis 'n besondere uitkoms bied. Vir die charismatiese is die oplossing in die situasie 

dalk meer stilte (Mead 1996:41). Schwarz (1996:95) dui aan dat 'n keuse vir net een van die 

twee spiritualiteite tot verarming van die kerk lei. Hy praat van 'n bipolere teologie waar die 

twee teenpole, die spiritualistiese paradigma en die tegnokratiese paradigma (die tradisionele 

van Mead) in gesprek met mekaar moet gaan in 'n kerkgroei paradigma van natuurlike 

kerkgroei. 

Die uitdaging vir die toekoms 

Mead (1996:42) artikuleer die uitdaging as volg: 

The long term issue, regardless of who needs most at the moment, is whether or not 

we can build a sense of spiritual growth that embraces a wider spectrum of styles 

and methods, of experiences and structures. 

Dit is ook die uitdaging waarvoor die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika te staan kom. Vanuit 

die oorgangsituasie waarin die kerk is, word daar ook gevra na 'n dieper spiritualiteit (Burger 

1995:67). In die goeie tye word daar nie na God gevra nie, maar as dit swaar gaan word die 

aangesig van God opgesoek en word die antwoorde by God gesoek. Die Ou Testament se 

verhale is 'n bewys daarvan. In die swaar tye begin die vrae gevra word: Waaroor gaan die 

lewe werklik? Hoe vind ek nuwe sin in my lewe? Wat maak ons hier? (Burger 1995:69). 

Dan word onwillekeurig gevra: Wie is Jesus vir my? Wie is God vir my? Hoe naby voel ek 

aan God? Hoe opgewonde voel ek oor God? Dit is die primere vrae van die spiritualiteit. 

Die antwoorde hiervoor word in die Skrif en by die mens self gevind. Die liturgie kan die 

venster hied waardeur nuut na God gekyk word, die spesifieke ruimte aanbied waar met God 

gekommunikeer en gebid word. Dit word s6 die plek waar 'n korporatiewe spiritualiteit 

gevorm word wat weer inwerk op die individuele spiritualiteit van die lidmate. Die 

spiritualiteit van die Ned Geref Kerk is in sy wese 'n gereformeerde spiritualiteit met die klem 

op die Skrif, die eredienste, vrye gebed, die belangrikheid van die wet, die belangrikheid van 
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die lewe voor God self, die oordenking van die Skrif en die gehoorsame uitleef daarvan, die 

klem op Christus as die middelaar, die pad van heiligmaking en die transformering van die 

wereld (Smit 1988: 191 ). Dit is egter een kyk na God. Die uitdaging vir die liturgie van die 

toekoms is juis die verbreding van die spiritualiteit, sodat God in sy totaliteit beleef kan word 

op verskillende wyses. Op die wyse kan daar ook op 'n meer hartstogtelike wyse met God 

omgegaan word. Van Rensburg (1996) het die volgende geloofstipe-diagram ontwerp: 

GELOOFSLEWE·TIPES 

DEN KE 
(Kennis van God) 

AD 
MORALISME 

+ 

Gemeenskapsvernuwing 

Sosiale aksie 
Geregtigheid 

+ KD 

RASIONALISME 
Teologiese Vernuwing 

Redelik verantwoorde geloof 
Logiese I korrekte denke 

Vrede 
Ill .-. Relevansie ~ ;:Ill; 
en '8 ·~ :a> '"' Gebed lei tot getuienis en aksie Gebed lei tot insig ::s -I 
!~ g,. ... ~ + + ~ . .,. .,,, ------------------ .~ ..... 
~~ + + ~~ 
O! AH KH 111-
~~ ::sm 
.,,, :iE Die lnnerlike Lewe Persoonlike Venuwing C> en 
~- ~m 

Kontemplasie Weergeboorte, bekering -
lnnerlike vrede Lewensheiliging 
Monastieke lewe Gevoel in aanbidding 

Gebed lei tot mistieke 
eenwording met God 

KWIETISME 
+ 

Gebed lei tot belewenis van 
God se teenwoordigheid 

+ 
PIETISME 

HART 
(Belewenis van God) 

Figuur 12 

Die spiritualiteittipe van die Ned Geref Kerk sou volgens die diagram getipeer kon word as 

oorheersend denkend met klem op die rasionele en ook die morele. Die klem op die Woord 

en Christus ten koste van die Heilige Gees was grotendeels hiervoor verantwoordelik. In die 

laaste paar jare het daar 'n verbreding gekom na die pietistiese kant toe met die klem op die 

belewenis van God. Die persoonlike verbintenis tot God het veral kl em begin kry [ eie 

beskrywing na aanleiding van tiperings van Smit (1988:191), Jonker (1989:292-299) en 

persoonlike ervaring in Witbank Suid-gemeente die afgelope 9 jaar]. Jonker (1989:290) 

waarsku egter dat lidmate nie net meegevoer moet word met enige tipe spiritualiteit wat 

lewensvreemd aan die Gereformeerde spiritualiteit is nie. Die Skrif moet deurgans die 

maatstaf vir enige nu we spiritualiteit wees. Burger ( 1995: 81) wys op die korreksie en ook die 

leergeleenthede wat daar in kontak met antler tradisies opgesluit le. 

In die vorming van 'n passievolle spiritualiteit is dit nie net die vraag na wie God vir lidmate 

is wat belangrik is nie, maar veral ook: Hoe opgewonde voel hulle oor God? In 'n 

wereldwye studie wat gedoen is na gemeentes wat groei beleef, is gevind dat gemeentes wat 
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entoesiasties oor God is, meer groei. Die aantal ure in gebed maak nie die verskil nie, wel die 

invloed wat die tyd saam met God in gebed het! (Schwarz 1996:26). Daarom is dit belangrik 

om die vraag te beantwoord: Wat wil bereik word? 

Fokus op God 

In ware spiritualiteit is die fokus op God (Jonker 1989:293). In die behandeling van liturgie 

en spiritualiteit is gewys op die belangrikheid van die visie wat op Christus nagehou word in 

die vorming van 'n bepaalde spiritualiteit. (kyk hoofstuk 2.4). Daarom sal daar in 'n 

verbreding van 'n spiritualiteit gepoog moet word om verskillende beelde en belewenisse van 

God aan die gemeente voor te hou. Hier kan geleer word by ander tradisies wat die een of 

ander klem op die persoon van God voorop stel. 'n Dieper, meer passievolle spiritualiteit kan 

net spruit uit 'n beter ken en ervaar van God. Die liturgie sal maniere moet vind om God 

sinvol en kragtig aan die gemeente voor te stel. Louw (1997:75) het studies gedoen oor die 

gebruik van godsbeelde in die bou van 'n spiritualiteit. Hy werk met vier moontlike 

Godsbeelde, naamlik: Ouer, Koning, Vriend en Geliefde (kyk hoofstuk 5.5). Hierdie beelde 

moet by die gemeente tuisgebring word sodat gemeentelede God ook in verskillende rolle kan 

aanbid en kan ken. In die erediens moet die gemeente werklik deur die liturgie gelei word om 

byvoorbeeld vir God die Vader te ontmoet. In die erediens moet die kommunikasie geskied 

soos tussen 'n ouer en 'n kind. Die bewuswording van die liefde en aanvaarding van 'n ouer, 

die beskerming, die sorg, die omgee en die wete dat God vir altyd by hulle sal wees as die 

ewige Hemelse Vader, moet oorgedra word. Hierdie ontmoeting moet dan die pieteit he van 

die ontmoeting soos deur Jesus self beskryf in die gelykenis van die verlore seun. Wanneer 

die gemeente van die ontmoeting met God weggaan huistoe, moet die 'kuier' by hul Hemelse 

Vader gemoedsrus en moed bring. S6 moet God ook deur ander beelde aan die gemeente 

voorgestel word, of nog meer, moet die liturgie die gemeente begelei om God in al die 

moontlike gestaltes te ontmoet. Dit is uit hierdie ontmoetings waar die motivering en liefde 

sal voortvloei om dan 'n lewe van Koninkryksgehalte te lewe. Die gebruik van die kerklike 

jaar kan hierin help. 

In hierdie enkele aspek van die spiritualiteit le die sleutel tot die ander hulpmiddels of 

metodes wat kan help met die vorming van 'n dieper, passievolle spiritualiteit. 

CoramDeo 

Daar sal altyd besef moet word dat 'n lewe voor God nooit onafhanklik van God geleef kan 

word nie. Die motivering en die krag om voor God te lewe kom van God self af. Deur Sy 

Gees word die vrug van die Gees sigbaar, maar daar moet ook die begeerte wees om 'n nuwe 

lewe voor God te leef, wat as getuienis vir die wereld kan <lien. 

Die behoefte aan 'n opregte moraliteit is 'n saak van ems en raak die legitimiteit van die kerk 

ten diepste. Veral as mens kyk na die verval van die kerk in byvoorbeeld Engeland en die rol 

wat die valsheid en swak moraliteit daarin gespeel het. 'n Passievolle spiritualiteit sal moet 

uitmond in die volgende eienskappe van 'n lewe voor God: 
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• Ootmoed as die nederige bewustheid van die grootheid van God wat ons nodig het 

om sinvol te lewe. 

• Verwondering vir God se sorg en lief de vir ons. 

• Opregtheid as 'n lewenshouding om oop voor God en voor mense te lewe. 

• Die kombinasie van innerlike gesag en 'n leerbare gees. Die innerlike gesag om 

in die Naam van Jesus te kan getuig. 'n Leerbare gees wat onder andere 

gekenmerk word deur nederigheid, luister en stilte teenoor te veel woorde 

(Burger 1995:85). 

• Vanselfsprekend ook die vrug van die Gees soos vervat in Galasiers 5:22: liefde, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid 

en selfbeheersing. Waar die Heilige Gees werk en toegelaat word om te werk, kan 

die vrug nie weggesteek word nie. 

Enkele hulpmiddele 

Die Heilige Gees moet eerste genoem word. Die Ned Geref Kerk se liturgie sal meer moet 

ruimte laat vir die werking van die Gees. Muller (1988:4) praat van die erediens as die fees 

van die Gees. In Efesiers 5: 18 skryf Paulus: 

Moet julle nie aan drank te buite gaan nie ... , Nee laat die Gees julle vervul en 

sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle 

hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam 

van ons Here Jesus Christus. 

Die Gees sal meer bewustelik in die erediens teenwoordig moet wees as net die groet in die 

Naam van die Vader, die Seun en die Gees en die inroep van die Gees by die epiklesegebed. 

Die gemeente sal moet leer dat God groot dinge kan doen - deur Sy Gees wat leiding, 

kreatiwiteit en lewe gee. Daar sal die geleentheid moet wees om met die Gees vervul te word, 

keer op keer. Eensydige oorbeklemtoning en emosionele opsweping is nie nodig nie, maar 

meer sal gedoen moet word, altyd in die lig van die Skrif. Hier kan verwys word na die 

vierde kwadrant in die spiritualiteitsdiagram (kyk figuur 12). Vir die Ned Geref Kerk le een 

van die grootste uitdagings juis hierin. 

Ge bed 

In die definisie van spiritualiteit staan gebed sentraal. Wainwright (1986:592) beskryf 

spiritualiteit as die kombinasie van gebed en lewe. In die behoefte aan 'n meer passievolle 

spiritualiteit, is die ideaal om God op verskillende wyses te beleef. Die Ned Geref Kerk se 

spiritualiteit figureer nie baie sterk in die vierde kwadrant van die innerlike lewe nie (kyk 

figuur 12). Dit is juis op hierdie punt waar die gebed kan bydra tot die ontwikkeling van 'n 

dieper spiritualiteit. In die spiritualiteit van die Ned Geref Kerk is vrye gebed baie belangrik. 

Al hoe meer word gebruik gemaak van litaniee en ook uitgeskrewe gebede. Tog is die gebed 

een van die mees onderbenutte gebiede van die Ned Geref spirtualiteit. Dit sal egter vra na 'n 

ander kyk na die verhouding met God en die funksie van gebed. Dis belangrik om te besef 
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dat gebed een van die dieptepunte in die kommunikasie met God kan wees. Dis die oomblik 

waar 'God touches the self, the self touches God' (Ulanov 1986:25). Die belangrikheid van 

gebed kan nie genoeg beklemtoon word nie: 

To speak of religious experience as the basis for the confidence that leads to 

prayer is to miss the fact that very often it is prayer that leads to religious 

experience (Ulanov 1986:25). 

Dit is in gebed dat 'n dieper, meer bewuste verhouding en kontak met God bewerkstellig 

word. Die Ned Geref Kerk het in die verlede anders gepraat oor die misterie van God. Dit sal 

baie help as daar meer op 'n bewuste vlak ook oor die wonder van die menswording gedink 

sal word. Die vergader voor God en die gemeenskap met God in gebed moet iets vergestalt 

van nie net 'n gesprek met God nie, maar 'n gesprek met die Een, Lewende God wat deur 

Jesus Christus mens geword het. Die taal wat gepraat word en die houding van die gebed sal 

meer moet bydra tot die verdieping van die vlak van gebed. Hier kan veral meer geleer word 

by die Rooms-Katolieke siening van die misterie en die gebedshoudings. Asook van die 

Russiese houding waar gepraat word van 'n totale fokus op God in die gebed. Eers wanneer 

die mens met sy hele wese eerlik voor God kom staan, begin gebed om die bidder te verander 

(Ulanov 1986:27). Ackerman (1994:76) haal Paul Tillich aan in die verband: 

Words, created by and used in our conscious life, are not the essence of prayer. 

The essence of prayer is the act of God who is working in us and raises our whole 

being to Himself. 

Daar is 'n verskil tussen woorde net te uiter en die woorde werklik bedoel. Die verskil is die 

houding daaragter. Wat dan nodig is, is 'prayerfulness' wat 'n ingesteldheid van die hart is 

(Ackerman 1994:76). Die liturg wat die gemeente begelei, moet dus baie aandag gee aan die 

gebed en luister na sy hart. Dit bring ons by een van die belangrikste elemente in die skep 

van 'n passievolle spiritualiteit. 

Die liturg 

Burger (1995:87) praat van die presence wat 'n liturg moet he om 'n erediens te laat slaag. 

Dit beteken dat iemand se teenwoordigheid so is dat dit jou innooi, intrek in 'n ander wereld. 

Die liturg moet aan veral drie sake aandag gee (Burger 1995:88): 

• Die liturg moet self glo dat die erediens 'n verskilmakende ontmoeting met God 

IS. 

• Die liturg se verhouding met die gemeente is deurslaggewend. Wat nodig is, is 

wedersydse respek, liefde en vertroue. Dan alleen kan die liturg die gemeente 

begelei tot 'n dieper spiritualiteit. 

• Die liturg moet kennis he van die nuutste kommunikasieteoriee wat geld vir die 

liturgie. Nie net die preek nie, maar ook die liturgie moet baie aandag en 

voorbereiding ontvang. 
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Die belangrikheid van die liturg kan nie duidelik genoeg onderstreep word nie. Trouens, dis 

dalk die sleutel tot 'n dieper spiritualiteit in gemeentes in die nuwe eeu. 

Die gemeentebetrokkenheid 

Die gemeente moet nie net toekyk nie, maar ook betrokke wees by die ontmoeting. Sang, 

litaniee en gebedsbetrokkenheid het die saak aansienlik verbeter. Daar sal egter nog 'n groter 

betrokkenheid moet kom sodat die spiritualiteit van die gemeente en die van die liturgie groter 

wisselwerking kan he. Die nuwe kommunikasie en hermeneutiese teoriee soos uiteengesit in 

hoofstuk 1.2 bied die verantwoorde raamwerk vir groter betrokkenheid van lidmate by die 

ontwerp van die erediens. Een van die effektiefste wyses om die gemeente vroegtydig by die 

erediens te betrek, is deur 'n eredienswerkgroep wat die liturg behulpsaam kan wees met die 

beplanning en aanbied van die liturgie en die preek vir die Sondag (Buvton 1999:53). Dit kan 

as een van die grootste enkele aksies wees wat kan lei tot die daarstel van 'n passievolle 

liturgie (Schwarz & Schalk 1998:87). 

Stiltes 

As Loren Mead (1996:41) praat van die stilte as moontlike uitkoms vir sommige van die 

charismatiese spiritualiteite, is dit nie te se dat dit nie ook vir die meer tradisionele 

spiritualiteite meer kan beteken nie. Groff (1993:150) maak ook 'n saak uit vir die gebruik 

van stilte in die erediens. Soms is die stilte in sinne meer betekenisvol as die woorde. In 

spiritualiteite en liturgiee waar die Woord sentraal staan, ontbreek die stilte baie keer. 

Hier kan daar baie geleer word by die 'quaker silence'. Stilgebede en tyd vir oordenking kan 

baie bydrae tot die rustig word saam met God. 

Simbole, rituele en kuns speel ook 'n belangrike rol in die verdieping van die spiritualiteit 

(kyk hoofstuk 2.6). 

Die eis van 'n deurleefde spiritualiteit kan nie ligtelik deur die liturgie opgeneem word nie. In 

die vorming van nuwe liturgiee sal die tradisie en die Skrif moet help om te vervul aan die 

behoefte! 

5.6 Oorgangsituasies 

Die oorgangstye bied aan die kerk die moontlikheid om die noodsaaklike skuiwe te 

maak aan ans dogma, ans etas, ans strukture, ans bedienings en ans spiritualiteit. 

(Burger 1995: 18) 

Die oorgangsituasie in Suid-Afrika 

Coenie Burger gebruik die werke van Victor Turner (1967), 'n volkekundige, om die konteks 

waarin die kerk in Suid Afrika horn nou bevind, te beskryf. Ten diepste kan dit as 'n 

oorgangstyd getipeer word (Burger 1995:28). Die volgende figuur verduidelik die ontstaan en 

kragte in die tydperk. 
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SOC I ETAS 

'n "Stablele" 
samelewing 
metvaste 
struklure 

en 
formele rolle 

Werklike 
communitas-fase 

COMMUNITAS 

'n Samelewing met 
informele rolle 
en strukture. 
Mense staan 

slegs as mense 
in verhoudings 

met mekaar. 

Figuur 13(Burger1995:30) 

NUWE 
SOC I ETAS 

'n Nuwe 
samelewing 
gekleur deur 
die ervarings 

opgedoen 
in die 

communitas-fase 

Enige samelewing wat in stabiliteit verkeer, kan volgens die model 'n societas genoem word. 

Met die afbreek van die fase, wat in Suid-Afrika plaasgevind het met die val van apartheid, 

kom 'n nuwe tussentydse samelewing tot stand wat die communitas genoem word. Die 

tydperk word deur Turner die limen-tydperk genoem. Die woord beteken drempel en wil 

aandui <lat die drempel oorgesteek word en <lat daar dan 'n nuwe samelewing tot stand kom 

(Burger 1995:30). In die tydperk is daar veral die volgende vier energiepunte teenwoordig: 

• Verdiepte verhoudings - Daar is 'n verskuiwing van 'n geborgheid in strukture na 

geborgenheid in verhoudings. 

• Verdiepte spiritualiteit - Verskuiwing van verbreding van die lewe na 'n 

verdieping van die lewe. Daar word spesifiek gesoek na God as anker. 

• Kreatiewe grenservarings - Van bekend na onbekend. 

• Nuwe refleksie - Van 'n gevoel van 'nie verstaan nie' tot nuwe begrip (Burger 

1995:31). 

Hierdie energiepunte opsigself is deel van die konteks wat baie invloed op die liturgie kan 

uitoefen - veral die soeke na God wat 'n behoefte aan goeie uitbeelding van God vra, die 

vemuwende grensituasies waar gemeentelede gedwing word om grense oor te steek wat altyd 

gemaklik was en die nuwe refleksie. In die tydperk word 'n nuwe raamwerk geskep wat ook 

ruimte aan die liturgie laat om juis in die oorgangstydperk nuwe liturgiee te vorm (Burger 

1995:30). Hierdie nuwe liturgiee word dan later gevestigde patrone waarvolgens en die nuwe 

societas aanbid word. 

5. 7 Ontwikkeling in die menswetenskappe 

Omdat jy Jou denkie kan verander, 

kan jy inderdaad enigiets verander. 

(Neethling 1996: 4) 

In hierdie eeu het daar baie vooruitgang plaasgevind op die terrein van die verstaan van die 

menslike psige. As deel van die konteks word daar spesifiek op drie van die velde gefokus 

Bladsy 115 



wat spesfiek invloed op die liturgie kan he: die ontwikkeling van die heelbrein in lering, die 

fases van geloofsontwikkeling en die ken van God deur beelde. 

Die ontwikkeling van die heelbrein 

Hierdie siening werk spesifiek met die gedagte dat die sielkundige breinfunksionering op drie 

beginsels berus: die brein, die denke en die onderbewuste. Van die drie kan net die denke 

verander word. Eksponente van die benadering is veral Roger Mills en George Pransky 

(Neethling 1996:3). Neethling (1996) neem die idees verder en wys op nuwe maniere van 

leer as die heelbrein gebruik kan word. Vir die liturgie is hierdie kennis van kardinale belang, 

juis omdat die kommunikatiewe handelinge in die erediens daarop gerig is om ook te verander 

in die aangesig van hoop. Deel van die proses is die denke wat moet verander sodat die 

gelowige 'n nuwe lewe kan lei na die beeld van God (Efesiers 4: 1-8). Om egter by die punt 

uit te kom moet die gelowige kennis he van wie God is, wat Hy gedoen het en watter 

veranderinge die gelowige in Christus moet ondergaan. Jesus het onderrig oor die Koninkryk 

van die hemele met Sy tegniek om mense deur stories en deur voorbeeld te leer, gebruik te 

maak van vrees, die onlogiese [ soos op die water loop] en deur bekende beelde en be grippe te 

gebruik. Kennis van hoe die heelbrein werk kan juis die erediens 'n kommunikatiewe 

geleentheid maak wat mense vir altyd kan verander. 

Linker- en regterbreindominansie 

In 1981 het die neurochirurg Robert Sperry, die Nobelprys ontvang vir sy 'splitbrain theory'. 

Hierdie teorie wys dat die manier van mense om probleme op te los en om ander mense en 

dinge te benader, baie be!nvloed word deur die dominansie van 'n spesifieke breindeel 

(Neethling 1996:68). 

Linkerbreindominansie sluit onder andere die volgende kenmerke in: Analities, eksak, logies, 

gedetailleerd, gestruktureerd, verbaal, rasioneel, konkreet, linier, tegnies, feite-gebaseer, 

georganiseerd, beplannend, outokraties en wiskundig terwyl die regterbreindominansie die 

volgende kenmerke toon: IntuYsie, nie-liniere denke, ruimte, holisme, nie-verbaliteit, gevoel, 

musiek, ekspressiwiteit, interaksie, visualisering, insig en 'gut feeling' (Neethling 

1996:70-71). 

In die gemeente is daar beslis gemeentelede wat beide breindominansies besit. Die liturgie 

moet vir beide die breindominansies ruimte laat. Trouens, die hele kommunikatiewe 

handelingsproses kan baie meer geslaagd wees indien daar in die liturgie meer kennis geneem 

word van hoe die verskillende breindominansies leer. 

Dis duidelik dat die linkerbreindominansie beter leer deur die volgende: Formele lesse, 

handboeke, logiese argumente, duidelike uitsprake, presiese instruksies, geleentheid om die 

inligting te ontleed, goedbeplande lesinhoud, duidelike struktuur (Neethling 1996: 148). Dit 

lyk nogal of die rasionele prediking van die Ned Geref Kerk die linkerbreindominante lidmate 

goed gevoed het. 

Regterbreindominansie leer weer by geleenthede waar: interaksie teenwoordig is, beweging 

is, musiek 'n rol speel, die inhoud in verband gebring word met eie ervarings, emosies 
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aangetoon word aangaande die lesinhoud, self gedoseer word, 'n holistiese beeld gegee word 

oor wat geleer word, visuele hulpmiddels gebruik word, die inhoud in verband gebring word 

met die verlede en hede, estetika gebruik word om te eksperimenteer, nuwe konsepte 

voorgestel word en met pret geleer word (Neethling 1996:149). 

Dis natuurlik so <lat elke lidmaat ook op sy eie unieke manier kan leer. Die leerproses is net 

meer effektief as <lit sy breindominansie pas. Meer as 50% van die prediking (Nell 1996:327) 

in die Ned Geref Kerk is gemik op die linkerbreindominansie. Met die kennis van die 

regterbreindominansie moet die kerk en die liturgie beplan hoe hy die liturgie kan aanpas om 

juis die lidmate aan te spreek in die erediens. Op die oog af lyk <lit asof die Postmodemisme 

meer wil neig in die rigting van die regterbreindominante. Die geheim sal egter altyd gelee 

wees in die handhawing van balans tussen die twee dominante. In die vorming van die 

liturgie moet inderdaad kennis geneem word van die nuwe verwikkelinge. Op die manier kan 

die kerk ook meer mensvriendelik gemaak word. 

Fases van geloofsgroei 

In 1981 verskyn James Fowler se werk Stages of Faith wat gebruik maak van die werk van 

veral Piaget in die kognitiewe ontwikkeling, Kohlberg se morele stadiums, Levinson se eras 

en Erikson's se psigososiale fases van groei (Fowler 1981:113). 

Fowler (1981: 113) werk met die volgende ses fases van geloofsontwikkeling: 

• Ongedefinieerde geloof 

1. Intu'itief geprojekteerde geloof (Vroee kinderjare) 

2. Misties-letterlike geloof (Skooljare) 

3. Sinteties-konvensionele geloof (Adolessensie) 

4. Individueel-reflektiewe geloof (Jong volwassene) 

5. Verbonde geloof (Middeljare) 

6. Universele geloof 

Daar word kortliks aan elke fase aandag gegee om hierin die uitdagings vir die 

liturgievorming raak te sien. 

Ongedefinieerde geloof 

Hierdie is volgens Fowler die onmeetbare fase wat deel van die kind se babalewe uitmaak. 

Hier gaan <lit veral oor die plant van die sade van die konsepte soos vertroue, waagmoed, 

hoop en liefde. Dit sal later 'n invloed op die mens se verdere belewenis van geloof he 

(Fowler 1981:121). 

Fase 1 - Intui"tief-geprojekteerde geloof 

Die fase strek vanaf 3 jaar tot omtrent 6 jaar. Die fase is gevul met fantasie, simbole en 

nabootsing waar die kind kragtig en blywend be'invloed kan word deur voorbeelde, buie, 

aksies, stories en die sigbare geloofvan die ouers (Fowler 1981:133). In die fase ontdek hulle 
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ook om taal te gebruik om sekere items aan te dui. Kongruensie is belangrik, daarom is die 

blote aksie om kerk toe te gaan vir kinders van groot belang. Dit is hier waar die gewoonte 

bloot sin kan kry 'omdat my pa en ma ook gaan'. Aflaai by die kerk is gevaarlik afwysend. 

Dit het baie te se vir die legitimasie van die geloof (kyk hoofstuk 2.1 ). Hierdie vermoe van 

die mens om te fantaseer en in simbole te leer verloor die mens nie weer nie (Fowler 

1981: 136). Het die liturgie dit nie egter verloor nie? 

Fase 2-Misties-letterlike geloof 

Ouderdom 6-10 jaar is hier van toepassing. Dis in die fase waar intemalisering van verhale en 

konsepte begin plaasvind. Geloofskwessies, moraliteit en reels word baie letterlik opgeneem. 

