
DIE TRANSFORMASIEKRAG VAN DIE METAFOOR IN DIE 
GELOOFSPRAXIS MET SPESIALE VERWYSING NA PREDIKING 

deur 

HANS JACOB BRITS 

voorgele luidens die vereistes 
vir die graad 

DOCTOR THEOLOGIAE 

in die vak 

PRAKTIESE TEOLOGIE 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

PROMOTOR: PROF H l C PIETERSE 

NOVEMBER 2001 



HIERDIE WERK WORD OPGEDRA AAN MY VADER 

PIET RUDOLPH BRITS 

EN MY MOEDER 

MARY BRITS 

"DICIT El IESUS EGO SUM VIA ET VERITAS ET VITA NEMO 
VENIT AD PATREM NIS/ PER ME" 



VERKLARING VAN KANDIDAAT 

STUDENTENOMMER: 541-111-4 

Ek verklaar hiermee dat: 

"DIE TRANSFORMASIEKRAG VAN DIE METAFOOR IN DIE 
GELOOFSPRAXIS MET SPESIALE VERWYSING NA PREDIKING" 

my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur 

middel van volledige verwysings aangedui en erken het. 

HANS RITS 
541-111-4 

VANDERBIJLPARK 
November 2001 

ii 



BEDANKINGS 

Hierdie studie getuig van God se genade. Aan Hom kom alle eer toe. Saam 

met die psalmis wil ek se: "Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan 

U Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys" (Psalm 

115: 1). Ek dank die Here vir die genade wat Hy my betoon het om hierdie 

werk te kon voltooi, mag dit strek tot Sy eer alleen. Saam met Paulus seek 

"DEO AUTEM ET PATRI NOSTRO GLORIA IN SAECULA SAECULORUM 

AMEN" (Fil. 4:20). 

My dank gaan ook aan my promotor professor Hennie Pieterse. Sonder die 

leiding en advies van horn sou hierdie studie net nie moontlik gewees het nie. 

Ek besef ook dat dit 'n groot voorreg was om aan die voete van 'n 

spreekwoordelike Gamaliel te sit. Aan me Nathalie Thirion, die teologiese 

vakbibliotekaresse van UNISA, 'n spesiale woord van dank vir haar vriendelike 

hulp en haar vermoe om relevante inligting oor jare aan my te voorsien. 

Aan my ouers, Piet en Mary Brits, kom ewe veel dank toe. Hierdie werk word 

aan hulle opgedra as blyk van waardering vir dit wat hulle vir my in my lewe 

beteken. Hui gebede, belangstelling en liefde het my deur my studies gedra. 

Ek dank die Here dat hulle ook die hoogtepunt van my akademiese loopbaan 

kon beleef, die genade van die Here is so groot. 

'n Woord van opregte dank aan me Alta Poolman vir haar hulp ten opsigte 

van die tegniese versorging van die proefskrif. Hierdie belangrike aspek het 

ek met groot vrymoedigheid in haar bekwame hande geplaas. In hierdie 

verband wil ek ook vir me Dijana Wilson bedank vir die grafiese ontwerp ten 

opsigte van die modelle wat in die studie gebruik is. 'n Woord van dank aan 

my swaer, professor Manie Vosloo, vir sy advies ten opsigte van sekere 

tegniese aspekte en vir die vrymoedigheid wat ek nog altyd gehad het om 

van sy kundigheid gebruik te kon maak. 

iii 



My dank aan professor Piet Swanepoel en mnr Gerrit du Plooy vir hulle 

geduld, empatie en ondersteuning wat dit vir my makliker gemaak het om 

hierdie studie aan te pak en deur te voer. Aan my vriend ds Hennie 

Swanepoel (NG Gemeente Vanderbijlpark-Suid) wil ek in die besonder 'n 

woord van dank rig vir die ondersteuning wat ek van horn af ontvang het en 

vir al die gesprekke wat ons oor die metafoor, die teologie en die filosofie kon 

voer. In hierdie verband moet ook die naam van 'n teologiese vriend, doktor 

Meyer de Kock (NG Gemeente Odendaalsrus) genoem word wat die behoefte 

aan hierdie studie vir prediking jare gelede onder my aandag gebring het. 'n 

Woord van dank ook aan al die Kerkrade en die lidmate wat vir my dit 

moontlik gemaak het om die metafoor in prediking prakties te kon toepas. 

My familie en vriende se belangstelling in my studie word ook opreg 

waardeer. Ek dank die Here vir elkeen van julle. 

VAN DERBIJLPARK 
NOVEMBER 2001 

iv 



OPSOMMING 

DIE TRANSFORMASIEKRAG VAN DIE METAFOOR IN DIE 

GELOOFSPRAXIS MET SPESIALE VERWYSING NA PREDIKING 

Die (NG) kerk in Suid-Afrika bevind haar aan die begin van 'n nuwe 

millennium in 'n oorgangstydperk. Die NG Kerk se aandeel aan die sonde van 

apartheid hou verband met haar legitimering van die apartheidsideologie. 

Ten opsigte van laasgenoemde het sy 'n apartheidsteologie verkondig, ten 

spyte van die ernstige vermanings wat ook vanuit eie geledere gemaak is. 

Die lot van noodlydendes in die land hou grootliks verband met die gevolge 

van apartheid. Hierdie studie wys op die noodsaaklikheid dat die kerk in die 

konteks van noodlydendes weer haar diakonale rol moet nastreef. 

Die studie ondersoek die transformasiekrag van die metafoor as integrerende 

deel van die denk- en taalsisteem van die mens. Die bewuswees van 

teenstellings tussen die toegepaste en nie-toegepaste onderskeidinge binne 

die betekenis van die gebruikte woord is verantwoordelik vir die spanning wat 

daar in die metaforiese woordgebruik bestaan. Laasgenoemde bied die 

metafoor 'n dinamiese krag. Die prediker kan as kreatiewe metafoorskepper 

die metafoor in prediking aanwend. Sodoende kan gelowiges geaktiveer word 

om voetewassers te word en kan die diakonale kerk profetieses die bevryding 

van nood verkondig. 

Deur middel van die aktiewe handeling van die diakonale kerk ervaar 

noodlydendes die kniegsak van die lewende Jesus Christus. Die studie stel 

voor dat die prediker moet beweeg vanuit die eie situasie en met 'n 

eksistensiele kennis van die behoeftes van noodlydendes na die teks. Die 

studie wys op die kreatiewe rol van die prediker as metafoorskepper en die 

aktivering van gelowiges in die konteks van noodlydendes sodat die kerk haar 

diakonale opdrag kan vervul. 
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SUMMARY 

THE TRANSFORMATION POWER OF THE METAPHOR IN THE FAITH 
PRAXIS WITH SPECIAL REFERENCE TO PREACHING 

At the beginning of the new millennium, the Dutch Reformed Church in South 

Africa finds itself in a transitional period. The part the Dutch Reformed 

Church played in the sin of apartheid, can be directly ascribed to the 

legitimizing of the apartheid ideology. With reference to the above, the 

church preached an apartheid theology, in spite of serious warnings from 

within its own ranks. The misery of the 'suffering humanity' in our country is 

a direct result of apartheid. This study highlights the immense importance 

resting upon the Dutch Reformed Church to once again fulfil its diaconal role 

with reference to those who suffer. 

This study investigates the transformation power of the metaphor as integral 

part of the cognitive- and language systems of the human being. The 

awareness of the implied contradictions between the applied and non-applied 

parts in the meaning of the word creates a tension in metaphorical speech. 

The latter endows the metaphor with a dynamic power. The preacher may 

then apply creative metaphors in the sermon. He is therefore a creator of 

the metaphor. The effective use of the metaphor in preaching will enable him 

to empower his audience to be servants like Jesus. The effective use of 

metaphors in preaching will help to activate believers and will assist the 

diaconal church in relaying its prophetic message of salvation to those who 

suffer. 

Through the active conduct and unity of the church, those who suffer 

experience the salvation of the living Christ. This study implies that the 

preacher should approach the text from his own experience, combined with 

an existentional knowledge of the needs of the people in need, to the text. 

The study highlights the creative role of the preacher as creator of the 

metaphor, and the activation of believers in the context of those who suffer, 

so that the church may fulfill its diaconal role. 
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1.1 AGTERGROND 

HOOFSTUK 1 

IN LEIDING 

"To see, or not to see -

that is the question. .. " 

(Cilliers, 1998:32) 

In die sinodes van die NG Kerk is aan die vooraand van die millennium heelwat 

oor die rol van die kerk, die (ir-)relevansie van die kerk in 'n sekulere omgewing 

gespekuleer en die dringende behoefte aan transformasie van denke onder die 

sowat 1,3 miljoen lidmate beklemtoon. Binne die nuwe eeu bevind die kerk haar 

ook in 'n ander dimensie en word sy gevolglik genoodsaak om deur middel van 'n 

kritiese self-evaluering haar rol vir 'n nuwe era te bepaal. Die rol van die kerk as 

ware diakonale kerk word onder die soeklig geplaas na aanleiding van haar rol in 

die verlede en die nood waarin mense van hierdie land gedompel is. Die kerk 

moet in dienende solidariteit met haar omgewing verkeer en daardie sake 

onderskei waarop sy haar op 'n bepaalde tydvak moet toespits (Bosch, 1979: 

227). Die kerk is God se unieke skepping en persoonlike eiendom. Dit is " ... een 

groot familie van mense uit alle geslagte, tale en nasies wat kragtens hulle 

belydenis saam erfgename van God se koninkryk is" (Kotze, 1991:37). 

Onderlinge verskille van geslag, ras, klas en ekonomie behoort vir die kerk 

onbelangrik te wees. Die beginsels van die koninkryk moet uitgeleef word, sodat 

die nasies hoop kan vind. 

Die kerk in Suid-Afrika moet haarself vir 'n nuwe dimensie gereed maak waarin 

die neerbuiging van God na die mens in nood gerealiseer word. In hierdie 

handeling speel die pneumatologie 'n sentrale rol. Dis die Heilige Gees wat as 

transformator optree deur die mens en die wereld te verander op 
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weg na God se Koninkryk. Binne hierdie proses is die gelowiges in hierdie land 

se "tipe" spiritualiteit relevant. Volgens Baum (1979:25) is daar twee soorte 

Christelike spiritualiteit, naamlik 'n tradisionele vroomheidstipe wat God beskou 

as 'n "verhoogde Heer bokant die geskiedenis" en 'n tweede soort wat 'n meer 

hedendaagse tipe is wat God "betrokke maak by die geskiedenis". 

Eersgenoemde Christelike spiritualiteit "makes God the eternal protector of an 

existing order" terwyl laasgenoemde "reveals God's presence in history as the 

source of its redemptive transformation". Binne die proses van sosiale 

transformasie is die metode van 'n sosiale konteksanalise relevant. Dit sal die 

kerk in staat stel om strategiee op te stel ten einde kerk en wereld te 

transformeer in die rigting van God se Koninkryksbestemming. Die kerk kan nie 

meer bekostig om met 'n tipe spiritualiteit te funksioneer wat in die 

belewingswereld van sy lidmate 'n "verskraalde spiritualiteit" genoem kan word 

nie. 

Die algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, eerwaarde 

Charity Majiza, doen tydens die jaarkongres van die Teologiese Vereniging van 

Suider-Afrika 'n beroep op die kerk om onder andere teologiese studente op te 

lei om hedendaagse vraagstukke soos vigs, versoening en ekonomiese 

geregtigheid te hanteer (Anon b, 2000:1). Laasgenoemde is veral belangrik 

omdat die kerk moet waghond staan teen alle vyandskap en onreg in die 

samelewing (Kotze, 1991:37). Die kerk bevind haar na Mei 1996 in 'n: 

• postmoderne en post-apartheid era 

• demokratiese en 'n religieuse en kulturele pluralistiese Suid-Afrika 

• sekulere omgewing in die post- apartheid era 

• konteks waar erkenning aan a/le kulture en religiee gegee word. 

Die kerk moet in hierdie speelveld haar rol naamlik die koms van God na die 

noodlydende mens laat plaasvind. Binne die kerk moet mense gevind word wat 
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bereid is om hulself vir diens te gee. Die kerk word nou geroep " ... tot 

verantwoording met betrekking tot die evangeliese eis van versoening, 

ontferming en geregtigheid" (Louw, 1987:8). In hierdie tyd waarin die kerk 

haar bevind het sy die geleentheid om werklik relevant te wees. Dit sluit aan by 

die paging wat die kerk loods om versoening tussen mense te bring, om 

armoede te bestry en om mense te bemagtig tot hoe morele waardes 

(Potgieter, 2000:6). Die vertrekpunt en krag vir hierdie inisiatiewe is die 

versoenende sterwe van Christus aan die kruis. 

Vir die doel van hierdie studie is dit noodsaaklik om die omgewing waarbinne die 

kerk haar in 'n post-apartheidsera bevind, te ondersoek. Wanneer hier na "die 

kerk" verwys word, is dit hoofsaaklik 'n verwysing na die Nederduits 

Gereformeerde Kerk of die Reformatoriese tradisie. Dit beteken dat die vaste 

beginsels soos die betroubaarheid van die Woord, geloof in Jesus Christus as die 

ge'inkarneerde Seun en Verlosser en die Genade van God die Vader as 

uitgangspunte gebruik word. Terselfdertyd word die standpunt gehuldig dat die 

waarheid in 'n spesifieke situasie vir spesifieke mense relevant is. Hierdie 

waarheid kan mense vrymaak. 

1.2 HERPOSISIONERING IN DIE KONTEKS VAN ARMOEDE 

Die kerk is volgens Frits Gaum (1999: 13) " ... uitasem gelaat, nie seker wat gese 

en wat gedoen moet word om in totaal veranderde omstandighede nog relevant 

te bly nie". 

1.2.1 Oorgangsperiode 

Die kerk in Suid-Afrika bevind haar vroeg in die nuwe millennium in 'n 

oorgangstydperk. Polities word daar beweeg vanaf 'n apartheidsera na 'n post

apartheidsera. Filosofies beskou, bevind die mensdom horn in 'n samelewing 

wat meer postmodern as modern dink, Du Toit (2000 a) wys daarop dat dit nie 
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beteken dat die bestaan van selfs premoderne denke ontken word nie. Die kerk 

bevind haar nie meer in 'n Christelike staat nie, maar eerder in sekulere 'n staat 

wat pluralisme akkommodeer, " ... in effect it is a celebration of and respect for 

the pluralistic nature of our society" (Hartin, s.a.: 1). 

Riesman (Dingemans, 1996: 117) wys alreeds in 1950 dat daar in "die weste" 'n 

oorgang te bespeur is vanaf 'n "traditie-directed" samelewing na 'n meer "inner

directed" samelewing: " ... dat we in de loop van de westerse-geschiedenis van 

een tradition-directed maatschappij vorm, die zich hooftzakelijk door traditie 

leiden, langzaam overgegaan naar een meer inner-directed samelewing, die 

uitgaat van rationele inzichten en principes ... in de laatse jaren van deze eeuw 

zullen opschuiwen naar een other-directed levensvorm, waarin pluriformiteit en 

flexibiliteit centraal staan en waarbij mensen zich minder op de traditie en op 

principes zullen orienteren, maar meer op elkaar". Daar ontwikkel in Suid-Afrika 

'n maatskappy wat as burgerlik getipeer kan word, gekenmerk deur 

selfbewussyn, outonomie, vooruitgang, groei, emansipasie en uitbreiding. Die 

kerk beweeg in hierdie oorgangsfase vanuit 'n "gemaksone" van 'n staat met 'n 

christelike karakter na 'n sekulere staat of "neutrale staatsbestel". Die regering 

van die dag strewe eerder na integrasie van die sekulere en die geestelike. Geen 

enkele religie besit nou meer, soos vroeer, oar die morele monopolie en 

waardesisteme nie. Dit pas oak by die gees van die postmoderne tyd waarin die 

kerk haar bevind. Binne hierdie pluralistiese konteks lewer die (NG) kerk haar 

diakonale diens. 

1.2.2 Introspeksie 

Aan die begin van nuwe era word die NG Kerk gedwing tot bestekopname en 

introspeksie wat moet aanleiding gee tot opregte belydenis en daadwerklike 

handeling as ware diakonale kerk. Die apartheidsteologie wat die NG Kerk in die 

geskiedenis gelegitimeer het, het aanleiding tot 'n apartheidsideologie gegee. 

Laasgenoemde het plaasgevind ten spyte van herhaalde profetiese stemme wat 
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opgegaan het teen hierdie denke. Die dokument Kerk en Samelewing, paragraaf 

306, beeld die rol van die NG Kerk in die apartheidsera as volg uit: "The Dutch 

Reformed Church is convinced that the application of apartheid as a political and 

social system by which human dignity is advesely affected, and whereby one 

political group is detrimentally suppressed by another, cannot be accepted on 

Christian-ethical grounds because it contravenes the very essence of neighbourly 

love and righteousness and inevitably the human dignity of all involved" 

(Loubser, 1998:14). 

Berger (1969:25) wys daarop dat die belangrikste funksie van religie die 

betekenis is wat dit aan die bestaande wereld- en lewensorde verleen. 

Ongelukkig is godsdiens in die apartheidsjare gebruik om die regering se 

voorregte te beskerm en, soos reeds hierbo genoem, hul beskouings te 

legitimeer. Ten opsigte van die legitimeringsrol van 'n godsdiens merk Baum 

(1980: 116) op: " ... it (religion) is the highest legitimation of the existing order, 

highest because it invests this order with sacred meaning... since the fear of 

falling back into chaos keeps unsettling us, our desire for certainty and security 

demands that we invest the social institutions we have inherited with a facticity 

of their own." Religie legitimeer nie net nie maar dit kan ook 'n appel maak op 

mense se harte sodat hulle kan transformeer. 

Die NG Kerk moes bely dat sy in haar profetiese roeping ten opsigte van 

apartheid jammerlik gefaal het. Die NG Kerk het te lank die beleid van apartheid 

ondersteun wat uitgeloop het op "liefde vir die eie" wat meermale die " ... vorm 

van rassisme aangeneem (het) en daaraan is wetlike en strukturele 

uitdrukkingsvorme gegee" (Jonker, 1998:196). Die handhawing van die status 

quo was belangrik. Van Wyk (1991:227) wys daarop dat "politieke teologie" 'n 

reaksie is teen die sogenaamde "restourasie-teologie" wat die status quo 

verdedig en die skeppingsorde verabsoluteer. Dit is juis hierdie weiering van die 

kerk om haar profetiese roeping te vervul wat politieke teologie tot gevolg het 

(Van Wyk, 1991:227). Die fokus word volgens Van Wyk in die politieke teologie 
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gerig op strukture, eerder as op die enkeling, op verandering eerder as op die 

handhawing van die status quo, op die eskatologie, eerder as op die geskiedenis. 

In hierdie werk sal eerder 'n meer positiewe en meer beskrywende term naamlik 

"bevrydingsteologie" as die term "politieketeologie" gebruik word. 

Eersgenoemde term het nie 'n negatiewe gevoelswaarde nie en beskryf die 

"soort" teologie wat in die konteks van hierdie studie bedoel word. 

Die kerk het ten spyte van teenkanting en teregwysing die staat se 

apartheidsideologie met haar apartheidsteologie ondersteun. Daar is nie veel ag 

geslaan op die waarskuwings wat deur verskeie "profete" in die Suid-Afrikaanse 

(kerk-) geskiedenis tot die kerk gerig is nie. In die "ou bedeling" het die kerk 

ook 'n groot invloed op die politieke terrein uitgeoefen. Die kerk beskik nie 

vandag meer oor die invloed wat sy in die verlede gehad het nie en word daarom 

gedwing om 'n nuwe styl te ontwikkel. Vir die doeleindes van hierdie studie 

verdien die opmerking van die Algemene Sinode 1988 vermelding naamlik dat 

die prediking in die NG Kerk meet wegbeweeg van 'n outoritatiewe na 'n 

pastorale styl wat midde in die nood en twyfel die hoop van die evangelie 

opsoek. Die nood verwys na die nood van armes van die kerk, maar ook na die 

slagoffers van die apartheidsera. Baie lidmate van die NG Kerk is vanwee die 

politiek van die dag en hulle veranderende omstandighede gedompel in 'n staat 

van depressie en onsekerheid. 

1.2.3 Relevansie van die kerk 

Tradisionele Afrikaanse kerke, skole, universiteite, die media en 

sportbeheerliggame het lustig meegewerk aan 'n rassistiese en onderdrukkende 

samelewingsbestel van die destydse regering (Strauss, 1999:7). Die relevansie 

van die kerk wat tradisioneel rassisme onderskryf het, word bevraagteken. Die 

kerk is nie meer 'n volkskerk wat na aan die destydse owerheid gestaan het nie. 

Die NG Kerk is 'n instelling wat indirek 'n aandeel het aan die sosio-ekonomiese 

dilemma waarin die land verkeer. Die kerk neem in die nuwe bedeling haar plek 
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in naas alle ander godsdienstige of kultuurgroepe. Die kerk word genoodsaak om 

'n gedaanteverwisseling te ondergaan sodat sy van irrelevansie en ondergang 

gered kan word (Brynard, 1999:6). Die kerk is ten spyte van die gevaar van 

irrelevansie nie altyd daad-verklik betrokke by die sosiale probleme van 'n nuwe 

Suid-Afrika nie. 

Faktore wat verder bydra tot 'n vraag na die relevansie van die kerk in 'n nuwe 

eeu is die stram en outoritere styl van die NG Kerk, haar ekumeniese 

afsydigheid, versigtige uitlatings oor gemarginaliseerde groepe, 

apartheidsgeskiedenis, wyse van erediens beoefening en bogenoemde 

"onbetrokkenheid" by inisiatiewe om nood van armes te verlig. Die kerk se 

betrokkenheid by die ellende van die noodlydende vereis " ... proklamasie as 

uitnodiging tot die koninkryk van God; liefdesdiens as uitdrukking van die 

koninkrykslewe; en gemeenskap met God en medemens as bewys van die 

vernuwing van die koninkryk". (Deernis, 2000:v). 

1.2.4 Wetteloosheid en geweld 

Geweld, korrupsie en wetteloosheid is aan die orde van die dag. Die kantoor van 

die president vra in 1996 elke burger se samewerking om die probleem te 

probeer oplos (Office of the president, 1996:1-2). Die geweld in Kwa-Zulu Natal 

neem kommerwekkend in die oorgangsperiode toe. President Mandela verklaar 

in sy rede tydens sy eerste parlementsopening "oorlog" teen kriminele 

(Memorandum by DRC to Mandela, 1996: 1). Moorde op Ds Esegiel Mataboge 

en Prof. Johan Heyns, beklemtoon dat nie net blanke boere, mense in 

plakkerskampe, kinders en vroue teikens van geweld is nie, maar ook kerkleiers. 

Almal in Suid Afrika word deur hierdie situasie geraak. Buitelandse beleggers en 

toeriste word ontmoedig om die geteisterde land te besoek of daarin te bele wat 

'n direkte negatiewe uitwerking op 'n reeds verswakte en onstabiele ekonomie 

het. 
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Die politieke situasie in Suidelike Afrika het 'n direkte invloed op Suid-Afrika, so 

byvoorbeeld het die plaasbesettings in Zimbabwe beleggingsvertroue in Suidelike 

Afrika geskok en ook gelei tot grootskaalse onrus onder blanke boere in Suid

Afrika. Gewapende roof en handel in onwettige vuurwapens neem in die land 

toe; hierdie lys kan maklik nog verder uitgebrei word. Pieterse (1986:44) verwys 

na Cicero wat gese het : "There is no greater humiliation than an insult to man's 

dignity, nothing more painful than servitude". Om geweld effektief te bekamp 

moet mens volgens die Biskoppe (Pieterse,1985:24) die oorsake wat daartoe 

aanleiding gee verwyder, naamlik rykdom en armoede, ras en apartheid, vrees 

en vooroordeel en botsende ideologiee. 

In 'n post-apartheid Suid-Afrika is rassisme nog steeds 'n realiteit. Baie blankes 

vrees swartmense uit onkunde en vanwee die feit dat hulle nog te min 

blootgestel is aan die kultuur van die swartmense van hierdie land. Dit lei tot 

stereotipering. Kortom, stereotipering onder blankes sowel as swartes is 'n 

realiteit. Hoe minder die blootstelling aan die ander kultuurgroep, hoe 

"gevaarliker" meen die een groep is die ander. Die eie kulturele groep speel 

natuurlik ook 'n negatiewe rol. Die persoon word nie aangemoedig en 

ondersteun om sy of haar negatiewe denkbeelde van die ander kultuurgroep te 

korrigeer nie. Hulle leef voort onder die beperkings van die eie 

"kommunikasienetwerk". Die Suid-Afrikaanse Biskoppe-Konferensie beskou die 

oorsprong van vooroordeele en geslotenheid onder mense as voortspruitend uit 

angs vir die ander en ook hul behoefte aan selfverwesenliking. Dit word 

versterk deur 'n sosiale sisteem " ... people in this predicament rely almost solely 

on their own sources of information, are unable to accept alternative viewpoints 

or evaluate criticism constructively, and usually dismiss or denigrate those who 

challenge their opinions" (Pieterse,1985:26). 

Hierdie mense word maklik gemanipuleer deur enigeen wat op hul vrese klem le. 

Daar word nie doelbewuste pogings aangewend om uit te reik oorkant die (kleur) 

skeidslyn nie, daarom word vyandsbeeld nie afgebreek nie. Dit kan toegeskryf 

8 



word aan ideologiese raamwerke. Hierdie raamwerke hou mense gevange en 

verhinder dat hulle na mekaar uitreik. Hui lewe word deur hierdie ideologiese 

raamwerke verhinder, dit het tot gevolg dat ware kreatiewe optrede tot die 

minimum beperk word. Die gevolg is ook dat die geloof, die Christelike geloof by 

name, tot 'n ideologie gereduseer kan word. In die post-apartheid Suid-Afrika is 

'n kombinasie van vrese, vooroordele en ideologiee van die faktore wat 

oneindige probleme skep in die proses om menseverhoudinge te verbeter. 

Hierdie faktore hou in werklikheid die geweldsiklus aan die gang (Camara, 

1975:25-40). Geweldsiklus verwys na 'n spiraal van geweld as strukturele 

geweld waar groot groepe mense veronreg word en minderwaardig behandel 

word (nog steeds 'n tendens in die na-apartheid era). Die armes en veronregtes 

kom in opstand teen hierdie uitbuiting en sosiale onreg wat weer aanleiding gee 

tot teengeweld. Teengeweld gee weer aanleiding tot onderdrukkende geweld 

deur byvoorbeeld die optrede van polisiemagte. Hierdie proses kan maklik 

momentum kry en selfs volgens Camara nie gebreek word nie en dit word dan 

die spiraal van geweld genoem. Prediking met die oog op transformasie binne 'n 

konteks soos hierbo genoem, stel groot uitdagings aan die prediker. 

1.2.S Regstellende aksie 

Volgens president Thabo Mbeki is daar geen sprake van 'n "sonsondergang" vir 

regstellende aksie nie. Baie blanke lidmate verloor hul werk, soms deur 

ongesubstansieerde redes en gewoonlik as gevolg van nuwe aanstellings in 

navolging van 'n beleid van regstellende aksies wat gemaak word. Dit lei tot 'n 

negatiewe persepsie dat "omgekeerde diskriminasie" plaasvind, wat lei tot 'n 

verdere gevoel van onsekerheid en twyfel oor die toekoms. Armoede onder 

lidmate van die kerk neem as gevolg van werkloosheid en die implementering 

van regstellende aksie toe, lidmate wat geraak word of wat in onsekerheid leef, 

het 'n behoefte aan begeleiding, hoop en visie. 
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Die blanke jeug word as gevolg van die implementering van die beleid van 

regstellende aksie ontmoedig om hul akademies te bekwaam. Kundiges en 

jeugdiges soek daarom na 'n "beter toekoms"; 'n opsie wat baie keer oorweeg 

word is om 'n heenkome elders buite die grense van die land te vind. Baie wit 

en swart mense leef dus onder spanning en onsekerheid oor hul en hul familie se 

toekoms. Baie blanke gelowiges staan skepties en negatief teenoor die toekoms 

van die land en reageer afbrekend oor feitlik alles wat in die land onder die 

vaandel van 'n nuwe regering gebeur. Baie blankes in die kerk maak hul vandag 

nog skuldig aan stereotipering deur te glo dat swartmense feitlik niks goeds kan 

doen nie (Strauss, 1999:7). 

1.2.6 Welsyn 

In die "nuwe" Suid-Afrika word subsidies van welsynsorganisasies ingekort, veral 

ten opsigte van institusionele sorg van hierdie organisasies. Hierdie inkorting 

vind plaas ten opsigte van huise vir bejaardes en kinderhuise waar baie 

gemeenskapsprojekte aangebied word met die doel om minderbevoorregtes te 

bereik. Hierdie situasie kan lei tot die terminering van noodsaaklike 

welsynsdienste wat sal bydra tot die uitwissing van 'n welsynsinfrastruktuur en 'n 

nog grater welsynsprobleem. Die staat dra in 1996 40 % by tot die salarisse van 

hul welsynpersoneel maar slegs 8,7 % ten opsigte van die personeel van privaat 

organisasies (Memorandum by DRC to Mandela, 1996: 4). 

Die kerk moet met beperkte fondse in samewerking met ander 

welsynsorganisasies die nood van armes probeer verlig. Die onvoldoende 

befondsing van welsyn in Suid-Afrika het ongelukkig 'n negatiewe effek op die 

regering se HOP doelstellings. Die sogenaamde nasionale "Lotto" spel kan as 

voorbeeld van die staat se inisiatief beskou word om verligting ten opsigte van 

befondsing van die land se welsynsaksies te bring. Die inisiatiewe van die staat 

in hierdie verband moet beskou word as die nakom van die staat se sosiale 

verantwoordelikheid. Ongelukkig blyk dit dat die verdeling van hierdie fondse tot 
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op datum nie na wense is nie. Baie organisasies wat aansoek gedoen het om 

finansiele ondersteuning het nog geen fondse ontvang nie. Die primere bron van 

befondsing vir welsynsaksies vir die kerk word verkry uit bydraes van plaaslike 

gemeentes. 

1.3 DIE KONSEP "ARMOEDE" 

Die huidige post-apartheid samelewing moet beskou word teen die agtergrond 

van die politieke geskiedenis van die land wat op die sondige geskeidenheid van 

mense ten opsigte van ras, geslag, klas en ekonomie gebaseer was. Deur die 

geskiedenis heen is strukturele onreg en geweld deur 'n minderheid 

bevoorregtes, besitters en maghebbers gepleeg teen 'n meerderheid van armes 

en magteloses. Die grootste persentasie armes word onder die swart bevolking 

van die land aangetref. 

Later in hierdie werk word meer breedvoerig verwys na die armoede as konteks 

waarin die kerk 'n profetiese boodskap moet verkondig en 'n diens moet lewer. 

Tamez (1986: 195) beskryf armoede as " ... not a virtue but an evil that reflects 

the socioeconomic conditions of inequality in which people live. Poverty is a 

challenge to God the Creator; because of the insufferable conditions under which 

the poor live, God is obliged to fight at their side." 

Ons moet egter nie na'ief wees in ons stryd teen armoede nie, daarmee bedoel 

ek dat die kerk moet besef dat armoede nie "oorwin" kan word nie. Daar sal 

altyd armes met ons wees. Die kerk moet daarom poog om eerder die hande en 

voete van Christus te wees, om in te skakel by inisiatiewe wat ook deur 

sogenaamde "sekulere" organisasies geloods word. 

In hierdie studie word ook na die armes verwys wanneer die term noodlydendes 

genoem word. Vir die doel van hierdie studie is dit noodsaaklik om 'n paar 
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opmerkings rondom die begrip armoede in die Bybelse tyd te maak en om ook 

die armoede situasie vandag in Suid-Afrika kortliks in oenskou te neem: 

1.3.1 Armoede in die Ou Testamentiese tyd 

In die Ou Testament word veelvuldiglik van armoede melding gemaak. Boerma 

(1979:6) verwys na armoede as 'n deurlopende tema wat in 'n groot aantal 

Bybelse genres voorkom. Volgens die Ou Testament moet die arme met 'n 

besondere sensitiwiteit behandel word. Die arme moet versorg word, daar moet 

solidariteit met die armes in sy nood bestaan en aan die armes moet 

barmhartigheid bewys word. In hierdie verband kan verwys word na Eksodus 

22: 25,26,27: "As jy aan 'n arm man uit my volk geld leen, moet jy nooit teenoor 

horn soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag horn ook nie rente vra nie. As 

iemand sy klere by jou verpand, moet jy dit voor sononder teruggee, want dit is 

al wat hy het om horn mee toe te maak. Onder wat anders kan hy slaap? As hy 

My hieroor aanroep, sal Ek na horn luister, want Ek is barmhartig." Ander 

voorbeelde in die Ou Testament is Deut. 14: 28ev; Ps. 72:2; 82:3; 112:9; Jes. 

58:7; Eseg.18:7). So word Jahwe geken as die genadige en die barmhartige 

God (Prinsloo, 1990: 18). Die verbondsvolk van Jahwe word opgeroep om Hom 

hierin na te volg, om as Sy beelddraers ook genadig en barmhartig te wees. 