Simbole word eendimensioneel gesien en word letterlik opgeneem. Dit is ook hier waar 

gekyk moet word na die belewenis van die <loop en die nagmaal, sodat die kinders dit 

eenvoudig kan verstaan. Die episodiese verstaan van die vorige fase gaan hier oor 'n meer 

liniere, verhalende konstruksie en samehang van betekenis. Die narratiewe is hier belangrik 

en kan in detail oorvertel word. Die kinders het veral die vermoe om hul in iemand anders se 

situasie in te leef. Drama kan hulle dus ook in die fase baie kragtig be!nvloed. Deur die 

drama en mistiek word 'n samehang gebou. Dis ook hiema dat die teenstelling oorbeweeg na 

fase drie (Fowler 1981:149). Dis duidelik dat drama en die narratiewe veral vir kinders 

gebruik moet word as 'n sinvolle invalshoek. Fowler (1981:136) merk op dat mense hierdie 

vermoe om verhale oor te vertel en deur verhale be!nvloed te word, nie verloor nie! Dit 

spreek op sigself boekdele vir die prediking en die liturgie. 

Fase 3 -Sinteties (gei"ntegreerde)-konvensionele (alledaagse, algemene) geloof 

Dis veral die adolessente jare wat hier ter sprake is, maar baie keer is dit juis hier waar baie 

vassteek (Fowler 1981:172). In die fase ontdek die persoon die wereld anderkant die familie. 

Geloof word dan 'n orientasiepunt te midde van skool, vriende, drukgroepe, pers, media en 

die samelewing. Die fase word gekonstrueer rondom interpersoonlike verhoudinge - 'it 

structures the ultimate environment in interpersonal terms' (Fowler 1981:172). Dit is 'n 

konformistiese krag wat ander se sienings en standpunte probeer inneem sodat dit moeilik is 

om 'n eie perspektief op die sake te hou. Die groep is dus baie belangrik in die 

waardebepaling van die self. Die persoon in die fase het 'n waardesisteem, maar is nie 

werklik bewus van die sisteem nie (Fowler 1981: 173). In die fase kan veral twee sake 

verkeerd loop, naamlik: Die verwagtings en evaluering van ander kan sterk ge!ntemaliseer 

word sodat 'n eie oordeelsvermoe verder in die lewe kan ontbreek. Tweedens kan 

interpersoonlike teleurstellings daartoe lei dat geen mens of selfs God vertrou kan word nie 

(Fowler 1981:173,). Volgens Fowler (1981:173) vind verplasing uit die fase na 'n ander plaas 

deur afbreekpunte in die persoon se lewe: veranderde sienings van leiers, verandering van 

tradisies of gewoontes, ondervindings wat die standaard sienings uitdaag en botsings met 

bekende sieninge of persone of selfs gesagsinstansies. 

In 'n verhouding met die jongmense moet besef word dat hierdie fase uiters belangrik is vir 

geloofsvorming, maar net so belangrik dat lidmate ook daaruit sal beweeg ook. Daarom is dit 

belangrik om 'n verhouding met die tieners te he en hul wereld te verstaan, maar ook om hul 
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te begelei uit die fase. Die liturgie moet dus egter altyd 'n aanspreekbaarheid he, om juis ook 

die lewende kommunikasie met God te beklemtoon. Dit opsigself kan aanleiding gee tot 'n 

soort afbreekpunt. In die prediking en liturgie moet lidmate se konsepte van God uitgedaag 

en reggestel word - sonder om te skok, maar beslis met begeleiding. 

Pase 4 - Individueel-reflektiewe geloof 

Die oorgang van fase drie na fase vier is soms pynlik, maar is noodsaaklik vir verdere 

verantwoordelike optrede in die persoon se lewe wat betref die lewe, huwelik, houdings, 

leefstyl en verbintenisse (Fowler 1981:182). Die oorgang vind vir baie eers plaas in die 

dertiger en veertiger jare. Die oorgang gaan met sekere spanning gepaard: individualiteit 

versus groeplidmaatskap [verstaan en deel wees van 'n groter groep], subjektiwiteit versus 

objektiwiteit en selfrefleksie, selfvervulling versus daar wees vir ander, die verbintenis tot die 

relatiewe versus die verbintenis tot die absolute (Fowler 1981:182). 

Ontwikkeling vind plaas op twee vlakke: die self en die wereldsiening. Die self beweeg van 

gedefinieer word deur ander, na 'n selfverstaan in terme van van die wereld. Die mate waarin 

daar geslaag word om van fases te verskuif, hang baie af van die karakter en die oortuigings 

waamatoe dan beweeg word, want dis 'n beweeg van een fase na 'n ander, meer filosofies, 

meer ge'iintegreerd (Fowler 1981:178). Interessant in die fase is die krag van simboliek. 

Simbole het steeds inherente krag, maar solank die simbool nog 'n legitieme betekenis het 

(Fowler 1981:180). 'n Simbool kan sy krag verloor wanneer daar besef word dat dit net 'n 

simbool of 'n ritueel is soos in alle ander godsdienste (Fowler 1981: 181 ). 

Die krag van die fase le volgens Fowler (1981:182) om te kyk na die self en die wereld 

(ideologie). Daar bestaan egter ook gevare in die oorbeklemtoning van die eie vermoe om te 

reflekteer en ander te oordeel net ten opsigte van die eie wereldbeeld (Fowler 1981:183). Die 

oorgang na die volgende fase gaan gepaard met innerlike stemme wat teenstellende sake 

aanraak. 

Die wins van die fase is uit die aard van die saak die eie geloof wat ontstaan. Hier het die 

liturgie 'n rol te speel om met die regte kennis te help met die vestiging van 'n gesonde 

Godsbeeld en spiritualiteit. Robbins (1990:59) stel s6 'n eie geloof as sy ideaal vir 

dissipelskap. Die gebruik van simbole en 'n erediens wat aktueel is kan hier help in die fase. 

Pase 5 - Verbonde geloof 

Fowler ( 1981: 184) beskou hierdie fase van geloofsontwikkeling as kompleks. Hierdie fase 

word meestal bereik in die middeljare (Fowler 1981: 198). 

Die ontwikkeling van die fase kan as volg beskryfword (Fowler 1981:185): 

• Looking at a field of flowers simultaneously through a microscope and a wide

angle lens. 

• Discovering that someone who shares your identity also writes cheques, makes 

deposits and stops payments on your cheque account. 

Bladsy 119 



• Discovering that your parents are remarkable people not just because they are 

one's parents. 

Verbonde geloof behels die integrasie van die self en die uitkyk op die lewe wat onderdruk 

was in die vorige fase ter wille van die selfversekerdheid (Fowler 1981: 197). Waar die vorige 

fase die onbewuste kon agterlaat, kom dit hier aan die woord (Fowler 1981: 186). In die fase 

moet die verlede deurgewerk word vir nuwe verstaan. Die deugde, vrese en ideale word hier 

deurgewerk en hergedefinieerd (Fowler 1981:198). Simbole en rituele word in die fase nuut 

ontdek en herwaardeer en daar 'n nuwe openheid vir antler en hul sienings. Dit laat verder 'n 

nuwe openheid vir nuwe religieuse belewenisse. Die krag in die fase le daarin dat die persoon 

besef dat hy in sy eie groep 'n krag kan wees, maar besef ook terselfdertyd die tekortkominge 

van sy eie groep en tydgenote. Die gevaar sou le in 'n onttrekking en teleurstelling in die 

werklikheid (Fowler 1981:198). Dis juis die lidmate in die fase wat vemuwings beter behoort 

te kan hanteer. Dis hierdie lidmate wat in 'n eredienswerksgroep baie kan beteken met 'n 

nugtere uitkyk en insigte. 

Fase 6 - Universele geloof 

Fowler (1981:200) beskou die fase as baie raar. Persone wat die fase bereik is mense wat 

deur die Gees 'n rol in die gemeenskap kon speel. Hulle kan bo die strukture wat deur mense 

daargestel is, uitstyg. Hulle sterf baiekeer juis aan die hande van die wat hulle probeer help. 

Fowler (1981:201) noem die volgende as eksponente van die fase in die algemeen: Martin 

Luther King junior, Moeder Teresa van Kalkutta, Gandhi, Dag Hammarskjold, Dietrich 

Bonhoeffer, Abraham Herchel en ook Thomas Merton. Hierdie genoemde persone het almal 

die huidige samelewingsisteme bevraagteken en altematiewe probeer aantoon, maar by almal 

was die onderdanige, nederige karakter van diens vir 'n saak (Fowler 1981:203). 

In die vorming van die universele geloof, is die idee van die Koninkryk van die Remele 

sentraal. In die konsep leun Fowler sterk op die Niebuhr definisie van radikale monotei"sme 

(Fowler 1981:204). Daaronder word verstaan 'n geloofsverhouding met die Een God in totale 

afhanklikheid en vertroue. 

Gedurigdeur is dit dan besig om ons alledaagse lewenstrukture en sienings te transformeer, 

nie relatiefnie, maar in lyn met die Koninkryk van God (Fowler 1981:205). 

Die vraag ontstaan natuurlik of die gewone lidmaat ook die fase kan bereik. Daar moet besef 

word dat die fases saamloop met die gewone fases van lewe. Die kerk en die liturgie moet 

met die kennis die lidmate begelei in die proses van volwassewording, sodat daar ten beste 

ontwikkel kan word. In elke fase word God wel beleef in die spesifieke fase-terme soos 

uiteengesit en dis nie verkeerd nie veral die eerste drie fases. Die grootste gemene deler is 

natuurlik die simbole wat deurentyd 'praat'. Die liturgie moet hiervan kennis neem en die 

simbole met respek en pieteit hanteer. Lidmate lees die simbole in die verskillende fases soos 

'n teks (kyk hoofstuk 1.2). 'n Kerk wat getrou is aan sy roeping en eg omgaan met die rituele, 

simbole en vrae, kan begelei. Die Koninkryk moet deurentyd duidelik en helder verkondig 

word sodat die oorbeweeg van die een fase na die antler spontaan plaasvind. Die leraar se 

inkamasie van Christus en die van ouers help om die antler in die proses te begelei. 
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Godsbeelde 

In 'n ondersoek toon Van der Venn et al (1997:856) aan dat jongmense in Suid-Afrika 

verkillende beelde van God nahou. Die beelde van God word geneem uit die natuur, uit die 

kunste, uit die Bybel, vanuit hul wandel met God en is te sien in die lief de tussen mense. 

Louw (1997:74) kombineer die metaforiese verstaansmodel van McFague en die empiriese 

ervaringsmodel van Van der Ven om 'n nuwe metaforiese verstaansmodel van God daar te 

stel. Ervaring van God is die aanduiding van 'n meer omvattende bewuswording van God in 

ons leefwereld. Die model werk met die vier metaforiese modelle vir die verstaan van God: 

(Louw 1997: 75). 

Die model werk met die vier metaforiese modelle vir die verstaan van God: 

Metafoor 

Prinsiepe 

Hoedanigheid 
I Styl 

Menslike 
Lydenservaring 

en Godsverstaan 

Psigo-fisiese 
invloed 

Monargies 
Koning 
Regter 

I 
Gesag 

I 

Almag 

I 
Apatie 

Vergelding 
Beskikking 

Straf 

I 

Skuld-
bewussyn 

GOD 
METAFOOR 

Familie Vriendskap 
Ouer Vriend 

Vader/Moeder Bondgenoot 
Vertroueling 

I I 
Sorg "Verbonding" 

Persoonlik 
Geliefde 
Minnaar 

I 
Bevryding 

Hulp Kommunikasie Onvoorwaardelike 

I I I 

Ontferming Trou Versoening 
Genade 

I I I 
Di ens 

Pedagogies Solidariteit Plaasvervanging 
Empatie ldentif ikasie Offervaardige 

medelye 

I I I 
Verantwoorde- Dankbaarheid 

Ondersteuning likheid (eties) Vreugde 
'Commitment' Hoop 

Figuur 14 

Die belangrikheid van die beeld van God in die erediens is reeds uitgewys (kyk 

hoofstuk 2.4). In die erediens moet die fokus op God val. Die metafore kan die gemeente 

help om in die kommunikasiesituasie vir God beter te verstaan u makliker met Hom te 

kommunikeer. 

In hoofstuk 7 sal spesifiek aandag gegee word aan die vorming van nuwe liturgiee wanneer 

die drie-bronneteorie verder geraadpleeg word in die vormingsproses. 
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HOOFSTUK 6 

ENERGIEBRONNE VAN LITURGIEVORMING 

IN AKSIE BINNE GEMEENTES 

In die hoofstuk word gekyk na die liturgiee van 12 gemeentes in Engeland en in Suid-Afrika. 

In die ondersoek is telkens gekyk op watter wyse die bronne geraadpleeg is in die 

liturgievorming. Detail van liturgiee wat gevind word, kan weer gebruik word in die 

vormingsproses van die nuwe liturgiee. 

6.1 Gemeentes onder die vergrootglas 

'n Groot deel van die studie is onder gemeentes in Engeland gedoen wat die dimensie van 'n 

erg versekulariseerde situasie bygebring het. Agt van die twaalf gemeentes wat bestudeer is, 

is in Basingstoke in Engeland gelee. Die ander een is in London een in Skotland en twee in 

Stellenbosch, Suid-Afrika.. Die doel van die navorsing was om te kyk hoe 'gewone' 

gemeentes die liturgie hanteer om s6 te sien watter bronne geraadpleeg word in die 

liturgievormingsproses en om verder te leer wat gedoen kan word en nie gedoen meet word 

me. 

Basingstoke is bloot gekies omdat ons die tydperk van die studie daar gebly het. Basingstoke 

is gelee in die Suidelike deel van Engeland naby Winchester en is tans een van die 

ekonomiese groeipunte in Engeland. Die populasie van die stad is sowat 148 400 

(Basingstoke & Deane 1999: 13). Basingstoke is in Engelse terme 'n jong stad. Alhoewel sy 

oorsprong terugloop na voor die Romeinse tyd, lyk dit of die dorpie bestaan het vanaf die 

elf de eeu. In 1086 word melding gemaak van die mark in Basingstoke in een van Domesday 

se boeke. In 1227 ontvang die dorp 'n charter van Koning Henry III. Die Holy Ghost Chapel 

is gebou in 1208. Die is intussen afgebreek. In 1348 het die Swart Dood 'n kwart van die 

dorp uitgewis. In die veertiende eeu is die parish church gebou en die dorp het lewe begin 

toon met die wolbedryf in volle swang. Met die koms van die spoorwee en die Basingstoke 

Kanaal het die dorp 'n nuwe lewe gekry (Thomson 1998:2). 

Die gemeentes wat besoek is, is die volgende: 

Anglikaanse Kerk 

~ St Michael's Church, Basingstoke 

~ St Thomas of Canterbury, Worting 

~ Christ Church, Chineham 

Rooms-Katolieke Kerk 

~ The Holy Ghost Parish 

Metodiste Kerk 

~ Trinity Church Sarum Hill 
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Verenigde Hervormde kerk 

~ United Reformed Church Lodon Street 

Assemblies of God 

~ Wessex Christian Fellowship 

Kwakers Basingstoke 

Kensington Temple London 

Church of Scotland Cleist 

~ Cleist Church 

Nederduitse Gereformeerde Kerk (Broedplaatsen) 

~ Ned GerefKerk Stellenbosch Studentegemeente - Eucharistie-diens 

~ Ned GerefKerk Stellenbosch-Kruisgemeente 

Die studie beperk horn by hierdie voorbeelde. Die versoeking was daar om verder ook in die 

Afrika-konteks eredienste te ondersoek, maar ek oordeel dat dit op sigself 'n nuwe studie sou 

verg. Dit is verder ook 'nope vraag of die Afrika-erediens ooit 'n invloed sal uitoefen in die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk se liturgie. In die eenheidsdenke word daar tans ruimte 

gelaat vir eie identiteite. 

6.2 Anglikaanse kerk 

In die studie word veral aan drie Anglikaanse gemeentes se liturgie aandag gee - St Thomas 

of Canterbury, Worting (Basingstoke), die St Michael Basingstoke en ook Christ Church 

Basingstoke. Omdat daar binne die Anglikaanse kerk soveel verskillende spiritualiteite en 

tradisies teenwoordig is, is dit eintlik drie verskillende kerke, alhoewel van een denominasie. 

Ontstaan van die Anglikaanse kerk 

Die Anglikaanse (die woord beteken Engels) kerk word gesien as een van die Protestantse 

kerke, grootliks omdat dit ook in protes uit die Rooms-Katolieke kerk ontstaan het, maar ook 

oor die geloofstradisies van die kerk. Dit is egter meer 'n kerk tussen die twee tradisies van 

die ontstaanspektrum. So is dit n6g Rooms n6g Hervormd, maar iets tussenin (Bunting 

1996:18). 

Die Christendom het na Engeland gekom saam met die Romeinse soldate in die vierde eeu. 

Toe die Romeine uitgedryf is, is die Christendom omtrent uitgewis. Die geloof het toe veral 

in die eilande bly voortbestaan as die Keltiese kerk. In 663nC word aangesluit by die Roomse 

Kerk (Bunting 1996:69). 

Die voorloop van die Reformasie het sy spore in die dertiende eeu gehad, toe daar 'n sterk 

anti-pouslike gevoel geheers het. Onder Wycliff het 'n sterk evangeliese protesbeging 

ontstaan. Dit is versterk deur Luther se geskrifte in die sestiende eeu. Die Reformasie was 

ook eers Luthers georienteerd totdat die beweging eintlik oorgeneem is deur politici. Die 

Anglikaanse kerk het sy onstaan gehad toe Koning Henry VIII homself in 1534 self as hoof 
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oor die Kerk van Engeland geproklameer het. Die redes was nie geloofsoortuigings soos in 

die ander Protestantse bewegings nie, maar eerder persoonlike redes as gevolg van sy 

egskeiding met Koningin Catherina. Die koning het verder gegaan en daarna die Pous se 

invloed in Engeland vemietig en alle kloosters verban (Atkinson 1977:386). 

Thomas Cranmer (1489-1556) was die eerste Aartsbiskop van Canterbury en het kontak met 

Luther gehad. Hy sou die leidende bydrae maak om die beginsels van die Reformasie in die 

kerk van Engeland in te dra. Onder sy geskrifte is onder andere The Litany of 1545, twee 

gebede boeke, Reformation of Church Law, Homilies en die Institution of a Christian man 

(Atkinson 1977b:391). Cranmer is veral bemvloed deur die gedagtes van die vroeere 

kerkvaders, die Skrif en die konteks (Bunting 1996:93). Hy is aangehelp deur Nicholas 

Ridley en die prediker, Hugh Latimer. Die volgende Europese Hervormers het ook 'n bydrae 

gemaak: Martin Bucer van Straatsburg, Peter Martyr van Italie en ook John a Lasco van Pole 

wat almal later Professore aan Oxford en Cambridge geword het (Atkinson 1977:386). 

Cranmer het redelike sterk riglyne gegee. In die negentiende eeu het die herlewing van die 

Middeleeuse liturgiee veral 'n indruk op die Anglikaanse liturgie gemaak sodat daar weer met 

weeklikse tafeldiens begin is. Die gebruik het die kerk se liturgie verder gevorm veral onder 

die invloed van die Oxford beweging (Rennell 1978:530). In 1970 het daar redelike speling 

gekom in die liturgie van die kerk (Bunting 1996:96). 

Vandag bestaan die Anglikaanse kerk in baie lande as gevolg van die Britse oorheersing deur 

die eeue. Daar is egter verskillende spiritualiteite in die kerk. Mens sou dit as volg kon 

voorstel (Turnbull 1999): 

Evangellese Alllansle 

···-·········-··· . 
lbtollek lllleraal 

lon-koaformlste Charlsmatles 

Figuur 15 

Van die Charismatiese groepe behoort aan die Evangeliese Alliansie, maar nie almal nie. Ook 

nie al die Evangeliese predikante behoort aan die Alliansie nie. Die skeidings is ook nie altyd 

baie duidelik nie. Bunting (1996:82) verduidelik <lat die Anglikaanse kerk verskillende 

aanbiddingstyle huisves, maar <lat al die kerke dieselfde verstaan en benadering ten opsigte 

van aanbidding het, naamlik: <lat <lit ' n korporatiewe aktiwiteit is; <lat in aanbidding ' n 

ontmoeting met God plaasvind en die mensheid ook gedenk word. Dit is juis deur aanbidding 

<lat die mens getransformeer kan word. Aanbiddingstyle word veral aangepas in verskillende 

sosiale omstandighede as deel van die konteks waarin die aanbidding plaasvind (Bunting 

1996: 88). Die belangrike elemente waardeur dit plaasvind is gebed, Skrif en die sakramente. 
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6.3 St Michael's Church 
Basingstoke 

Church of England 

Geskiedenis van die gemeente 

Die kerkgebou dateer uit 1464. In 1840 het die kerkgebou vemuwings ondergaan wat vandag 

nog sigbaar is. Die gemeente het tans 250 lidmate. Die gemeente is deel van 'n 

'teamministry' wat uit altesaam 5 gemeentes bestaan. 

Die kerkgebou self is die Moederkerk in Basingstoke en <lien ook as aanbiddingsplek en 'n 

geestelike orientasiepunt vir baie mense in Basingstoke (Welsch 1999). Met Lady Diana se 

dood byvoorbeeld, het honderde inwoners die kerk besoek. Daar is toe ook 'n <liens gehou en 

die kerk is heeldag oop vir aanbidding. 

Die spiritualiteit van die gemeente kan getipeer word as tradisioneel en volgens die Van 

Rensburgskema (kyk figuur 12 by hoofstuk 5.4) meer rasioneel (KD) en moralisties (AD) 

(Welsch 1999). Die liturgie ondersteun ook die spiritualiteit. Die drie eredienste dui duidelik 

ook daarop. Die 09:00 <liens is 'n Eucharistie-diens sonder sang en elke Sondag dieselfde 

(soos St Thomas of Canterbury, kyk hoofstuk 6.4). Die 10:30 <liens is self eg Anglikaans en 

volgens die handboek. Die aanddiens is net 'n Eveningsong met min Skrifbediening. 

Ruimte 

Die kerk word binne gegaan deur een sydeur. Die voorportaal is vol uitstallings en boeke. 

Deur glasdeure verkry mens ingang na die kerkruimte, waar grys mure van klip mens begroet. 

Die houtbanke is oud en ver van mekaar om ruimte te laat vir die knielbanke. Groot pilare 

staan in die kerk wat die syboe vashou. Die kerkruimte is groot en kan ongeveer 400 mense 

huisves. Voor die middel van die kerk, staan die altaar op 'n verhoogde liturgiese ruimte. 

Die preekstoel is aan die linkerkant en die orrel aan die regterkant. Agter die nagmaalstafel is 

'n boog en bo-aan die boog hang 'n bronsbeeld van Christus deur Peter Ball. 

V erloop van die diens 

Die ontvangs is hartlik en die liturgieboek en gesangeboek word ontvang. 

1. Orrel speel rustig voordat die Introi'tus plaasvind. Die koor kom ingestap met die 

kruis en die liturg agtema. Die koor en die liturg dra togas. 

2. Drumpelgebed. 

3. Groet aan die gemeente: The Lord be with you, waarop gemeente antwoord: 

And also with you. 

4. Koor sing halleluja. 

5. Eerste lesing uit Handelinge - deur 'n lidmaat. 

6. Tweede lesing uit 1 Petrus 1 - deur lidmaat. 

7. Himne. 
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8. Evangelie-lesing deur die liturg - Johannes 20: 19. Die gemeente staan vir die 

lesing. 

9. Geen preek- die prediker het siek geword! 

10. Himne. 

11. Geloofsbelydenis - Die belydenis van Nicea word hardop saam gedoen. 

12. Gebed - Volgens die formulierboek. Voorbidding vir verskeie sake. Die 

gemeente antwoord telkens met hear our prayers (lidmate kniel vir die gebede en 

skuldbelydenis ). 

13. Skuldbelydenis - Eers die aankondiging dat Jesus gekom het om sondes weg te 

neem, dan volg 'n gesamentlike skuldbelydenis uit die formulierboek. Die 

president (die benaming vir die liturg of voorganger volgens die formulierboek) 

doen die vryspraak. 

14. Vredesgroet aan mekaar- Die president gee ook hand vir gemeentelede naby aan 

horn. 

15. Eucharis- Die tekens word voorberei en tekens word opgedra. Lidmate gaan 

vorentoe en kniel op die knielbanke voor by tafel. Hulle ontvang eers die brood 

die dan wyn. Die president bedien die brood en 'n ouderling die wyn met die 

woorde onderskeidelik: The body of Christ en The blood of Christ. 

16. Koor sing Cantate Domine terwyl nagmaal bedien word. 

17. Gemeentesang. 

18. Gebed- Volgens die formulierboek word hardop saam gedoen. 

Almighty God 

We thank you for feeding us 

With the body of your Son 

Jesus Christ 

Through him we offer you our souls and bodies 

To be a living sacrifice 

Send us out 

In the power of your Spirit 

To live and to work 

To your praise and glory. Amen 

Die liturg beweeg eerste na buite terwyl die koor volg. Hy groet almal met 'n handdruk by 

die deur. 

Evaluering 

Dit is verstommend dat daar 'n diens kan wees sonder 'n preek! In die gesprek met die leraar 

wat moes preek, Philip Welsch, erken hy dat die gemeente nie 'n sterk tradisie van prediking 

het nie. Selfs die opleiding is nie daarop gerig nie. Dit is een van die leemtes waaraan aandag 
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gegee rnoet word (Welsch 1999). 'n Mens verlaat steeds die diens met 'n gevoel van 

versterking. Dit word veral bewerkstellig deur die weldeurdagte gebede en die deelnarne aan 

die nagrnaal. Die liturgie was steeds in staat om mens na 'n ontrnoeting met God te lei. Die 

liturg se pieteit was goed. Die instellingswoorde is deur die liturg gesing wat 'n bepaalde 

estetiese element verskaf. 'n Mens kry die gevoel van gewydheid. Tog is die diens baie 

formeel en selfs koud. Dit voel of die erediens voor mens afspeel. Die koorsang is egter baie 

rnooi en verskaf atrnosfeer. Die aktiewe betrokkenheid by die nagrnaal, deur vorentoe te 

beweeg om die tekens te ontvang, is positief beleef. 

Liturgievorming 

Vir Welsch (1999) is die energiebronne agter die liturgie die tradisie van die kerk en die 

gemeente. Vir horn is die Skrif reeds teenwoordig in die tradisie en word daar nie verder 

krities gedink nie. Die Skrifgedeelte word deur die RCL voorgeskryf. Die kerklike jaar het 

'n invloed op die liturgie, rnaar nie die Skrifgedeelte nie. Hyself sal slegs aan die inhoud 

verander, rnaar ook selde. Hy besef egter dat dit die aanspreekbaarheid verminder. Musiek 

kies hyself in konsultasie met die rnusiekdirekteur. Die koor bestaan uit 20 lidrnate en het 'n 

belangrike funksie in die erediens. 

Alhoewel die gerneente nie 'n sterk sendingorientering het nie, word daar baie gedoen in 

Basingstoke self. Begrafnisse en troues word weekliks gehou van rnense wat nie lidrnate is 

nie. Dope vind ook op die dieselfde wyse plaas! Vir Welsch (1999) is dit 'n rnanier om 

buitekerklikes weer in kontak met die kerk te bring. Die kerk word ook baie gebruik in 

skooldienste en serernoniele dienste. 

Dit is duidelik dat die afwesigheid van die kragtige werking van die energiesirkels, ten dele 

verantwoordelik is vir die kragteloosheid van die gerneente. Ander redes sal te doen he met 

die identiteit, visie, dinarniek en strukture van die gerneente. Die tradisie oorheers die 

vorming van die liturgie te veel. Dit veroorsaak dat die Skrif nie 'n vitale uitwerking op die 

prediking en daarorn ook nie in die vorming van die liturgie het nie. In ander Anglikaanse 

kerke soos byvoorbeeld Christ Church (kyk hoofstuk 6.5), waar die Skrif 'n groter rol speel 

in die prediking, is die liturgie ook rneer dialogies ingestel. Die konteks van Engeland met sy 

Godloosheid word ook nie baie goed verreken nie, daarorn dat die liturgie nie 'vriendelik' is 

nie en nie vreerndes van buite innooi nie. 