In Palestina was daar volgens Boerma (1979: 12) nie eens 'n woord wat na die 

begrip "armoede" verwys het nie. Rykdom en armoede was 'n familie 

aangeleentheid. Geleidelik het ryk en arm families ontstaan. Met die koms van 

die monargie het die grootste veranderings plaasgevind toe die koninklike 

amptenare 'n nuwe groep gevorm het wat hul eenkant van die res van die 

samelewing gehou het. Die verkoop van die grond het die gelykheid tussen 

families verder vernietig (De Vaux, 1978:68). Volgens die Wet of die juridiese 

literatuur van die Ou Testament, word die arme beskerm. Die arme is volgens 

die Wet deel van die volk en het aanspraak om as broer behandel te word. Die 

arme is beskerm teen uitbuiting en verarming (Du Toit, 1987: 97). Omdat die 

armes beskou is as die eiendom van die Here, was daar spesiale leningswette. 
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Die boer moes byvoorbeeld 'n deel van sy oes vir die arme agterlaat. Nicol 

(1984a:7) verwys na hierdie wette in die Ou Testament as wette wat nie slegs 

liefdadigheid aan die armes geeis het nie, maar wat ook institusionele 

maatstawwe was wat die basiese solidariteit van die Israeliete openbaar het. Die 

Jubeljaar wet is volgens Boerma (1979:34) " ... the most radical attempt in the 

Torah to arrive at a fundamental redistribution of the means of production". God 

is die Eienaar en die Besitter van alles volgens Levitikus 25:23: "Geen grand mag 

permanent verkoop word nie, want die land behoort aan My. Julle is slegs 

vreemdelinge en bywoners by My". Grondbesitters is dus niks anders as 

bywoners wat verantwoordelik aan God is nie. 

In die Jubeljaar was daar 'n dubbele motief naamlik 'n respons tot God se 

bevryding en " ... compassionate eyes that see the human hurt around them" 

(Kraybill,1985:104). Kraybill (1985:101) beklemtoon die drie sake ten opsigte 

van die Jubeljaar wat sosio-ekonomiese ongelykhede veroorsaak het en wat as 

teologiese beginsels ook kontemporer van toepassing kan wees. Kraybill verwys 

in hierdie verband na natuurlike hulpbronne, menslike hulpbronne en finansies. 

Beheer oor die land beteken dat daar toegang tot die land se natuurlike 

hulpbronne is. Die eienaarskap van slawe versimboliseer die menslike arbeid wat 

noodsaaklik is vir arbeid. Om geld uit te leen verwys na die bestuur van kapitaal 

en krediet. Dis juis die "de-kontrolering" oor hierdie drie sake waarna Levitikus 

25: 23 verwys waarin God dit duidelik stel dat Hy die Eienaar en Besitter is. 

Nicol (1984b:8) se studie beklemtoon dat die pre-eksiliese profete daarop wys 

dat die rykes se rykdom 'n gevolg was van hul sosiale onreg en uitbuiting van die 

armes. Dit het die profete in die Naam van die Here verwerp. Die versorging 

van die arme in die eksiliese en die na-eksiliese tyd staan voorop (Du Toit, 

1987: 100). Die arme word beskou as iemand wat enige nood verduur. God 

word voorgestel as die armes se Helper en ware diens aan die Here word beskou 

as hulp wat aan die armes gelewer word. In hierdie werk word ook na die arme 

as die "noodlydende" verwys. 
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In die Psalms blyk dit asof armoede 'n etiese kwaliteit is. Psalms 9, 41, 72, 82, 

109, 112 en 146 verleen prominensie aan die armes. God luister na die 

klaagliedere van enkelinge en groepe. Daarom verwys Boerma (1979:78) na 

God as " ... the poor man's guarantor, his refuge and his helper ... Wheras other 

helpers fail, because they are unwilling or uncapable, God can always be 

trusted". Die armes en die regverdiges word in werklikheid in een asem in die 

profete en die Psalms genoem. Die armes in hierdie konteks is dus 'n sosiaal

maatskaplike maar ook 'n godsdienstige verskynsel. Die rykes na wie die profete 

en die Psalmskrywers verwys, het hulself ten koste van die armes verryk en dit 

was in stryd met God se gebooie gewees. Dit herinner aan die praktyk van die 

tollenaars van die Nuwe Testament. God het die saak van die arme en verdrukte 

opgeneem omdat hulle hul vertroue in God gestel het. Dit wat die houding van 

God in die Ou Testament bepaal is nie die teenstelling ryk teenoor arm nie, maar 

wel die teenstelling regverdige teenoor goddelose. 

Daar word in die Wysheidsliteratuur teen die uitbuiting van die arme gewaarsku. 

In Spreuke 22:22-23 staan dit duidelik: "Moenie 'n arm mens te kort doen omdat 

hy arm is nie; moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie. Die Here sal 

hulle saak behartig en die wat hulle beroof, van die lewe beroof." God self is die 

Een wat die armes se saak sal behartig. Gelowiges word in Spreuke 31:8 

opgeroep om namens die armes te praat. Gelowiges moet praat namens die 

armes wat nie self hulle se kan se nie en moet instaan vir hulle wat hul reg 

verloor het. In Prediking word sake soos onreg, verdrukking, magteloosheid en 

sosiale diskriminasie aangespreek. In Job word die lyding van armoede 

uitgebeeld. Job self protesteer in werklikheid teen sy armoede en die lyding wat 

hy moes verduur. Du Toit (1987: 105) verwys na die eis wat Job aan God stel 

om God van die armes, veronregtes en lydendes te wees. Uit bogenoemde kan 

die afleiding gemaak word dat die Ou Testament genoeg getuienis lewer van 

God se neerbuigende liefde vir die armes. Dit is voorspoed wat Israel dikwels 

van die Verbondsgod af weggelei het, maar lyding wat hulle weer na Hom terug 

gebring het. 
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1.3.2 Armoede in die Nuwe Testamentiese tyd 

Die Palestynse samelewing het uit verskillende sosiale lae bestaan (Du Toit, 

1987: 106). Die rykes het bestaan uit die Romeinse amptenare, die 

grondeienaars, die priesterlike aristokrasie en die lede van die Sanhedrin. Die 

middelklas het bestaan uit die handelaars, ambagsmanne, priesters en leviete. 

Onder die armes was die slawe, dagarbeiders en huisbediendes. Onder die 

armes was ook die fisiek-gestremdes, wat oor die algemeen bedelaars was, en 

die weduwees en die wese. 

Die vroee Christelike kerk in Jerusalem het oor die algemeen uit armes bestaan. 

Hierdie situasie het geleidelik verbeter. In Paulus se tyd was die deursnee 

lidmaat vanuit die middelklas gewees. Daar was ook in hierdie tyd verskillende 

beskouings oor armoede gewees. In hierdie verband wys Schrage (1982: 101-

102) na die eerste eeuse Rabbyne wat armoede as plaag beskou het en die 

Qumran-gemeenskap wat armoede as 'n verpligte saak beskou het omdat dit 'n 

teken van vroomheid en afhanklikheid van God sou beteken het. Laasgenoemde 

wou weer armoede met geweld onder hul volksgenote uitroei. 

Hengel (Smit, 1984: 150) wys daarop dat daar in die Christelike leer beswaarlik 

oor eiendom sprake van kon wees, " ... primitive Christianity contains a radical 

criticism of riches, a demand for detachment from the goods of this world and a 

conquest of the barriers between rich and poor through the fellowship of agape". 

Du Toit (1990: 20-23) se studie wys op die vier temas waarop die Nuwe 

Testamentiese geskrifte die armoedevraagstuk hanteer naamlik bewoenheid, 

barmhartigheidsbetoning, gelykheid en diens. Ten opsigte van bewoenheid is 

Jesus Christus die voorbeeld wat nagevolg moet word. Du Toit wys ook daarop 

dat die woordgroep "splangchnizomai" die meeste voorkom en te make het met 

die innerlike aangegrepenheid en waarsku teen 'n kunsmatige en akademiese 

onderskeiding tussen bewoenheid en barmhartigheidsbeoefening. Jesus het 

telkens wanneer hy mense jammer gekry het, ingegryp om hul omstandighede te 

verander. 
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In 2 Kor. 8: 13-15 kom die tema van gelykheid volgens Du Tait (1990) sterk na 

vore. In hierdie gedeelte word ag geslaan op 'n appel wat gemaak word op 'n 

billiker verdeling van die gawes van God tussen mense en gemeenskappe. Du 

Tait verwys in hierdie verband na die sogenaamde "isotes" - beginsel. "Isotes" 

verwys na ewewig, balans, gelykheid en billikheid. In 2 Kor. 8: 13-15 kom dit 

sterk na vore en dra dit die betekenis van 'n billiker verdeling tussen diegene wat 

volop het en diegene wat gebrek ly: "Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om 

ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou 

oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle 

gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig." Daar staan oak 

geskrywe: 

"Die met baie, het nie 

te veel gehad nie, 

en die met 'n bietjie, 

nie te min nie". 

Du Tait wys oak op die motief van diens. Hy verwys na Markus 10: 45 : "Die 

Seun van die mens het oak nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien 

en sy lewe te gee as losprys vir baie mense". Diens in hierdie konteks gaan oar 

opofferende diens, dis diens op die voetspoor van die Dienskneg by 

uitnemendheid. Dit is diens aan die behoeftige broer en medemens wat deel 

vorm van die Nuwe Testamentiese barmhartigheidsperspektief. 

Jesus het horn by die armes geskaar, Hy het in persoon die arme 

verteenwoordig. Hy het geen permanente dak oar sy kop gehad nie en het geen 

wieg van sy eie of graf van sy eie gehad nie. Hy het oak aangesluit by die 

apokaliptiese tradisie van sy dag, die rykes word veroordeel, omdat hulle die 

armes verder uitgebuit het. Aan die armes word herstel belowe. Ons kan dus 

praat van 'n eskatologies omkeer (Du Tait, 1987: 109). Jesus het te velde getrek 

teen die sarge van rykdom en materialisme (Matt. 6:25-34). Mense moet 
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vertrou op Sy sorg en voorsiening en hulle op die etas van die Koninkryk instel, 

eerder as om hulle te besorg oar rykdom en materialisme. Die Koninkryk se 

lewenstyl word saamgevat in Lukas 6:35, sander om iets terug te verwag moet 

die gelowige sy vyand liefhe en aan ander goed doen. In Matteus 25: 31-46 

word Christene opgeroep om die hongeriges, dorstiges, vreemdelinge, naaktes, 

siekes en tronkbewoners te help as bewys van hulle liefde vir God. 

Indien rykes die Koninkryk van die hemel wil ingaan, moes hulle duidelik afstand 

doen van hul materiele middele. "He proclaimed the good news of God's 

blessing to the poor to all of them that they may believe it. This is part of the 

message of free grace" (Nicol, 1984 b:14). Matteus bestee onder die Sinoptici 

die minste tyd aan die kwessie random armoede en rykdom. Dit kan moontlik 

toegesryf word aan die doel en ontstaan van die Matteus-evangelie. Du Tait 

(1987: 112) wys daarop dat Matteus 'n stryd teen die anti-nomianisme en 'n 

dreigende rejuda'lsering gevoer het. Sy arm-ryk beskouing is gegrond in sy etiek 

wat beskryf kan word as 'n etiek van "oorvloediger geregtigheid". Dit kan slegs 

deur Jesus Christus vervul word. Dit is liefde wat die oorvloediger geregtigheid 

bring. Laasgenoemde impliseer alle armes en lydendes. 

Markus is meer gerig op die armes as Matteus. Die arme problematiek word nie 

getematiseer nie. Die sentrum van sy verkondiging word gevind in Jesus se 

opdrag tot navolging deur sy dissipels, op alle terreine. Die waarde van 

materiele goedere word dus deur die Koninkryk van God gerelativeer. Bosch 

(1991:98-104) wys daarop dat Lukas 'n besondere belangstelling vir die armes 

en die gemarginaliseerde groepe gehad het. Vergelyk in hierdie verband die 

verhaal van Saggeus as verteenwoordiger van 'n groep ge'lsoleerde mense en 

Jesus se opheffing daarvan. Later in hierdie studie en in die voorbeeldpreek wat 

as bylaag aan die einde van hierdie werk geplaas is, word hierdie aangeleentheid 

bespreek. In Lukas 1:53 staan dit duidelik: "Behoeftiges het Hy oorlaai met 

goeie gawes en rykes met lee hande weggestuur". Hierdie sentiment word deur 

die hele evangelie van Lukas volgehou. In Lukas word baie kritiek teenoor die 

17 



rykes gelewer. Die etiek van Lukas word bepaal deur 'n vertraagde 

wederkomsverwagting. Volgens Schrage (1982:148) bied hy daarom die 

eskatologiese motief as vertroosting vir die armes en die lydendes aan. Die 

oplossing vir armoede en lyding is volgens Lukas gelee in mededeelsaamheid van 

die gemeenskap van gelowiges. 

Die tema van armoede word in Lukas ingelei deur die aanhaling van die woorde 

van Jesaja 61: 1-2 in Lukas 4:18a : "Die Gees van die Here is op My omdat Hy 

My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig ... " Nicol (1984b, 219) 

wys daarop dat Jesus se lewe verkondiging en diens stel as deel van die wese 

van die evangelie en dat die kerk dienaar van almal is, maar dan veral vir die 

armes en veronregtes. Die Lukas saligsprekinge volg asook die boodskap van 

Johannes dat aan armes die evangelie verkondig word. Vir Lukas is die 

verlossingswerk van Jesus Christus onafskeidbaar met mense in maatskaplike 

nood. 

Bosch (1989:8) wys daarop dat Jesus geweier het om sosiale, etniese, politiese 

en religieuse grense te eerbiedig. Jesus het daarin geslaag om die mense wat 

onderdruk was, hul koppe te laat oplig en 'n nuwe dimensie tegemoet laat gaan 

omdat Hy hulle selfbeeld verbeter het en hulle kinders van God gemaak het. 

Rykdom is nie sonde nie. Lukas het dit nie teen besittings gehad nie maar wel 

teen die verkeerde gebruik daarvan (Du Tait, 1987:120). 

In Lukas kom die teenstelling ryk teenoor arm baie voor. Smit (1984: 147) wys 

op die dele by Lukas wat geen parallel het met die ander Evangelies nie. So 

byvoorbeeld die gelykenis van die ryk dwaas in Lukas 12: 16-21, die gelykenis 

van die onregverdige bestuurder in Lukas 16: 1-9, die gelykenis van die ryk man 

en Lasarus in Lukas 16: 19-31 en die weergawe van die Saligsprekinge in Lukas 

6:20-26. Dit is interessant dat Lukas ten opsigte van die Saligsprekinge se: 

"Geseend is ju lie wat arm is ... " en nie soos by Matteus "van gees" byvoeg nie. 

Oak staan daar in Lukas slegs "Geseend is julle wat arm is ... ", die gedeelte "van 

18 



hanger en dors na die geregtigheid" (soos in Matteus) kom nie voor nie. Dit wil 

dus voorkom asof Lukas die armoede sentraal wil stel en nie wil vergeestelik nie. 

Hy rig oak 'n reeks "ellende- uitsprake" aan die rykes, so byvoorbeeld dat die 

ellende wag vir die rykes omdat hulle alreeds hul lekker lewe weg het. Die 

ellende wag oak op die wat hul nou vol kan eet, want hulle sal hanger ly. 

Die tekste van Lukas spreek duidelik van die gevaar van rykdom. Daar is oak 'n 

reeks tekste in Lukas waar 'n beroep op mense gedoen word om van hul 

besittings afstand te doen. Dit blyk dat rykdom en besittings 'n mens van die 

evangeliese opdrag kan wegruk en 'n mens se oorgawe tot God kan vervreem. 

Dit is duidelik dat die vroee Christelike gemeente in Jerusalem hul geloof en hul 

materiele besittings met mekaar gedeel het, vergelyk Handelinge 2:44-45 : "Al 

die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle 

grand en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se 

behoefte". Ten bate van armes is eiendomme verkoop. Nerens word die 

verkoop van eiendom as 'n opdrag gestel nie. Dit is duidelik dat daar volgens 

Handelinge 2:46 nag baie was wat oor huise beskik het. Handelinge 4 stel dit 

treffend dat niemand gebrek gely het nie. Lukas se raad aan ryk Christene word 

in die bekering van Saggeus gevind. Volgens Lukas 18:24 en 27 blyk dit uiters 

moeilik te wees vir ryk mense om die Koninkryk van God te beerf. Dit is wel 

moontlik dat die Koning 'n wonderwerk kan bewerkstellig. remand wat 'n 

persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het, kan gered word. 

Saggeus se daad van terugbetaling in vers 8 kan wys op sy bekering. Hy is 

bereid om die aanbevole skadevergoeding van die Rabbynse wette van dubbeld 

teruggee in geval van afpersing na vierdubbel op te skuif en sy verpligte bydrae 

van 20 % aan die arme te oorskry en dit 50 % te maak. (As bylaag het die 

navorser 'n preekvoorbeeld na aanleiding van hierdie gedeelte aan die einde van 

hierdie studie geplaas waarin die metafoor in prediking met die oog op 

transformasie uitgebeeld word). Selfs al word Saggeus nie gevra om Jesus te 
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volg nie, word hy 'n dissipel van Jesus omdat hy Jesus se woorde in die praktyk 

toegepas het. 

Hy is in werklikheid die enigste ryk mens in die evangelie waarvan daar eksplisiet 

vertel word dat hy 'n ander lewenstyl gekies het. Lukas kontrasteer die verhaal 

oar Sagaria met die verhaal van die ryk jong man (Lukas 18:18-30). In beide 

gevalle word ryk mense deur Jesus gekonfronteer, maar hulle reageer 

verskillend. Die ryk man is nie bereid om sy lewenstyl te verander nie, "omdat 

hy baie ryk was". Lukas wys op laasgenoemde verhaal as 'n onsuksesvolle 

roeping tot dissipelskap. Dit het oak 'n parallel met die verhaal van Ananias en 

Saffira in Handelinge 5: 1-11. Saggeus en Barnabas (Handelinge 4:36) word 

paradigmas van wat Lukas van ryk Christene verwag. 

Armoede word slegs in 1 Kor. 11:17-26 en in 2 Kor. 8-9 aangeraak. Armoede in 

hierdie gedeeltes moet teen die agtergrond van Paulus se etiek verstaan word. 

Paulus se etiek word in die soteriologie begrond en druk dit volgens Schrage 

(1982: 156) in terme van die indikatief-imperatief skema uit. Die liefde soos deur 

Christus geleef is, word die maatstaf vir die optrede van die Christen. In 1 

Kor.11:17-26 word die wanpraktyk beklemtoon toe die ryk lidmate hulself 

versadig geeet het by die gemeenskaplike maaltyd. Die armes het hanger gebly 

omdat hulle moontlik langer ure moes werk en daarom laat by die maal 

opgedaag het. Paulus reel daarom dat die gemeenskaplike maaltyd tussen die 

breek van die brood en die drink van die wyn geplaas moes word. Ons vind hier 

volgens Theissen (Smit, 1982:144-146) 'n voorbeeld van konflik wat sosiaal van 

aard was en afkomstig was van botsende gedragskodes in die kerk. Van vroegs 

af tot vandag toe is daar maar sosiale verskille in die kerk. 

In 2 Kor. 8-9 plaas Paulus die motivering vir die kollekte vir die armes in die 

heilswerk van Christus. Hy beveel oak 'n ewewig aan, hy verwag nie dat die 

Korintiers gebrek moes ly sodat die armes in Jerusalem oorvloed kan he nie. Hy 

haal Psalm 112:9 aan om te toon dat God horn met die armes identifiseer. Dit 
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gaan hier nie om sosiale, politieke of ekonomiese strukture nie, maar oor die 

liefde wat primer op die medegelowiges gerig is (Du Toit, 1987: 125). Jakobus 

trek sterk te velde teen die rykes. Armoede kry 'n godsdienstige kleur in Jakobus 

omdat hy in die na-eksiliese vroomheidstradisie staan. Hy is in konfrontasie met 

die rykes wat die armes verdruk (Jak. 5: 1-6). Hy roep nie die rykes tot bekering 

nie maar spreek wel die oordeel van God oor hul uit (Jak.1: 10-11). Hy fokus op 

die suiwer gemeenskap van die gelowiges wat op die wederkoms van Christus 

wag. Jakobus beklemtoon die belang van werke wat die geloof openbaar en 'n 

teken van afhanklikheid van God is. Die rykes is nie van God afhanklik nie maar 

wel van hul materiele middele. 

Lukas 4: 18 verwys na die goeie boodskap vir die armes, dit handel in hierdie 

gedeelte oor materiele armoede. Daar is twee woorde wat in Grieks vir "arm" 

gebruik word naamlik ptochos en penes. Volgens Boerma (1979:8) is ptochos 'n 

woord wat algemeen in die Nuwe Testament gebruik is wat verwys het na die 

armes wat op die broodlyn gelewe het, so iemand se hele lewe was van ander 

afhanklik gewees. Volgens Bosch (1991:98) gebruik Lukas tien keer in die 

evangelie die term ptochos om te verwys na die konsep "arm". Bosch (1991) 

verwys na die werk van Albertz waarin laasgenoemde die term beskryf as 'n 

verwysing na al die nie-bevoorregtes. Hy wys ook daarop dat daar nie in een 

geval na die woord in 'n allegoriese of figuurlike sin verwys word nie. Die woord 

penes verwys na totale armoede, dit wil se dat die arme vir oorlewing moes 

bedel terwyl ptochos gebruik word om na relatiewe armoede, dit wil se na mense 

met 'n klein inkomste verwys. 

Penes verwys na die persoon wat min gehad het en 'n uiterse eenvoudige 

bestaan gevoer het, maar tog deur die samelewing gerespekteer is vir sy/haar 

vlyt (Boerma, 1979:8). Lukas gebruik nooit die woord penes nie maar altyd 

ptochos. 'n Goeie voorbeeld is die bedelende Lasarus en die ryk man. Hierdie 

gedeelte beskryf in werklikheid presies wat Lukas met die term "arm" bedoel. 

Wanneer hy die term ptochos gebruik word die woord volgens Scheffler (Vos & 
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MOiier, 1990: 100) in sy heel letterlike betekenis bedoel. Hy het "bedelaars" in 

oog, daarom doen hy 'n oproep om aalmoese in Lukas 11 :41 te gee. 

1.3.3 Armoede in Suid-Afrika 

Armoede is nie eendimensioneel nie, dit het baie dimensies. Armoede beteken 

ook vir verskillende mense verskillende dinge, Wilson en Ramphele (1989: 14) se 

studie verwys na die betekenis van die konsep vir mev. Witbooi van Philipstown: 

"Poverty is not knowing where your next meal is going to come from, and always 

wondering when the council is going to put your furniture out and always 

praying that your husband must not lose his job. To me that is poverty". 

Die Wereldraad van Kerke (WCC, 1980:4) stel die definisie van armoede as " ... 

not to be able to satisfy basic human needs: food, housing, health, education, 

job and social participation. In this sense, as it is often pointed 

out in the Bible, to be poor is the same as to be oppressed". Dit is nie juis die 

arme se gebrek wat hy ly waaroor dit gaan nie, maar die sosiale onreg. Wilson 

en Ramphele (1989:4) stel dit duidelik: 'There are four reasons why poverty is 

significant. The first is because of the damage it inflicts upon individuals who 

must endure it; the second is its sheer inefficiency in economic terms. Hungry 

children cannot study properly; malnourished adults cannot be fully productive as 

workers; and an economy where a large proportion of the population is very 

poor has a structure of demand that does not encourage the production and 

marketing of the goods that are most needed. The third reason relates to the 

consequences for any soeciety where poverty is also the manifestation of great 

inequality ... the existence of too great a degree of inequality makes human 

community impossible. Finally there is the fact that poverty in many societies is 

itself symptomatic of a deeper malaise. Poverty ... is the carcass left over from 

wealth acquisition". 
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God tree juis in vir die arme vanwee die onreg. In Suid-Afrika het die onreg 'n 

strukturele basis omdat die sogenaamde "have nots" nie het nie omdat die 

"haves" so baie het en dit onmoontlik gemaak het dat die "have nots" kan kry 

van dit wat die "haves" het (Kotze, 1991:59). Die nood van armes in die land 

kan grootliks toegeskryf word aan die invloed van apartheidsbeleide wat tot 

gevolg gehad het dat miljoene swart Suid Afrikaners in oorbevolkte reservate en 

woonbuurtes ingedruk is en hulle erfgrond in die proses verloor het. Dit het 

plaasgevind ten spyte van herhaalde waarskuwings vanuit verskeie oorde, ook 

ten spyte van uitsprake wat prominente Afrikaners, teenoor die vernietigende 

uitwerking van die beleid, gemaak het (Keet 1957:9-15., 1954: 1-95). Ten spyte 

van hierdie waarskuwings wat gerig is het die kerk die regering van die dag se 

standpunt in die apartheidsera gelegitimeer deur dit met die Skrif te versoen. 

Die wyse waarop Bybelse tekste gebruik is om die ideologie van apartheid te 

regverdig, bevestig in 'n sekere mate die aanklag wat teen 'n groep 

"reformatoriese skolastici" of die sogenaamde "neo-Calviniste" gemaak is. 

Professor Engelbrecht het die neo-Calviniste daarvan 

beskuldig dat hulle " ... ernstig dwaal waar dit die Skrif volgens die Belydenis wil 

uitle, want die Woord van God mag nie volgens die woord van mense, hoe heilig 

hulle ook al was, uitgele word nie" (Coetzee, 1943:3). 

Die "godsdienstige" grondslae van die apartheidsbeleid is met erns verkondig, in 

hierdie verband het veral "neo-Calviniste" soos S. du Toit (1954:2-7.,1959:5-21), 

J.D. du Toit (1954:2-7), H. du Plessis en B.J. Lombard (1961:49-63), H. du 

Plessis en J.H. Coetzee (1961 a:64-71) en L.J. du Plessis (1957:7-40) werke die 

lig laat sien om die beleid van apartheid met die Skrif en die Calvinistiese leer te 

regverdig. Selfs Bavinck (1956:22) het die beleid vanuit die teologie en 

geskiedenis probeer goedkeur: "Nog weer anders is de situasie in Zuid-Afrika. 

Daar hadden de blanken reeds sinds eeuwen een eigen tehuis gevonden en 

stroomden eerst in later tijd honderdduizenden negershet land binnen. Wei 

warren er ook vroeger reeds negerstammen in dat gebied, dat wij nu Zuid-Afrika 
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noemen, maar het is toch vooral na de ontdekking van het goud en de vestiging 

van grate industrieen geweest, dat grate toeloop een aanvang nam". 

Bavinck (1956:22) verwys ook na die "laer klas" van die swarte en regverdig dit 

as volg: "In dat deel van Zuid-Afrika waar de grate Westerse ondernemingen 

gevestigd zijn, arbeidsterreinen ligt er beneden dat van de blanke Reservaten, 

wil men hem ook de mogelijkheid laten te midden kan dit niet. Dit brengt mee, 

dat dus ook daar de rassentegenstelling altijd verbonden is met de 

klassentegenstelling. De "kaffer" doet alleen het eenvoudige werk en blijft altijd 

de ondergeschikte". 

In sy studie oor die geskiedenis van die Gereformeerde kerk in Suid-Afrika, 

verwys Spoelstra (1963:59-60) na die gemeente van Colesberg dat " ... in stryd 

met die offisiele kerklike en teorie, 'n afsonderlike oefeninghuis met vrywillige 

bydraes gebou. Burgersdorp het vir "godsdienstig onderwys der Heidenen ... eene 

avondschool in de week en een Zondagschool" ingerig en dit onderskei van "de 

Catechisatie in de kerk iederen Rustdag". Spoelstra wys ook daarap dat die 

Kaapse Sinode van 1857 deur die kerkraad van Tulbagh gevra is of die bediening 

van kleurlinge in 'n afsonderlike gebou toelaatbaar was. Volgens Spoelstra 

(1963:60) het die Hervormde Kerk in in die "Transvaal" besluit dat in regsake, 

" ... sou blank en nie-blank volkome gelyk behandel word, maar op sosiale, 

politieke en geestelike gebied sou geen integrasie of "gelykstelling" geduld word 

nie". 

Teen die liberale Sendinggenootskappe word duidelik gediskrimineer. Die 

"liberales" in die werk van Spoelstra dui op die "vreemde" invloed wat die 

verengelsingsbeleid op die NG Kerk van die Kaap gehad het. Dit sluit in die 

samewerking wat daar tussen die Metodiste Kerk en die Kaapse Kerk was en die 

"filantrapiese" neiging wat die Kaapse Kerk geopenbaar het. Volgens Spoelstra 

het die Metodiste belang gestel om siele te wen terwyl die onus vir die Dappers 

"die soeke na die wil van God is". Spoelstra noem dat die "filantrapies-liberale 
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faktor", en hier verwys hy met afkeur na die NG Kerk se sendinginisiatiewe wat, 

" ... in die Kaapse Kerk die kerklike afskeiding onder die "Dappers" van die 

Noordoostelike distrikte ... " gestimuleer het (Spoelstra, 1963:61). 

Die sosiale onreg wat deur middel van die apartheidsbeleid gepleeg is, het 

verrykende gevolge gehad. Die regering poog om hierdie probleem deur middel 

van hul "Heropbou en Ontwikkelingsprogram" aan te spreek. Armoede en 

ongeletterdheid gaan hand aan hand. Vandag is daar nog duisende ongeletterde 

mense wat sander heenkome is. Die onderwysbeleid van die apartheidsera is 

een van die primere faktore wat tot die verarming van veral swart mense 

bygedra het. Meer as die helfte Suid- Afrikaners leef onder die broodlyn omdat 

hulle feitlik geen formele onderrig gehad het nie. 

Jonker (1998: 210) wys daarop dat ons miskien te weinig begrip het van die 

armoede, lyding en ontwrigting wat die swartmense ervaar, omdat ons te min 

van hulle toestande weet. Swartmense se huweliks- en gesinslewe is deur 

trekarbeid en lang werksure so te se verwoes. Ook is die opvoeding van swart 

kinders nog steeds nie na wense nie. Swartmense se moraliteit is deur die 

armoede ernstig aangetas. Die swart samelewing het in reaksie teen die sosio

ekonomies nood wat hulle ervaar, verpolitiseer geraak. Baie dele van die swart 

samelewing is gekontamineer deur revolusionere Marxistiese denke. Vir hierdie 

realiteite kan die kerk nie haar oe sluit nie. 

In 'n post-apartheid samelewing vind ons dat blankes swaar gebuk gaan onder 'n 

beleid van regstellende aksies en staatsinisiatiewes om die wanbalans te herstel. 

Suid-Afrika bevind horn in 'n sosiaal-ekonomiese dilemma wat aanleiding gee tot 

korrupsie, geweld, onsekerheid en haat. Die sosio-ekonomiese nood bied 'n 

teelaarde vir konflik tussen kultuurgroepe en onderling. Vir diegene wat 

bevoorreg is om in 'n huis te woon en daagliks kos op die tafel te he kan 

armoede ongemerk verbygaan. Die ellende van armoede en die liefde van 

Christus vir die noodlydende moet appel op die harte van die meer bevoorregte 
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gemaak word sodat ans die realiteite nie ignoreer nie, maar iets aan die saak 

gedoen word. Dit vereis 'n positiewe gesindheid tussen bevoorregtes en minder 

bevoorregtes om samewerking te bewerkstellig. Die volgende anonieme gedig 

vertel eintlik wat die taak van die kerk behoort te wees: 

"Go to the poor. 

Live among the poor. 

Learn from the poor. 

Work with the poor. 

Start with what the poor have 

and build upon what the poor possess. 

Teach by showing; learn by doing/ 

not a showcase/ but a pattern; 

not odds and ends/ but a system; 

not a piecemeal, but integrated; 

not to conform/ but to transform; 

not relief, but release" 

1.3.4 God se "opsie" vir die armes? 

Volgens Pieterse (2001:60) is die Bybel duidelik oar hoe God oar die armes dink, 

in werklikheid is God volgens Pieterse "aan die armes se kant". In hierdie 

verband verwys Pieterse na Psalm 103:6. " ... Ek was hanger, en julle het My iets 

gegee om te eet; Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink; Ek was 'n 

vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sander klere, en julle het vir my 

klere gegee; siek, en julle het my verpleeg; in die tronk, en julle het my 

besoek ... Dit verseker Ek julle: Vir saver julle dit aan een van die geringstes van 

hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen" (Matt 25: 35-

40). Dorr (1983:11) beskou hierdie "opsie vir die arme" as volg: "This phrase 

burst upon the ecclesiastical scene only a few years ago. Since then it has 

become the most controversial religious term since the Reformers' cry 'salvation 
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by faith alone". 

Hierdie beskouing, naamlik dat God aan die kant van die armes is, is 'n 

beskouing wat veral deur teoloe wat die "bevrydingsteologie" (Smith:1987) 

navolg, of in profetiese prediking gehandhaaf word (Pieterse:2001). In 1979 

word met die Latyns-Amerikaanse Biskoppe-Konferensie in Puebla, Mexiko, reeds 

van die "preferential option for the poor" gepraat (Baum, 1987:225). Hierdie is 

'n uitspraak met 'n aktivistiese dimensie, aldus Baum. Die Bevrydingsteologie se 

vertrekpunt is die geloof van die arme. Die beskouing dat God aan die kant van 

die armes is, is ook die beskouing van Kuyper naamlik dat wanneer die ryke en 

die arme teenoor mekaar staan, staan Jesus Christus nooit by die ryke nie maar 

altyd by die arme. Volgens Calvyn (Boesak, 1984:99) beveel die Here " ... that we 

may insofar as everyone's resources admit, afford help to the needy, so that 

there may not be some in affluence, and others in need." 

Karl Barth (Villa-Vicencio, 1988:54) beklemtoon in sy beskouing ook die 

bogenoemde siening van Kuyper en Pieterse: "God stands at every time 

unconditionally and passionately on this side and only on this side: always 

against the exalted and for the lowly, always against those who have rights and 

for those from whom they are robbed and taken away." Nolan (1985:190) se 

opmerking oor die opsie vir die arme verdien vermelding, hy maak 'n 

fundamentele keuse vir 'n betrokke inhoud van die evangelie eerder as vir die 

ontvangers van die evangelie. Nolan stel dit as volg: "The option for the poor ... is 

concerned with the content of the gospel message itself. The gospel may be 

good news for the poor and bad news for the rich but it is a message for both 

the poor and the rich" (Nolan, 1985: 190). Die arme se verdrukking is vir Nolan 

sonde in die oe van die Here, die verdrukker is in sy handeling verkeerd. Elke 

Christen word opgeroep om hierdie saak van die arme op te neem in die 

strukturele konfliktussen verdrukker en verdrukte. 