Winspunte 

Die houding van die liturg, die gebruik van die liggarne van die lidrnate in gebed deur te kniel, 

die vorentoe beweeg vir die nagrnaal en die litaniee wat gebruik word, is alrnal winspunte wat 

help om 'n nuwe belewenis van die kornrnunikasie met God te beleef. Die koor wat sing skep 

atrnosfeer en bring die estetiese as krag by. Die voorbidding, wat baie persoonlik geskied, is 

een van die groot winspunte. Die betrokkenheid van lidrnate in die erediens deur die 

waameern van sekere liturgiese funksies is 'n groot winspunt. 
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6.4 St Thomas of Canterbury, Worting 
Basingstoke 

Church of England 

Geskiedenis van gemeente en liturgie 

Die gemeente was die oorspronklike parish-church van die Worting village. Daar is tans 152 

lidmate in die gemeente. Die gemeente word bedien deur twee leraars. 

Die visie van die gemeente lei: Knowing Jesus as the Lord - Making Hom known as Saviour. 

Die spiritualiteit van die gemeente is hoofsaaklik Evangelies (MacGregor 1999). Van die 

liturgiese aktiwiteite wil soms 'n meer tradisionele karakter he, veral die 09:00 <liens. Die 

10:30 <liens het meer 'n Evangeliese karakter. 

Die beeld van God wat die gemeente het, wissel tussen al vier die beelde (kyk hoofstuk 3.5). 

Die Skrifgedeelte van die dag bepaal ook in 'n mate watter beeld aan die gemeente voorgehou 

word (MacGregor 1999). Volgens die Van Rensburgskema (kyk figuur 12) kan die gemeente 

getipeer word as meer persoonlike vemuwing (KH) met klem op die rasionele (KD) 

(MacGregor 1999). 

Die gemeente het drie eredienste op 'n Sondag. Die 09:00 <liens is Holy Communion, die 

10:30 is 'n familiediens en om 06:30 is daar 'n aanddiens. Ongeveer 80-100 lidmate woon al 

die dienste by. Omtrent 40 lidmate per <liens (MacGregor 1999). 

Die oggenddiens van 09:00 is bygewoon. Die <liens is altyd dieselfde met die liturgie uit die 

Prayer Book en dis dieselfde lidmate wat meestal die <liens bywoon. Lidmate kies gewoonlik 

een <liens wat hulle gewoonlik bywoon. Die rede hoekom hulle die 09:00 <liens bywoon, is 

omdat dit baie tradisioneel is, altyd dieselfde en omtrent altyd ewe lank. Die geborgenheid is 

vir hulle belangrik (MacGregor 1999:G). Die liturg en prediker by die geleentheid was rev 

Alan McGregor. 

Ruimte 

Die kerkie is van klip gebou en vertoon pragtig van buitekant. Daar is grafstene om die kerk 

wat jou verwelkom. Die ingangsportaal is vriendelik. Die liturgiese ruimte is een vertrek. 

Dis 'n lang ruimte waarin die banke tot driekwart in die ruimte staan. Die kerk vemou met 

die altaartafel en voor die altaar die rye banke vir die koor. Dit maak <lat die altaartafel ver 

verwyder is van die gemeente. Daar staan twee preekstoele aan die linkerkant van die ruimte 

voor die altaarruimte, een hoog en die ander laag. Langs die preekstoel hang 'n banier met 

die Heilige Gees simbool op. Die banke het deure aan en die knielkussings mooi met 

gebreide oortreksels. Die glasvenster agter die altaartafel is baie duidelik met die son wat 

daarop skyn. Die kerk kan omtrent 'n 100 persone huisves. 

Verloop van die diens 

Die ontvangs is vriendelik en jy ontvang 'n Bybel en liturgieboek (The Book of Common 

Prayer 1962). Die <liens staan bekend as 'n stil diens en daar word nie gesing in die <liens nie. 

Die liturgie verloop as volg (die liturgiese handelinge word deur die liturg aangekondig): 
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1. Verwelkoming. 

2. Oproep om aanbidding wat basies 'n weergawe van die Onse Vadergebed is. 

3. Die Tien Gebooie volg in litanie-styl waar die liturg lees en die gemeente 

antwoord en verbind hulself. 

4. Gebed - Onder andere vir die Koningin, die kerk en die volk. 

5. Lesing uit die briewe volgens die RCL - dit word gedoen deur een van die 
lidmate. 

6. Lesing uit die Evangelie, Matteus 15 - gemeente staan vir die lesing wat deur die 

liturg gedoen word. 

7. Geloofsbelydenis- Word saam hardop gedoen. 

8. Preek - Homiletiese nadenke oor die opneem van die kruis en die afle van die 

self. Die oorspronklike betekenis is dat jy jou losmaak van jouself en vas aan 

God! Die preek gaan voort met die gevolge van die optrede om beloon te word 

om by Jesus te wees - eendag en nou! Die preek eindig met 'n appel. (Die eerste 

deel van die <liens duur ongeveer 25 minute.) 

9. Nadenkgebed - Die gebed word begelei deur die liturg. Dit loop uit op stilte 

sodat die erediensgangers vir spesifieke gedeeltes in die preek hulself kan bid. 

10. Tafeldiens - Die liturg beweeg na die altaartafel en twee lidmate bring die 

elemente. 

11. Voorbidding - Spesifieke gebede vir die kerk en ook persoonlike gebede vir 

lidmate se behoeftes. 

12. Skuldbelydenis - Die liturg lees die oproep om skuldbelydenis en die gemeente 

doen saam knielend belydenis van hul skuld soos voorgeskryf. 

13. Vryspraak - Dit geskied deur middel van 'n litanie waarop die lofprysing saam 

hardop gelees word. 

14. Instellingsverduideliking volgens die Prayer Book terwyl eers die brood na bo 

gehou word en dan die wyn. 

15. Gebruik van die nagmaal - Die lidmate gaan vorentoe en die liturg bedien die 

brood. Terwyl hy die nagmaal bedien se hy: The body of our Lord Jesus Christ, 

which was given for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Take 

and eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on Him in thy 

heart by faith with thanksgiving. 'n Diaken deel die beker uit met die woorde: 

The blood of our Lord Jesus Christ which was shed for thee, preserve thy body 

and soul unto everlasting life. Drink this in remembrance that Christ's Blood 

was shed for thee, and be thankful. 

16. Onse Vadergebed - Almal se hardop saam. 
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17. Gebed - deur die liturg. 

18. Lofprysing word saam met die liturg hardop gedoen. 

19. Seen word uitgespreek deur die liturg met hande na die kant uitgesprei. 

Die liturg beweeg na buite en groet die gemeente. 

Evaluering van die erediens 

Daar was 40 lidmate teenwoordig by die erediens. Die diens vervul in die gemeentelewe 'n 

spesifieke funksie. Gemeentelede woon spesifiek die erediens by om redes wat wissel van 

tradisie tot gemak (McGregor 1999). Die sang word gemis, maar het weer 'n ander aanspraak 

omdat die lof in woord gebring word, presies soos mense dit persoonlik doen. Die liturgie is 

met pieteit aangebied. Indien die inhoud van die gebede nie afgewissel word nie, kan die 

diens maklik in 'n totale ritueel verval. Aan die ander kant hied die bekende juis die meer 

geborgenheid. Die diens is s6 uitgewerk en word s6 aangebied dat dit 'n estetiese mooiheid 

inhou. 

Die prediking was kort ( omtrent 7 minute), maar sin vol. Die vorentoe-stap in die 

Anglikaanse en Rooms-Katolieke kerke bevestig diemens se verbintenis om deel te he aan die 

liggaam van Christus. Wanneer die diens verlaat word, bly die gevoel van versterking. Die 

preekvorm is meer in die vorm van die homilie, maar met nuwe gedagtes en goeie toepassing. 

Ander sake 

Die gemeente het elke week nagmaal in die 09:00 diens en in die 10:30 diens een keer per 

maand. Gewoonlik behartig die een leraar die liturgie en die ander die preek. 

Die kerklike jaar word gevolg en die lesing uit die RCL. Dit rig die liturgie en liedere. Dit is 

opmerklik dat die lidmate redelik oud is en die Vicar het ook die kategeseklasse gestaak wat 

veroorsaak dat jonger mense uit die kerk getrek het. 

Winspunte 

Die volgende is winspunte waarvan kennis geneem kan word: 

• Die geborgenheid wat gevind word in die liturgie. 

• Die liniee en lidmate se deelname aan die erediens. 

• Die gereelde gebruik van die nagmaal. 

• Die pieteit van die liturg en die sigbare goeie verhouding wat die liturg met die 

gemeente het. 

• Die W oordprediking. 

Liturgievorming 

Die tradisie staan sentraal in die vorming van die liturgie. Die konteks en Skrif se invloed 

swig voor die totale krag van die tradisie. Oor die invloed van die Postmodemisme het die 

kerk nie werklik enige antwoord of gevoel nie. 
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6.5 Christ Church Chineham 
Basingstoke 

Ecumenical Church 

Geskiedenis van die kerk en liturgie 

In Basingstoke was die een van die mees interessantste kerke wat besoek is. Die gemeente is 

'n gesamentlike projek tussen die Anglikaanse-, Metodiste- en United Reformed kerke. 

Laasgenoemde is reeds weer 'n verenigde kerk tussen die Presbiteriane en die 

Kongregasionaliste. 

Die kerk het sy amptelike ontstaan gehad in 1987 toe die gemeente amptelik gestig is (Christ 

Church Constitution 1987). Chineham-Noord (woonbuurt in Basingstoke) waar die gemeente 

gelee is, is 'n nuwe uitbreiding. Die inwoners van die gebied het saam aanbid ongeag 

denominasie, alhoewel dit eintlik 'n gedeelte van die Anglikaanse St Joseph Church in 

Chineham was. Die eredienste is gehou in 'n ou gebou wat geskenk is vir die doel. Die 

dienste is gehou deur die leraars van onderskeidelik die Anglikaanse-, Metodiste- en 

Verenigende Hervormde kerke. Daar is toe besluit om die ooreenkoms te formaliseer met die 

bou van 'n nuwe kerkgebou. Die projek sou bekend staan as The Local Ecumenical Project. 

Die Anglikaanse leraar is die amptelike leraar van die gemeente, terwyl daar 'n leraar van elk 

van die ander gemeentes gekoppel is aan die gemeente. Hulle verantwoordelikheid is om 

eredienste waar te neem. Daar is tans 160 lidmate in die gemeente. Die gemiddelde 

erediensbywoning is ongeveer 140 per Sondag in drie eredienste wat elk 'n ander karakter het 

(Turnbull 1999). In die gemeente is daar dus 'n samevloeiing van verskillende liturgiee en 

spiritualiteite. Om die rede is daar twee dienste bygewoon om te sien hoe die verskillende 

spiritualiteite in die een gemeente werk. Die oggenddiens om 09:00 staan bekend as 'n 

gebedsdiens en die 10:30 <liens as meer die gesinsdiens. Die karakter van die 09:00 <liens is 

meer 'n gebedsdiens met nagmaal elke tweede week. Die 10:30 erediens is meer Evangelies 

met 'n verskil in aanbidding en daar vloei ook 'n kinderdiens daaruit. In die <liens word daar 

een keer per maand nagmaal gevier. Die aanddiens het meer 'n informele karakter. Die 

nagmaal word gehou volgens die tradisie van die leraar wat die betrokke dag die erediens te 

lei. Enige persoon wat deur die betrokke denominasie toegelaat word om die erediens lei, 

mag dit hier ook doen. Die <loop word bedien binne die raamwerk van die kerk-affiliasie van 

die wat <loop. Herdoop kan ook plaasvind indien dit deur die individu versoek word en sal in 

die teenwoordigheid van die gemeente geskied. Belydenisaflegging vind ook voor die 

gemeente self plaas (Christ Church Constitution 1999). 

Die prediker en liturg die oggend was dr Richard Turnbull. Die verloop van beide dienste sal 

eers weergegee word voordat die dienste bespreek word. 

Ruimte 

Dis 'n nuwe kerkgebou in die vorm van 'n driehoek met 'n boogvormige langste kant. In die 

hoek van die twee kortste kante is die fokuspunt met die altaartafel van hout met twee kerse 

op (eintlik kers-olielampe!), aan die linkerkant die preekstoel en langs die preekstoel die orrel. 
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Aan die regterkant staan die klawerbord en die orkes. Bo hulle koppe is die 

truproj ektorskerm. 

Agter die altaar hang 'n kruis en 'n banier van 'n waterval (so hoog soos die kruis) met die 

woorde Let Your living water flows. 

Voor die liturgiese ruimte is daar 'n maanvormige houtraam met knielbankies. 

09:00 Erediens verloop 

Orrelmusiek word gespeel voor die tyd. Die verwelkoming is hartlik en 'n Bybel en 

afkondigings word by die deur uitgegee deur 'n diaken. 

1. Ajkondigings. 

2. Oggendgebed-word voorgelees uit die Altematiewe Formulierboek 1980. 

3. Verklaring - gemeente staan en se 

teenwoordigheid. 

saam 'n verklaring oor hulle 

4. Eerste himne - Lied van Charles Wesley. Al die verse word gesing. Die 

begeleiding word op die klawerbord gedoen. Die sangboek is die Mission 

Praise 1990 - Marshall Pickering. 

5. Gebede vir skuldbelydenis - Liturg lei dit in met voorlesing uit die fomulierboek 

en se die gemeente saam 'n skuldbelydenis op uit die formulierboek. 

6. Liturg lees die kwytskelding in die Naam van Christus. 

7. Jubilatum - Gemeente se saam die jubulatum op. 

8. Tweede himne - Rustige lied 50 van Evans gedateer 1986 - Be still. Die lied 

word twee keer gesing. 

9. Skriflesing - Word gedoen deur twee vrouelidmate. Markus 15 en 16. Aan die 

einde sal die leser se: This is the Word of God en die gemeente herhaal dit. 

10. Gebed - Epiklese deur liturg. 

11. Preek - Handel oor die sentraliteit van die kruis. Daar word stilgestaan by die 

persone betrokke by die kruisiging die oggend soos genoem in die gedeelte. Die 

preek sluit af met aanhalings uit Jesaja en die vraag: Wat is ons belewenis van 

die kruis? Die preekstyl is dinamies, lerend en emstig, dog informeel. Die 

preek duur omtrent 20 minute. 

12. Derde Himne - Dit word aangekondig as antwoord op die preek. Die dankoffer 

word saam met die lied opgeneem. 

13. Dankgebed volg. 

14. Geloofsbelydenis -Apostoliese Geloofsbelydenis word saam hardop gese. 

15. Gebed - Voorbiddingsgebed wat gelei word deur 'n lidmaat. Daar word ruim 

voorbidding gedoen vir 'n wye aantal sake. Dit begin met aanbidding tot God, 
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erkenning van God, gemeentesake, leraars, vir 'n spesifieke Baptiste gemeente, 

krisis in Turkye, vakansie-gangers en vir persoonlike sake van gemeentelede. 

Die gebed word afgesluit deur die gemeente wat se: Heavenly Father, we said 

these prayers in the Name of your Son Jesus Christ. 

16. Vierde himne - lied 200 wat 'n loflied is - al die verse word gesing. Begeleiding 

op orrel. 

17. Seengebed deur die liturg. 

18. Stilte na die tyd. 

Die <liens duur een uur. 

10:30 Erediensverloop 

Eredienspamflet word uitgedeel saam met die afkondigings vir die week. 

Geen musiek voor die tyd nie. 

1. Ajkondigings. 

2. Stilte vir 'n oomblik. 

3. Oproep tot aanbidding - gemeente antwoord met 'n Amen. 

4. Eerste lojlied - Liedere word vir die <liens op die projektor geprojekteer en die 

begeleiding vind plaas deur 'n orkes wat bestaan uit 'n klawerbord, viool, 

dwarsfluit en 'n voorsanger. 

5. Bybelvers - die gemeente staan en se saam die Bybelvers vir die <lag op -

Hebreers 13: 15. Die vers verskyn op die liturgieblad saam met al die liedere. 

6. Skuldbelydenis - Liturg lees 'n oproep tot belydenis. Gemeente bid saam. 

7. Vryspraak - word voorgelees deur die liturg en gemeente antwoord met Amen. 

Kinders verlaat die erediens vir kinderdiens. 

8. Twee lofliedere volg. 

9. Skriflesing - Gedoen deur vrouelidmaat - Markus 15 :21-4 7. 

10. Epiklesegebed deur die liturg. 

11. Prediking- Dieselfde as in die eerste <liens. 

12. Twee liedere. 

13. Dankoffer - word opgeneem waama die dankgebed vir die voorsiening volg. 

14. Voorbiddingsgebed- Dit word gedoen deur 'n lidmaat. Verskillende sake as in 

die gebed as in die vorige <liens, alhoewel net so wyd en vir persoonlike sake 

in die gemeente. 

15. Slotlied. 

16. Seen. 

Die <liens duur 'n uur en 'n half. 
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Evaluerings van die eredienste 

Volgens Richard Turnbull (1999) 1s die spiritualiteit van die gemeente oorwegend 'n 

Evangeliese spiritualiteit. Selfs die oggendnagmaal en gebedsgeleentheid word in die tradisie 

gehou. Oor die spesifieke spiritualiteit sal hy dit as meerendeels rasioneel (KD) en bietjie 

pietisties beskryf (Van Rensburgskema kyk figuur 12). Hyself is deel van die Evangeliese 

Vereniging in die Anglikaanse kerk. Die spiritualiteit word ook gefasiliteer deur die 

Evangeliese liturgie - prediking en lering is baie belangrik. Die sang is belangrik en word 

sinvol aangewend in die erediens. Veral die tweede erediens dra met die orkes en sangleiding 

meer van die Evangeliese tradisie oor. Ook die feit dat die gemeente van die bord af sing, gee 

nogal 'n ander karakter as waar die liedere uit die boek gesing word. Sy kleredrag, 'n hemp 

en broek, dra by tot die informaliteit. 

Die twee dienste verskil redelik omdat die een die gevoel van meer formaliteit gee met die 

gebruik van die formulierboek. Die tweede liturgie is vryer, alhoewel die liturgie ook deur 'n 

blaadjie begelei word. Die litaniee is baie sinvol en dit word elke Sondag afgewissel in die 

10:30 <liens. Vir Turnbull (1999) is die sterk punte van die gemeente se erediens die 

lojjJrysing en prediking. Gebed sou hy egter ook as een van die drie sterk punte wou 

ontwikkel. 

Die erediens is 'n mooi eenheid en die elemente volg logies op mekaar en onderstreep die 

dialogiese karakter van die erediens. Die deelname van die gemeente is goed beplan en werk 

uitstekend. Die prediking is van hoogstaande gehalte en mens kry die gevoel van dinamiek en 

warmte in die gemeente. 

Die gemeente wil ook 'n krag in die gemeenskap wees en het ook 'n evangelisasiekursus [die 

Alfa-kursus] in die gemeenskap aangebied wat vrugte afgewerp het. Die visie van die 

gemeente is: To follow Jesus in every way. 

Winspunte 

Die volgende is winspunte waarvan kennis geneem kan word: 

• Klem op die prediking. 

• Die gebruik van die verskillende liturgiese hulpmiddele om twee verskillende 

klemverskuiwings in die erediens aan te bring. 

• Die gebruik van die lidmate in die liturgiese elemente. 

• Die warmte in die erediens en daarna. 

• Die gebruik van die tru-projektor in die erediens. 

• Die intiemheid van die gebede. 

• Die informele styl van die liturg. 

Kerktoestand in Engeland 

Turnbull (1999) is van mening dat die kerk te min lering in die prediking gedoen het en die 

jongmense met die stywe ontoeganklike liturgie verdrywe het. Die oplossing hou God self in 
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die hand deur Sy Gees. Die Postmodemisme kan volgens horn ook help met die idee dat daar 

wel 'n God kan wees met die groter grys gebied wat die Postmodemisme laat as 

waarheidsiening in teenstelling met die Modemisme. 

Liturgievorming 

Hierdie gemeente se liturgiee word duidelik gevorm met 'n gesonde wisselwerking tussen die 

verskillende energiebronne in die vormingsproses. Die Skrif staan sentraal in die vorming van 

die liturgie en in die eredienste self. Die strewe om 'n Evangeliese kerk te wees, onderstreep 

dit. Die tradisie is steeeds sterk teenwoordig in van die gebedsvorme, die teenwoordigheid 

van die fomulierboek, liedere wat gesing word en die volg van die leesrooster. In die 

verskillende doopbedieninge is die tradisies van die verskillende kerke teenwoordig. Die 

konteks word hier ook goed verreken. Daar is 'n dringende behoefte aan koinonia en lering in 

Engeland en die liturgie maak ruimte daarvoor. Die verskillende spiritualiteite wat in die 

gemeente bestaan kry ook met die verskillende eredienste voedingsruimte. Turnbull (1999) is 

bekommerd oor die relatiwiteit van die Postmodemisme en daarom is lering vir horn baie 

belangrik. Die sinvolle vermenging tussen die oue en die nuwe is 'n voorbeeld van hoe die 

eskatologiese fokuspunt in werking is in die gemeente. 

6.6 The Holy Ghost Parish 
Basingstoke 

Roman Catholic Church 

Geskiedenis van die kerk en die liturgie 

Die gemeente van die Rooms-Katolieke kerk bestaan saam met sewe satellietkerke waar ook 

op Saterdae en Sondae eredienste gehou word. Die kerk het drie priesters. Die kerkgebou 

waarin die erediens bygewoon is, kan net sowat 200 lidmate op 'n slag akkommodeer. Die 

kerk het 'n lidmaattal van 700. Daar word tans oorweeg om dalk een groot sentrum te bou, 

want lidmate is baie meer mobiel as in die ou dae. Volgens vader Harvey (1999) kan die 

spiritualiteit van die gemeente beskryf word as meer ortodoks, maar nie noodwendig hoog 

kerklik nie. Verder kan die spiritualiteit beskryf word as meer rasioneel (KD), die gemeente 

is ook betrokke by die samelewing (AD) (Van Rensburgskema, kyk figuur 12). In die 

afgelope jare na Vatikaan II is daar meer 'n beweeg na die mense toe. Dit is sigbaar in die 

erediens waar 'n meer horisontale beweging te sien in byvoorbeeld die groet van mekaar, die 

saamsing, gebede vir krisisse van die gemeentelede, ensovoorts. Daar is egter steeds 'n klem 

op die vertikale en daarom is gevoel en die verhouding met God steeds teenwoordig (KH). 

Daar is egter 'n wegbeweeg van die mistieke (AH) (Harvey 1999). 

Tydens die erediens was die liturg en prediker vader Vincent Harvey wat al drie jaar priester 

in die gemeente is. Die koor is as gevolg van die vakansie nie teenwoordig nie en die orrelis 

is ook met vakansie. 

Ruimte 

Die kerkruimte bestaan uit die ingangsportaal en een ruimte met die klem op die altaar voor. 

Die gebruiklike ikone en beelde versier die agterkant van die altaar. Die Jesusbeeld is bo-aan 
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die versierings. Die dak van die kerkgebou is met skilderye versier en ook langs die kantmure 

is panele met skilderye van veral Jesus se Via Dolorosa. Aan die linkerkant loop die kerk uit 

in 'n gebedskapel wat steeds deel is van die groot ruimte. Daar is kerse en knielruimte met 

nog 'n beeld van Christus. 

Die preekstoel staan aan die regterkant. Op die verhoog van die altaar staan die stoel vir die 

priester. Agter die priester sit die helper en die twee jongmense wat as draers optree. Op die 

altaar staan ses kerse - drie aan elke kant. Daar is ook 'n galery. Die sitplekke is houtbanke. 

V erloop van die diens 

Die ontvangs by die deure 1s vriendelik en daar word 'n gesangeboek en afkondigings 

uitgedeel. 

1. Jntoglied - onder die intoglied word gesing en die priester en die gevolg kom 

binnegestap. 

2. Die votumgebed word gedoen op die trap deur die priester. 

3. Lofgesang. 

4. Oproep tot skuldbelydenis word deur die priester gedoen. 

5. Kyrie eleison - die koor sing gewoonlik as voorgangers. In vakansietyd doen die 

priester dit. 

6. Genadeverkondiging. 

7. Gloria in excelsis - die priester sing voor en die gemeente antwoord telkens. 

8. Lesing uit Ou Testament - Een van die gemeentelede lees die gedeelte en die 

gemeente sal telkens antwoord: This is the Word of God. 

9. Lesing uit die Briewe - deur dieself de lidmaat. 

10. Lied. 

11. Lesing uit die Evangelies - Lukas 2. Die gemeente staan vir die lesing. Die 

priester gaan na die kansel. Die twee draers neem twee groot kerse van agter die 

altaar en gaan staan voor die kansel met die kerse terwyl die lesing voorduur. 

12. Groet - Net voor die lesing, groet die priester die gemeente met: The Lord is with 

you en die gemeente antwoord: And with you. 

13. Preek - die priester stap af en gaan staan voor sy stoel op die verhoog. Die preek 

is in die vorm van 'n homilie. Dit raak aan al drie die gelese gedeeltes en handel 

oor Maria en die voorbeeld wat sy gestel het vir die mens om tot lof van God te 

lewe. [Die Sondag was ook die viering van Maria se aanneming.] Die preek 

deur omtrent 7 minute. 

14. Stilte - na die preek vir 'n paar minute. 

15. Geloofsbelydenis van Nicea word saam opgese. 
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16. Voorbiddingsgebed - die gebed word gelei deur 'n lidmaat. Elke keer word die 

sake genoem met 'n oomblik van stilte daama. Gebed het wye aktuele 

onderwerpe wat onder andere insluit Noord-Ierland, swanger vrouens, 

vakansiegangers en gasvryheid. Na die gebede word telkens saam gese: Lord 

hear us. 

17. Gebed deur liturg - gebed volgens die fomulier. 

18. Dankoffer en lied - lied bied die voorbereiding vir tafeldiens (Give us bread and 

wine). 

19. Die brood en wyn word deur die gemeentelede aangedra. 

20. Gebed - gemeentelede kniel - gebed vir kerkleiers (priester staan met sy hande 

uitgesprei). 

21. Die opdra van die brood en wyn deur die priester en die klok wat lui. 

22. Onse Vader wat saam gese word. 

23. Vredesgroet en die vredeswens aan mekaar - gemeentelede gee mekaar 'n 

handdruk. 

24. Die brood en wyn word bedien - gemeentelede beweeg vorentoe en staan voor 

priester vir wyn en brood. Voor die bediening word gese: Body of Christ. 

Terwyl die bediening voortgaan speel middeleeuse kerkmusiek oor die 

luidsprekers. Op die balkon bedien 'n lidmaat die sakrament. 

25. Ajkondigings. 

26. Seen deur die priester. 

27. Wegsendingslied. 

28. Prosessie verlaat die kerk en die priester groet die lidmate by die deur. 

Evaluering van diens 

Die erediens adem 'n gees van gewydheid met die kerse, skilderye, die priester met die toga 

en die draers van die kerse. 

Die liturgie verloop sonder enige aankondiging. Nie eens liedere word aangekondig nie. S6 

het elke element sy eie plek wat deur die lidmate erken word. Die liturgie adem ook 'n gees 

van rykheid in. Die lidmate is baie betrokke by die liturgie in die sang/response, lesings en in 

die inhoud van die gebede. Die priester is informeel en het baie gewyde ems. 'n Mens kry 

die gevoel dat daar goed voorberei is en <lat die lidmate die <liens baie geniet. Die erediens 

het 'n mooi eenheid gevorm - liedere, lesings en preek. Die <liens duur omtrent een uur. Die 

aanbidding van Maria is steeds vreemd. 