27 



Die bogenoemde bespreking oor armoede in die Bybel en vandag, beklemtoon 

die magdom interpretasies van die begrip "armoede". In hierdie studie word na 

die armes ook as die "noodlydendes" verwys, dit wil se hulle wat weerloos is en 

op God moet staatmaak om vir hulle in te tree. Die arme is die hongeriges, 

dorstiges, vreemdelinge, naaktes, siekes en die gevangenes van Matteus 25:31-

46. Dit is daardie mense wat afgesny is van alle toegang tot mag en 

magsmiddele (De Villiers, 1987:72). Die armoede verwys ook in 'n sekere sin na 

terreine soos die sosiale, sielkundige, fisieke, morele en die godsdienstige 

gebiede (Jeremias, 1971:115). Anders gestel, armoede verwys na die verslawing 

en ontmensliking van die mens in meer as een dimensie (Moltmann, 1981:79). 

Armoede in hierdie studie verwys dus ook na daardie mense wat voortdurend op 

die genade van ander mense aangewys is, daardie mense wat met lee en oop 

hande lewe. 

In die Bybelse begrip van armoede staan die fisieke nood sentraal. Dit beteken 

nie dat geestelike of teologiese armoede uitgesluit word nie. Boerma (1979:20) 

bevestig dat die begrip armoede en verdrukking aanverwante begrippe in 

Hebreeus is. In baie teksverse soos byvoorbeeld in Psalm 72:4; Spreuke 14:31; 

Amos 4: 1 en Sag. 7: 10, kom die uitdrukking "wat die arme verdruk" voor. Die 

lyding van die arme in die Ou Testament word merendeels aan verdrukking 

toegeskryf. Die begrip armes verwys in hierdie studie ook na diegene wat 

sosiaal verdruk word, die ge"isoleerdes. Vergelyk in hierdie verband ook die 

preekvoorbeeld wat as bylaag aan die einde van die studie geplaas is. Die 

oorsaak van die verdrukking van armes, isolering van mense en sosiale onreg 

kan aan hebsug van die rykes maar ook rassisme toegeskryf word. Dit gaan nie 

daaroor dat 'n keuse gemaak word om slegs vir sommiges te preek eerder as vir 

ander nie, of om ruimskoots aan armes hulp te verleen nie, of om 'n eenvoudiger 

lewenstyl nie. "An option for the poor ... means a series of choices, personal or 

communal, made by individuals, by communities, or even by corporate entities 

such as religious congretations. It is the choice to disentangle themselves from 

serving the interests of those at the "top" of society and to begin instead to 
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come into solidarity with those at or near the bottom" (Dorr, 1983:3-4). Ware 

solidariteit met die arme is dus om opsie vir die arme uit te leef. 

Dit beteken ook dat die prediker van die arme moet leer, omdat die arme in 'n 

sekere sin die primere ontvangers is van die evangelie van God. "Consequently, 

the theologian is present to the poor firstly as a learner. Seeking to read the 

book of their experience requires genuine solidarity" (O'Brien, 1989:63). Ek 

stem met Sider (1979:76) saam, God kies nie kant nie, Hy volg 'n liefdevolle 

benadering teenoor sy skepsele. Hy is anders as sy skepsele wat nie altyd 

menseliefde openbaar nie. God doen wel iets as iemand uitgebuit word, "His 

freedom from bias does not mean that he maintains neutrality in the struggle for 

justice. God is on the side of the poor" (Sider, 1979:76). 

Die rykes (plousios) in Lukas verwys primer na hulle wat gretig is, daardie mense 

wat die armes eksploiteer (Bosch, 1991:99). Hulle is so besig om geld te maak 

dat hulle nie genoeg tyd tot hul beskikking het om selfs 'n uitnodiging na 'n groat 

maaltyd te aanvaar nie (Lukas 14: 15-24). Hulle is soos die ryk man wat nie 

kennis geneem het van Lasarus wat by sy deur wag vir 'n moontlike stukkie kos 

nie (Lukas 16:20). Lukas 4: 18 wys op Jesus wat die woorde van Jesaja aanhaal: 

"Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan 

armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep 

en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die 

genadejaar van die Here aan te kondig". 

Uit die evangelie volgens Lukas moet ons nie aflei dat hy slegs een sonde erken 

het naamlik "rykdom" nie. Ook nie dat hy net een daad van berou en bekering 

erken naamlik dat die rykes of meer bevoorregtes hul besittings moet afstaan 

nie. Beide armes en rykes het verlossing nodig. Elke mens het tog sy eie 

spesifieke sondes en verslaafdheid. Daarom word die rykes voor die toets gestel 

op grand van hul rykdom terwyl ander weer getoets word op grand van hul 

lojaliteit teenoor hul familie, hul kultuur en hul werk (Lukas 9:59-61). Met ander 
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woorde, die armes is oak sondaars soos alle ander mense omdat sondigheid in 

die harte van mense gewortel is. 

Die materiele ryke kan geestelik arm wees. Dit is wel so dat Lukas aan sy lesers 

wou kommunikeer dat God se opsie vir die armes is, maar hierdie "opsie" kan nie 

ge"lnterpreteer word in enige eksklusiewe sin nie. Lukas beklemtoon eerder die 

feit dat daar hoop is vir die ryke in daardie mate waarin hulle handel en dien in 

solidariteit met die arme en die onderdrukte. Die hoofklem in Lukas is 

mededeelsaamheid en gemeenskap. 

Teen die bogenoemde agtergrond kan ans nou die navorsingsprobleem 

formuleer. Met die aanbreek van die nuwe millennium moet die kerk oar haar 

doel besin. Die kerk het tot dusver swak vertoon as diakonale kerk. In hierdie 

studie word die konsep "diakonale kerk" binne 'n Suid-Afrikaanse konteks 

gebruik. Suid-Afrika gaan gebuk onder toestande van sosiale en ekonomiese 

nood onder swartmense en onsekerheid en toekomsvrese onder witmense. 

Stereotipering is by swart en wit aan die orde van die dag en werk verlammend 

in op versoeningsinisiatiewe. Pieterse (2001) verwys na die rol van die diakonale 

kerk as daadwerklike optrede onder armes gedring deur die liefde van Jesus 

Christus. Vir die doel van hierdie studie beskou ek dit belangrik dat die kerk 'n 

boodskap van troos en bemoediging vanuit die Skrif aan mense bring wat 'n 

gevoel van toekomsonsekerheid ervaar. Hierdie ervaring word beleef deur veral 

blanke lidmate wat die realiteit van die beleid van regstellende aksies ervaar. 

Met verwysing na die "ou bedeling" gaan die kerk onder andere mank aan 

daadwerklike handelinge om die krisis van mense in nood te verlig. Ter wille van 

die relevansie van die kerk in die nuwe eeu moet daar dus kreatief oar die 

diensrol van die diakonale kerk besin word. 'n Paradigma verskuiwing is 

noodsaaklik, dit impliseer transformasie onder gemeentes van die "kerk met die 

armes" sodat gesindheidsverandering kan plaasvind en gelowiges weer die 

hande van Christus kan word. Die geloofspraxis word daardeur geraak, ter wille 
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van hierdie studie word die klem geplaas op die rol wat veral (metaforiese) 

prediking kan speel om gelowiges se denke te transformeer en om 'n bydrae tot 

sosiale transformasie te lewer. 

1.4 TRANSFORMASIE EN MISSIONeRE DIAKONIE 

Die grondfunksies van die kerk is volgens Bohren (Pieterse, 1991: 66) getuienis, 

gemeenskap en diens. Dit sluit aan by die Wereldraad van Kerke se beskouing 

van die kerk as kerugma, koinonia en diakonia, wat natuurlik strook met die 

funksies wat Henau aan die kerk toedig. Hierdie drie begrippe is teologiese 

begrippe wat oor sekere normatiewe waardes beskik (Pieterse, 1991:67). In 

hierdie studie word veral gevra na die rol van die kerk as diakonale kerk, dit wil 

se die rol van 'n dienskneg, en hoe die kerk in die post-apartheidsera behoort te 

funksioneer. Uit die aard van hierdie studie sal die kerk as herout bespreek 

word, 'n funksie wat veral in die beskouing van die kerk as die mistieke liggaam 

van Christus, sterk funksioneer. Laasgenoemde dui op die verkondiging van die 

Woord van God. 

Die doel van hierdie studie is om juis die gebruik van die metafoor in die 

verkondiging van die Woord te ondersoek. In hierdie oorgangsperiode waarin 

die kerk haar bevind moet sy weer diakonale kerk word in 'n post-apartheid 

konteks, het sy ook 'n profetiese taak naamlik om 'n appel op mense se harte te 

maak, om aan noodlydendes die genade van God te verkondig en die troos van 

verlossing te bring. Die kerk moet ter wille van relevansie in hierdie nuwe eeu, 

aktief meewerk aan sosiale transformasie maar ook aan die verandering of 

transformering van mense se denke. In hierdie studie word die klem op die 

verkondiging van die Woord met die oog op transformasie val. Vos (1996:24) 

verwys treffend na twee funksies van die preek, naamlik om te verwond en om 

te verwonder. Die hoarder ervaar pyn vanwee sy skuld voor God, sy naaste en 

sy skepping. Hierdie introspeksie en ervaring dui om verwonding. Die preek se 

verwonderende funksie dui op die bring van die hoarder tot verwondering oor 
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God se genade in Jesus Christus wat die mens se skuld oorwin het deur dit 

onvoorwaardelik te vergewe. 

In Suid-Afrika bevind die "premoderne kerk" haar in 'n postmoderne en 'n na

apartheidsera. Hierdie omstandighede vra dat die kerk haar moet 

herposisioneer. Die kerk van die ou bedeling was nie betrokke by die sosiale 

probleme van die dag nie, sy het nie werklike pogings aangewend om in 'n 

"ekumeniese eeu" nader aan ander kerkgroepe te beweeg nie, sy het ook nie 'n 

kultuur van gemeenskapswerk en diens ontwikkel nie en het daardeur grootliks 

skade berokken aan haar diakona/e opdrag. Die kerk se wagwoord was dus nie 

"diens in die samelewing" nie. Daar word net soos in die verlede te veel gefokus 

"na binne" sender om veel ag te slaan op die "diens na buite". Dit het tyd geraak 

dat die kerk die handelende dienende kerk word wat in die liefde van Jesus 

uitreik na mense in nood en daardeur 'n verskil maak. 

Neels Jackson (1999a:9) merk tereg op dat die NG Kerk nie anders kan as om 

weg te beweeg vanaf eng Afrikanerbelange na werk vir die belange van ander 

nie. Die kerk is dit immers aan alle noodlydendes verskuldig. Terselfdertyd is 

die kerk verantwoordelik om ook profeties genade, bevryding en troos "na binne" 

te verkondig omdat meer en meer hoarders geraak word deur die gevolge van 

apartheid en die pogings wat aangewend word om dit reg te stel. Hierdie 

"werk" waartoe die kerk geroep word is dienswerk, en word in hierdie studie met 

die term "diakonia" aangedui. 

1.4.1 Transformasie 

Haarsma (1985) verwys in sy studie na 'n "politieke pastoraat" wat die kerk moet 

lewer om van hierdie wereld 'n meer humane, vreedsame en regverdige wereld 

te maak. Politieke pastoraat moet ingestel wees op: "verandering, vernieuwing 

van de maatschapplijke structuren waarin mensen leven, een wereld dus 

ingericht naar Gods bedoelingen" (Haarsma, 1985:22). Deur apartheidsjare was 
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die NG Kerk se profetiese stem oor die algemeen stil wanneer uitsprake gelewer 

moes word teenoor strukturele onreg in die land. In sy studie verwys Kotze 

(1991:16) daarop dat die kerk haar stem laat hoor het oor sake soos 

Sondagsport en die sedelike verval van die land maar weinig aandag gegee het 

aan die strukture van die samelewing of die wyses waarop die samelewing 

georganiseer is (hoe rykdom, mag, reg, voorreg en verantwoordelikhede 

toegedeel word). Hy verwys na laasgenoemde as die "maksi-moraal" waarmee 

die kerk haar nie graag mee bemoei het nie teenoor die "mini-moraal" waaroor 

duidelike uitsprake en handelinge van die kerk gemaak is. 

Volgens Baum (1979:99) is daar basies twee tipes sosioloe, naamlik die wat die 

samelewing wil beskryf en die wat die samelewing wil verander. Die eerste 

groep bied stabiliteit aan die sosiale status quo. Die laasgenoemde groep 

sosioloe wil die samelewing verander of transformeer. "These sociologists are 

sensitive to the inner contradictions of the social reality ... and regard it as their 

task to study society in order to change it" (Baum, 1979:99). Die sondige 

strukture van die wereld benodig transformasie wat dui op die begrip "bekering" 

as 'n teologiese konsep. Neal (1987: 18) wys op die verskil tussen profete en 

hervormers: profete roep om radikale strukturele verandering terwyl hervormers 

aspekte van die sisteem aandui wat verander moet word sodat die mense wat by 

die sisteem baat vind, nog beter gedien kan word. 

Radikale transformasie is nodig om die samelewing in ooreenstemming met God 

se Koninkryksbeginsels te bring, vergelyk Romeine 12:2 "Julle moenie aan 

hierdie sondige wereld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle 

denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat 

vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is". Humaniste soos Emile Durkheim, 

Karl Marx en Max Weber was almal bereid om alles in hul vermoe te doen om 

hierdie wereld 'n beter plek te maak. 
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In die apartheidsjare was 'n kritiese teologie nodig om die verdorwe werklikheid 

vanwee die sonde in die praktyk aan te spreek en om 'n verandering te 

bewerkstellig. In die post-apartheidsera is die navorser daarvan oortuig dat 'n 

kritiese teologie nou eers nodig is. Die konsep "kritiese teologie" (Baum, 

1975: 194) bedoel 'n modus van teologiese nadenke wat alle terreine van die 

teologie aan kritiek onderwerp. Kritiese teologie ondersoek die strukturele 

gevolge van die kerk se dogma en die kerklike institusie. Deur middel van 

hierdie kritiese ondersoek wil kritiese teologie die kerk sover bring om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir sy sosiale realiteit. De Gruchy (1987:52) stel 

dit so: "critical reflection on the church's confession of faith and social praxis in 

the light of the Word of God in order that we might better know and serve God 

revealed in Jesus Christ today". 

God se transformasie is nie net gerig op individue nie maar ook op samelewings. 

Die roepingsvisioen in Jesaja 6 dui op die moontlikheid van persoonlike sowel as 

sosiale transformasie. Volgens verse 3 en 5 vind 'n bewuswording van sonde 

plaas wanneer mens God se heerlikheid aanskou. Verse 6 en 7 wys daarop dat 

mens deur God gereinig en geheilig kan word as daar oorwinning behaal word 

oor hoogmoed. Volgens vers 8 is daar werk vir so iemand om te gaan doen 

omdat die vingerafdrukke van die sonde op die samelewing sit. Gelowiges is in 

werklikheid God se agente vir die samelewing. Hierdie agente moet soms 'n 

boodskap van verwerping aflewer, maar dan is daar genadiglik hoop, en waar 

daar hoop is, vind ons lewe soos dit gestel word in Jesaja 13b: "Maar soos van 'n 

akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, 

so sal daar vir die land 'n stomp oorbly: die gewyde geslag". In Jesaja 7 word 

aangekondig dat die Immanuel gebore sal word. God stuur Jesus Christus in die 

Nuwe Testament om as Heiland die mens en die ganse kosmos aan te raak, en 

heel te maak. 

Teologie is die wetenskap wat die realiteit profeties interpreteer om sodoende 

die werklikheid te transformeer sodat dit in ooreenstemming met God se 
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Koninkryksbestemming geplaas kan word. Giddens (1984: 166) gee die 

volgende definisie van sosiologie wat by die vorige stelling in verband met die 

teologie aansluit: "As critical theory, sociology does not take this social world as 

a given, but poses the questions: what types of social change are feasible and 

desirable, and how should we strive to achieve them?" Die sosiologie se soeke 

na die transformasie van hierdie wereld na 'n meer humane een en die kritiese 

teologiese oogmerk om die sosiale werklikheid so te transformeer dat dit aan die 

eise van die Koninkryk van God kan voldoen, dui op 'n vanselfsprekende noue 

samewerking tussen die twee wetenskappe. Vir die doel van hierdie studie word 

ondersoek ingestel na die rol van prediking om transformasie te bewerkstellig. 

Sasson (1994: 108) stel dit duidelik dat die prediking se hoofdoelwit sekerlik, 

saam met die proklamatiewe aard daarvan, die verandering van mense se 

gedagtes en /ewenspatrone is. 

1.4.2 Diakonie 

Die term "diakonia" dui op die handeling van iemand wat sorg. Dit word afgelei 

van die Nuwe Testamentiese woord "diakoneo" wat dienskneg of slaaf beteken 

en wat op die tafelbediening dui (Pieterse, 2001). Jesus Christus self is die 

inhoud van die term "diakonia" (Matt 20:26-28). Hy was dienaar in woord en 

daad. Die kerk is in haar dienswerk geroep om Christus-diens te lewer, daarin 

word geen onderskeid getref tussen die besondere en algemene amp nie. 

Wanneer die Liggaam van Christus in beweging kom om diens te lewer, is dit die 

sigbare bewys van die liefde van Christus en is die gelowige in sy amp die 

plaasvervangende hande en voete van die Dienskneg Jesus Christus. Jesus het 

in Johannes 13:4-5 gewys wat dit beteken om dienaar te wees in plaas om 

bedien te word. Trouens, Sy hele bediening was diakonia gewees, daarom moet 

die gemeente wat die versoenende wereld verkondig 'n diakonia met 'n 

christologiese karakter wees. 
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Die wegbeweeg vanaf 'n kerk wat na binne gekeerd was na een wat na buite 

gekeerd is, om handelend in nederigheid met die kerk van die armes te werk aan 

bevryding van hul nood, vra na 'n totale metamorfose van die rol van die kerk en 

'n beklemtoning van haar diakonale aard. Dit veronderstel verandering van 

gesindhede van individue ter wille van die relevansie en toekoms van die 

diakonale kerk. Hierdie verandering van gesindhede sluit aan by wat hierbo oor 

Sasson se opmerking oor die hoofdoelwit van prediking gese is naamlik die 

verandering van mense se gedagtes en lewenspatrone. 

Ek wil by Moltmann (Van Wyk, 1991:228) se gedagte van verandering en sy 

werk oor politieke teologie aansluit. Die kerk se missionere roeping tot die 

wereld raak nie net die individuele bekering nie, dit raak ook sosiale 

transformasie, die verwerkliking van die reg. Deur middel van 'n hermeneutiek 

van interaksie (Handelinge Algemene Sinode, 1988:33) moet die 

gesindheidsverandering ender lidmate plaasvind. 

Transformasie en 'n paradigmaverskuiwing behoort te lei tot konkrete aksie van 

die kant van die kerk. Die rol van die kerk - met die klem op die konkrete 

bydrae van die kerk ten opsigte van mense in nood - moet ondersoek word. Die 

nood wat ook ender die lidmate van die NG Kerk leef, moet, soos reeds genoem, 

deur middel van 'n profetiese bediening van die kerk aangespreek word. Hierdie 

profetiese woord word aan die noodlydendes verkondig - binne die liggaam van 

Christus maar ook buite die grense van die kerk. Dr Coenie Burger beklemtoon 

dat die kerk ter wille van oorlewing naby haar lidmate met al hul vrese en pyn 

moet kan leef (Jackson, 1999b: 13). Die diensterrein van die kerk is dus na 

binne maar beslis ook na buite. Hierdie na buite gerigtheid van die kerk 

beklemtoon dat die kerk beslis ook met die wereld te doen het. Dit moet 

armoede, lyding en onderdrukking aanspreek (Van Wyk, 1991: 228). Die kerk 

wat vir die wereld dus is, moet in werklikheid kerk vir die koninkryk wees. Dit 

moet kerk wees waar God heerskappy voer maar ook as God se ryk eskatologies 

heenwys. Die kerk moet dus profeties 'n toekomsverwagting skep. 
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Die kerk en meer spesifiek, die gemeente as die gemeenskap van die heiliges, is 

'n gemeenskap wat in liefde dus liefdesdiens of koinonia moet verrig (Pieterse, 

1991:84). Hierdie diens ken geen grense nie, dit spreek die verlorenheid en 

gebrokenheid van die mensdom aan. Gelowiges moet in beweging gebring 

word, die kerk as Liggaam van Christus moet daadwerklik 'n verskil maak ten 

opsigte van die nood waarin mense hulle in die land bevind. Volgens Pieterse 

het Christus voorsiening gemaak vir ans dissipelskap in die modus van diens in 

sy gemeente deur die toerusting van die Heilige Gees by wyse van charismata 

aan ans te gee. Die liefde is die belangrikste charisma wat by gelowiges tot 

uiting moet kom (1 Kor 13). Dis tog die belangrikste gawe (1 Pet 4:8). Die 

koms van die koninkryk van God word bewerk deur die Heilige Gees. Dit geskied 

binne die gemeente maar ook in die wereld. In hierdie wereld is God besig om 

die skepping te bevry, en is die Gees besig om ons vir ons dienswerk in te 

skakel. Die dienswerk sluit versorging en verkondiging in. 

Pieterse (2000) beklemtoon die christologiese en die pneumatologiese verstaan 

van die begrip diakonia wat op God se eer gerig is. Die doksologiese ondertoon 

van die diakonia rig die handelinge van diens. Dienswerk aan mekaar en die 

naaste in die nood moet volgens Pieterse ook liturgies gevier word tot eer van 

God (Pieterse,2001). Die diakonia van die kerk neem verskillende vorme in die 

Nuwe Testament aan. Dit strek van vrywillige liefdesdiens van Onesiforus aan 

Paulus (2 Tim 1: 18), verkondiging van die evangelie (Hand 19:22), Paulus se 

besondere diens wat hy aan die gemeente van Korinthe moet lewer en die sorg 

aan armes in Judea deur middel van kollektes (2 Kor 8). 

Dreyer (Pieterse, 2000) se beskouings oor "kerklike diakonia" verdien 

vermelding. Kerklike diakonia volg Jesus Christus se werk en lewe na en staan 

op die fondamente van God se liefde. Kerklike diakonia word uit naasteliefde 

gedryf en is gerig op noodlydendes. Dit is in werklikheid die konkrete 

uitdrukking van God se liefde wat binne die gemeente plaasvind. Die gesin is die 

plek waarin die kerklike diakonia binne die gemeente aan mense in nood gelewer 
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kan word, die gesin is dus die ondersteuningseenheid wat die infrastruktuur in 

dienswerk vorm. 

Die kerklike diakonia is oak op die breer samelewing gerig, dit wil se, oral waar 

mense in nood verkeer. In hierdie werk word die term noodlydende gebruik wat 

verwys na die nood wat in swart -, maar oak in 'n toenemende mate in blanke 

gemeenskappe voorkom. Diakens is verantwoordelik vir die insameling van die 

gawes en die besteding daarvan aan noodlydendes. Die organisering van die 

gemeentelike diakonia binne en buite die gemeente le dus in die hande van die 

diakens. Die gemeentelid is nie onthef van die verantwoordelikheid om die nood 

om hulle raak te sien en betrokke te raak nie. 

Die diakens kan dus wel uit hoofde van hul amp by die formele organisering van 

die gemeentelike diakonia betrokke wees, maar elke gemeentelid, wat die amp 

van gelowige dra, en daarom priesterskap van die kruis besit, moet Jesus se 

voorbeeld navolg en betrokke raak by dienslewering aan armes. Hierdie armes 

verwys na hulle wat vanwee hul materiele tekortkominge in nood verkeer en 

daarom as die "lydendes" beskou word. 

Die kerk moet dus as institusie uitreik en saam met ander liggame, binne 'n 

pluralistiese samelewing, 'n bydrae lewer om die nood aan te spreek. Die 

uitreiking van die kerk na mense in die wereld word die missio Dei genoem. 

Bosch beskryf die missio Dei as: "God's salvific work precedes both church and 

mission. We should not subordinate mission to the church nor the church to 

mission; both should, rather, be taken up into the missio Dei, which now become 

the overarching concept. The missio Dei institutes the missiones ecclesiae. The 

church changes from being sender to being the one sent" (Pieterse, 2000). 

Ongelukkig het die kerk nag nie werklik haar verbind tot missionere diakonie nie. 

Die kerk kan en mag nie meer apaties staan teenoor die sosio-ekonomiese 

realiteite van die dag nie. Die nood onder alle bevolkingsgroepe is 'n realiteit en 
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neem toe as gevolg van werkloosheid (Pieterse, 2000). Hierdie toestand sal 

onder die blankes nog meer vererger na mate die Wet op Gelyke Indiensneming 

ten volle ge"implementeer word. Vir die NG Kerk lidmaat wag daar dus nog 

moeiliker tye in die toekoms omdat hulle meer en meer gekonfronteer sal word 

met grater werkloosheid, armoede en politieke magteloosheid. Die kerk moet 

haar daarom wend tot vertroosting en bemoediging van haar lidmate. Dit vra na 

profetiese prediking en liefdevolle daadwerklike handelinge wat dui op 'n 

diakonale praxis binne 'n Suid-Afrikaanse konteks. Volgens Bavinck (1948:48) 

" ... is in deze wereld met z6veel lijden en ellende eigenlijk nooit mogelijk alleen 

door woorden te prediken, dat God liefde is. Alie verkondiging van het evangelie 

behoeft, om werkelijk in de harten te kunnen indringen, de voortdurende 

levende illustratie van daden van waarachtige barmhartigheid". 

Pieterse (1991:89) wys ook daarop dat die kerk as die Liggaam van Christus 

betrokke moet wees by dit wat in die samelewing gebeur, ook in die politiek. 

Jonker rig ook 'n waarskuwing oor die wyse waarop die kerk dan betrokke moet 

wees : " ... maar het evangelie mag niet opgaan in politiek en maatschappij" 

(Pieterse 1991:90). Om soos vroeer hoofsaaklik op evangelieverkondiging aan 

armes te berus is alleen net nie meer genoeg nie. Die kerk is immers 

veronderstel om as die eiendom van die Here 'n diakonale kerk te wees. 

Die term "diakonale kerk" verwys in hierdie werk dus na die konkrete handelinge 

wat die kerk behoort te verrig om die armes se toestande binne die Suid

Afrikaanse konteks te verander omdat die liefde van Jesus Christus ons daartoe 

dwing. Dit raak die wese van die kerk aan naamlik haar gerigtheid en die 

boodskap wat sy uitdra. In die werk van Pieterse (2001 :94-98) wat handel oor 

die aard van die diakonale kerk in die konteks van ons land, stel hy dit duidelik 

dat die arme 'n verband sien tussen die werking van God binne hul situasie en 

konkrete handelinge in hul midde. Ek wil dit anders stel, God sal deur Sy 

handelende intervensie die situasie waarin noodlydendes verkeer verbeter, 

hierdie handeling van God word deur die arme beskou as God se reddende hand. 
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Dit blyk uit die studie van Pieterse dus dat daar by die noodlydende 'n 

verwagting is dat God deur Sy liefde, genade en heil sal neerbuig om konkreet 

verandering te bewerk. Dit sluit ook aan by die profetiese stem van die kerk wat 

vertroosting en hoop bring en in werklikheid 'n verwagting skep dat God 

intervensie in die nood sal toelaat. 

Ter wille van die "relevant-wees" van die kerk, moet sy en kan sy ook 'n bydrae 

lewer ten opsigte van die sosiale en morele opbou van die land. Daarom het die 

ASK voorstelle aan die gemeentes vir 2001 gemaak om aandag te gee aan 

versoening, armoede en morele herstel. Dit is 'n reaksie op die pleidooi wat 

president Thabo Mbeki tydens die vergadering van Hoofsekretarisse van 

Wereldwye Kerklike Organisasies in Kemptonpark in Oktober 2000 gerig het (Die 

Kerkbode, 2000: 1). Profetiese prediking binne die NG Kerk is van kardinale 

belang, maar dan moet daar ook nie, aldus Dreyer (Die Kerkbode, 2000:1), net 

"na-binne" oor moraliteit gepreek word nie, maar moet die kerk ook buite die 

kerk projekte aanpak om moraliteit te vestig. Die Algemene Sinodale 

Kommissie se verbeeldingryke inisiatiewe random "Die Jaar van Hoop" 

(Swanepoel, 2001:7) vir 2001 se doel is om in elke gemeente, lidmaat en 

kerkraad te aktiveer om ernstige aandag te gee aan drie van die groot 

probleemareas van ons land, naamlik armoede, behoefte aan versoening en die 

herstel van morele waardes (VAM, 2001a., VAM, 200lb). 

In Pieterse (1995:110) se kwalitatiewe analise van Desmond Tutu se profetiese 

boodskap, stel hy dit duidelik: "Prophetic preaching in the context of poverty 

should also build on the theology of reconstruction as a theological source to 

empower preachers and church members in their praxis". Dit blyk verder asof 

Pieterse (2000) 'n appel maak op die kerk om in haar kommunikasie van liefde, 

genade en bevryding aan armes, ook tot konkrete handelinge oor te moet gaan. 

Indien die kerk in die Suid-Afrikaanse konteks daarin slaag om weer dienende 

kerk te word, dit wil se diakonaa/ gerig te wees, kan die noodlydende God se 

genade konkreet beleef. Van der Ven (Pieterse, 2001) se begrip "kerk van die 
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armes en kerk met die armes" impliseer dat die kerk 'n verkondigende getuienis 

moet lewer wat spreek van 'n onlosmakende daad-en-woord handeling. Volgens 

Pieterse is die kerk in navolging van sy Heer niks anders as kerk van en kerk met 

die armes nie. Berryman (1987:79) gebruik dieselfde terme as hy meer krities 

verwys na die Rooms Katolieke kerk se rol in die diens wat hulle aan die armes 

lewer : "It is the nonpoor who make an "option for the poor". To what extent 

the Roman Catholic church as a whole will not only opt for the poor but become 

a church of the poor remains an open question". Die Here het self in die 

sinagoge van Nasaret Jesaja 61 gelees en op homself toegepas: 

"Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 'n 

blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om die wat 

moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid 

vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here 

genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, 

vertroos, die dag waarop Hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, 

vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer ... " 

Heitink (Pieterse, 2001) verwys na diens of diakonia as die handelinge wat pas 

by die handeling van die samelewing as publieke optrede van Christene naas die 

handelinge van die individu en die kerk. Die kerk moet weer kerk vir ander 

word, dit moet weer Christus se kom na die wereld dien. Die kerk moet 'n 

karakter van missionere diakonie nastreef wat transformasie van denke binne die 

NG Kerk impliseer. Pieterse (2000: par 2) waarsku: "Daar is geen plek in hierdie 

siening van die kerk se taak aan diegene in nood vir outoritere optrede van een 

(beter af) gemeente met die armes tot diegene in 'n gemeente van die armes is 

nie. 'n Ware dienshouding pas hier". Dit dui op die begrip "missioner-diakonale 

kerk". 

Die kerk is nie 'n organisasie wat uit eie inisiatief "uitreik" na noodlydendes nie. 

Die kerk is eerder 'n bevoorregte meewerker aan die missio Dei waarin God die 
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selfopenbarende en handelende God-vir-die-mense is. Die kerk is 'n werktuig 

waardeur die genade van God verkonkretiseer word. Die kerk se taak is om "die 

iets" van hierdie openbaring en dade van God deur middel van sekere vaste 

punte in ons eie wereldgeskiedenis te onderskei (Konig, 1975: 197). Die "vaste 

punte" verwys na God se daadwerklike ingryping in die geskiedenis maar ook die 

inhoud wat Jesus Christus aan die geskiedenis gee. Jesus Christus se inhoud en 

doel aan hierdie lewe is versoening, vrede, geregtigheid en die nuwe aarde. Die 

kerk is nie die inisiator wat die nood van mense aanspreek nie, die kerk is eerder 

die liggaam wat inskakel in God se proses van uitreikende inisiatief wat 'n 

beweging na die noodlydende behels. Dit is genade. 

Bosch (Pieterse, 2001) stel dit s6: "Since God's concern is for the entire world, 

this should also be the scope of the missio Dei. It affects all aspects of their 

existence ... It takes place in ordinary human history, not exclusively in and 

through the church". God is besig met Sy uitreiking in die geskiedenis, ook op 

hierdie oomblik, die kerk kan net maar deelneem aan die proses deur in te skakel 

by Sy werk. Die kerk kan ten opsigte van sy wese nie los van sy verhouding tot 

God gedink word nie. Die kerk staan in 'n sekere verhouding tot God (Heyns, 

1981:363), wat eintlik beteken dat die kerk nie 'n substansiele grootheid is wat 

onafhanklik en selfstandig bestaan en bloat toevallig tot God toegevoeg word 

nie. Die kerk is in wese eerder die aktuele gebeure van die verhouding tot God 

en van dit wat in daardie verhouding met God plaasvind. "God se werk" verwys 

onder andere na die projekte wat deur die staat, nie-regeringsorganisasies en in 

die wereld onder die leiding van die Gees verrig word. Die Gees kan nie uit 

hierdie Goddelike inisiatief gelaat word nie want Hy is die Een wat die werk van 

die Vader en Seun voortsit, sodat die kerk meer en meer soos Jesus kan word. 

Die gemeente is tot diens geroep, Jesus is nie net Kurios nie maar ook Diakonos: 

"Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy 

wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou 

as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur 

die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as 
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mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in 

die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God Hom oak tot die hoogste 

eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van 

Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en ender die aarde is, die knie sou 

buig, en elke tong sou erken: "Jesus Christus is die Here" tot eer van God die 

Vader" (Fil 2:5-11). 