Wanneer mens die erediens verlaat, het mens die gevoel van 'krag gekry'. 
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Ander liturgiese handelinge 

Die priester bepaal die liturgie na aanleiding van die riglyne van die kerk. Hy het egter sekere 

vryhede. Lesings en prediking geskied volgens die RCL. 

Die klok wat lui is volgens vader Havey (Harvey 1999) nie noodsaaklik nie en dui bloot die 

aanbreek van 'n belangrike geleentheid aan. Dit kom uit die geskiedenis toe die gemeente nie 

kon sien wat die priester doen nie. 

Die sang word gekies deur die koor. Hulle het egter 'n bepaalde keuse ten opsigte van liedere 

wat in 'n handboek aangedui is wat aansluit by die lesings van die dag. Die boek word deur 

'n firma in Cambridge uitgegee en is nie 'n kerklike inisiatief nie, maar meer 'n 

besigheidsinisiatief1 Dit verseker dat daar 'n eenheid in die <liens is. Die priester kan later 

aan die liedere verander as hy sou wou. 

Die verandering van die jare sestigs was eintlik 'n paradigmaskuif in die Rooms-Katolieke 

kerk. Die klem is nou baie op die gebruikmaking van die lidmate in die erediens. 

Die <loop word bedien as 'n baie private aangeleentheid, gewoonlik die Sondagmiddag na die 

<liens. Daar word nie sommer meer as twee kinders op 'n slag gedoop nie. In die erediens 

word die ouerpaar wat <loop en hul kind aan die gemeente voorgestel en die belofte word voor 

die gemeente gemaak. 'n Gemeentelid sal kom en 'n kruis op die voorkop van die kind maak 

wat die inwyding in die gemeente versimboliseer. Daama sal die kind gesalf word. 

Die priester het self die keuse of hy van die preekstoel af of van voor die altaar wil preek. 

Op 'n vraag of die gebruik van dieselfde elemente elke Sondag nie die gemeentelede laat 

verval in rituele nie, was die antwoord dat dit kan gebeur, maar dat die goeie gewoonte en 

bekendheid ook sekerheid by die lidmate bring. Die ems waarmee dit telkens geskied, is baie 

belangrik (Harvey 1999). 

Gewoonlik geskied die begeleiding deur die orrel en die voorsang deur die koor. Die koor het 

tog die uitwerking op die gemeente dat hulle nie self wil sing nie en eerder luister. 

In die verlede was daar altyd 'devotions' Sondagmiddag waar daar dan emstig gepreek en 

geleer is. Daama is daar gebid. Die gebruik het intussen verval. 

Oor die vraag na die rede vir die verval van die kerk was die oorsaak volgens Harvey (1999) 

die feit dat die kerk nie vir die lidmate gee wat hul behoefte aan het nie en dat hulle ook nie 

meer 'n behoefte aan God het nie. 

Winspunte 

Van die volgende winspunte moet kennis geneem word: 

• Die betrokkenheid van die lidmate by die erediens. 

• Die Skriflesings, die gebede, die response. 

• Die ems en gewydheid van die erediens. 
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• Die erediens gee die gevoel dat God daar teenwoordig is en dat dit 'n God van 'n 

ander Koninkryk is. 

• Die vaste gebruik van die Onse Vadergebed en die gebruik van die 

geloofsbelydenis. 

Strydom (1994:300) het 'n Katoliek-Gereformeerde erediens ontwerp wat as afwisseling tot 

die gewone erediens gebruik kan word. 

Dele van die <liens kan egter ook ingebring word as liturgie van die Gereformeerde eredienste 

byvoorbeeld die responsoriese seengroet, die kyrie eleison by die skuldbelydenis of dalk ook 

as deel van die votumgebed, die amens na gebede, die uitdeel van die vredesgroet, die sing 

van die formuliere, die kniel by sekere gebede, die simbole soos by die prediking en die meer 

lesings uit die Skrif. 

Die tipe erediens is veral vir gemeentelede wat op ervaring van God ingestel is, maar nie 

noodwendig meer na die Charismatiese toe wil neig nie, maar 'n rustige belewenis van God 

verlang. 

Liturgievorming 

Die werking van al drie die engergiekragte is sigbaar in die liturgievorming van die gemeente. 

Die tradisie staan steeds baie sterk, die aanbidding van Maria, die feesdae vir heiliges en die 

inrigting van die <liens oor die algemeen byvoorbeeld die liturgie van die <liens staan redelik 

vas, gebede is uitgewerk en liedere is vasgestel. Die kontekskragte is sigbaar. Die hele 

verandering in die sestigs aan die liturgie van die Katolieke kerk, is onder andere vanuit die 

konteks gedrywe (kyk hoofstuk 4. 7). Die Skrif speel veral 'n rol veral deurdat die liturg 

betrokke is by die keuse van die inhoud van die <liens en die liedere en gebede gerig word 

deur die Woordbediening. Die eskatologiese fokuspunt is teenwoordig in die groter opstel 

van die liturgie van die Rooms-Katolieke kerk in die bree. 

6.7 United Reformed Church, London Street 
Basingstoke 

Geskiedenis van die kerk en die liturgie 

Die United Reformed Church het sy huidige naam m 1972 gekry toe 'n aantal kerke 

saamgesmelt het - Presbiteriane, lndepentaliste en Kongregasionaliste. In 1581 het 'n groep 

wat langs die Puriteine gestaan het, bekend as die Afgeskeide Puriteine, weggebreek van die 

Anglikaanse kerk. Hulle wou veral meer hervorming sien in ooreenstemming met die in 

Nederland. Hul leier was Robert Brown (1550-1633). Die kerk wat toe gestig is het bekend 

gestaan as die Engelse Onafhanklike kerk of die Kongregasionaliste (Sprunger 1977:388). 

Die ander kerke het ontstaan in 1662 toe 'n aantal kerkleiers in opstand gekom het teen die 

verpligting om die Prayer Book van die Anglikaanse Kerk te onderhou. Hulle het toe 

weggebreek en hul eie gemeentes in die dorpe in Engeland gevestig (Barnard 1981:348). 

Die gemeente van die London Street United Reformed Church het tans 'n lidmaattal van 148. 

Daarvan woon gemiddeld 120 die eredienste op Sondae by. Die gemeente het twee eredienste 
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- in die oggend en in die aand. In die verlede was die aanddiens die hoofdiens. Die 

aanddiens het nou meer 'n stilte-atmosfeer en word deur die meer bejaarde lidmate 

bygewoon. Die oggenddiens het meer 'n amptelike karakter en word deur die deursnit 

lidmaat bygewoon. Die liturgie van die gemeente word gewoonlik deur die liturg self bepaal. 

Die kerk het riglyne, maar daar is baie vryheid. Die gemeente is getipeer as 'n Evangeliese en 

Gereformeerde gemeente (Williams 1999). Daar is egter ook Charismatiese en ook meer 

konserwatiewe lidmate in die gemeente. Die spiritualiteit van die gemeente is oorwegend aan 

die kognitief ingestel met die klem op die vemuwing van die teologie en in 'n mindere mate 

op die vemuwing van die samelewing. Die gemeente is in die samelewing betrokke by 'n 

toevlugsoord in Basingstoke en het ook 'n baie suksesvolle koffiekroeg wat elke dag oop is. 

Persoonlike vemuwing is ook deel van die spiritualiteit en in 'n baie mindere mate die stilte 

aspek. Die gemeente het nie te lank terug 'n leraar vir 19 jaar gehad wat baie was bang vir die 

emosie en die situasie vandag kan veral daaraan toegeskryf word. Die liturgie dra ook die 

beklemtoning van die Woord. Daar is normaalweg twee of drie Skriflesings in navolging van 

die RCL. Die prediking staan sentraal in die erediens (Williams 1999). Sang is belangrik en 

daar word baie gesing in die erediens. Williams (1999) wys daarop dat die liedere meer die 

teologie dra en nie dikwels genoeg tot God spreek nie, maar die gemeente kan baie hartlik 

smg. 

Buiten die erediens het die gemeente ook drie selgroepe. 

Die gemeente het nie 'n spesifieke visie nie, net die grondwet wat een keer per jaar gelees 

word. Die Godsbegrip waarmee die gemeente oor die algemeen werk, is die Vader wat sorg. 

Ruimte 

Die kerk is 'n pragtige gebou in die gereformeerde tradisie wat in die middel van die dorp in 

een van die besigheidstrate staan. Daar is een vertrek met balkonne. Voor in die sentrum is 

'n vertikale blou koepel met 'n goue kruis van omtrent 3 meter hoog. Voor die koepel staan 

die nagmaalstafel met een brandende kers op en die staander waarop die Bybel neergesit 

word. Links voor die koepel staan die preekstoel van omtrent 2 meter hoog. Net voor die 

preekstoel staan die leeskateder. Die stoele is sag en los van mekaar. 'n Pyporrel staan voor 

naby die liturgiese sentrum. Die kerk kan ongeveer 300 mense huisves. Daar was ongeveer 

120 mense in die kerk meestal bejaardes, maar ook middeljariges en 'n paar jongmense. Dit 

was wel in vakansietyd. 

Verloop van die diens 

Die ontvangs by die deure is hartlik deur die diakens wat 'n gesangeboek, afkondigings en 'n 

spyker uitgee. 

1. Voorspel van 15 minute op die orrel. 

2. Gemeente staan vir die intog van die leraar. Die Bybel word neergesit op die 

tafelstaander. 

3. Die liturg gaan staan by die klein kateder en heet die gemeente welkom. 
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4. Die aankondiging volg dat die <liens begin word met 'n gebed wat uit 'n Psalm 

geskied. 

5. Gemeentesang uit liedereboek: Rejoice and sing, Melody Edition 1991. Al die 

verse word gesing. 

6. Gebed. Die spyker word gebruik om vas te hou en op die gebed te help fokus. Die 

spyker word beskryf en die gebed handel oor skuldbelydenis van al die sondes, 

nadenke oor die werk van Jesus aan die kruis wat vir ons sondes gekruisig is. 

Gemeente se saam amen, waama die Onse Vader saam hardop gebid word. 

7. Verwelkoming deur die kerksekretaris en die afkondigings. 

8. Eerste lesing uit die Ou Testament deur 'n diaken: Genisis 37:1-4, 12-28 - die 

verhaal van Josef wat verkoop word. 

9. Eerste oordenking: Oor geld, in aansluiting by Josef wat verkoop word. Aanhaling 

uit Spreuke 48 en die vraag of armoede nie vir die kerk beter is as rykdom nie. 

10. Gemeentesang. 

11. Dankoffer. 

12. Gemeentesang sonder aankondiging as deel van die dankoffer. 

13. Dankgebed vir die koffer. 

14. Tweede Bybellesing Romeine 10:5-15 deur 'n antler diaken. 

15. Gemeentesang - weer al die verse met afwisseling van hard en sag deur die orrel 

begeleiding aangetoon. 

16. Kort epiklesegebed. 

17. Preek - oor die tema van geld. Geen aansluiting by die gelese gedeelte nie. Geen 

duidelike struktuur in die preek nie, maar meer 'n filosofiese nadenke oor die 

hantering van geld. Baie Skriftuurlike gedagtes word ingebring en bedink. Die 

prediker staan langs die leeskateder met preekboek in die een hand en gebruik 

handegebare en het goeie kontak met die gemeente. Humor speel ook 'n 

belangrike rol. 

18. Gemeentesang ('n toonsetting van Franciskus van Assisi se gebed) Die lied het 

gedeeltelik aangesluit by die tema. 

19. Voorbiddingsgebed soos vir die persone en sake op die voorbiddingslys. Deel van 

die gebed is die lied van Taize: Ubi caritas et amor (Where there is tenderness 

and love, God is present). Die lied was 'n laat invoeging van die liturg self. 

20. Gebed van die week wat saam hardop gedoen word en op die afkondigings 

verskyn. 

21. Gemeentesang. 

22. Wegsturing deur 'n seen. 
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Die gemeente neem weer hulle plekke in na die <liens en die liturg verlaat die gebou en gee 

almal 'n handdruk wat uitloop. Die gemeente geniet tee na die tyd by die koffiekroeg. 

Evaluering van diens 

Die <liens is gehou deur 'n Anglikaanse predikant - Alan Holmes. Die gemeente het hul eie 

leraar 'n paar maande te vore verloor in 'n ontuggeding. Dit het hierdie ondersoek bemoeilik 

met die besoekende prediker. 'n Volledige gesprek is egter met die kerksekretaris, mev Joy 

Williams wat ook 'n leke-prediker in die kerk is, gevoer. 

Die liturgie het nie 'n groot samehang gehad nie. Die enigste tema teenwoordig was die tema 

oor geld wat nie uit die vertolking van die gelese Bybelgedeeltes was nie. Verder het die 

liedere nie noodwendig die tema ondersteun nie. Alhoewel die liturgie nie dinamies 'n 

eenheid gevorm het nie, beleef mens tog 'n ontmoeting met die Here en was die prediking stof 

tot nadenke. Die verhouding tussen die prediker en die gemeente het help dra aan die sukses 

van die erediens. Die prediking was geensins vurig gewees nie en het eerder die vorm van 'n 

nadenke oor die Christen en geld aangeneem. Daar was nie werklik 'n appel wat na die 

lidmate toe uitgegaan het nie. Dit wou lyk of die liedere en die Woordverkondiging deur twee 

verskillende persone beplan is. Die liturg het egter die liedere gekies. Gewoonlik het die 

liturg die vryheid en bepaal grotendeels die verloop van die erediens in lyn met RCL. 

In die erediens was daar geen lees van die Tien Gebooie of 'n Geloofsbelydenis nie. Volgens 

Williams (1999) is dit nie noodwendig deel van die liturgie nie, behalwe as dit voortkom uit 

die Skriflesings. 

Winspunte 

Die volgende sou as winspunte aangestip kon word: 

• Die gebruik van die Onse Vader wat hard saam gebid word. 

• Die betrokkenheid van die gemeente deur die amen na gebede. 

• Die baie sang in die erediens. 

Ander liturgiese handelinge 

Die gemeente hou gewoonlik twee keer per maand en met feestye nagmaal en dan word die 

nagmaal in die banke bedien. Die kinderdoop word soms bedien, maar ouers word eerder 

aangemoedig om die kinders te laat grootdoop. Kinders word egter ingeseen. Die kerk glo 

glad nie aan herdoop nie en daarom die praktyk (Williams 1999). 

Die kinders het 'n junior kerk wat uit die erediens van die oggend groei, maar geen formele 

kategese nie. 

Die toekoms van die kerk 

Williams, wat self twee seuns het wat kerklik en godsdienstig apaties is, skryf die kerklike 

verval toe aan die ouers wat kinders nie meer kerk toe bring nie. Vir haar le die hoop in die 

geslag wat juis vars vir Jesus kan ontmoet, juis deur die werking van die Heilige Gees 
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(Williams 1999). Oor die spiritualiteit is dit Williams se mening dat die kerk nou meer 

aandag aan die emosionele kant van die geloof sal gee. 

Liturgievorming 

Wat die energiebronne in die liturgievorming betref, is dit duidelik dat die tradisie 'n groot 

rol speel in die sin dat die gemeente die liturgie gebruik soos wat dit deur die kerk oor die 

algemeen gebruik word. Dit is veral in sake soos die keuse van tekste en die gebruik van die 

nagmaal. Dit wil egter ook lyk asof die die leraar as deel van die konteks 'n redelik 

persoonlike invloed op die erediens kan uitoefen. Die Skrif het slegs krag in die sin dat dit 

deel van die tradisie se vorming van die liturgie is. 

6.8 Trinity Methodist Church, Sarum Hill 
Basingstoke 

Agtergrond van kerk en gemeente 

Die Metodiste kerk se wortels le al in 1729 by Charles en John Wesley se Oxford beweging. 

In 1738 het die kerk sy ontstaan gehad as 'n Vereniging (Wood 1977c:453). In 1744 was die 

beweging landswyd. Die beweging sou versprei na Ierland in 1747 en Wallis. Slegs in 

Skotland het die beweging nie steun gekry nie. In 1760 versprei die beweging na Amerika. 

In 1784 word die kerk die Episkopaalse Metodiste kerk in Amerika genoem, met die gesag 

wat aangegee word aan die Metodiste Konferensie (Wood 1977c:457). Die opkoms van die 

kerk kan veral gesien word in die swakheid van die Anglikaanse kerk om op daardie staduim 

by die werkersklas uit te kom (Wood 1977c:453). Die gemeente van Trinity het tans 

ongeveer 202 lidmate. Die gemeente is deel van 'n Ringsbediening saam met die ander 

Metodiste gemeentes in Basingstoke. Trinity is egter die grootste gemeente. Volgens 

Priestnall (1999) kan die spiritualiteit van die gemeente as Evangelies gedefinieer word. Op 

die Van Rensburgskema (kyk figuur 12) kan dit as pietisties en moralisties getipeer word. 

Die gemeente is tans besig om saam met die ander gemeentes te werk aan 'n missie vir die 

gemeente. 

Ruimte 

Dis 'n moderne kerk. Ingang na die ingangsportaal word verkry deur glasdeure. Die 

kerkruimte is een vertrek wat in die vorm van 'n halfmaan gebou is met die gevoel van 'n 

amfiteater. Die banke is in 'n halfmaan en kyk na vore in drie blokke. In die middel, op die 

geligte liturgiese ruimte, staan die nagmaalstafel. Aan die linkerkant staan die preekstoel 

(meer 'n kateder), en aan die regterkant die orrel. Voor die nagmaalstafel is daar die 

hurkbankies en 'n reling vir die nagmaalbediening. Die kerk kan omtrent 250 mense neem. 

V erloop van die diens 

Die <liens wat bygewoon is, was die familiediens om 10:30. Mnr Edwin Weller was die liturg 

en prediker. 

Die ontvangs by die deure is vriendelik en 'n mens ontvang 'n gesangeboek en afkondigings 

met die liturgie daarop. 
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1. Intog - Die oggend was 'n kinderdiens en die Brownies (jeugbeweging) het met 

vlae die kerk binnegeloop. Die vlae is agter die nagmaaltafel staangemaak. Die 

Bybel word vooruit gedra en neergesit. 

2. Verwelkoming - Die liturg doen die verwelkoming baie informeel. 

3. Oproep om aanbidding- Lofprysing uit 'n Psalm word gelees. 

4. Lofprysing - 'n Lied word gesing saam met die koor. 

5. Gebed- Saam die Onse Vader en 'n gebed om afhanklikheid. 

6. Terna 1 - Beloftes - as deel van die kinderdiens word begin met 'n £5 noot en 

die gedagte dat daar sekere beloftes gemaak word. Die kinders word baie 

be trek. 

7. Sang deur die kinders - Jong kindertjies verlaat die kerk vir Sondagskool. 

8. Terna 2 - Enige waarborge - weer eens 'n wisseling van gedagtes wat handel 

oor die krag van gedagtes. 

9. Gemeentesang- Loflied. 

10. Skriflesing - Handelinge 1 :6-11 word gelees deur een van die kinders. 

11. Terna 3 - Jesus maak beloftes en kom dit na. 

12. Loflied deur die kinders. 

13. Gemeenteloflied- dankkoffer word opgeneem. 

14. Gebede - voorbidding vir talle sake. Gemeente antwoord telkens in die 

responsgebed: Liturg: Both Heaven and Earth, Gemeente: Are full of God's 

glory. 

15. Gemeentesang- Ons oe het U heerlikheid gesien. 

16. Seenbede. 

Evaluering van die diens 

Dit was uit die aard van die saak 'n kinderdiens. Die kinders is baie betrek by die <liens en 

hulpmiddels is goed gebruik, maar mens kry die gevoel die W oord staan nie baie sentraal nie. 

Sang was goed en hartlik en die informele gedrag het amper van die gewydheid weggeneem. 

In die gesprek na die tyd met die leraar van die gemeente, David Priestnall (wat nie die 

oggend gepreek het nie ), het die volgende na vore gekom: 

Hyself is tans slegs een jaar in die gemeente. Sy verantwoordelikheid as leier van al die 

gemeentes maak dat hy nie elke Sondag in die gemeente preek nie. Elke leraar wat preek het 

die vryheid om 'n eie liturgie te gebruik (konteks). Die ander energiebronne is die riglyne van 

die kerk en die leesrooster (tradisie). Hyself werk met die skema approach, listening and 

responding. Dit veroorsaak egter dat daar nie 'n reelmaat in die liturgie is nie. Die preek is 

volgens Priestnall (1999) baie belangrik in die erediens en baie moeite word daarmee gedoen. 

Musiek word deur homself en deur die ander predikers gekies. Daar word ook baie gebruik 
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gemaak van leke-predikers van ander denominasies soos die byvoorbeeld van die Anglikane. 

Dit gee 'n baie ekumeniese gevoel aan die eredienste. 

Ander sake 

Die nagmaal word een keer per maand gevier en die kleindoop en grootdoop word bedien as 

dit nodig is. Doop vind deur besprinkeling plaas. 

Priestnall (1999) sien die verval van die kerk in die feit dat die kerk selfvertroue verloor het 

voor industrialisasie en massafikasie. Hyself is verder bekommerd oor die Postmodemisme 

wat met die relatiwiteit verdere verval kan teweegbring. Die kerk self het tans nie 'n 

sendingbetrokkenheid nie maar beplan saam met die ander kerke die uitdeel van die 

Millenniumbybel by alle huise in Basingstoke. 

Liturgievorming 

Die konteks as krag kom sterk na vore veral omdat dit aan elke leraar oorgelaat word om te 

besluit watter liturgie hy wil gebruik. Dit veroorsaak dat die Skrif en tradisie as 

energiebronne se invloed beperk word tot in die mate waarin dit 'n invloed het op die liturg 

wat die betrokke Sondag die <liens lei. Dit kan veroorsaak dat daar nie baie geborgenheid in 

die erediens is nie. 

Winspunte 

Die volgende winspunte kan aangestip word: 

• Die betrekking van die kinders ook wat betref die lees van die Bybel. 

• Die responsiewe gebede. 

• Die saamse van die Onse Vadergebed. 

6.9 Church of Scotland 
Cleist 

Geskiedenis van gemeente en liturgie 

Skotland was deel van die Rooms-Katolieke kerk tot die sestiende eeu toe die Reformasie 

begin is deur Patric Hamilton, 'n student van Luther wat in 1528 vir sy geloof verbrand is. Sy 

werk is deur veral John Knox (1505-72) voortgesit. Hy studeer onder Calvyn in Geneve 

nadat hy uit Skotland is as gevangene. In 1558 keer hy weer terug na Skotland. Koningin 

Mary van Skotland het horn geopponeer, maar die Reformasie het voortgegaan en die kerk 

van Skotland het stadigaan gegroei (Atkinson 1978:390). Die kerk was van die begin af 'n 

Presbiteriaanse kerk. In die volgende eeu sou die kerk egter vir 'n tyd lank deur biskoppe 

regeer word (1620-1660), maar vanaf 1690 was die kerk egter weer presbiteriaans tot vandag 

toe nog (Macleod 1999). 

Die gemeente het tans 280 lidmate waarvan 80-100 weekliks die kerk besoek. Die 

spiritualiteit sou beskryf kon word as gereformeerd met die sentraliteit van die Woord wat vir 

die leraar, rev Macleod, baie belangrik is. Daar is ook groot klem op die sakramente. 

Nagmaal word maandeliks gevier in die gemeente alhoewel die Presbiteriaanse kerk dit slegs 
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vyf keer 'n jaar vier. Die doop word gevier soos die behoefte ontstaan. (Macleod 1999). 

Volgens die Van Rensburgskema (kyk figuur 12) sal die gemeente geklassifiseer kan word as 

Woordsentraal (KD). 

Ruimte 

Die kerkie is van grys klip gebou en vertoon pragtig van buite met 'n kasteeltoring wat jou 

begroet. Die kerkie het een ingang wat deur die portaal na die kerk se binneruimte lei. Dis 

een vertrek met 'n balkon en 'n vemouing aan die voorkant waar die leraarstoele in die 

middel staan. Voor die stoele is daar die nagmaalstafel. Van hier word die liturgie hanteer. 

Agter die tafel is 'n veelkleurige gebrandskilderde venster met Jesus wat bid in Getsemane en 

die dissipels wat le en slaap die nag voor die kruisiging plaasvind. Die gedeelte van die kerk 

is hoer as die kerkvloer. 

Die preekstoel staan aan die linkerkant en is nog hoer. Daarvandaan het die Skriflesing en 

preek plaasgevind. Langs die preekstoel staan die orrel en die doopbak staan aan die 

regterkant van die nagmaalstafel naby die muur. Die houtbankies kyk almal in die rigting van 

die nagmaaltafel, behalwe die drie rye naby die preekstoel wat 90 grade staan sodat die 

kerkraadslede die gemeente ook kan sien. 

V erloop van die diens 

Die ontvangs is vriendelik en jy ontvang 'n afkondiging wat die liturgie amper volledig bevat 

- tot die Skrifgedeeltes. Die orrelspel gee besondere rustigheid en daar is 'n baie ontspanne 

atmosfeer in die gemeente. Daar is ongeveer 150 lidmate in die erediens, meestal ouerige 

lidmate. 

Die diens bestaan basies uit drie dele: Nader tot God, die Woord van God en die Antwoord tot 

God. 

Nader tot God 

1. Intog - die diakens en ouderlinge kom ingestap en die leraar agtema. 

2. Groet- In die Naam van God-Drie-enig. 

3. Lofprysing- Bring vir die Here 'n nuwe lied. 

4. Verklaring - Verklaring oor hoekom die gemeente bymekaar is. 

5. Gebed- 'n Seengebed dat God die saamwees moet seen. 

6. Himne - wat handel oor die kinders se geloof. (Hier word die kinders ook na 

vore geroep om die doop te aanskou - doopouers en baba kom ook na vore. 

saam met die doopouers ook die peetouers!) 

7. Skriflesing- Ou Testament lesing word gedoen deur die leraar self. 

8. Verduideliking van doop en wat dit beteken. 

9. Gebed - dat die sakrament baie sal beteken vir almal. 

10. Vrae aan die ouers - Of hulle die Woord van God aanvaar en persoonlik in 

Jesus glo. 
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11. Doop - die leraar neem die kindjie in sy eie arms en die water word drie keer 

oor die hoof gegooi in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 

Daama word 'n kruis op die voorkop van die kindjie gemaak. 

12. Belofte van ouers - Die ouers word gevra of hulle beloof om die kindjie groot 

te maak en te onderrig in die belofte van die <loop. 

13. Aankondiging en verwelkoming aan die kind wat nou in die gemeente ingelyf is. 

14. Gebed vir die seun wat gedoop is by die naam. 

15. Vrae aan gemeente - Die gemeente word gevra of hulle beloof om ook hul deel 

te doen in die toesien van die geloofsopvoeding van die kind. Gemeente kry 

kans om te antwoord: Ons belowe. 

16. Bybeloorhandiging - een van die kinders van die gemeente kry geleentheid om 

vir die ouers 'n Bybel te oorhandig en vir die peetouers 'n Kinderbybel! 

17. Gemeentesang-Terwyl die gemeente 'n seen sing, word die gedoopte deur die 

leraar deur die gemeente geneem om horn voor te stel. Kinders verlaat die 

di ens. 

Woord van God 

18. Lesing uit die Evangelie, Matteus 22. 

19. Gebed - Hardop saam die Onse Vader. 

20. Himne - God is Koning, sing tot Hom. 

21. Prediking - Preek handel oor die doop uit die Skrifgedeelte. 

Antwoord tot God 

22. Apostoliese Geloofsbelydenis - Word saam hardop gedoen. 

23. Dankofferopname. 

24. Voorbidding - Dank <lat ons tot God kan nader, en spesifieke sake soos vir 

siekes, vir kerk in algemeen, plaaslik, ensovoorts. Leraar doen die gebed. 

Hande gevou. 

25. Gebedshimne- gebed dat die Here die gemeente sal lei en beskerm. 

26. Seen - Bekende Ierse seen wat gebruik word. 

Uittog die handskud buite deur die leraar en tee in die kerksaal. 