Die Gees maak van die gemeente 'n pneumatologiese- en missiologiese 

gemeenskap (Heyns 1981:366) en verbind die mens met die wereld. Die Gees 

lewer die diens van die Vader en die Seun in werklikheid. Hierdie is 'n diens wat 

op die voetspoor van Jesus loop, die diakonia is die diens van die kerk aan 

noodlydendes op die patroon wat Christus gestel het. Diens as Christelike 

handelinge is 'n ekumeniese taak wat oar grense van denominasies strek. Dit is 

dus oak 'n uitreik na en 'n samewerking tussen verskillende denominasies. Die 

motivering agter die missie van God in die wereld word gevind in die liefde van 

God vir die wat noodlydend is (Joh 3:16). Hierdie Here "wat aan die kant van 

die armes staan", herinner aan die wese van profetiese prediking: "Prophetic 

sermons should also contain good news to the poor and the oppressed. God the 

Liberator is the focus of this preaching. He is on the side of those who suffer" 

(Pieterse,1995: 107). 

Die kerk moet as diakonaal gerigte kerk, die opsie vir die armes uitoefen - wat 'n 

liefdesdaad is. Die liefde dring ans om die hongeriges te voed, die wat dors het 

water te gee, die wat nie huise het nie van huisvesting te voorsien en die siekes 

te versorg (Mat 25: 34-37). Die doel van diakonie is dus om bevryding te ervaar 

deur die heil wat Christus bring en die materiele voorspoed wat die bevryders 

beleef. Volgens Schleiermacher (Bavinck, 1948:49) gaan daad ("vertonende 

doen") wat niks anders is as daad waarin ans liefde bewys, hand aan hand met 

die priesterlike gestalte van die kerk, dit is " ... de enige recht natuurlijke wijze van 

evangelieprediking; door het eeuwige gesprekvoeren en preken kan men niet 

verder komen". 
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1.5 PREDIKING 

Die Algemene Sinode stel dit aan die vooraand van die nuwe millennium baie 

duidelik dat daar opnuut oor kerk en prediking in 'n oorgangsituasie besin moet 

word. Slaag die prediking nog daarin om 'n appel op die harte van gelowiges te 

maak, om 'n konstruktiewe bydrae te lewer sodat die nood van die naaste 

aangespreek kan word? Is daar sprake van profetiese prediking - binne die NG 

kerk? Slaag die preek nog daarin om appel op die harte van gelowiges te maak 

sodat dit kan lei tot verandering van gesindhede? Kan prediking daarin slaag om 

hoarders so te transformeer dat hulle 'n verhoudings, verandering ondergaan en 

handelend die voete en hande van Jesus raak? Transformasie is tog die doel van 

prediking. 

In hierdie studie vra ek na die rol van prediking as hulpmiddel om transformasie 

te bewerkstellig. 'n Sosiale analise van die situasie waarbinne die kerk haar in 

Suid-Afrika bevind is noodsaaklik. Kotze (1991:96) stel dit duidelik: "Analises 

deur die teologie en kerk kan en moet dus gedoen word; hoe deegliker hulle 

gedoen word, des te beter vir die kerk se uiteindelike pastorale beplanning". 

Hierdie studie wil 'n kritiese evaluering doen van die rol van die kerk ten opsigte 

van die dilemma van noodlydendes. Die studie wil ondersoek instel na die 

gebruik van die metafoor as kommunikasiehulpmiddel om die effektiwiteit van 

die gepredikte woord te verseker sodat hoarders by die aanhoor daarvan in 

beweging gebring kan word. Anders gestel, ek wil die gebruik van die metafoor 

in prediking ondersoek wat kan dien as 'n hulpmiddel om transformasie te 

bewerkstellig. Die Christelike godsdiens kan 'n krities-analitiese en normatief

transformerende rol in die samelewing vertolk (Kotze, 1991 :96). 

Die taak van die prediking van die kerk van die armes en die kerk met die armes 

word in hierdie studie beklemtoon. Dit bring ons by profetiese prediking. 

Volgens Maluleke (Pieterse, 2000: 1) moet die profetiese stem die Christelike 
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gemeenskap uitdaag om betrokke te raak by die " ... struggle for a total liberation 

which includes the economic, social, political and cultural levels of life", sander 

om Vos (Pieterse, 2000:par 2) se voorwaarde naamlik "die volle spektrum van 

die Bybelse boodskap" te verwaarloos. Die wyse waarop die kerk met die armes 

hulp aan die kerk van die armes aanbied sal die menswaardigheid van die arme 

altyd in gedagte moet hou. 

Die benadering vanaf die kant van die kerk met die armes moet 'n houding en 

handeling van, groot versigtigheid, nederigheid en respek wees. In werklikheid 

moet die kerk van die armes die pas aangee binne 'n vennootskapsverhouding 

met die kerk met die armes. Die kerk van die armes moet die inisiator wees wat 

projekte inisieer en behoeftes bepaal op die lang pad na verligting van armoede. 

1.6 DOELSTELLINGS VAN DIE NAVORSINGSPROJEK 

Die primere doelstelling van hierdie navorsing is om te vra na die bydrae van 

prediking om die kerk van irrelevansie kan red en weer in staat te stel om 'n 

ware diakonale kerk in 'n tyd van transformasie te word. Dit veronderstel dat 

mense radikaal verandering sal ervaar deur die bevrydende krag van die 

boodskap en deur die werking van die Heilige Gees. Hierdie studie poog om 

antwoorde te bied op die volgende vrae: 

Hoe (metaforiese) prediking kan help om: 

• 'n profetiese boodskap aan arm mense te verkondig. 

• transformerende krag van die boodskap in die Bybelseteks op te 

vang en in eietydse begrippe te giet sodat dit impak op mense se 

lewens kan maak. 

Bogenoemde word gestel teen die agtergrond van die kerk se strewe vanaf 'n 

outoritatiewe na 'n diakonale styl, van 'n kerk wat moet wegbeweeg vanaf 'n 
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"na-binne" gerigtheid na 'n dienende kerk wat meer "na-buite" gerig is. Die kerk 

handel in 'n konteks van armoede. Alma! wat op die een of ander wyse ly, en so 

ook die armes, verkeer in nood en word in hierdie studie na verwys as die 

noodlydendes. Indien die kerk daarin kan slaag om gelowiges te aktiveer orll( 
'\ 

voetewassers van noodlydendes te word, sal sy van irrelevansie gered word.\ 

Laasgenoemde is alleenlik moontlik as mense (ook deur middel van prediking) 

verander word soos die Samaritaanse vrou in Lukas 5. 

Prediking as wetenskaplike dissipline moet vandag antwoorde kan bied op die 

vraag hoe prediking nog effek op mense kan he soos wat Jesus se gesprek met 

die blinde man van Jerigo en Saggeus gehad het (Lukas 18 en 19). Ondersoek 

word dus gedoen na die gebruik van die metafoor in prediking om transformasie 

teweeg te bring sodat "evangelizesthai" plaasvind. Dit Wil se 'n goeie boodskap 

wat die hart verheug te midde van die ellende van die wereld. 

Bogenoemde vrae staan nie "los" van mekaar nie omdat dit verband hou met die 

huidige sosio-ekonomiese vraagstukke in 'n na-apartheidsera. Die 

navorsingsprojek wil dus aandui hoe die metafoor in prediking kan help om die 

kerk te laat wegbeweeg van 'n outoritatiewe styl na 'n pastorale styl sodat dit 'n 

bydrae kan lewer tot die kerk se verandering en groei tot 'n ware handelende 

diakonale kerk. Deur middel van die effektiewe gebruik van die metafoor in 

prediking kan die hoarder getransformeer word om handelend en met oorgawe 

voetewasser te word en om sodoende verligting te bring aan die heersende 

nood. Die navorsing wil aantoon hoe die gebruik van die metafoor die prediker 

van vandag kan help om die moderne gemeente te begelei op die pad na 

transformasie en dienslewering sodat die neerbuiging van God na die 

noodlydendes kan realiseer. 

In hierdie studie wil ek die krag van die metafoor in die prediking ondersoek. 

Hoarders moet na aanleiding van die appel van die verkondigende 

Woord 'n gesindheidsverandering (transformasie) beleef. Laasgenoemde 
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lei tot transformerende denke en handelinge. Soos reeds genoem, prediking se 

doel is niks anders as verandering wat by die hoarders moet plaasvind nie. 

Volgens Lemmer (1990: 158) word prediking beskou as 'n worstelende soeke om 

die boodskap van die evangelie so oor te dra dat die hedendaagse mens homself 

in die boodskap ontdek, dat hy die Woord van God hoor en daarop antwoord. 

Die preek is 'n magtige instrument wat die prediker kan gebruik om vanuit die 

Woord mense te aktiveer. Die prediker moet daarin kan slaag om die hoorder(s) 

deur die gehoorde Woord so te transformeer dat hulle daarop antwoord deur 

daadwerklike handelinge wat spreek van hul veranderde gesindhede en 

beskouings. 

1.6.1 Aandag vir die metafoor 

Deur middel van die metafoor in prediking kan die prediker daarin slaag om 

effektief te kommunikeer, om geloofskonsepte konkreet oor te dra, om 

die "ou boodskap" opnuut te herinterpreteer vir die situasie waarin die 

moderne gemeente horn vandag in 'n nuwe era bevind. Ek volg eerder 'n 

dekonstruktiewe benadering (Rohmann, 2000:92-92), as 'n formalisties

strukturalistiese benadering (Klopper, 1993: 19). Hierdie is 'n benadering wat 

met Jacques Derrida ge"ldentifiseer word. "Met dekonstruksie in die algemene 

literatuurwetenskappe word daar gereageer teenoor die formalisties

strukturalistiese benaderings waar 'n vasgelegde betekenis vir die teks 

veronderstel word" (Basson, 1994:144). Dekonstruksie het 'n algemene 

herwaardering van die teorie en praktyk van interpretasie gestimuleer. Derrida, 

die vader van dekonstruksie, wys op die radikale implikasies vir die lees en 

interpretasie van tekste. Die outeur verdwyn sodat die leser dekonstruktiewe 

operasies kan uitvoer, dit beklemtoon die leser se funksie in dekonstruksie. 

Derrida gebruik self die term "teks" om te verwys na enige onderwerp wat aan 

kritiese analise onderwerp kan word. Dekonstruksie beteken "om uit mekaar te 

haal", sodat die meervoudige betekenisse ge"ldentifiseer kan word. "The words 
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used in a text have, as it were, a hidden agenda which destabilizes the 

onstensible meaning of the text" (Mautner, 2000:122). Volgens die 

dekonstruktiewe beskouing is daar nie 'n enkele betekenis vir die teks nie, dit lei 

tot die gevolgtrekking dat die teks ook nie aanspraak kan maak om die "absolute 

waarheid" bloot te le nie. Hierdie benadering is in lyn met die wese van die 

metafoor. Dit sluit ook aan by die teorie van die taalfilosoof Paul Ricoeur wat 

later breedvoerig in hierdie werk bespreek word. Die g~lykenis word in hierdie "-------------werk as metafoor beskou (Liebenberg, 1997). 
\-

Boys (1983:83) wys op die vermoe van die gelykenis Cn metafoor) as " ... forms of 

speech employing a metaphorical process within a narrative so as to evoke 

insight leading to action". Dit sluit aan by wat in die vorige paragraaf gese is oor ., 

transformasie wat lei tot handelinge. In hierdie studie word die metafoor beskou 

as 'n uitdrukking wat meer as een betekenistoepassing het en daarom ' 

polisemiese karakter het. Hierdie (postmodernistiese) eienskap word in di 

teorie van Paul Ricoeur beskryf en sluit aan by die bogenoemde dekonstruktiewe 

benadering wat in hierdie studie gevolg word. Dingemans (1996: 129) stel dit s6: 

"Postmoderne filosofen leren ons dat er 6f geen vaste betekenis(sen) is/zijn, 6f 

dat de hoarders zelf de betekenis van teksten vaststellen. In beide gevallen 

moeten de hoarders de ruimte en de mogelijkheid krijgen om zelf een relatie met 

de bijbeltekst op te bouwen tijdens de preek". Ek gaan van die standpunt af uit 

dat die teks oor 'n betekenisruimte beskik, dat die teks wel oor 'n veelheid van 

betekenisse beskik maar dat dit ook oor 'n "interpretasieruimte" beskik. Hierdie \' 

beskouing impliseer dus dat daar tog 'n "interpretasiegrens" bestaan. 

Dingemans (1996:130) merk tereg op "Je kunt niet alles uit teksten halen". 

1.6.2 Die rol van die kerk in 'n post-apartheidsera 

Binne 'n nuwe staatkundige bestel, in 'n demokratiese en pluralistiese Suid

Afrika, waarin teenstrydige kragte en veelheid van waarhede blyk om saam te 

bestaan, en 'n land waarin mense in nood verkeer, moet die kerk haarself 
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posisioneer. Die kerk moet getrou bly aan haar sentrale etos van liefde vir die 

naaste (Hartin, s.a.: 11). Die NG Kerk stel dit duidelik dat die kerk in daad moet 

meewerk om verligting vir die noodlydendes te bied. Die basiese etiese opdrag 

om jou naaste lief te he word 'n waarde wat in elke sosiale en etiese situasie 

toegepas moet word. 

Die kerk is die eiendom van die Here (kuriakos) in die samelewing. Dit is in die 

wereld maar nie van die wereld nie, omdat dit in die wereld is en die koms van 

God na die mens dien, mag die kerk daarom nie onbetrokke wees by die sosio

ekonomiese vraagstukke in 'n post-apartheid Suid-Afrika nie. Die kerk moet te 

midde van nood en lyding sigbaar die liggaam van Christus wees. Dit moet 

sosiaal-etiese besluite kan neem en konkrete handelinge verrig. Daar word dus 

appel op die diakonale aard van die kerk gemaak. God vereenselwig Hom 

immers met noodlydendes, in hierdie ontferming van die Here moet die kerk die 

sigbare handeling van God wees. Die kerk moet van haar hoe troon afklim, sy 

toga uittrek en onder die mense gaan woon (Brynard 1999:6). 

Volgens die voorsitter van die ad hoc kommissie van die Algemene Sinodale 

Kommissie van die NG Kerk, prof Piet Meiring, moet die kerk 'n verskil in die 

samelewing maak (Anon a., 1999: 1). Volgens Meiring besef die kerk dat sy 'n 

groat bydrae tot versoening kan lewer. Hy verwys na die morele herstel in die 

land en die korrupsie wat heers. Die kerk moet 'n verskil ten opsigte van 

versoening, armoede en morele herstel gemaak word. Die diakonale kerk moet 

'n rol speel en verligting bring in 'n land waarin nood en lyding 'n realiteit is. 

Die kerk moet ook (met beperkte fondse beskikbaar) in samewerking met ander 

welsynsorganisasies die nood van armes probeer verlig. Volgens die Algemene 

Kommissie vir Diens en Barmhartigheid (AKDB) 1999 raak die (NG) kerk betrokke 

by mense in nood omdat dit 'n Bybelse opdrag is. Hierdie is 'n "onveranderbare 

opdrag" (AKDB, 1999:1) wat opnuut in elke tydvak vertolk word. Dis die 

neerbuig van God in sy liefde na die wereld in nood deur die koms van Sy Seun 
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Jesus Christus. Tydens 'n buitengewone sinode wat gehou is om te besin oor die 

kerk se rol in die Suid-Transvaal is besluit dat die eerste tree van die kerk op 

haar nuwe pad in die teken staan van diens aan die wereld met die liefde van 

Christus (Jacksonc, 1999: 6). 

1.6.3 Prediking en transformasie 

Die Bybelse verhale bied genoeg bewyse van die transformerende krag van die 

boodskap. In hierdie verband word verwys na die radikale verandering of 

transformasie wat in die lewens van mense plaasgevind het met die aanhoor van 

die Woord. Die dissipels se lewens het byvoorbeeld radikaal verander toe hulle 

geroep is, die Samaritaanse vrou het bevryding beleef toe Jesus met haar 

gepraat het, Jesus se gesprekke met byvoorbeeld Saggeus en die blinde man 

van Jerigo getuig van transformasie wat plaasgevind het. 

Pieterse (1992:52) verwys hierna as die evangelie wat soos dinamiet in die 

lewens van mense ontplof. Dit is tog die doel van prediking, in die proses moet 

transformasie bewerkstellig word. Die prediker word vandag voor 'n groat 

uitdaging gestel, hy moet die bevrydende krag van die boodskap in die teks 

opvang en dit op s6 manier in eietydse begrippe en vorme giet en bedien sodat 

dit weer 'n groat impak op die lewens van mense kan maak. Hierdie studie wil 

ondersoek instel na die gebruik van die metafoor in prediking om juis hierdie 

transformasie te laat geskied. 

Breytenbach (1988) se kommunikasiemodel word krities in hoofstuk 5 aan die 

hand van die navorser se beskouing van die hermeneutiese proses bespreek. 

Die navorser kies die beeld van Breytenbach omdat beide vanuit 'n 

reformatoriese beskouing teologiseer. Breytenbach se model wil voorstel hoe 

Bybelse beelde (metafore) funksioneer ter versterking van die kommunikasiekrag 

van prediking (Breytenbach, 1988:31). In sy studie wil hy wys hoe die prediker 
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die Bybelse beeld so onthul en uitle dat die proses uitloop op dialoog tussen die 

prediker en die hoarders (gemeentelede). 