Evaluering van die erediens 

Die kerk is deel van die gemeenskap en vervul 'n belangrike komponent van die 

gemeenskapslewe. Die erediens is baie hartlik. Die leraar is al vyf jaar in die gemeente en 

die gemeente vertrou horn met die erediens. Die gemeente is nie self baie aktief in die liturgie 

nie, behalwe deur die sang. Die liturg behartig al die elemente self. Die sang is hartlik en die 

gemeente het onlangs die nuwe Gesangebundel in gebruik geneem met goeie gevolge. 
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Die preek was kort as gevolg van die doop, volgens die leraar (Macloed 1999). Die gebede is 

vry en innig. Die erediens het 'n mooi geheel gevorm. 

Die gebedshouding van die leraar terwyl hy bid met gevoude arms laat egter nie 'n prentjie 

van openheid en pieteit nie. 

Winspunte 

Veral drie winspunte staan uit: 

• Al die verse van liedere word gesing. 

• Die baie liedere wat gesing word in die erediens. 

• Die doop. Die doopseremonie moes vir die familie baie spesiaal gewees het. 

Die seremonie as 'n geheel het die betekenis van die doop baie goed belig. Die 

aankondiging dat die doop vir horn persoonlik inlyf beteken dat die kind deel 

van die gemeente is. Die gebed is persoonlik vir die kind gedoen. Die ouers en 

ook die peetouers wat bystaan, was interessant. Die betrokkenheid van die 

gemeente om ook 'n belofte af te le was baie sinvol en gepas. Die feit dat die 

doop voor die prediking plaasvind, gee daaraan 'n eie 'tekskrag' wat as simbool 

self iets van God se lief de wil se. 

Ander sake 

Die musiekboeke wat gebruik word is die volgende: Church Hymnary,1973, derde uitgawe 

en Hymns for Today's Church, tweede uitgawe, 1982. 

Die kerklike jaar speel 'n belangrike rol in die liturgie. Die RCL word gebruik en die lesings 

word gevolg. Die liedere word gekies deur die liturg self in konsultasie met die orrelis. 

Macleod gebruik egter die drieledige riglyn van nader tot God, Woord van God en antwoord 

tot God om die eredienste in te rig, maar is redelik buigsaam binne die raamwerk. 

By Macleod (1999) is die beste verklaring gevind vir die redes vir kerkvervreemding. 

Volgens horn is daar basies drie redes. Die veranderlike rol van die kerk, die Verligting en 

die Eerste Wereldoorlog. Die kerk het in die vroegste tye die taak opgeneem om skole te bou 

en sosiale agteruitgang hok te slaan. In die proses het die kerk goed bedoel, maar die 

geestelike bearbeiding is verwaarloos. Toe die staat die funksies oomeem, is daar gevra: 

Hoekom het ons die kerk langer nodig? 

Darwin se teorie het die voete onder die kerk uitgeslaan saam met die Verligting en die klem 

op die rede (kyk hoofstuk 4). 

Die Eerste Wereldoorlog is gesien as 'n heilige oorlog wat deur die kerk ondersteun is. Die 

volk self het nooit werklik geweet hoekom presies hulle in die oorlog is nie! Na die oorlog is 

gevoel dat die kerk hulle mislei het. Baie mans het in die oorlog gesterf, ongeveer 1 miljoen 

Britte. Dit sou nogal ook die saak van Suid-Afrika se teodisee-vraagstuk op die tafel plaas. 

Die verskil is dalk dat die Ned Geref Kerk nie eie lidmate se dood beteken het met die 

verdediging van apartheid nie. Dis fisies meer die ander bevolkingsgroepe wat gely het onder 

die bestel terwyl die Afrikaners grotendeels bevoordeel is. 
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Liturgievorming 

Hier vind ons weer 'n goeie voorbeeld van 'n liturgie waar al die engergiebronne in goeie 

wisselwerking staan. Die Skriftuurlike riglyne is belangrik en die liturgie word weer oordink 

in die verband. Die drie-ledige indeling van die erediens is hiervan getuienis. Die tradisie is 

wel belangrik en word verteenwoordig in die riglyne van die kerk en die gebruik van die 

leesrooster. Die konteks word verantwoordelik deur die liturg se invloed op die liturgie wat 

op sy beurt weer beYnvloed word deur die nood van die kerk om mensvriendelik te wees, die 

behoefte aan spiritualiteit, die behoefte dat God aan die woord moet kom en koinonia 

(Macleod 1999). Dit spreek van 'n erediens wat gefokus is op die eskatologiese fokuspunt. 

Die gevolg is 'n baie geslaagde erediens. 

6.10 Wessex Christian Fellowship 
Basingstoke 

Geskiedenis van die kerk en die liturgie 

Die Christian Fellowship is 'n onafhanklike Evangeliese kerk wat geaffilieer is by die 

Assemblies of God wat 'n Charismatiese kerk van oorsprong is. Uit die Azusa Street 

herlewings in Los Angeles van 1906 is ook die Assemblies of God gebore (Dunn 1977:646). 

Die missie van die kerk word as volg geformuleer: 

The mission is to be a loving, vibrant church where God's presence and power is 

active, bringing glory to God through worship, the preaching of His Word and 

reaching out to the community. 

A fellowship, by faith, believing for numerical and spiritual growth as we serve 

God and work together to our full potential. 

Die gemeente bestaan uit 120 lidmate wat eintlik gedefinieer word as die wat dikwels die 

eredienste bywoon. 

Die spiritualiteit van die kerk kan dus as charismaties beskryf word, maar met sekere 

Evangeliese trekke. Die klem val op die persoonlike vemuwing aan die emosionele 

belewingskant (KH) (Van Rensburgskema kyk figuur 12). Daar is egter ook groot klem op 

die belangrikheid van die Woord (KD) en die herstel van die samelewing (AD) (Solomons 

1999). 

Die gemeente het twee eredienste op 'n Sondag wat elkeen sy eie karakter het. 

Oggenddienste is meer gestruktureerd en die aanddienste is meer informeel met minder 

struktuur. 

Die kerk doen baie moeite met die kinders en die jongmense en het 'n kleutergroep, 

Sondagskool en ook 'n Bybelklas vir tieners. Voor elke erediens vind daar ook 'n 

gebedsontmoeting plaas. Die gemeente beskik ook oor vyf selgroepe. 

Dit is interessant <lat baie van die Christene uit Suid-Afrika in Basingstoke by die kerk aanbid. 
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Ruimte 

Die kerk is onlangs opgeknap. Die kerkie het sitplek vir omtrent 150 lidmate. Dit het basies 

'n ingangsportaal met glasdeure met die kerkruimte wat sentraal staan. 'n Verhoog is die 

sentrum terwyl die kansel voor die verhoog staan. Die stoele is los van mekaar en sit 

gemaklik. Die nagmaalstafel staan aan die regterkant, maar is baie onopsigtelik. Kleure speel 

'n belangrike rol. Die verhoog is blou geverf met drie gekleurde kruise agter sentraal teen die 

muur. Die mure van die kerk is okergeel. Die orkes en die klawerbord staan links van die 

preekstoel wat ook blou geverf is. Die dak is verlaag met ligte wat hang. Die kerk beskik oor 

goeie klanktoerusting en ook 'n oorhoofse skerm wat gebruik word om met 'n rekenaar die 

liedere en Bybeltekse op te projekteer. 

Dis 'n klein en intieme ruimte. 

Verloop van die diens 

Die ontvangs by die deure is baie hartlik en binne die <liens sal lidmate mekaar hartlik groet 

en uitvra. Die prediker en liturg is Mark Absolom - die jeugpastoor. 

1. Die <liens begin met 'n verwelkoming. 

2. Gebed volg waarin die teenwoordigheid van God gevra word. Voorbidding 

word ook gedoen vir die lidmate wat nie daar is nie en op ander plekke werk 

verrig, ook vir siekes - almal by die naam. 

3. Dankoffer onder die sing van 'n lied. 

4. Ajkondigings. 

5. Lofprysing wat ongeveer 'n halfuur duur. Saam met die sing word handegeklap 

en -opgesteek. Die lofprysing word ook onderbreek vir aanbidding en 

gesamentlike hardop aanbidding vind plaas. Hier en daar word ook in tale 

geloof en geprys. Meestal die bekende liedere soos Celebrate Jesus, What a 

faithful God, We will worship te Lamb of Glory word gesing. Die musiek is 

atkomstig uit die Charismatiese sangbundels wat intemasionaal gebruik word. 

Die gemeente het 'n liedereskat van omtrent 100 liedere. Die liturg en die 

sanggroep kies saam die liedere wat gesing gaan word. 

6. Nagmaal - Een van die ouer lidmate kom na vore en gee 'n verduideliking van 

die nagmaal soos <lit deur Jesus ingestel is en wat die betekenis daarvan is. Dis 

egter nie uit 'n formulierboek nie, maar eie weergawes. Ook die appel oor wat 

jou eie geestelike toestand is by nagmaal vandag. Twee diakens kom na vore en 

die brood word aan hulle gegee nadat in Engels gese word: 'Gebruik tot my 

nagedagtenis - die brood is my liggaam wat gebreek is vir julle sondes'. Dit 

word egter nie vir die gemeente uitgese preek nie, maar meer oor die brood. 

Dan word twee skinkbordjies met drie broodrolle uitgegee en die lidmate breek 

brood daarvan af. Kinders kan ook nagmaal gebruik. Daama volg die wyn wat 

in kelkies bedien word met dieselfde instellingswoorde: 'Dit is my bloed, 
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gestort tot vergifnis van jul sondes'. Daama volg die dankgebed Vlf die 

nagmaal. Kinders verlaat die <liens vir kinderdiens. 

7. Prediking - Terna: Hoe om voort te gaan in moeilike tye. Eers 'n inleiding, 

Skriflesing en die gedagtes as preek. Die voorbeeld van Dawid word gebruik en 

deurentyd word verder gelees in die Bybel om die verhaal verder te neem. Die 

preek is in die vorm van 'n homilie wat uitgebrei word. 

8. Afsluitingslied en -gebed - hierin het ook 'n profesie as deel van een van die 

lidmate se gebed gevolg. Weer 'n mate van aanbidding ook. 

Evaluering van diens 

Die erediens is baie informeel. Kleredrag van die prediker is byvoorbeeld 'n broek en 'n 

T-hemp. Daar was ongeveer 60 lidmate teenwoordig en die sang was hartlik en lidmate baie 

betrokke deur liggaamsbeweging en uitroepe. Die nagmaal was 'n deel van die <liens, maar 

die lofprysing en aanbidding staan meer sentraal. Die prediking was aktueel en inspirerend. 

Die liedere in die <liens vorm deel van die geheel. Mens gaan weg by die <liens met die 

gevoel van warmte en <lat mens wel deeglik saam met antler met God gekommunikeer het. 

Die kuier na die tyd oor tee is deel van die viering van die gemeenskap van die gelowiges. 'n 

Gesprek is gevoer met Mark Absolom wat die jeugleraar is. Hy het self geen formele 

opleiding nie en was altyd 'n lidmaat van die Anglikaanse kerk totdat hy tot bekering gekom 

het en toe die Basingstoke Community Church begin bywoon het. Hy het later die roeping 

ontvang om as lidmaat by die kerk te kom help. Hy maak sy preke uit studie en kassette wat 

hy luister. 

Ander liturgiese handelinge 

Die nagmaal volg gewoonlik op die lofprysing en aanbidding. Die gemeente vier gewoonlik 

nagmaal een keer per maand. Die gemeente sal kinders inseen en <loop groot. Geen doopvont 

is egter sentraal of sigbaar nie. Die liturgiese handelinge geskied volgens 'n vasgestelde 

riglyn wat hulle volg deur oorlewering in die gemeente, maar daar word maklik daarvan 

afgewyk By 'n ander besoek aan die gemeente is die hele oggenddiens deur 'n jeuggroep 

waargeneem wat met drama 'n boodskap oorgedra het. 

Die toekoms van die kerk 

Op die vraag oor wat die rede vir die verval in die kerk is, voer Absolom (1999) aan <lat die 

Engelse jeug net eenvoudig nie meer <link <lat hulle vir God nodig het nie! Die kerk vervul 

ook nie hulle behoeftes nie. Die toestand is oorgedra deur die ouers. Hyself word 

gerespekteer deur sy vriende maar volgens horn is daar 'n soeke by die jongmense en hy glo 

<lat God in die toekoms gaan ingryp. Hyself woon baie jeugfeeste by waar tot 6000 tieners 

die Here sal loof en prys en hy is baie vol moed oor die toekoms van die Christendom. 
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Winspunte 

Die hartlikheid van die gemeente spreek mens aan. Die visualiteit is belangrik en die 

betrokkenheid van die lidmate. Die ems van die prediker het na vore gekom. Die klem op 

die lofprysing en die atmosfeer wat dit skep moet in ag geneem word. 

Liturgievorming 

Die belewenis by die meer Charismatiese kerke is dat die konteks meestal die mees 

invloedryke energiekrag in die liturgievorming is. In hierdie erediens was dit ook so. By 'n 

antler geleentheid is die <liens deur 'n jeuggroep waargeneem en het dit die liturgie bepaal. 

Andersinds bepaal die liturg meestal die liturgie. Die tradisie as energiekrag is wel 

teenwoordig in die vorm van riglyne en oorlewering van die gemeente. Die gebruik van die 

nagmaal bevestig die afwesigheid van die tradisie. Die Skrif as energiekrag kom voor in die 

konsepte wat dit verteenwoordig: Teenwoordigheid van God, aanbidding, lofprysing en die 

breek van die brood en die gebruik van die wyn. Die Skrif se boodskap van die betrokke dag 

sal ook bepaal hoe die <liens verder ingerig word om die boodskap duideliker oor te dra. 

Geskiedenis van kerk 

6.11 Kensington Temple 
London 

Die Kensington Temple se verhaal loop saam met prominente leiers. In 1930 is die gebou 

gebruik deur die stigter van die Elim-beweging. In 1965 het Eldin Corsie weer die tempel 

begin gebruik as 'n aanbiddingsplek. In die 1980's was die Temple gereeld vol gewees in die 

bekende 11:00 <liens. In die tyd het die visie gekom om met satellietkerke te begin. Vandag 

assosieer 13000 lidmate hulle met die kerk. Hulle ontmoet in vyf verskillende eredienste in 

die Temple en in 130 satellietkerke regoor die stad. 

Kensington Temple het die visie om te funksioneer as 'n stadskerk. Met die doel om 'n net te 

vorm wat 'n impak in London kan maak. Die kerk het 2000 gemeenskapskringe gestig 

dwarsdeur die stad met die doel om saam te staan en 'n krag te wees. Die kerk doen baie 

moeite om nuwelinge te betrek. 

Gebed speel 'n belangrike rol in die kerk en daar is omtrent 2000 brandwagte oor die stad 

geregistreer. In die eredienste word intersessors ook voor in die kerk geplaas vir strategiese 

redes. 'n Span intersessors is ook besig met voorbidding terwyl die <liens aan die gang is. 

Die kerk het onderskeie aanbiddingsgeleenthede: Vlak 1 - Selgroepe, Vlak 2 - Eredienste in 

die verskillende kerke, Vlak 3 - Viering (celebration) waar die kerke bymekaarkom in 

herlewingsdienste en Vlak 4 Sameroeping (convocation) waar al die lidmate saamkom vir 'n 

groot gesamentlike aanbiddingsviering in die Royal Albert Hall (Kensington Temple 

Verwelkomingbrosjure ). Die hoofleraar is tans Colin Dye. 

Ruimte 

Die erediensruimte is een vertrek met balkonne en 'n verhoog in die sentrum voor in die kerk. 

Agter die verhoog is daar swaar blou gordyne. 'n Klein preekkateder staan in die middel van 
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die verhoog. Die orkes staan aan die agterkant van die verhoog. Televisieskerms is oral in 

die kerk opgesit om die gebeure te volg. Wanneer onbekende liedere gesing word, word die 

woorde ook op die skerms vertoon. 

Die orkes van tien lede bestaan onder andere uit 'n lofprysingsleier, 'n klawerbord, saksofoon, 

2 sangers, tromme, 'n trompet en elektriese kitare. 

Verloop van die erediens 

Die ontvangs by die deure is warm deur die diakens wat almal naamplaatjies, dieselfde pakke 

en dasse dra. Die kerk is vol van alle rasse. 

1. Die lojjJrysing begin en duur omtrent 15 minute. Die lofprysing word gelei deur 

die lofprysingsleier. Die liedere word vier tot vyf keer herhaal. Tussenin word 

die lofprysing aangevul deur spreek in tale en fokus op God. Die liggame word 

heeltyd gebruik in die lofprysing en die musiek is emosioneel opwerkend. 

Kommunikasie tussen die leier en die orkes is goed. 

2. Ajkondigings en gebedsversoeke word gedoen deur 'n liturg. 

3. Gebede volg deur die liturg wat die gebed lei en self baie vurig bid vir die 

gebedsake. 

4. Inseening van 'n klein gemeenteseun volg. Daama word 'n gebed gedoen en die 

familie gelukgewens. Die hele familie verskyn op verhoog - ook die oupas en 

oumas. 

5. Dan neem die hoofliturg oor en doen ook 'n gebed vir die ouers. 

6. Bediening deur sang volg as een van die vrouelidmate 'n lied saam met die 

orkes sing. 

7. Ajkondigings volg weer. Gebedskaartjies word uitgedeel. 

8. Dankoffers volg. Die liturg herinner aan die gemeente van Antiochie en hulle 

houding van gee wat geheers het in die eerste gemeentes. Tjeks kan ook gegee 

word. Musiek speel terwyl die dankoffers opgeneem word. 

9. LojjJrysing volg met die orkes wat 'n lied begelei. 

10. Weer word ajkondigings hanteer oor die sending van die gemeente in London 

spesifiek en wat die betrokkenheid van gemeentelede kan wees. 

11. Bediening deur 'n lied deur die lofprysingsleier saam met die orkes. 

12. Skriflesing volg uit Handelinge 9:22 en word deur die prediker en hoofliturg 

gedoen. 

13. Prediking begin deur die aankondiging van die tema en die agtergrond van die 

stuk. Die tema is : Hold the rope. Die prediking is vurig en die tema word 

telkens belig en verduidelik en daar word uitdagings gestel vir die gemeente. 

Die prediking is duidelik en Skrifgetrou met duidelike toepassing. Die boodskap 
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kom sterk deur. Deel van die prediking is ook 'n profesie aan een van die 

kerkgangers dat hy nog 'n groot rol gaan speel in die evangelisering van die 

mense van London. Die preek het ook 'n sterk sendinginslag wat by die visie 

van die gemeente aansluit. Die prediking het omtrent 25 minute geduur en is die 

fokuspunt van die <liens. 

14. Gebed volg na die preek en die <liens word afgesluit met 'n groet aan die 

gemeente. 

Die prediker was een van die geassosieerde predikante, Bruce Atkinson. 

Evaluering 

Die <liens loop soos 'n ge-oliede masjien. Dit word ook voor die tyd haarfyn beplan tot die 

minuut toe weens die televisie-uitsending wat ook plaasvind. Die preek is lewendig en maak 

een van die belangrikste dele van die erediens uit. Die prediking is sterk en met 'n duidelike 

appel op die gehoor. Die <liens vorm egter nie noodwendig 'n eenheid met die tema nie. 'n 

Mens kry die gevoel daar moet 'n aantal sake afgehandel word en daarvoor word plek 

gemaak. Die hele gemeente is egter betrokke by die erediens. Die sang is goed en 

kenmerkend Charismaties. Die visuele hulpmiddels gee 'n gevoel van progressie. Die 

bediening van die gemeente deur musiek gee nogal die gevoel van 'n konsert en 'n item 

eerder as wat dit noodwendig die tema ondersteun. 

Winspunte 

Die volgende is winspunte wat uitgelig kan word: 

• Die goedgeorganiseerdheid. 

• Die klem op gebedsondersteuning terwyl die <liens voortgaan. 

• Die duidelike prediking. 

• Die gebruik van hulpmiddels. 

Liturgievorming 

Die gebruik van die Frontier Tradisie soos wat Charles Finney die erediens ingerig het (kyk 

hoofstuk 4.7) is sigbaar in die aanbieding van die liturgie. Finney het nie die tradisie enigsins 

geraadpleeg in sy liturgievorming nie, die liturgie is ook oorgedra na Engeland. In die sin is 

die tradisie en konteks egter sterk teenwoordig in die liturgievorming. Die uitgangspunt is 

egter pragmaties met die klem op wat werk. Die invloed van die Skrif is in die 

teenwoordigheid van die teologiese konsepte meer as in die voorbeeld vanuit die Skrif. 
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Inleiding 

6.12 Kwakers 

Basingstoke 

Society of Friends 

Van al die gemeentes wat besoek is, is die Kwakers dalk die heel vreemdste. 'n Mens sal 

maklik kan vra: Kan mens enigiets by hulle leer as die hele 'erediens' net stilte is? Dis dus 

interessant dat daar juis so baie by hulle geleer kan word. Die indeling en bantering van die 

gedeelte sal uit die aard van die saak bietjie verskil van die antler gemeentes se beskrywings. 

Daar sal baie meer 'agter' die erediens inbeweeg word om juis te probeer verstaan hoe die 

erediens beleef word en wat die uitwerking daarvan is. 'n Byeenkoms van die Kwakers is 

bygewoon en daama is daar met twee Kwakers gesprek gevoer en van die literatuur is 

bestudeer. 

Geskiedenis van die beweging 

Dis uit die staanspoor belangrik om te besef dat die K wakers meer 'n filosofie van lewe is as 

'n kerk (Court 1999). Die Kwakers het in die 1640's ontstaan toe daar 'n afbreek van ou 

idees gekom het. Binne die Anglikaanse- en Rooms-Katolieke kerk, was daar spanning 

tussen die Puriteine en Katolieke kante (Gillman 1997:44). George Fox was op soek na 'n 

dieper geestelike verhouding met God (Gillman 1997:45). Hy wou nie net lees van die 

leiding van die Gees wat die eerste gemeente van Handelinge beleef het nie, hy wou dit ook 

beleef (Roberts 1978:500). Soos hy beweeg het in Engeland, het hy al hoe meer sulke vriende 

ontmoet. Hierdie soektog het hulle weggeneem van die hoofstroomkerke en so het die 

Society off friends ontstaan. Dit was in 'n tyd dat antler groepe wat ook ontstaan het, 

verdwyn het, maar die organisatoriese vaardigheid van Fox en sy vrou Margaret Fell het die 

organisasie gevestig (Gillman 1997:46). 

Die naam Kwakers het sy ontstaan gehad toe Fox voor 'n regter verskyn het omdat hy glo 

Godslasterlik opgetree het. Hy se toe vir die regter 'to tremble in the fear of God. Professing 

Christ was not enough. Everyone must follow Him'. Die regter het geweet van die 

byeenkomste van die Vriende waar mense soms gebewe het van emosie. Hy se toe: 'You 

folk are the tremblers, you are the quakers' (Roberts 1978:500). Die naam sou vassteek. 

Die Kwakers het geen geskrewe belydenis nie. Geloofwas nog altyd vir die Kwakers iets wat 

geleef moet word en nie in boeke moet staan nie. Hulle het van die begin af probeer om die 

voorbeeld van die vroee Christelike kerk te volg (Gillman 1997:14). Die uitgangspunt is dat 

God onmiddellik bereik kan word deur elke individu (Quaker Home Service 1984:1). Die 

inner light is die stem wat binne-in die individu praat. Dit word as volg verduidelik: 

There is a divine spark in all of us which are our link with the eternal and with 

'that of God' in our fellows. This light, though we may see it above all in Jesus, 

is not limited to Christians or 'religious people' but it is wat makes every man, 

woman and child in the world equally precious and deserving of love and respect 

(Quaker Home Service 1984:2). 

Bladsy 155 



Hierdie agtergrond is uit die aard van die saak die agtergrond vir die aanbidding van die 

Kwakers. Kwakers voel dat hul in stilte meer bewus kan word van God se krag in 

aanbidding. In die stilte kan daar geluister word na die innerlike stem wat hulle lewe kan rig. 

Die belewenis om in stilte te wag, gee krag om terug te gaan in die wereld en hul medemens 

te gaan dien. 

It is not through religious institutions, or in the hallowed pages of a book that God 

is most keenly to be found, but in the human heart. For most Quakers, the model 

of this meeting with the divine and its transforming power in everyday life is 

Jesus of Nazareth, His life, His teaching and His death and its empowering effect 

on others (Gillman 1997). 

Die doel is egter nie hier om 'n volledige uiteensetting van die Kwakers te gee nie, maar bloot 

die agtergrond vir hul aanbidding. 

Ruimte 

Die Kwakers se byeenkomsplekke is altyd eenvoudig ingerig. Hulle byeenkoms in 

Basingstoke word gehou in 'n kamer onder in 'n huis. Geen preekstoel, simbole, doopbakke 

of nagmaalstafels nie. Net die mure met die stoele wat in 'n sirkel gepak is. In die een hoek 

staan 'n rak met al die leesstof oor die Kwakers. Tussen die stoele staan 'n tafeltjie met 'n 

Bybel op en ook die Quaker Faith & Practice wat getuienisse uit die verlede bevat. Dis 

interessant dat al die stoele 6f in 'n sirkel 6f in 'n vierkant om die tafel geplaas word sodat 

almal simbolies ewe ver van die middelpunt is. Die rede hiervoor is veral om gelykheid 

tussen die lede te simboliseer (Court 1999). 

Verloop van die diens 

1. Die ontvangs is hartlik by die deur. Nuwelinge ontvang die pamflet Your First 

Time in a Quaker Meeting? 

2. Die ontmoeting begin as die eerste Kwaker sit om te aanbid. Vir die volgende 

uur is daar stilte. So was dit in die byeenkoms van die Kwakers in Basingstoke 

ook. Daar was 8 persone in die byeenkoms. Almal sit met hul oe toe op die 

stoele. Die Kwakers in Basingstoke het 15 lede. 

3. Die aanbidding eindig wanneer die Kwakers mekaar vriendelik die hand gee. 

4. Na aanbidding volg diens. Die Kwakers bespreek dan hul aksies. 

Die vraag is egter: Wat beleef die K wakers in die aanbidding? Die idee is om in die tyd met 

God wat binne-in jou is te verkeer (Court 1999). Die proses voor die <liens is ook belangrik, 

want 'n mens moet jouself voorberei. Kwakers kan alleen aanbid, maar die saamwees het 'n 

besonderse binding en krag (Court 1999). 

Volgens Gillman (1997:33) gaan hy gewoonlik sit en sal hy sy oe toemaak en begin met die 

Onse Vadergebed wat hy vir horn opse om sy gedagtes te rig. Daama kan daar enigiets 

gebeur. Hy sal byvoorbeeld soms dink aan mense wat voorbidding nodig het, 6f die 

wereldgebeure, 6f hy sal luister na die voe ls buite en dat dit horn begelei na 'n toer in homself 
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na binne, 6f selfs na 'n vliegtuig wat oorvlieg! Hy sien die feit <lat hy aangeraak kan word in 

'n oomblik van vreugde of hartseer as 'n aanraking van die Gees. Gebed word nie 

noodwendig as woorde gesien nie, maar as 'a state of awareness where not even words may 

be necessary' (Gillman 1997:35). Om in liefde aan ander te <link is vir Gillman (1997:36) 

ook 'n vorm van gebed. 

Dit kan wel gebeur <lat in so 'n diens iemand gelei kan word om te bedien deur middel van die 

Woord of 'n opmerking. Die ander oordink dit. Volgens Tate ( 1999) is die praat eintlik van 

oorsprong uit die hart (uit die maag, die 'gut') as uit die denke. Dit word nie bedink nie, die 

gevoel kom oor jou om iets te se. Daama sal daar weer stilte wees. 

Ander sake 

Die spiritualiteit van die Kwakers kan aangestip word as sterk kwietisties (AH volgens die 

Van Rensburgskema, kyk figuur 12). Daar is ook trekke na die moralistiese kant (Court 

1999; Tate 1999). Die Kwakers het nie 'n kalender wat gevolg word nie. Vroeere Kwakers 

het wel baie aandag gegee aan die geboorte, sterwe en opstanding van Christus as 'n tyd waar 

hulle hul gedagtes daarop gerig het. Vandag word minder klem daarop gele. Soms kan die 

Kwakers ook Sondae bymekaar kom om Kersliedere te sing. Sondae is vir die Kwakers soos 

enige antler dag. Dis bloot gemaklik om op 'n Sondag bymekaar te kom (Gillman 1997:38). 

Hulle het geen sakramente of tekens nie (kyk hoofstuk 4). Daar is wel 'n begrafnis en 

trouseremonie wat baie om stilte sentreer (Gillman 1997:40). 

Die klem le veral om betrokke te wees in die samelewing en so diens te lewer aan die 

medemens. Daar word vir kinders en jongmense voorsiening gemaak deur Bybelstories te 

vertel en te onderrig. Dit vind gewoonlik in 'n ander lokaal plaas. 

Winspunte 

Die volgende kan by die Kwakers geleer word: 

• Die stilte om te luister na God. Dit is egter 'n tegniek en ingesteldheid wat oor 

die jare aangekweek word. Dit wil eintlik wys hoe ver stilte kan gaan. Binne die 

Ned Geref Kerk spesifiek sou meer gebruik gemaak kon word van stiltes. Daar 

sal moet besef word dat die tradisie van 'n Woordkerk vir altyd sterk teenwoordig 

sal wees. 

• Die K wakers bied 'n geleentheid vir die wat gedisorienteer is met die kerk om 

steeds gelowig te wees. 

• Die betrokkenheid van die aanbidders. Die verantwoordelikheid le by hulle self 

om 'n sukses van die geleentheid te maak. 

• Die egtheid van die Kwakers. Hulle verbintenis om te lewe in dit wat hul glo. 

Dis juis deur 'n K wakervrou wat getrou aan haar roeping was dat Allison Court 

op die ouderdom van agt jaar by die Kwakers betrokke geraak het. Vandag is sy 

al vir 25 jaar 'n Kwaker. 
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Mens vra jou egter af of die Kwakers werklik as 'n Christelike kerk getipeer kan word? Veral 

as daar geen klem op die verlossingswerk van Christus is nie? Court (1999) glo byvoorbeeld 

<lat Jesus as spesiale mens gelewe het, maar glo nie in Hom as Verlosser nie. Trouens God 

bestaan nie as 'n buitenste wese nie, maar in die mens. Daar is ook baie Boeddhiste wat 

vandag deel is van die Kwakers. 

Liturgievorming 

Die Skrif is as energiekrag teenwoordig in die vorming van hul liturgie. Dit was Christus se 

gebruik om in stilte met God te verkeer vir baie lang periodes (kyk Gebed by 3.2). Die 

behoefte om die Heilige Gees te beleef is ook afkomstig uit die Skrif. Die tradisie is 

teenwoordig in die sin <lat die gebruike van die K wakers steeds gevolg word. Die liturgie 

verskil van plek tot plek en in die sin het die konteks 'n bepaalde uitwerking op die <liens. Dit 

wil egter lyk asof 'n eskatologiese fokuspunt teenwoordig is in die <liens wat uit die 'erediens' 

vloei. Die Kwakers is veral betrokke by die verandering van die wereld na wat God wil he in 

lyn met Sy Koninkryk. 

6.13 Ned Geref Kerk Stellenbosch Studente gemeente 
Eucharistie-diens 

Geskiedenis van die diens 

So agt jaar gelede het die studenteleraars besluit dat daar 'n behoefte by die studente is om 

meer stil te word voor die Here. Dit was basies die geboorte van die Eucharistie-diens in die 

Studentegemeente van Stellenbosch (Marais 1999). Burger (1994:1) brei hierop uit en se <lat 

die <liens wil meehelp om 'n meer ge'integreerde spiritualiteit te vestig. Dit gaan oor die 

blootstelling aan die stiltes van die verlede. Die <liens kom volgens Burger uit twee liturgiese 

wortels voort: Die sinagoge waar die wet gelees is en die bokamer waar die eucharistie 

ingestel is. 

Die term eucharistie word verkies bo die term nagmaal om die volgende redes: 

• Ekumenies - die term nagmaal of avondmaal word slegs gebruik deur die 

Nederlandse en Afrikaanse Gereformeerde kerke. Die Wereldraad van Kerke praat 

in hul dokument Order and faith commission byvoorbeeld van die Eucharist eerder 

as Holy Communion (Burger 1994:2). 

• Bybelse wortels - die term het wortels in die Ou en Nuwe Testament. Die term het 

trekke met die dankgebed [die berakah in die Joodse tradisie] wat by die Joodse 

feeste gebid is. Jesus bid ook self die eucharisteo-gebed met die instelling van die 

sakrament (Lukas 22: 17, 18). In 11 OnC koppel Ignatius van Antiochie die term aan 

die viering van die mis (Burger 1994:2). 

• Semanties - die woord beteken basies dankbaarheid of 'thanksgiving'. Dis presies 

wat by die tafeldiens gebeur- dankbaarheid vir die feit <lat Jesus vir ons gesterf het. 
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Die <liens vind in die oggend plaas om 08:00 en duur gewoonlik 'n halfuur. Die bywoning 

wissel van 20-70 mense (Du Toit 1999). Die <liens val verseker in die AH kwadrant van die 

Van Rensburgskema (kyk figuur 12). 

Daar is gevind dat die studente wat dit bywoon die meer sensitiewe studente is, maar ook die 

wat in die produktiewe fase van Fowler se fases is. Dit is gewoonlik die wat met 'n 

romantiese lewens- en wereldbeskouing leef (Burger 1999:7). Die liturg die oggend was dr 

Fanie du Toit. 

Ruimte 

Die <liens word in die Studentekerk gehou. Voor die preekstoel staan die nagmaalstafel met 

'n beker en 'n bord met brood op. Soms sal daar ook twee kerse brand. 

Die liturg sit agter die tafel. 

Verloop van c!ie diens 

Soms sal musiek speel terwyl lidmate inkom om te aanbid, maar me by die betrokke 

geleentheid nie. Die studente neem oral in die kerk hul plekke in en sit doodstil. Geen 

ontvangs by die deure. Geen afkondigings. 

1. Votum -Word gedoen uit Psalm 123. 

2. Seengroet. 

3. Skriflesing - Die liturg hanteer die Skriflesings vanaf die tafel volgens die 

leesrooster. 

4. Geleentheid vir meditasie en toewyding - lidmate kry geleentheid om na te <link oor 

die gedeelte en te bid. 

5. Formulier- Die formulier word voorgehou en verduidelik. 

6. Instelling en bediening - Lidmate beweeg in groepe van vier na vore en kniel om 

die tekens te ontvang. Met die woorde: Die liggaam van Christus, die bloed van 

Christus word die tekens aan die lidmate uitgedeel. Elkeen ontvang die brood en 

daama die wyn. 

7. Seengroet. 

Lidmate wat wil, kan nog stilsit en die kerkgebou verlaat wanneer hulle so voel. 

Evaluering 

Die <liens voorsien in die behoefte van stilte voor God. Baie word aan die lidmate oorgelaat. 

Die Woord en die sakrament is die hoofmomente. 

Die gebed en koinonia word dalk verwaarloos. Klem kan steeds op die stilte gele word en 

kan meer van die gebede gemaak word. Die stap om die tekens te ontvang is 'n positiewe 

handeling van verbintenis en maak die <liens persoonlik. Daar kan dalk ook meer van simbole 

gebruik gemaak word. 
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As 'n erediens wat klem op die stilte wil le, is die <liens nieteenstaande geslaagd. Die 

sakrament vervul in die stilte 'n besonderse 'kommunikasie-krag'. 

Liturgievorming 

Die invloed van die tradisie en konteks is sterk. Daar is by ander denominasies geleer oor 

veral die gebruik van die Eucharistie weekliks. Die konteks het die behoefte na vore gebring 

vir 'n <liens waar lidmate in stilte met God kan verkeer. Die Skrif, met die instelling van die 

nagmaal en die oproep tot herhaalde gebruik daarvan het ook as energiekrag 'n rol gespeel in 

die vorming van die <liens. 

6.14 Ned Geref Kerk Stellenbosch Kruisgemeente 

Saam met die Eucharistie-diens is die liturgie van die Kruisgemeente een van die 

broedplaatsen wat in Suid-Afrika besoek is. 

Geskiedenis van die diens 

Die Kruisgemeente het in 1997 vanuit die Studentekerk ontstaan. Die aanvanklike doel van 

die gemeente was om aan lidmate van die Studentekerk, wat in 'n oorgangsfase is, 'n tuiste te 

hied en om meer kontinuiteit in die Studentekerk in te bring. Die Kruisgemeente is 'n wyks-, 

of 'abba-' gemeente van die Studentekerk en staan onder direkte toesig van die Kerkraad van 

Studentekerk. Daar is vemaamlik drie groepe lidmate wat by die Kruisgemeente inskakel: 

• Lidmate wat vir 'n geruime tyd nie gemeentelik ingeskakel het nie. 

• Lidmate wat nie tuis voel binne die tradisionele gemeentelike opset nie. 

• Lidmate wat graag by die bediening van die gemeente betrokke wil raak. 

In lyn met die Ring van Stellenbosch se besluite ten opsigte van diversiteit, poog hierdie 

gemeente om 'n altematiewe gemeentelike tuiste te hied met die volgende fokuspunte: 

• Spontane persoonlike kontak en ondersteuning. 

• Ruimte vir geloofsgroei deur middel van kritiese gesprek rondom geloofs- en 

lewensvrae. 

• Ontwikkeling van 'n roepingsbesef binne die normale leef- en werkswerelde van 

die lidmate. 

• 'n Vaste responsiewe liturgie waar die simboliek en rituele van die kerkjaar 'n 

belangrike rol speel. 

• Interaksie tussen volwassenes en kinders binne en buite gesinsverband. 

Om bogenoemde te realiseer handhaaf die Kruisgemeente 'n eenvoudige gemeentestruktuur 

sodat gemeentelede op alle vlakke kan deelneem (Stellenbosch Kruisgemeente 1999: 1 ). 

Die liturgie het sy wortels in die liturgie van die Domkerk in Nederland. Lidmate wat daar 

gestudeer het, was be'indruk met die liturgie en het dit aangepas in die Suid-Afrikaanse 

situasie. Die kerkstruktuur is plat en elkeen het 'n verantwoordelikheid. Hierdie idee word 
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ook oorgedra in die liturgie sodat almal bydra tot die handelinge van die erediens. Die liturgie 

wissel tussen baie besig tot stilte. Die kinders is vir 'n deel van die <liens teenwoordig wat dit 

lekker maak dat ouers kan ontspan en nie gedurig die kinders hoef te knyp om hul stil te hou 

nie. Dis vir die lidmate belangrik dat hulle kinders die liturgie beleef en die atmosfeer 

inasem. Daarom word hulle betrek by die aansteek van kerse, dek van die nagmaalstafel en 

opneem van kollekte (Muller 1999). 

Die Kruisgemeente volg 'n stelsel van tuis- of gesinskategese en gebruik die 

Leesroostermodel hiervoor. Indien 'n gesin hulle kinders wil laat inskakel by 'n 

kategeseskool, skakel hulle in by een van die plaaslike gemeentes se kategeseskole 

(Stellenboch Kruisgemeente 1999:2). 

Ds Frederick Marais is op die staduim die verantwoordelike leraar vir die gemeente. Volgens 

Marias ( 1999) sou die spiritualiteit van die gemeente as 'n balans tussen al die kwadrante 

beskryf word (kyk Van Rensburgskema figuur 12). Klem word egter veral gele op die 

innerlike lewe en toepassing. Daar is 'n balans tussen die persoonlike, subjektiewe belewenis 

en intemalisering van die geloof en die objektiewe in die liturgie. Die Woord en die 

sakrament van die nagmaal dien veral as die objektiewe simbole in die liturgie. Die erediens 

staan in die sentrum van die gemeente se werksaamhede. Gemeentelede bring hul lewens na 

die erediens en gaan terug om in hul lewens en in die wereld die Koninkryk te bou. Daar is 

geen ander kerklike strukture nie. Die gemeente het tans 'n lidmaattal van 60-80 lidmate wat 

ook die eredienste bywoon. 

Ruimte 

Die erediens word tans in 'n kleuterskool gehou. Die klaskamer word omvorm deur 

afskortings van sakmateriaal wat afgerol word om so 'n 'liturgiese ruimte' te vorm. Voor in 

die ruimte staan 'n kansel wat met 'n groen doek oordek is. Dis egter meer 'n kateder wat op 

dieselfde vlak as die stoele staan. Aan die regterkant van die kansel staan 'n kersstaander met 

sewe kerse. Aan die linkerkant staan 'n kruis met foto's vasgeplak. Agter die simbole hang 

drie foto's teen die afskorting - twee van die katedrale en in die middel 'n Jesusmonogram uit 

die vroee eeue. Die stoele word in sirkelvorm gepak met een paadjie tussen die stoele. Agter 

die stoele staan 'n kruis met 'n kers en die nagmaalstekens op 'n tafeltjie. Lidmate is baie 

informeel geklee. Van netjies tot kortbroek met plakkies. 

Verloop van die diens 

Met die binnekoms word 'n liturgieblaai uitgedeel met die volledige liturgie. 

Toenadering 

1. Klassieke musiek speel terwyl lidmate die kerk binnekom en mekaar groet. 

2. Introi"tus - Ds Christo Greyling is die hoofliturg vir die dag. Hy kom 

binnegestap met die kinders agtema wat die kerse aansteek. Die intoglied, 

Gesang 183: 1-3, word tegelykertyd gesing. Alle liedere word a capella gesing. 

Bladsy 161 



3. Bemoediging van gemeente: Liturg: Ons hulp is in die Naam van die Here 

waarop gemeente antwoord: wat die hemel en die aarde gemaak het. 

4. Bekendstelling: Gemeentelede word verwelkom en nuwelinge word bekendgestel 

aan die gemeente. 

5. Toenaderingsgebed - Ps 123 in beurtspraak: 

Gemeente: Ons sien op na U 

Liturg: U wat in die hemel heers 

Gemeente: Soos die oe van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar 

Liturg: Soos die oe van die slavin gerig is op die oog van haar eienares 

Gemeente: So is ans oe gerig op die Here ans God totdat Hy ham oar ans 

ontferm 

Liturg: Ontferm U oar ans Here 

Gemeente: Ontferm U oar ans 

Ontferm U oar ans. 

6. Lofgesang- Gesang 273:1-4. 

7. Kinders verlaat die diens. Lidmate maak beurte om kinders te onderrig. 

Diens van die gebede 

8. Gebede: Ds Frederick Marais hanteer die gebede. Lidmate word gevra of daar 

sake is vir voorbidding wat na aan die hart le. Sake word genoem en verdeel. 

Lidmate bid hardop vir die onderskeie sake. Gebede sluit af met die voorganger 

wat vra: Here, hoar ans as ans bid en die gemeente wat antwoord: Here hoar 

ans gebed. 

Diens van die Woord 

9. Diens van die Woord - Die liturg lees volgens die leesrooster Matteus 25:14-30 

en Rigters 4:1-7. 

10. Groet - Liturg: Die Here sal met u wees, gemeente antwoord: Die Here sal u 

bewaar. 

11. Woordbediening - Die liturg verduidelik die agtergrond en wys uit dat die Here 

mense gebruik om 'n verskil te maak. Die vraag ontstaan egter: Hoekom moet 

mense so ly? Die liturg wys op die karma-siening van die Hindoes en dat lyding 

jou help om beter te word. Die erediensgangers bespreek die lydingsaspek van 

die lewe. Na die bespreking vat die liturg saam: Jesus het gekom om ons leiding 

op Hom te neem en die nagmaal is juis die bewys en viering daarvan. 

12. Kinders keer terug en vertel wat hulle geleer het. 
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Diens aan die tafel 

13. Inbring van die tekens: Twee kinders bring die tekens van agter na vore. 

Gemeente gaan staan in 'n kring. 

14. Geloofsbelydenis word met beurtspraak gedoen. 

15. Instelling van tekens. 

16. Viering van nagmaal: Die liturg neem die brood en breek 'n deel af en gee dit 

vir 'n geloofsgenoot naaste aan horn met die woorde: Liggaam van Christus. 

Die brood word dan aangegee vir die geloofsgenote wat langs jou staan. Elke 

geloofsgenoot breek vir die ander 'n stuk van die brood af. Daama neem die 

geloofsgenoot die brood en breek weer vir die volgende 'n stuk brood af. Met 

die beker word die beker aangegee met die woorde: Bloed van Jesus Christus. 

17. Lofgesang: Gesang 182:1-4. 

18. Kollekte insameling. 

19. Seen. 

Evaluering van diens 

Die <liens het 'n baie informele karakter en plat struktuur. Daar is baie intimiteit en 

betrokkenheid van die lidmate. Die objektiewe simbole help om rigting te gee aan die <liens. 

Die bespreking van die Woord is baie positief beleef omdat die gemeenteteologie na vore 

kom om 6f bevestig 6f herstel te word. Die nagmaal dien as 'n tasbare antwoord op die vrae 

wat uit die Woordbespreking na vore kom. 

Die kinders se teenwoordigheid pla glad nie en word sinvol by die liturgiese handelinge 

betrek. 

Die struktuur van die <liens herinner baie aan die geloofsgemeenskappe (selgemeentes) se 

struktuur wat tans in die Ned Geref Kerk gebruik word (Gemeentevreugde 1995:2). Die 

objektiewe simbole gee net meer 'n amptelike karakter aan die erediens. 

Die andersheid, die intimiteit, die objektiwiteit van die simbole en die gereelde gebruik van 

die nagmaal, maak van die <liens werklik 'n goeie, nuwe oorgangselement om verdwaalde 

skape weer in die kerk in te trek. Dit verreken ook die behoefte van die tyd van mense aan 

meer intimiteit en belewenis in 'n Postmodeme tyd. Die <liens voorsien baie goed in die 

behoefte van die regterbreindominante lidmate van die Ned Geref Kerk (kyk hoofstuk 5.6) en 

voldoen aan die nuwe dialogiese kommunikasie teoriee waar die kommunikasie meer 'gelyk' 

is (kyk hoofstuk 1.3). 

Uit die aard van die saak sal die erediens sy krag kan verloor as te veel lidmate die erediens 

begin bywoon, want in sy wese is dit 'n erediens vir kleiner groepe. 

Hierdie is beslis 'n erediens wat aanvullend in gemeentes gebruik kan word om aan die meer 

intieme belewenisse te voorsien. Gemeentes wat egter reeds selgemeentes of 

geloofsgemeenskappe aan die werk het, mag hierdie <liens as duplisering ervaar. 
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Winspunte 

Die volgende winspunte moet van kennis geneem word: 

• Die gereelde gebruik van die nagmaal is aan te beveel. 

• Die beurspraak in die gebede betrek die lidmate meer. 

• Die diens van die gebede waaraan almal deel het. 

• Die formules by van die gebede en groet gee 'n gevoel van geborgenheid en 

betrek ook so die lidmate. 

• Die sigbare simbole en die intimiteit gee veral leitimiteit aan die byeenkoms. 

Liturgievorming 

Die konteks het gevra vir die diens. Die tradisie word verteenwoordig deur die liturgie van 

die Domkerk in Nederland. Die Skrifhet veral 'n invloed op die gebruik van die objektiewe 

simbole. Hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van hoe die energiebronne met mekaar in gesprek 

tree. Die eskatologie as fokuspunt is betrokke in die dringendheid van die liturgie. 

6.15 Gevolgtrekkings 

Die besoeke aan die gemeentes was voorwaar verrykend en die volgende is in bree trekke 

waargeneem: 

• Die energiebronne 1s m 'n meerdere of mindere mate teenwoordig by al die 

liturgiee wat bestudeer is. 

• Waar die energiebronne in wisselwerking plaasvind, blyk dit dat die liturgie ook 

meer suksesvol en dinamies is. 

• Die tradisie as energiekrag loop baie sterk in die vorming van die liturgie van 

gemeentes. Die vraag is egter ook of die oorbeklemtoning van die konteks in 

sekere gemeentes nie kerkgroei belemmer nie (kyk hoofstuk 2.2). Die konteks is 

die energiekrag met die minste invloed. Dit wil lyk of denominasies makliker op 

die konteks as geheel reageer as wat gemeentes individueel reageer. Die rede 

hiervoor is 'n onkunde by die liturge en gemeentes. Gemeentes voel geborge in 

die liturgie van die kerklike tradisie. Op die manier behou die liturgie sy funksie 

vir geborgenheid, maar verloor sy funksie om ook lidmate aan te spreek en 

byderwets te wees. 

• Diversiteit is deel van die Christelike aanbidding. 

• In Suid-Afrika is daar wel 'n beweging dat gemeentes al hoe meer eksperimenteer 

met die liturgie. Hier speel die leesrooster 'n groot rol. 

• Die Ned Geref Kerk se liturgie kan baie leer by die antler denominasies oor wat 

meer bruikbaar in die nuwe konteks kan wees. 

Bladsy 164 



HOOFSTUK 7 

DIE VORMING VAN LITURGIE IN 'N NUWE KONTEKS 

Alles is nie oor God gese of te se nie. Christelike eredienste is geleenthede om in 

verwondering voor die onbegryplike, verborge God bewus te word van 

jou eie nietigheid en so tot aanbidding gedryf te word 

(Deist 1998 : 7) 

In hierdie studie is dit duidelik bewys dat die drie-bronneteorie substansie bet en dos as 

'n werkbare teorie gebruik kan word deur gemeentes om op 'n verantwoordelike wyse 

met liturgiese vormgewing besig te wees. 

LITURGIESE 
EKSTERIALISERllGS

PUIT 
• 

Eskat1ll9ieae 
Foknpallt 

Figuur 16 Die drie-bronneteorie met fokuspunt 

In die hoofstuk word dan nou aandag gegee aan 'n verstelde praxis wat verder uitgewerk 

word deur die gebruik van die drie-bronneteorie. Deur die prosesse van verstaan en verklaar 

is gesien hoe die liturgie gevorm word met behulp van die drie energiebronne. Nou word 

aandag gegee aan 'n liturgie wat juis deur die kragte vir die huidige konteks gevorm kan 

word. 

In die vorming van nuwe liturgiese handelinge gaan dit ten diepste oor ' n gesprek tussen die 

huidige konteks met sy uitdagings, die skatkis van die Woord en die geskiedenis waaruit 

geput kan word! Wat voorop staan, is die erediens as kommunikatiewe handelingsruimte 

waarin God die Vader in Christus en deur Sy Gees sy gemeente met hul eie patos ontmoet. 

Binne die raamwerk het elke liturg, gemeente en tydvak die wonderlike kreatiewe 

moontlikheid om te kan skep om sinvolle kommunikasie te fasiliteer! 

7.1 Die drie-bronneteorie vir verantwoordelike liturgievorming 

Na Vatikaan II het Catholics for an open Church (COC) ontstaan. In 'n roman van David 

Loge (1980), wat beskou word as 'n redelike korrekte weergawe van die gebeure gedurende 

die tyd en wat as 'n paradigma-stuk gesien word (Parsons 1992: 170), word een van die 

eredienste weergegee wat eksperimenteel gebruik is. Die gedeelte wil nogal die tema van die 

boek: How far can you go? ook vir die liturgie aan die orde stel. Hy beskryf as volg: 

Bladsy 165 



On Sunday mornings they attend mass in the college chapel, where Father Bede 

Buchanan, a liberal-minded priest who was a lecturer in the Theology Department 

and chaplain to the student body, tolerated an experimental, avant-garde liturgy 

that would have lifted the back hairs on the red necks of the local parish priests 

had they known what was going on in their midsts. 

Each week the students choose their own readings, bearing on some topical 

theme, and sometimes these were not taken from Scripture at all, but might be 

articles from the Guardian about racial discrimination or poems by the Liverpool 

poets about teenage promiscuity or some blank-verse effusion of their own 

composition. The music at the mass was similarly eclectic in style, accompanied 

by guitar and perhaps flute, violon, Indian bells, bong drums - whatever 

instruments and instrumentalists happened to be around. They sang Negro 

spirituals and gospel songs, Sidney Carter's modem folk and hymns, the calypso 

setting of the 'Our Father,' Protestant favourites like 'Amazing Grace' and 

'Onward Christian Soldiers', and sometimes pop classics like Simon and 

Garfunkel's 'Mrs Robinson' ('Jesus loves you more and more each day, hey, hey, 

hey!' sic) or the Beatles 'All you need is love'. At the bidding prayers anyone 

was free to chip in with a petition, and the congregation might find itself praying 

for the success of the Viet Cong or for the recovery of someone's missing tortoise, 

as well as for more conventional intentions. At the offertory, the bread and wine 

were brought up to the altar by two students, usually a courting couple holding 

hands and exchanging fond looks, and it wasn't only married couples who warmly 

embraced at the Kiss of Peace. Throughout the mass the young children of the 

lecturers scampered uncontrolled about the room, chattering and fighting and 

pushing their Dinky cars up and down the altar steps. At Communion, most of the 

congregation received the Host in their hands rather than on the tongue, and also 

took the cup, which was brought by a layman - all practices still forbidden in 

public worship in England. At the end of the mass there was a discussion period 

in which the congregation was encouraged to pick holes in the homily they had 

heard earlier. 

In die uitwerk van 'n nuwe praxis vir 'n nuwe konteks, is die vraag: Hoe ver kan mens gaan? 

Dis juis hier waar die drie-bronneteorie rigting, grense en ruimte aan die vormingsproses 

verskaf. Die rigting word bepaal deur die eskatologiese fokuspunt en die konteks, want 

liturgie wat nie beweeg na die realisering van die Koninkryk van God nie, is besig om in die 

verkeerde rigting te beweeg, of te stagneer. Die konteks wil telkens vra na 'n nuwe 

realisering van die rigting in die praktyk. Die grense word verskaf deur die Skrif. Liturgie 

moet bydra om 'n Christusspiritualiteit te help fasiliteer. Soos reeds gesien is die Skrif 

gesagvol omdat dit juis die verhaal van God en mens vertel en veral omdat dit in die Nuwe 

Testament Christus-gesentreerd is (kyk hoofstuk 3). In die liturgie in 'n Christelike kerk moet 

Christus se styl en verlossing aan die orde kom. Die ruimte word verskaf deur die tradisie. 

Deur die geskiedenis heen het die kerk telkens gepoog om die energiebronne in wisselwerking 
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met mekaar te plaas. Die liturgie-verhale bied 'n skatkis waaruit weer en weer geput en 

geleer kan word in die vorming van nuwe liturgiee. In die wisselwerking van die 

energiebronne kan daar of met kontinu'iteit 6f met diskontinuYteit gewerk word (Madigan 

1988:92). KontinuYteit beteken dat liturgiee wat deur die eeue heen gebruik is, weer opnuut 

realiseer soos wat die Anglikaanse kerk ook gedoen het (kyk hoofstuk 4). Diskontinulteit 

beteken dat nuwe liturgiee ontwikkel word volgens die behoefte wat die konteks stel. Die 

Rooms-Katolieke kerk het met Vatikaan II veral gebruik gemaak van die wereldbeeld met die 

verandering van die liturgie wat meer by die konteks en tyd pas. 'n Mens sou kon se dat die 

Reformasie dit reeds in die sestiende eeu gedoen het (kyk hoofstuk 4.1 ). 

Die geheim is egter om die tradisie van die liturgie en die nuwe handelinge en inhoud, so te 

kombineer dat die erediensgangers beide 'n geborgenheid sal beleef, maar ook telkens nuut 

aangespreek sal word (Kloppers 1997: 31 7). 

In die gebruik van die drie-bronneteorie sal resultate ook verder bepaal word deur die 

gemeente se verstaan van God, die teologie, die sensitiwiteit vir die tradisie en ook die 

denominasie waarin die gemeente staan. Die rol van die liturg en die skoling van die liturg 

kan ook 'n groot rol speel. Die gawes van gemeentelede sal ook 'n bepalende invloed op 

veral die spiritualiteitsvlak van die erediens he. In hierdie laaste hoofstuk word veral gekyk 

hoe die liturgie van die Ned Geref Kerk kan lyk in Suid-Afrika om sodoende die Koninkryk 

die beste te kan <lien. Uit die aard van die saak is balans belangrik. Saam met Josuttis 

(Kloppers 1997:365) kan daar gesoek word na voortdurende nuwe balans tussen die 

elementere teenstellings wat die gedrag in die erediens reguleer: 

• Fiksering en spontanelteit 

• Tradisies en innovasie 

• Representasie en deelname 

• Liggaamlike en psigiese mobiliteit 

• Emosionaliteit en rasionaliteit 

• Handeling en interpretasie. 

Die vyf primere doelstellings van die liturgievemuwingswerkgroep binne die EKD (Emeuerte 

Agende ), hied sinvolle riglyne waarbinne die drie-bronneteorie kan werk. 

• Deelname van die hele gemeente. 

• 'n Herkenbare, stabiele grondstruktuur met veelvuldige vergestaltings

moontlikhede. 

• Die oorgelewerde, tradisionele tekste en vorme moet in balans staan met nuwe 

tekste en vorme. 

• Die uitbreiding van die reformatoriese basis deur ekumenisiteit. 

• Nie-uitsluitende taalgebruik (Kloppers 1997:331 ). 
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Wanneer die huidige konteks in wisselwerking met die ander twee energiebronne gebring 

word, kan die volgende riglyne vir die inhoud van 'n nuwe liturgie gesien word. 

NUWE 
LITURGIE 

Figuur 17 

Llturgie met ••. 
* Meer simbole 
* Meer erwaring 
* Dialogiese kommunikasie 

Llturgie wat ... 
* Liefde adem 
* 'n Dieper spirltualitelt fasillteer 

Deur grater liturgiese blootstelling 

7.2 Liturgie met meer simbole 

Die Postmodernisme het veral die werklikheid bevestig dat God nie net in 'n enkele stel 

metafore en veral net in woorde alleen vasgevang kan word nie. Nuwe en meer simbole en 

metafore sal gebruik moet word (Kloppers 1997:319). Fowler (1991:136) se dat 'n mens die 

vermoe om deur simbole te leer, nooit verloor nie (kyk hoofstuk 5. 7). 

Dis hier waar die kuns en die godsdiens mekaar kan help. Die kuns het juis die vermoe om te 

help met die estetiese belewing in die erediens (Louw 1999:2). Dis kuns se taak om die 

werklikheid op 'n ander wyse weer te gee - ook die religieuse werklikheid. Die liturgie as 

kommunikatiewe handelinge is nie bloot vorms van dialogiese kommunikasie nie, dit gaan 

daarin om die bemiddeling van veral simboliese waarhede wat juis antler vorms van 

mededelings ontwyk (Kloppers 1997:320). Prakties sou dit beteken dat elke erediens homself 

sal moet afvra: Met watter beeld van God verlaat die lidmate die erediens? (Van der Merwe 

1995:53). In die 'verbeelding' van God kan daar veral gekyk word na die metafore waarmee 

Louw (1997:7) (kyk hoofstuk 5.5) werk. Daar kan verbeeldingryk gedink word aan 

moontlike liturgiese handelinge wat as simbole kan dien om 'n bepaalde saak beter tuis te 

bring. Drama in die erediens kan baie meer gebruik word om waarhede ryker oor te bring. 

In die regte gebruik van kerkmusiek - waar dit sinvolle handelinge op sigself word - kan 

musiek ook help om as kommunikatiewe handeling 'n bepaalde simbool te wees. Sang kan 
baie meer gebruik word om opsigself betekenis oor te dra. Kloppers (1997:327) se dat 

musiek as veranderingsagent kan optree in die erediens, maar meer as dit kan musiek ook nog 

'n geleentheid skep vir meditasie, lofprysing, interpretasie van tekste, herinnerings, verse aan 

die beurt stel, 'n gemeente saambind en 'n bepaalde atmosfeer skep. Callahan (1994:30) 

meen dat 'n geslaagde, dinamiese erediens omtrent 400/o sang moet bevat! Dit sluit koor-, 

solo- en gemeentesang in. Deur die Onse Vader in 'n bepaalde gemeente 'n vaste liturgiese 

Bladsy168 



plek te gee, kan help met geborgenheid. Deur dit ook weer te skuif kan 'n nuwe betekenis aan 

'n ou simbool gee. 

Simbole het die vermoe om meervoudige betekenis oor te dra. In meeste van die kerke wat 

besoek is (kyk hoofstuk 6) hang daar 'n skets wat as simbool dien. Hierdie 'simbool' kan een 

van die bekende Christelike beelde wees (kyk hoofstuk 2.6) of 'n hedendaagse 

versimbolisering van die gemeente se visie. Dit help gemeentelede om 'n 'prentjie' te vorm 

van die gemeente. Die gebruik van kanselklede met kleur en die kerklike jaar se simbole kan 

kragtig gebruik word. Dit gee 'n orientasiepunt in die jaar. Liturgiese bande en togas kan 

help met die beklemtoning van die andersheid van die ontmoeting. Skilderye uit die 

Christelike kunsskat kan verwoord wat baie woorde nie kan nie. Dit gee ook geleentheid vir 

erediensgangers om 'n 'oper' liturgie te beleef waarin hulle self openheid het om God se 

werke te intemaliseer. 

Die nagmaal en die <loop is twee simbole wat baie meer van gemaak kan word om betekenis 

oor te dra. Die nagmaal en doop kan as simbole ook as 'n 'teks' opsigself gesien word wat 

betekenis kan oordra. Dit kan genuanseerd gebeur sonder om die koppeling met die Woord te 

verloor. Eerstens sal dit nodig wees dat die twee simbole egter meer sigbaar moet wees. 

Liturgiese ruimtes voor die preekstoel moet verhoog word sodat die gemeente die simbole 

beter kan gadeslaan. Die doopgebruik by sommige van die gemeentes wat besoek is, betrek 

die gemeente baie meer by die doopsakrament as ander (kyk hoofstuk 6.9). Die nagmaal sal 

meer gevier moet word. Daar moet met die nagmaal ook gefokus word op net een aspek van 

die viering wat gewoonlik kan voortvloei uit die Woordbediening. Die eenvoud sal meer 

betekenis he as om elke keer die volledige betekenis van die nagmaal klakkeloos weer te gee. 

7 .3 Liturgie met meer Idem op ervaring 

In die Postmodeme tydvak is daar nuwe klem op ervaring as 'n reaksie op die Modemisme se 

klem op die rede (kyk hoofstuk 5.2). Volgens Kloppers (1997:330) is daar in die 

Postmodemistiese tydvak 'n wegbeweeg van 'n kognitiewe en verbaalgerigte erediens met die 

'marching-orders' na 'n oper, meer ervarings-georienteerde en simboolgelaaide erediens. 

Lidmate wil meer persoonlik betrokke wees by die erediens en as deelnemers aan die 

kommunikasie deel he. Daarom is daar 'n behoefte aan 'n meer beweeglike, buigsame 

liturgie met genoeg variasie en 'n oopheid sodat lidmate daarin kan deel en hulle ervarings 

kan beleef en self betekenis aan die erediens kan gee . 

. Dit sou beteken dat die liturge en liturgiese groepe in die Ned Geref Kerk hiervan moet kennis 

neem. As die ingesteldheid nie by die skeppers van die eredienste teenwoordig is nie, sal die 

liturgie nie vir die hedendaagse behoeftes kan voorsiening maak nie. Hoe om die 

ingesteldheid te bewerk in elke liturgiese element, sal 'n studie opsigself wees. 

Die prediking, wat tans baie sentraal in die Ned Geref Kerk se eredienste staan, kan baie meer 

gevoel oordra as daar meer van verhalende prediking in al sy vorme gebruik gemaak word. 

Die klem op die regte teologie en lering moet egter nooit hiermee ingeboet word nie. 

Ervaring moet altyd op vaste fondamente gebou wees. Stories het die funksie om die mens te 
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help om sekere latente spanning wat daar onder lede is tot katarsis ( ontlading) te bring. Die 

verhaal as genre kan in die prediking baie goed gebruik word. Jordaan (Nell 1996:327) ) stel 

die waarde van die verhalende preek as volg: 

Deur horn aan stories bloot te stel, kan die gewone mens - by grasie van sy 

vermoe tot meelewende en navoelende simboliese ervaringe - deel he aan die 

katarsis, want 'n verbeeldingryke storie kry dikwels gese wat jy vaagweg aanvoel, 

maar nie onder eie woorde kan bring nie. S6 word 'n storie dan 'n spieel vir 

jouself en van die wereld waarin jy woon - met al sy absurditeite, beletsels en 

bekoringe. Saam met die prediking gaan die eenheid van die <liens wat die 

lidmate help om 'n totale oorkoeplende ervaring huistoe te neem. 

Verhalende prediking sentreer op die plot van die verhaal (Marguerat & Bourguin 1999: 40). 

Binne die afloop van die verhaal kan weer gefokus word op nabyskote, middelafstand of wye 

skote (Marguerat & Bourguin 1999:37). 

Na by Middelafstand Wye hoek 

Figuur 18 

Dwarsdeur die Bybel word in beide die Ou- en Nuwe Testament verhale gebruik om 

die sentrale waarhede oor te dra. Frederick Bartlett (Minninger 1984: 108) het bevind 

dat die visualiseerders gouer leer en meer selfversekerd voel oor wat hulle geleer het 

(kyk ook hoofstuk 5.7). Die mens het basies twee tipes geheue, naamlik: die 

semantiese en die episodiese geheue. Die episodiese geheue is hoofsaaklik 

emosioneel (Minninger 1984:116). Deur van verhale gebruik te maak, word die 

episodiese geheue in werking gestel wat op sy beurt weer die emosie opneem. So 

word op 'n dieper vlak geleer en is die 'ervaring' dikwels meer aangenaam. Fowler 

(1981:136) se bevindinge, dat die mens nooit sy vermoe om verhale te onthou verloor 

nie, bevestig die belangrikheid van die verhalende prediking (kyk hoofstuk 5.7). 

Die liturgiese elemente moet hydra om 'n bepaalde saak ryker te beklemtoon, te dra en te 

beleef. Inhoud behoort in 'n groot mate die vorm te bepaal. Op die manier beleef lidmate 

ook 'n groter appel op die regterbrein (kyk hoofstuk 5.5). Dit help ook met die onthou van 

die totale prentjie. Die prediking kan gebruik maak van vergelykings en metafore om 

belangrike punte duideliker te maak. Die gebruikmaking van skilderye, prente en ander 

illustrasies kan baie meehelp om 'n ryker ervaring en onthou te skep by lidmate (kyk hoofstuk 

2.5). Die stem en pieteit van die prediker speel ook 'n belangrike rol om in die prediking 

meer emosie oor te dra. 

Bladsy 170 



Sakramente is reeds klaar kragtige elernente wat 'n appel op die ernosionele rnaak. Deur 

byvoorbeeld die nagrnaal rneer te gebruik, kan al klaar help met 'n ryker belewenis van God 

se goedheid. Deur kreatief lidrnate te betrek by die gebruik van die nagrnaal, kan baie rneer 

ernosie oorgedra word. pa's of ma's wat die elernente aan die kinders uitdeel en die gesin kan 

saarn die nagrnaal gebruik. Waar <lit rnoontlik is, kan een van die ouers dalk ook die kind 

<loop (<lit is egter deel van 'n antler toekornstige gesprek). 

Liedere en musiek speel 'n baie belangrike rol in die oordra van ernosie. Daar sal egter rneer 

rnoeite gedoen rnoet word om 'n wyer keuse van liedere in die nuwe sangbundels in te bring. 

'n Sinvolle herhaling van liedere kan rneer ernosie oordra sonder om ernosie sinloos op te 

sweep. Deur 'n lied ook op die regte plek in die erediens te gebruik, kan hydra tot 'n 

onvergeetlike ernosionele oornblik wat vir altyd vasgele word in die geheue. 

7.4 Liturgie met Idem op dialogiese kommunikasie 

Die kornrnunikasie in die Postrnodeme tydvak is rneer dialogies van aard (kyk hoofstuk 1.3). 

Die kornrnunikasie in die erediens is beide direk, met spreker en hoorders, en indirek, waar 'n 

gerneenskaplike saak bestaan waarvoor die gelowiges byrnekaarkorn om oor te gesels, van 

aard (Pieterse 1993: 152). Die kornrnunikasie is ook intermenslik en in vryheid. Onderlinge 

begrip korn tot stand deur uitwissing. Die kornrnunikasie is ook asirnrnetries wat beteken <lat 

die kornrnunikeerders op gelyke voet staan. 

In die huidige eredienste gebeur <lit gewoonlik <lat die predikant in sy studeerkarner met die 

teks worstel, ook in gebed en onder leiding van die Heilige Gees, en die gerneente korn aan 

die woord deur huisbesoek. Die liturgie word grootliks bepaal deur die Handboek vir die 

Erediens of dalk die Preekrooster gekoppel aan die RCL. 

In Hoofstuk 1 (kyk hoofstuk 1.5) is gewys op die onhoudbare van die situasie. Die probleern 

is egter: Hoe verander mens die 'proses' sodat die erediens 'n groter mate asirnrnetriese 

kornrnunikasie kan he; <lat die gerneente vroeer aan die beurt korn in die gesprek; <lat die 

erediens op die ou end rneer as die produk is van die dorninee se kreatiwiteit? 

Die ideaal sou wees dat die gerneente uit die aard van die saak 'n gesprek kan he oor die 

gesprek, rnaar dan sou mens weer terug wees by die erediens. Die oplossing is 'n 

eredienswerkgroep waar lidrnate en God rnekaar reeds vroeer kan ontrnoet (Schwarz & 

Schalk 1998:87; Buvton 1999: 4; Logan & Clegg 1998:6-7). Inderdaad sal 'n 

eredienswerkgroep rneeste van die uitdagings kan aanspreek wat die ideaal van dialogiese 

kornrnunikasie in die kornrnunikatiewe handelinge vereis. 

Die eredienswerkgroep 

Die doel van die werkgroep kan as volg gestel word: 

• Orn die Skrifte vertolk (Buvton 1999:53). 

• Orn die werklike behoeftes van lidrnate vas te stel (Schwarz & Schalk 1998:88). 
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• Om saam te bid en te praat oor die veranderinge wat die erediens wil bewerk 

(Schwarz & Schalk 1998:88). 

• Om voorbeelde en praktiese voorbeelde te noem om die liturgie konteks-relevant 

te maak (Schwarz & Schalk 1998:88). 

• Om seker te maak <lat die liturgie by die betrokke teikengroep pas (Buvton 

1999:60; Logan & Clegg 1998:6-4). 

• Om die liturgie saam te stel (Buvton 1999:53). 

• Om deel te neem aan die liturgie. 

S6 'n groep moet nie uit meer as tien lede bestaan nie (Buvton 1999:60) en moet persone met 

verskillende gawes en take in die gemeente wees (Schwarz & Schalk 1998:87). Minstens een 

lid van die groep moet 'n predikant wees, maar hy moet nie die voorsitter wees nie en die 

groep moet ook nie net uit kerkraadslede saamgestel word nie. Daar moet ook 'n balans wees 

tussen die ouderdomsgroepe en geslagte. 'n Beplanningspan vir die aanddienste sal anders 

lyk in 'n gemeente waar die aanderedienste meer jeug-georienteerd is. 

Die groep kan weekliks, maandeliks of selfs kwartaalliks vergader (Buvton 1999:61 ). Vir die 

beste resultate sal 'n weeklikse groep die beste wees. Die groep sal verantwoordelikheid moet 

aanvaar vir opleiding van die wat optree in die <liens. Die kerkraad sal egter bevoegdheid aan 

die werkgroep moet gee om ook ander liturgiee te gebruik, om simbole en ander hulpmiddels 

te gebruik, om ander persone as die liturg te gebruik in die liturgie (die gebruik word in 

meeste van die gemeentes wat in Engeland besoek is, met groot vrug gebruik) en om variasies 

in die musiek te toegepas (Buvton 1999:59). 

Die byeenkoms van die eredienswerkgroep kan as volg verloop (Buvton 1999:56-57; Schwarz 

& Schalk 1998:93): 

• Evaluering van vorige erediens ( 10 minute). 

• Helderheid oor die inhoud van die Skrifgedeelte en tema vir die erediens (20 

minute). 

• Ander tekste wat benut kan word (20 minute). 

• Stel die liturgiese raamwerk vas (10 minute). 

• Besluit op handelinge en simbole (30 minute). 

• Ken verantwoordelikhede toe (10 minute). 

In gemeentes met meer as een predikant, kan elke predikant vir horn of haar 'n preekgroep op 

die been kry of saam binne die een groep funksioneer. 

In die begin kan daar een keer per maand s6 'n gemeente-erediens gehou word. Op die 

manier kan die gedagte evolusioner ontwikkel. 
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Gebruikmaak van lidmate 

Meeste van die tyd word lidmate net gebruik om gebede te doen of om Skriflesings te 

behartig (kyk hoofstuk 6). Daar is egter baie ander kreatiewe moontlikhede wat ontgin kan 

word. Die volgende uiteensetting wil meer moontlikhede stel asook riglyne ontgin om meer 

dialogiese kommunikasie te fasiliteer. Deurentyd moet onthou word dat die erediens 'n 

kommunikatiewe gebeurtenis is waarin God handel en die mens terug handel. 

1. Die Voorfase 

God roep sy kinders bymekaar en hulle kom bymekaar 

[In baie gemeentes bestaan die gedeelte uit die ontvangs by die deure, orrelbegeleiding, 

stilte of lofprysing en aanbidding]. 

• Selgroepe of kategeseklasse kon ook soms die verwelkoming by die deure doen. 

• Die lofprysing en aanbidding gee geleentheid vir meer lidmate om betrokke te 

wees met die lees van 'n gebed, sangleiding en 'n moontlike Skriflesing. Die 

lofprysing en aanbidding moet noukeurig beplan word - nie noodwendig deur 

die eredienswerkgroep nie, maar deur die orrelis en die sangleier. Die liedere 

moet aanpas by die eredienstema. 

2. Begin van die diens 

God omarm die gemeente en die gemeente rus in Sy teenwoordigheid en omarm mekaar 

• Die gemeente kan veral groter deelname aan die votum he. Wanneer 'n 

Skrifgedeelte gebruik word kan die gemeente dit bevestig deur die teksvers 

saam op te se in die vorm van 'n litanie of in sang dit herhaal. Die element kan 

ook gebruik word as 'n oproep tot aanbidding (kyk hoofstuk 6.5) waar 'n 

lidmaat dit kan lees. 

• Die liturgiese groet staan sentraal. Die Anglikaanse- en die Rooms-Katolieke 

kerk maak baie gebruik van die groet waar die gemeente antwoord: 

Liturg: Die vrede van God is met u, 

Gemeente: en met u. 

'n Ander moontlikheid is ook om die vredesgroet wat die twee bogenoemde 

kerke gebruik in die tafeldiens, hier in te bring waar die lidmate mekaar die 

vrede van God toewens. Dit kan geskied deur 'n handdruk en die woorde: Die 

vrede van God is met Jou. 

• Hierdie geleentheid kan verder uitgebrei word met 'n lied soos 'n 

aanbiddingslied of selfs 'n litanie soos: Here wees ons genadig. Dit hang baie 

af van watter emosie hierdie gedeelte wil oordra - soos lof, verwondering of 

afhanklikheid. 
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Die lidmate moet in hierdie fase die belewenis kry dat hulle hier hoort en hier wil 
wees! 

3. Gemeente se eerste reaksie 

God luister en ans start ans harte uit. 

• Die gedeelte word gewoonlik ingelei deur 'n lofprysing. Dit kan ook eers die 

Wet of 'n skuldbelydenis wees waama 'n lofprysing volg. Dit hang egter af 

wat hoe die kommunikasie wil loop. 

• Hierdie lofprysing kan ook ingelei word deur die lees van 'n lofpsalm wat deur 

'n lidmaat gelees word. 

• Daama kan 'n loflied gesing word. In die kerke in Engeland word gewoonlik 

al die verse gesing - 'n gebruik wat gerus hier oorgeneem kan word. Liedere 

word as 'n eenheid geskryf en die eenheid moet behou word. As daar 'n koor 

of kantory is, kan die gemeente voorgegaan word in lofprysing alhoewel dit 

nooit die gemeente se sang moet vervang nie. 

• Die Wet kan en hoef nie elke Sondag uit presies dieselfde gedeelte gelees te 

word nie. 'n Ander variasie kan byvoorbeeld ook wees om vir tien Sondae 

agter mekaar een gebod te neem en meer aktueel daaroor te handel. So Glo Ons 

(ASK 1992) gee pragtige riglyne wat met groot sukses gebruik kan word. 

• Die skuldbelydenis kan deur litaniee gedoen word wat uitgedeel of op die tru

projektor of elektroniese bord vertoon word. 

• Die vryspraak kan vir afwisseling plaasvind deur sang. Hierdie element kan 

baie mooi deur gebede van lidmate verwoord word wat self deur die lidmate 

voorgedra word. 

4. God praat en ons luister 

• Meer tekste behoort gelees te word. Hier kan baie by die tradisionele kerke 

geleer word. Lidmate kan veral die Skriflesings waameem, maar dan al die 

lesings. Die gebruik dat die leraar die hoofgedeelte voorlees (kyk hoofstuk 

6.6), skep verwarring waar dit beoefen word. 

• Skrifgedeeltes kan om die beurt ook as verhalend deur lidmate gelees word. 

• Die epiklesegebed kan ook deur 'n lidmaat gedoen word. 

• By die voorbereiding van die preek kan veral ook die hulp van lidmate gebruik 

word om tegniese hulpmiddels soos transparante en voorleggings te maak. 

5. God versterk ons en ons eien Sy genade toe 

Deur die tafelgemeenskap of deur die doop 

• Die hele gesin kan bystaan by die doop. Gelukwensinge na die doop moet deur 

'n lidmaat of ouderling gedoen word. Die betrokkenheid van veral die 
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geloofsgemeenskap hierby kan uitgewys word. Die Rooms-Katolieke en die 

Presbiteriaanse kerke betrek die lidmate goed by die doop (behalwe dat hul 

daama weer heeltemal onttrek word). Die vraag is ook of dit nie wys is dat die 

hoof van 'n gesin die kinders self doop nie? 

• Die nagmaal se bedoeling is veral dat lidmate versterk moet word. Die Wet kan 

baiekeer eers hiema gelees word deur 'n lidmaat as 'n herinnering aan ons lewe 

van dank na die versterking. 

• Gesinne kan saam aan die tafel sit. Lidmate kan seen- en dankgebede doen. 

• Die Geloofsbelydenis kan veral na die nagmaal en die doop gesing of saam 

opgese word as deel van die toe-eiening van die genade van God. 

• Die dankoffer kan hier opgeneem word as die gemeente se dankgebed. 

• Die voorbiddingsgebed moet hier in detail geskied. Die gemeente moet ook 

geleentheid kry om hier sake op te gee as daar enige is. Vooraflyste 1s 

belangrik. Die voorbiddingsgebed kan veral ook deur lidmate gedoen word. 

6. God stuur ons en ons gaan om gehoorsaam te wees 

Die seen kan gesing word of beaam word met 'n amen. 

Op bogenoemde wyses word die geloofsgemeenskap meer deel van die kommunikasie en 

word meegewerk aan meer asimmetriese kommunikasie. 

7 .5 Liturgie wat lief de oordra 

Die vraag is natuurlik in watter mate die Modemisme enigsins in Suid-Afrika veral onder die 

Ned Geref Kerklidmate nog 'n invloed sal he. Dit kan wees dat Suid-Afrika die ergste van 

die tydvak kan vryspring op pad na die nuwe tydvak. Die reste daarvan is egter reeds te sien 

in die samelewing wat verander: Sekularisasie met byvoorbeeld die Sondag wat meer 'n 

weeksdagkarakter kry, die pomografie wat al hoe meer beskikbaar word, televisie wat al hoe 

meer films wys met ouderdomsbeperkings, hoe egskeidingssyfer, enkelouerskap; die 

industrialisasie, ouers wat skofte werk, beide ouers wat werk en die teodisee-vraagstuk 

rondom apartheid hou waarskynlik 'n groter gevaar in. 

Die manier om die saak egter op te los, le in die legitimasie van die geloof (kyk hoofstuk 2.1 ). 

Hierin het die liturgie spesifiek die taak om as ruimte te dien waarin daar aan 

geloofswaarhede herinner word en waar dit gevier word. Dit kan die geheim van die 

legitimasie genoem word. Hierdie legitimasie moet egter in die kader van die beantwoording 

van die volgende vrae afspeel: Wat bepaal die vlak van pro.fot in die industrie? en Wat is die 

waarde van die produk vir die wat koop? (Gillman 1997:55). Hierdie is vrae wat al hoe meer 

deur industriee gevra word oor hul eie produk en die kerk wat hiervan moet kennis neem.. In 

die ondersoek onder die gemeentes in Engeland blyk een van die oorsake wat genoem is vir 

die verlies van lidmate, juis die feit dat die kerk nie meer vir die mense kan bied wat hul wil 

he nie en dat die kerk die jongmense verdryf het. 
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Daarom moet daar meer aandag aan die volgende vrae gegee word: Wat is die produk wat die 

kerk verkoop? Dit is verseker die liefde van God (in Christus). Wat bepaal die vlak van 

profyt, of anders gestel, wat bepaal hoe mense op die produk positief reageer? Die antwoord 

op die tweede vraag is egter die antwoord op die vaag: Wat is die waarde van die produk vir 

hulle en daarmee saam: Hoe word dit aangebied? 

Hierdie vrae is baie essensieel vir die kerk vir vandag, want alleen as die kerk die vrae reg kan 

beantwoord, kan strategiee uitgewerk word wat kan oorloop in legitimasie van die regte saak. 

Uit die aard van die saak gaan dit oor die lie/de van God wat ervaar moet word. Die liefde 

moet sigbaar wees in alles wat die kerk doen. Die liefde word geopenbaar in die verhaal van 

God en die verlossing in Christus deur die eeue tot vandag (die Bybel en getuienisse ), maar 

spesifiek ook deur die liefde wat mense aan God en aan mekaar bewys. Daarom sal die 

grootste teken van die liefde aan God altyd gelee wees in egte Coram Dei van die gelowiges. 

Eers wanneer die liefde in die kerk 'n werklikheid word, sal daar ingekoop word in die 

produk. 

Indien dit nie plaasvind nie, kom die bedreigende kragte op die voorgrond, selfs vir die in die 

kerk (kyk hoofstuk 5.2). Die kragte is gewoonlik in die vorm van substitute, ander gelowe of 

bygelowe en selfs dan ook ongeloof (Gillman 1997:60). 

Hierdie liefde sal ook in en deur die liturgie sigbaar moet word. Die liturgie sal moet mens

vriendelik wees sodat die mens se patos ook aan die beurt kan kom in die erediens. Indien 

veral gebede persoonlik gedoen word, gee dit die belewenis van omgee en liefde vir almal. 

Die vredesgroet kan help om lidmate bymekaar te betrek. Vriendelikheid deur beide die liturg 

as die erediensgangers dra liefde oor. Ontvangs by die deure is die eerste plek waar die 

houding van die gemeente oorgedra kan word. Dis hier waar warmte en lief de oorgedra word. 

Baie gemeentes onderskat die eerste kontak met lidmate (Callahan 1994:20). In die erediens 

self moet altyd in gedagte gehou word dat dit 'n samekoms van God se kinders is en dat God 

lief de is en waar mense lief de betoon, word God sigbaar! 

7.6 Liturgie wat 'n dieper spiritualiteit fasiliteer 

'n Passievolle spiritualitet kan ook genoem word 'n hartstogtelike geloofslewe. 'n 

Hartstogtelike geloofslewe gaan oor 'n verbintenis aan God wat alle fasette van 'n persoon 

raak. Ten diepste gaan dit oor 'n wandel saam met Jesus. In die studie word met die 

oortuiging gewerk dat ander spiritualiteite die gereformeerde spiritualiteit kan verruim om 

God beter te leer ken en saam met Hom te lewe. Die verruiming kan plaasvind indien die 

gereformeerde liturgie kan leen by ander spiritualiteite se liturgiee (kyk hoofstuk 5.5). Die 

huidige globalisering sal die kerk baie hierin kan help (kyk hoofstuk 5.4). Elke spiritualiteit 

word gedra deur sekere liturgiese tradisies. Soos reeds opgemerk (kyk hoofstuk 5.5), het 

studies aangetoon dat geen spesifieke liturgie outomaties meer hydra tot 'n passievolle 

spiritualiteit nie (Schwarz 1998:63). Dit kan wel help op pad na 'n wyer ervaring van God 

wat gebruik kan word in die ontwikkeling van 'n dieper spiritualiteit. 
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Deur die geskiedenis heen het daar verskeie spiritualiteitstradisies ontstaan wat vandag in alle 

denominasies bestaan. In die gedeelte sal daar spesifiek gepoog word om 'n aanduiding te 

gee van watter winspunte daar in elke tradisie le en hoe dit dit deur die liturgie van daardie 

spesifieke tradisie gefasiliteer word. Laastens sal enkele voorstelle gemaak word oor hoe dit 

in 'n gemeente gei'mplementeer kan word. 

Die bestaande Protestantse tradisies kan as volg voorgestel word (na aanleiding van 

Konig 1998:71-75): 

SPIRl~UALl\IJEITS"PABEL BINNE DIE PR0:PSSiPANTSE GROEPEIUNG 

Moog Kerklik 
Histories & 

Evangelies 
Rinkster-

Gereformeerd Charismaties 

Vergestalting in Lutherse-, In Europa die protestante. AGS, Assemblies of 
kerke en Presbiteriaanse-, In Amerika 'n deel van die God, Volle 
bewegings: Metodiste- en protestante. In Suid- Evangelie, 
Katolieke kerk, Afrikaanse Afrika dele van Onafhanklike 
Oos-Ortodokse Gereformeerde Anglikaanse Kerk, Charismatiese kerke 
Kerk Anglikaanse Kerke Andrew Murray-beweging 
Kerk in SA, CSV en dele van 

die NGK. 

Teologie: Groot klem op die Groot klem op die werk Klem op die werk 
Belangrik is verlossingswerk van van Jesus en die betekenis van Jesus maar veral 
Christus se Jesus en wat dit vir vir ons. Groot klem op die die werking van die 
verlossing en die ons beteken. persoonlike verhouding Heilige Gees in die 
werking van die 

Verbond gee die met Jesus Christus. Die gemeente. Die gawes 
heil telkens deur 

ruimte waarin oorwinning oor sonde. van die Gees is baie 
die sakramente en 

lidmate lewe. Klem op wat Christus in 
belangrik. 

vergifnis. 
ons doen. Persoonlike 

Klem op wat 
betrokkenheid by 

Christus vir ons Getuienis en persoonlike 
gedoen het. betrokkenheid van lidmate 

sending. 

Gemeente betrokke by sending. 

by sending en deur 
middel van Sinodes. 

Liturgie: Baie vas Liturgie is vasgestel, Liturgie is vasgestel, maar Liturgie is baie los, 
en voorlesings en maar daar kan binne word as riglyn gesien. spontaan en 
formuliere baie die raamwerk beweeglik. 
belangrik. variasie wees. Wat gebeur is soms 

bekend, maar nie 
altyd wanneer en in 
watter volgorde nie. 
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Hoog Kerklik 
Histories& 

Evangelies 
Pinkster-

Gereformeerd Charismaties 

Woorddiens: Min Preek is baie Prediking is sentraal. Woord is belangrik 
prediking en belangrik en Preke het altyd 'n en staan sentraal. 
prediking is nie preekstoel is persoonlike appel op die Verhaag met klein 
baie uitdagend sentraal. Die preek lidmate. kateder is egter die 
nie. kan die liturgie baie gebruik. 

maklik oorheers. Liggaamlikheid is 
baie belangrik by die 
prediker. Profesie 
en getuienisse ook 
deel van die 
erediens. 

Tafeldiens: Nagmaal word die Nagmaal word as Nagmaal speel nie 'n 
Sakrament baie fees waaraan die feesviering en die viering groat rol nie, 
belangrik, die gemeente deelneem van Jesus se werke gesien. alhoewel grootdoop 
voorganger met om die dood van Die emosie hier belangrik. en die inseening van 
rug na die Jesus te vier. die kinders. 
gemeente toe. 

Invloed van die Evangeliese spiritualiteit 

Die Evangeliese Tradisie en spiritualiteit het reeds tot stand gekom uit die bestaande tradisies 

(Turnbull 1999). Baie sien die Evangeliese Tradisie as die gesonde balans tussen al die 

tradisies. In die Anglikaanse kerk is daar byvoorbeeld 'n vereniging in die kerk wat in meeste 

van die dioces bestaan wat die saak bevorder en bespreek. 

Wanneer die Gereformeerde- en Evangeliese Tradisie langs mekaar geplaas word, is daar 

egter ook bepaalde winspunte en gevaarpunte by beide. 

Spiritualiteitvan. die GereformeetCfle,e11i11/l+vangeliese fradisies 

Afwykings Gereformeerde 
Tradisie 

Evangeliese Tradisie Afwykings 

Te objektief. Nadruk op Christus se Nadruk op Christus se Te subjektief. 
betekenis vir ons. betekenis vir ons. 

Min ems met die Gered uit genade en Gered uit genade en Baie onseker oor 
verhouding met die geloof. geloof. hul sekerheid van 
Here. geloof. 

Kan nie weer verlore Kan weer verlore gaan. 
gaan nie. 

Omgang met God Klem op kennis en 'n Klem op oorwinning oor Vrees dat geloof 
styf en formeel en geheiligde lewe. sonde. nie goed genoeg 
min belewing. is nie. 

Bedink nie genoeg Klem op wat Jesus vir Klem op 'n persoonlike V rees dat mens 
die oorwinning in ons gedoen het. verhouding met Jesus buite die wil van 
Christus nie. Christus. God beweeg. 
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Afwykings Gereformeerde 
Tradisie 

Evangeliese Tradisie Afwykings 

Min vreugde Verlossing uit die sonde Klem op wat Jesus in ons Jubel oor die 
daaroor. en skuldbelydenis is doen. verlossing. 

belangrik. 

Gebede saaklik. Betrokke in die wereld Persoonlike Soek na 
maar kerk as geheel. betrokkenheid by allerhande tekens. 

sending. 

Passief en Meer nugter en berekend. Meer intens en Oormatige 
onbetrokke by die emosionele belewenis. gebedsywer sodat 
doel van die kerk. die Here kan 

werk. 

Verwerking van Konig (1998:39-41) se karakterisering. 

Die tabel toon die gevare na elke kant toe aan. Die Evangeliese Tradisie kan juis help om 

weg te kom van die Gereformeerde gevaarkant. Volgens Konig (1998:39) was die 

Evangeliese Tradisie nog altyd deel van die Ned Geref Kerk. In die sestigerjare het die 

invloed vervaag. Daar is tans vemuwing binne die Ned Geref Kerk wat weer 'n teruggryp na 

die tradisie is. Winspunte is veral die klem op 'n persoonlike verhouding met Jesus, die klem 

op wat Christus in ons doen, persoonlike betrokkenheid by die doel van die kerk en klem op 

emosie. Dis veral in die nuwe tyd dat veral die evangeliese tradisie die meeste groei van al 

die tradisies, dalk omdat dit makliker en beter op die konteks reageer - veral in 'n 

postmodeme tydvak. 

In die liturgie sal die tradisie nie noodwendig tot nuwe handelinge aanleiding gee nie, maar 

meer tot 'n klemverskuiwing op die inhoud van spesifieke handelinge. Dit sal egter wel 'n 

invloed op die formele struktuur van die erediens en aanbidding he. 

• Die klem op wat Christus in ans kan doen. Dit sou die prediking raak, maar veral 

die skuldbelydenisgedeelte van die bestaande gereformeerde erediens. Meer klem 

moet gele word op die oorwinning van sonde, met ander woorde ons in Christus 

en wat 'n lewe van oorwinning beteken. 

• Die klem op 'n persoonlike verhouding met Christus. Dit sal ook in die prediking 

beklemtoon moet word en deel wees van die teologie van die leraar en die 

raamwerk word waarbinne beweeg word. Dit raak ook meer as net die liturgie -

die kategese, die <loop, die appel op lidmate en Bybelstudies. 

• In 'n postmodeme tyd waarin emosie belangrik is, kan die evangeliese tradisie 

juis help met meer emosie in die prediking, gebede en liedere. Balans is hier weer 

die wagwoord. Gebede moet nie net tegnies korrek wees nie, maar moet ook van 

die hart spreek uit die hart spreek. Vrye gebede kan hier baie help, maar ook goed 

voorbereide gebede wat met gevoel voorgelees word. 
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• Klem op sending in die erediens. Callahan (1994:5) is van mening dat 'n erediens 

wat dinamies wil wees en beweging in het, 'n sendingkomponent moet he. Dit 

veronderstel natuurlik 'n program van sendingbetrokkenheid van die gemeente. 

Die sendingbetrokkenheid moet in die prediking aangespreek word, voorbidding 

vir sendelinge, telefoonoproepe vir sendelinge, sendingliedere, gesigte van 

sendelinge wat deur tru-projektors geprojekteer en word 'n wereldkaart met 

aanduidings van die sendelinge. By geleentheid kan daar 'n sendingweek 

(wereldsendingkonferensies) of sendingdienste gehou word met die vlae van 

verskillende lande of baniere oor sending wat opgesit kan word in die kerkruimte. 

Sendingweke behoort deel te word van die kerklike kalenderjaar. Dit pas baie 

goed in Pinkstertyd wat as fees van die Gees 'n sendingfees is. 

lnvloed van die hoe kerklike spiritualiteit en liturgiee 

Hier is dit spesifiek die Anglikaanse kerk se hoe kerklike eucharistie en die Rooms-Katolieke 

misdiens wat 'n groot invloed kan he. Die praktyk soos vergestalt in die Stellenboschse 

Eucharistiediens kan ook hier gegroepeer word. Daar sou meer van 'n aanbiddings en 

tafelgemeenskapsliturgie gepraat kon word. 

Die gemeentes in die tradisies het die gebruik om elke Sondag die tafeldiens te vier. Die 

winspunt van hierdie spiritualiteit is dat stilte en rustigheid belangrik is. Die liturgie kan aan 

die volgende <link: 

• In die postmodeme tydvak waar simboliese handelinge en die klem op belewenis 

belangrik is, kan die gebruik van meer gereelde nagmaal vir lidmate baie beteken. 

• Dit kan ook met nuwe gebedstegnieke gekombineer word sodat dit 'n nagmaals

en gebedsdiens is. Die <liens sal dan 'n meer kompakte Woordbediening he. 

• Atmosfeer kan geskep word deur kerse aan te steek en vir die geleentheid kan die 

leraar dalk 'n toga aantrek! Die nagmaal kan ook persoonlik deur die liturg 

aangebied word as die lidmate na vore kom om die tekens te ontvang. 

• Delevan die nagmaalsformulier kan dan ook gesing word deur 'n voorganger of 

selfs 'n koor. 

• Bogenoemde kan in 'n afsonderlike diens gehou word, wat bykomend by die 

ander dienste gehou word soos byvoorbeeld vroeg in die oggend en dalk ook in 'n 

kleiner vertrek. Die filosofie is om vir meer gemeentelede die geleentheid te gee 

om na hul spesifieke behoefte met God te kommunikeer. Die ander altematief sou 

wees om een keer per maand so 'n erediens by die gewone erediensrooster van die 

gemeente te voeg. 

• Die sang by die erediens kan rustiger en herhalend wees. 

• Litaniee kan gebruik word om die gemeente te betrek by die liturgie en om te 

waak teen die 'priester wat all es soos 'n toneel laat afspeel'. Die liturgie moet 

ook voldoen aan die ander vereistes soos gestel word in die kommunikasie in die 

postmodeme tydvak waar lidmate betrokke moet wees. 
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• Die liturgie kan spesifiek bydrae tot die ontwikkeling van die innerlike lewe van 

die Christen- in rustigheid en gebed (Van Rensburgmodel kyk figuur 12). 

Die Eucharistie-diens 

Indien 'n gemeente besluit om hierdie spiritualiteit te fasiliteer, kan 'n bykomende erediens 

gehou word. Daar kan geleer word by die Anglikaanse vroee-oggenddiens (kyk hoofstuk 

6.9), die Rooms-Katolieke diens (kyk hoofstuk 6.6), die Eucharistie-diens (kyk hoofstuk 

6.13), die Kwakers se stilte (kyk hoofstuk 6.12) en die Kruisgemeente se liturgie (kyk 

hoofstuk 6.14). In die Ned Geref Gemeente Witbank-Suid is s6 'n <liens met groot vrug 

ge"implementeer. 

Die diens kan dan uit 3 hoofdele bestaan: 

• Gebed 

• Woordoordenking 

• Nagmaal 

Die doel van die diens is om meer individueel met God omgang te he waar objektiewe 

simbole die belewenis ng. Die kommunikasie word egter gefasiliteer deur die ryker 

simboliek en beelde. 

Simbole wat gebruik kan word is die nagmaalstafel, kerse, tekens, die kleur van die kerklike 

jaar, toga of kleed vir die liturg en moontlik 'n serp in die kerklike jaar. 

Die diens word gelei vanaf die tafel self. 

Die liturgie kan as volg daar uitsien: 

Middeleeuse musiek of stilte voor die tyd. 

1. Votum 

2. Seengroet met wisselgroet 

3. Vredesgroet van lidmate aan mekaar: Lidmate skud mekaar se hand met die 

woorde: Vrede vir jou! 

4. Diens van die gebede: 

Fokusgebed: In lyn met Jesus se gebedstyl waar net op God gefokus word (kyk 

Gebed by hoofstuk 4.2), kan net eers in stilte op God gefokus word. Die lees van 

'n psalm kan die tyd inlei. Wat ook goed werk is om 'n skildery wat by die tema 

van die dag pas, op 'n muur te projekteer. Lidmate kan dan dat die skildery hulle 

gedagtes fokus om sodoende by 'n gebed uit te kom. 

Voorbiddingsbehoeftes word op die tafel geplaas en geleentheid vir stilgebed word 

gegee of voorgang begeleidingsgebed kan ook gedoen word. Na elke 

gebedsgeleentheid word die gebedsdeel afgesluit met die woorde: 

Liturg: Here, hoor ons as ons bid 

Gemeente: Here, hoor ons gebed 
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5. Diens van die Woord: Skrifgedeeltes word twee keer deurgelees. Lidmate kan 

hiervoor gebruik word. Gemeentelede het dan geleentheid om self weer die 

gedeelte te lees en daaroor na te dink. Na sowat 5 minute van stilte kan die liturg 'n 

paar inleidende opmerkings maak oor die agtergrond van die gedeelte, die struktuur 

en die doel van die gedeelte. Indien daar dalk 'n skildery is wat by die gedeelte pas 

kan die ook vertoon word. Erediensgangers kan dan in stilte verder oor die 

gedeelte nadink. Die nadenke kan dan ook oorgaan in stilgebed. Die stilte kan tot 

sowat 10 na 15 minute duur. 

6. Tafeldiens: Die nagmaalsinstelling en betekenis van die nagmaal kan kortliks 

verduidelik word waama 'n tafelgebed gedoen word en die nagmaal ingestel word. 

Eucharistie-gangers kom dan vorentoe om die tekens van die nagmaal te ontvang. 

Hulle kniel voor die tafel en ontvang die tekens in hul hand. Indien moontlik kan 

'n knielbankie voor die tafel geplaas word. Die volgende woorde word gebruik met 

die uitdeel van die brood: Hierdie is die liggaam van Christus en vir die beker: 

Hierdie is die bloed van Christus. Na die gebruik van die tekens gaan neem die 

erediensgangers weer hulle plekke in stilte in. 

7. Geloofsbelydenis: Word deur die liturg gedoen of deur beurtspraak. Die liturg of 

die gemeente kan hier byvoorbeeld Jeugsangbundel 2 lied 7 sing. 

8. Seen: Eucharistie-gangers kan steeds rustig sit na die uitspreek van die seen. 

Dankofferborde word by die deure geplaas waarin lidmate hul offer kan plaas. Die 

liturg groet die lidmate by die deur met 'n handdruk. 

Die <liens duur ongeveer een uur. 

Die invloed van die Pinkster - Charismatiese spiritualiteit 

Die winspunt van die spiritualiteit is die lewendigheid wat dit vergestalt - aanbidding en 

lofprysing met die hele hart en liggaam. Die klem vel op die werk van die Heilige Gees ook 

in die erediens en op die prediking wat 'n appel het. Dit is ook die kerke wat baie gebruik 

maak van die visuele tegnieke en tegniese hulpmiddels. Die gevaar van die spiritualiteit 

bestaan daarin dat dit los van die Woord kan funksioneer en dan kan oorgaan in net 

gevoelsgodsdiens wat op sy beurt kan oorgaan in 'n New Age gedagterigting. Die ander 

winspunt is die afwisseling in die liturgie as 'n gesprek tussen God en die gerneente. Nooit is 

die gesprek dieselfde nie. Soms is daar net sekere vaste punte in die liturgie. Die klem op 

lofprysing en aanbidding waar nie net oor God gesing word nie, maar ook t6t God, is 

belangrik. Veral jongrnense in hul vormingsjare het baie aanklank by die spiritualiteit in 

gedempte vorm, hoewel meer in die evangeliese vorm daarvan. In 'n sekere sin kan die 

beoefening van die spiritualiteit se winspunte veral help om 'n meer radikale verbintenis aan 

God te bewerkstellig (persoonlike vemuwing), maar ook lewendige prediking (vemuwing van 

teologie) met die kl em op die vemuwing van die samelewing (Van Rensburgmodel kyk 

figuur 12). 
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Spesifieke liturgiese verbredings: 

• Die afwisseling in die liturgic - 'n lewendige liturgic wat nie elke Sondag presies 

dieselfde is nie. 

• Prediking wat appel het en ook soms vurig kan wees. 

• Die klem in die prediking en gemeentelewe op die werking van die Heilige Gees 

en die gebruik van die gawes van die Gees. 

• Die gebruik van veral meer tegniese visuele hulpmiddels tydens die preek. 

• Die gebruik van die liggaam in die sing van liedere. 

• Die gebruik van die talente van die gemeente om ook die gemeente te bedien met 

byvoorbeeld sang, drama of dans. 

Praktiese implementering 

Die vraag is egter hoe die liturgic in praktyk kan verbreed word om sodoende 'n verdiepte 

spiritualiteit te bewerk. Dit is 'n saak van goeie bestuur wat weer aangeraak sal word in die 

laaste punt van die hoofstuk as daar oor die liturg gehandel word. 

Oor die verskillende liturgiee is daar vier moontlike paaie wat geloop kan word (veral binne 

die Ned Geref Kerk situasie - antler kerke kan wel dieselfde doen om hul eie spiritualiteit te 

verdiep): 

1. Verskillende dienste vir verskillende spiritualiteite. In veral groot gemeentes is dit 

dalk die beste weg om te volg. Dit sou beteken dat die verskillende spiritualiteite in 

verskillende dienste aan die beurt kom. 'n Gemeente kan dan byvoorbeeld 'n vroee 

oggenddiens met nagmaal he wat 'n Eucharistie-diens kan wees, later die oggend 'n 

meer tradisionele Gereformeerde erediens, waar die prediking belangrik is en die 

voorgestelde uitleg van die Jaarboek gevolg word, en in die aand 'n erediens met 'n 

meer informele styl vir jonger mense met klem op aanbidding/lofprysing en 

prediking. In kleiner gemeentes sou dit ook moontlik wees om die Eucharistie

diens op 'n weeksdag te hou of selfs in die aand. Die winspunt van die benadering 

is dat lidmate nie in 'n bepaalde spiritualiteit ingedwing word nie. Dit help veral 

met die verskillende geloofsfases waarin lidmate verkeer. Die nadeel is egter dat 

sekere lidmate nie blootgestel word aan die ryker liturgic nie, daarom sou dit 

belangrik wees om soms in die verskillende dienste momente van die 'antler' 

spiritualiteite in te bring. 

2. Die verskillende spiritualiteite in een erediens. Uit die aard van die saak is dit 

moeiliker, maar dalk soms nodig. Daar sal telkens besluit moet word wat spesifiek 

in die erediens tuisgebring wil word en watter spiritualiteit bewerk wil word. Die 

probleem is egter dat die gemeente 'n baie oop gemoed vir die sake sal moet he. 

Dit sou moontlik wees. Dit hoef ook nie altyd presies die hele <liens te wees wat so 

ingerig word nie, maar dalk net dele van die antler liturgiee. 
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3. Een groat gemeente in 'n dorp met verskillende gemeentes wat verskillende 

spiritualiteite fasiliteer. Hierdie moontlikheid kan dalk in die toekoms ontwikkel 

met die oop-grensebeleid in die Ned Geref Kerk. In kerke soos die Anglikaanse

en Rooms-Katolieke kerk is dit reeds lankal praktyk. Dit sal byvoorbeeld beteken 

dat een gemeente meer 'n liturgie sal he soos die Eucharistie, 'n ander meer 

Gereformeerd, ander meer Evangelies en ander weer meer Charismaties. Hierdie 

altematief sou goed in die toekoms ontwikkel kon word as daar goeie samewerking 

kon wees. Dit kan dalk ook bloot eenvoudig 'n logiese ewolusie wees. 

4. 'n Evangeliese spiritualiteit - Die mees waarskynlikste is dat gemeentes bloot die 

middeweg sou volg en deur 'n Evangeliese Tradisie te vestig (Konig se standpunt). 

Soos reeds verduidelik, is dit nie 'n te slegte middeweg nie, veral omdat die 

Evangeliese tradisie klaar winspunte uit die ander onttrek het (Tumbull 1999). Die 

probleem is egter steeds dat dit 'n verskraalde spiritualiteit bewerk, alhoewel 

definitief breer as die gereformeerde spiritualiteit. 

7. 7 Liturgiese blootstelling 

Liturge en gemeentes sal almal die belangrikheid moet besef van inspirerende eredienste en 

die invloed van die liturgie. By die vorming van die liturgie in die nuwe konteks is 'n hele 

paar rolspelers direk en indirek betrokke. Die liturge (bloot predikante in gemeentes) en 

gemeentes self staan direk betrokke by die saak. Die leermeesters is indirek daarby betrokke. 

Onder leermeesters word verstaan Teologiese Fakulteite, na-universitere opleiding, die 

gebruik van die leesroosters, Ringe, broederkringe en konferensies. 

In die studie word meer aandag gegee aan die direkte rolspelers en die wisselwerking in die 

proses van implementering. 

Die liturg 

Net soos met die prediking (Nell 1995:326) en die himnologiese veranderings in 'n nuwe 

konteks (Kloppers 1997:342), staan en val die resultate van die studie by die sukses van 'n 

her-orientering van leraars in gemeentes. Uit die ondersoek in die gemeentes in Engeland 

spesifiek (kyk hoofstuk 6), blyk dit nie dat die werklikheid van die nuwer konteks nie 'n groot 

werklikheid vir leraars is nie. Die wat daama verwys, bring dit nie werklik in verbinding met 

die liturgie nie. Daar's geen rede hoekom dit anders in Suid-Afrika sal wees nie, alhoewel 

daar uitsonderings kan wees. 

Daarom is daar 'n groot behoefte daaraan dat leraars onderrig sal word in die nuwe eise van 

die nuwe konteks. Juis sodat die kerk vooruit kan beplan. Uit die aard van die saak sal dit 

moet begin by die Teologiese Fakulteite. 

In die fasilitering van die gemeente sal dit nodig wees om saam met die gemeente te beplan 

met die kennis voorhande. Die gesindheid soos gestel in 2 Korintiers 1 :24 is hier veral van 

belang: 'Ons wil nie heers en voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die 

geloof Maar ans wil medewerkers wees omjulle geluk te bevorder'. Dit help nie net dat die 

gemeente in die erediens betrokke is by die liturgie nie, hulle moet ook betrokke wees by die 
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ontwerp van die nuwe liturgiee in die gemeente. Begeleiding beteken dat daar uitgegaan 

word van die uitgangspunt dat daar potensiaal in gemeentes is. 

Die prosesse van presensie, visionering, fasilitering en energering is baie belangrik (Smit 

1995) om die verandering te weeg te bring. Die hele proses kan kontra-produktief wees as die 

proses van die omvorming van die liturgie nie delikaat geskied nie. 

Hier word kortliks gewys wat belangrik is by elkeen van die fases: 

• Presensie - Dit gaan hier oor die deel wees van, daar wees by, lief wees vir en 

entoesiasties weer oor 'n betrokke saak (Burger 1995:40). Hierdie vorming van 

die liturgie moet as 'n reis gesien word. Die leier moet die reis saam met die 

gemeentelede in liefde ondemeem terwyl hyself daaroor opgewonde is. Daar 

moet saam met die gemeente geworstel word oor die moontlikhede en die pyn van 

verandering en dan moet die altematiewe opgewondenheid bring wat aansteeklik 

kan wees. 

• Visionering - Hier gaan dit om die nuwe hoop wat deur visie oorgedra kan word 

(Marias 1995:52). Deur die eeue heen moes die kerk telkens weer van die 

konteks kennisneem. Juis omdat hulle na die stem van God geluister het, hulle 

deur die Gees laat lei het, het hulle telkens die konteks uitgebuit. Dit moet steeds 

gebeur. Uit die aard van die saak sal die veranderings ook aan die identiteit van 

die gemeente en gemeentelede ook kan verander, maar daardeur moet lidmate ook 

begelei word deur leiers met visie! Sonder om vendetta's te gebruik, of om die 

gemeente bang te maak, kan die saak van verandering ook in preke aangeraak 

word. Kleiner werkswinkels sal dalk die meer aangewese saak wees. Die 

moontlike planne moet baie goed uiteengesit word. 

• Fasilitering - Hier gaan dit spesifiek om begeleiding om die proses te 

vergemaklik (Murray 1995:79). Wanneer die saak aan die gemeente verduidelik 

word, moet uiteengesit word presies wat beplan word en waar die liturgie sal 

verander en waar die liturgie dieselfde sal bly. As deel van die proses moet 

teenstand verwag word. Dit moet met kennis en gesprekke gefasiliteer word. 

• Energering - Botha (1995:99) definieer die begrip as die leierskap wat daarin 

slaag om 'n gemeente in staat te stel om hul Godgegewe visie te vervul. Wat ook 

verdere pad sal loop deur verfyning, waar lidmate behulpsaam is met die verdere 

uitwerk en aanbieding van die eredienste. 

7.8 Slot 

Gesangboekies word een-een toegeslaan nog as ons sing. 

Iemand staan klaar in die paadjie, soek sy hoed. 

Amen! Ons sluit - U diens gaan aan. 

I L de Villiers 
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