Dit sluit dus nou aan by die doel van hierdie studie, naamlik om die 

transformasiekrag van die metafoor te ondersoek binne die konteks van die 

noodlydende. Ek poog met hierdie navorsing om te wys op die wese en 

funksionering van die metafoor, en hoe dit in die prediking kan funksioneer. In 

hierdie navorsing word Bybelse metafore ingesluit. Die klem word veral in die 

laaste hoofstuk geplaas op die kreatiewe skepping van nuwe metafore in die 

preekmaakproses. 

Breytenbach se benadering onderstreep onder andere die belangrikheid van die _ 

teks deurentyd wat dui op 'n tipiese konfessionele of diakoniologiese benadering. 

Anders as by Breytenbach volg die navorser van hierdie studie eerder 'n 

korrelatiewe benadering. Daarom is daar 'n beginpunt verskil in die model van 

Breytenbach en die een wat in hierdie studie gestel word. So byvoorbeeld 

beweeg Breytenbach (1988: 134) vanaf die teks na die verwysingsraamwerk van , 

die prediker. 

Die konsep "prediking" word in hierdie studie beskou as die verkondiging van die 

evangelie van Jesus die Christus. Die evangelie handel oor die bevryding van die 

mens uit slawerny, uit vernietigende en onderdrukkende bande. Slegs deur 

geloof in Jesus Christus se heilshandelinge kan die gelowige bevryding ontvang. 

Prediking roep mense op tot geloof, dit troos profeties en help gelowiges om hul 

geloof te verwoord in die (post)moderne idioom. Prediking skep 'n morele 

raamwerk waarbinne mense hul optredes kan bepaal. Prediking het 'n profetiese 

taak naamlik om ongeregtigheid aan te spreek, troos en verlossing te verkondig 

en aggressief te beywer vir die transformasie van lewens volgens God se 

kon in krykswaa rd es. 
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Die taak van die prediker is om die verstaansproses en die dialoog tussen die 

teks en die situasie waarin die hoarders hulle bevind so te verwoord dat die 

boodskap wat gekommunikeer word mense se lewens kan verander. Gelowiges 

wat hul lewens verander het, sal die voorbeeld van Christus navolg, sal 

voetewassers wees. Die navorser glo dat daar 'n voortgaande handeling tussen 

God in Sy kom na die mens en die mens in sy kom na God is, in hierdie 

handelinge tree die mens intermedierend op. 

1.7 PARADIGMATIESE BENADERING EN EPISTEMOLOGIE 

Vanwee die agtergrond van die navorser, word hierdie werk vanuit 'n 

reformatoriese perspektief benader met 'n sensitiwiteit vir die feit dat die kerk 

haar vandag in 'n postmoderne tyd bevind en in daardie konteks moet leef. "We 

zijn op weg van een moderne naar een postmoderne wereld" (Dingemans, 

1996: 117). Die postmodernisme vereis 'n spesifieke aanslag ten opsigte van 

woordverkondiging (De Klerk, 1999:24-25, Dingemans, 1996: 118). Die navorser 

handhaaf nie 'n biblisties of fundamentalistiese benadering (Du Toit, 2000 a:36; 

Du Toit, 1988: 38-39) nie, maar wel 'n benadering wat as "korrelatief" bestempel 

kan word (Wolfaardt, 1992: 8-9). Daar is daarom 'n korrelasie vir horn tussen die 

geloof en die eksistensie. Die navorser beskou homself eerder as 'n teoloog wat 

aansluit by die handelingswetenskaplike benadering tot praktiese teologie. In 

hierdie opsig ondersteun hy die beskouing van Heyns en Pieterse (1990:54) dat 

dit in die praktiese teologie gaan om die teologiese teorie omtrent 

kommunikatiewe handelingsisteme wat die koms van God in sy Woord tot die 

mens in sy wereld intermedierend dien. 

1.7 .1 Postmoderne paradigma 

Die Skrif word deur die navorser beskou as die betroubare Woord wat oor God 

se heilsdade handel en 'n wyse waardeur Hy Homself aan die mens openbaar. 

Hy is trouens 'n Kenbare God (Heyns, 1981). Dit beteken nie dat God ten voile 
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geken kan word nie, God is nie finaal verklaarbaar nie. Hy kan nie tot die 

voorwerp van menslike operasionele kennis gemaak word nie. As dit wel 

moontlik was om Hom die voorwerp van menslike kennis te maak sou mens in 

staat kon wees om neutrale uitsprake oor God te maak en om Hom te "verdedig" 

deur 'n openbaringspositiwisme en 'n vasgestelde kanonbegrip daar te stel. 

Hierdie was wel die moderne aspekte wat in die Godsleer werksaam was. 

God word nie en kan nie vasgevang word binne die grense van 'n bepaalde 

skolastiese, ortodokse of ander sisteme nie. Niemand "beskik" eksklusief "oar" 

Hom nie. Binne die moderne denke het die selfgesentreerdheid van die menslike 

subjek juis daarin geslaag om 'n geslote Godsleer op te bou (Du Tait, 1988:44). 

God is deur die modernisme vasgevang binne die eise van sisteme. Waar die 

modernisme metafisies probeer het om God as voorwerp van kennis te maak, 

werk die postmodernisme na-metafisies oor God - vanuit die taal en tekens 

waarmee daar na God verwys word en waardeur die goddelike werklikheid 

teenwoordig gestel word. 

Die Bybel word deur die navorser beskou as primere toegang tot Jesus van 

Nasaret, dit bied aan die Bybel as voorwetenskaplike geskrif Christologiese 

gesag. Ek beskou die Nuwe Testament as in die Que bedek en die Ou 

Testament as in die Nuwe ont-dek, daarom dan oak die vertrekpunt "Novum 

Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet" (Eybers e.a., 

1982:60). Die Skrif bevat die heilsgebeure, hierdie heilsgebeure en die 

Christelike waarheid is in sy tradisionele vorm nie altyd toeganklik vir die 

moderne mens nie (Pieterse, 1979:1). 

Die navorser beskou die teks as deurkruis met "ander tekste", nie-finaal 

verklaarbaar nie maar eerder oop vir 'n volgende interpretasie van die bestaande 

interpretasie. Hierdie uitgangspunt het 'n invloed op mens se beskouing van die 

konsep teksuitleg. Vos (1996:23) wys daarop dat Ricoeur dit as deel van die 

menslike aard beskou om voortdurend op interpretasie aangewese te wees. Vos 
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gebruik daarom eerder die term "voortgaande uitleg" wat beteken dat 'n finale 

hermeneutiese metode wat verstaan verseker, net nie haalbaar is nie. Dit geld 

ook vir uitsprake wat oor God gemaak word. Du Toit (1988:45) verwys in 

hierdie verband na die Skrif en so ook God as 'n "oop kanon". Postmodernisties 

beskou, is die teks altyd gereed om herinterpreteer te word. Du Toit verwys in 

sy werk na die kanon as geskrif wat bestem is om oorgeskryf te word, trouens, 

dit is wat deur die eeue gedoen is, elke auteur vervaag dus agter die 

palimpsestiese auteur van die volgende geskrif. Die konsep "palimpses" dui op 

'n perkamentrol wat, nadat die oorspronklike geskrif afgekrap of onsigbaar 

gemaak is, weer opnuut vol geskryf is. Dit word afgelei van die Griekse woorde 

palinwat "weer" beteken en psaowat "skoon gevryf" beteken (HAT, 1985:816). 

Om terug te keer na die oorskryf van die (kanoniese) teks, wanneer mens dit 

postmodernisties dit beskou, is daar geen "laaste" uitspraak moontlik nie, dit 

word ook later in hierdie werk bespreek ten opsigte van die metafoor. In 'n 

postmoderne godsleer is godsdiens en godsdiensuitsprake, ek verwys ook na 

dogma, 'n nimmereindigende, of om Vos se term te gebruik, 'n voortgaande 

interpretasie. Du Toit (1988:45) ondersteun hierdie beskouing in die volgende 

aanhaling: "God is 'n aanhaling en bestaan deur Homself in elke aanhaling 

anders te herhaal. Die naam van God is nie moontlik sander 'n voetnoot nie. 

Elke voetnoot is 'n apologie aan die onjuistheid van die teks (my kursief), want 

Hy is eintlik anders". 

Modernisties-fundamentalisties word die werklikheid beskou as dit wat volledig 

geken en beskryf kan word. Hierdie beskouing is deur Nietzsche ontmasker. Die 

werklikheid kan nie ten volle geken word nie en kan ook nie in taal vasgele word 

nie. Daarom is anti-fundamentalisme 'n kenmerk van 'n postmoderne beskouing. 

Die aard van tekste word eerder relasioneel en kontekstueel beskou. Ten 

opsigte van die etiese en die leerstellinge vlak, skep die anti-fundamentalistiese 

beskouing eerder 'n moontlikheid van kreatiewe deelname as 'n absolutistiese 

greep wat deur 'n godsdienstige tradisie nagejaag word. Teenoor die 
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"eksklusiewe gnostieke" aard, en hier verwys ek na die waarheidsbegrip van die 

fundamentalisme, staan 'n meer akkommoderende oop beskouing. Hierdie 

waarheidsbegrip maak in die anti-fundamentalisme en postmoderne standpunt 

plek vir 'n veelheid van interpretasiemoontlikhede. Ek wil dit nog anders stel, die 

waarheid word verskillend ge·interpreteer. Hierdie veelheid van interpretasies 

maak dit vir die fundamentalisme moeilik omdat dit juis sekuriteit ontneem, 

omdat die finale en absolute aansprake vir die fundamentalisme juis 'n makliker 

manier is om 'n komplekse realiteit te hanteer. 

Die navorser wil deur middel van hierdie studie ondersoek instel na die rol van 

die metafoor om profeties, hoop en troos konkreet aan 'n noodlydende gehoor 

oor te dra. Die inhoud van prediking is volgens Pieterse (2001) woorde en dade 

van God se heilsweg met mense uit die Ou Testament en die woorde en dade 

van Jesus Christus, soos dit neerslag in die Nuwe Testament gekry het. Hierdie 

woorde en dade is oorgedra aan mense in 'n spesifieke konteks. Pieterse is nie 

duidelik met wat hy met "woorde en dade" bedoel nie, dis nie moontlik om oor 

die oorspronklike woorde en dade te beskik nie. Die oorspronklike woorde is vir 

ons verlore. Daarom word ook van die standpunt uitgegaan dat die intensie van 

die auteur nie so 'n groat rol speel in die hermeneutiek nie. Eerder word die 

klem op die sin binne 'n gegewe konteks geplaas. Ons beskik vandag eerder oor 

die skrywers se interpretasie en herinterpretasie van woorde en dade soos wat 

dit neerslag in die Skrif deur die jare gevind het. Daarom behoort ons nie soveel 

klem op die intensie van die auteur te plaas nie. 

Ek handhaaf 'n reformatoriese beskouing wat sekere vaste Christelike oortuigings 

veronderstel. Sentraal in die navorser se beskouing, staan die geloof in Jesus 

Christus as Verlosser, Hy is die primere Oorsaak vir geloof. Naas Christus staan 

die Bybel as betroubare Woord en as klassieke teks. Die Skrif is nie 'n onfeilbare 

Woord sander diskrepansies nie (Du Plessis, 1985: 1-12), maar wel 'n betroubare 

Woord om geloofswaarhede te kommunikeer. Om dit nog anders te stel, die 

Skrif is genoegsaam om die mens "tot heilsweldade" te lei (Heyns, 1981:333). 
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Die krag van die Woord is die krag van die Heilige Gees, dis geen lee teken nie 

want dit is die Woord van die Gees (2 Kor. 3:6). God is daarin altyd 

teenwoordig, nie as gevangene nie maar as die Vrye Spreker. Die Woord mag 

daarom nie met die Spreker verwar word nie, en eienskappe van die Spreker 

mag oak nie op die Woord oorgedra word nie. Die Woord bly steeds 'n 

instrument (Heyns, 1981:333), dit is en bly gespreekte Woord en word nie self 

Spreker nie. Ek beskou die Woord as daardie openbaringsinstrument wat heilig 

en genoegsaam is tot heil. 

Die korpus van kennis wat in ander wetenskappe buiten die teologie beskikbaar 

is, word gebruik om in hierdie werk 'n bruikbare homiletiese instrument vir die 

profetiese prediker in die hedendaagse konteks van armoede en lyding te wees. 

Die navorser wil dus hermeneuties postmodernisties te werk gaan. Uit wat 

hierbo genoem is, beteken hierdie benadering nie by implikasie dat die 

Christelike "waarhede" waarmee hy werk genegeer word nie. Soos reeds vroeer 

genoem, beskik die metafoor dus oar "veelheid" van betekenisse. Daarom dat 

daar eerder 'n postmodernistiese as modernistiese beskouing in hierdie werk 

gevolg word. In sy ekstreme vorm verwerp postmodernisme die idee van 'n 

objektiewe epistemologie en word die menslike kennis beskou as histories 

gekondisioneerd. Voorbeelde van postmodernistiese denke sluit in die werke van 

Lyotard, Derrida en Foucault (Konemann, 2000: 115). Later word meer aandag 

aan die postmoderne benadering in hierdie werk gegee. 

1.7 .2 Paul Ricoeur 

Die navorser se werk steun in hierdie verband veral sterk op die metafoor- en 

hermeneutiese beskouing van Paul Ricoeur. Ricoeur is 'n Christen taalfilosoof 

wat met 'n sterk postmodernistiese benadering baanbrekerswerk in sy studie oar 

die metafoor verrig het. Ricoeur beskou die teks as die "laaste teks" . Binne die 

teologiese "konserwatiewe" geledere verkry hy veral krediet vir hierdie beskouing 

van horn. "He is not concerned to draw inferences from the text to its 
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underlying history, to the circumstances of writing, to the spiritual state of the 

authors, or even to the existential encounter between Jesus and his followers. 

Indeed, Ricoeur, in his own way, takes the New Testament for what it claims to 

be: "testimony" to the transforming power of the Resurrection. Moreover, all the 

literary genres of the Bible, not just certain passages of special theological 

import, are media for his "revelation" (Mudge, 1981:2). Aan die ander kant kan 

Ricoeur ook beskou word as iemand wat aanklank vind by die meer "liberale" 

denkers. Hy neem byvoorbeeld sterk standpunt in teen enige vorm van 

"dogmatiese mitologie" maar stel dit duidelik dat hy geen probleem met 

sistematiese teologie as wetenskap het nie (Ricoeur, 1981: 41-45). Ricoeur is 

nie 'n teoloog nie, wanneer mens sy werk lees moet in ag geneem word dat hy 

'n filosoof is, daar sal dus byvoorbeeld 'n verskil wees in die lees van Paul 

Ricoeur se werk teenoor die van Paul Tillich. Tillich sal byvoorbeeld as teoloog 

homself direk wend tot die geloofsprobleme. Tillich se werk sal ook meer 

toeganklik wees vir die persoon met 'n teologiese of godsdienstige agtergrond. 

Ricoeur skryf gewoonlik oor filosofiese probleme, wat ook meer toeganklik vir 

filosowe is. Die meeste van sy werk is in Frans geskryf en in Engels vertaal. 

Ricoeur word deur Vanhoozer (1990:3) beskryf as " ... the most theologically 

sophisticated of the major contemporary theorists of interpretation". Ricoeur het 

sy onderrig in Frankryk in die 1930's ontvang, hy stel veral belang in die 

geskiedenis van filosofie, en meer spesifiek die antieke Grieks, die beskouings 

van Kant en van Hegel. Hy was ook sterk onder die invloed van Gabriel Marcel, 

Jaspers en Husserl (Mautner, 2000:485). In sy werk verwys hy graag na die 

beskouings van Aristoteles, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Spinoza, Gabriel 

Marcel, Karl Jaspers, Bultmann, Barth, Von Rand, Moltmann, Marx, Nietzsche, 

Freud en Jurgen (Mudge, 1981:3). 

Die denkers wat 'n invloed gehad het op die beskouings van Ricoeur was oor die 

algemeen "postmoderniste", tog gebruik hy nie oor die algemeen postmoderne 

konsepte in sy werk nie. Janse Van Rensburg (2000:84) maak die volgende 

opmerking : "Ricoeur does not refer to postmodern thinkers, nor does he use 

57 



typical postmodern terminology. Nevertheless, a brief synopsis of his 

biographical particulars shows that he has the same mentors as most of the 

postmodernists ... ". 

1.8 NAVORSINGSTRATEGIE 

In hierdie werk word die praktiese teologie as die "teologiese teorie van 

Christelike kommunikatiewe handelinge beskou ... " wat in staat stel " ... om geloof 

deur te gee in spraak, simbool en gedrag" (Pieterse, 1985:2). Pieterse le klem 

op die feit dat ons kennis en ons teorie ten opsigte van prediking altyd 

onvoltooid is, dit is 'n dinamiese aktiwiteit. Praktiese teologie is 'n menslike taak, 

dit geskied deur mense wat nadink en besin oor 'n onderwerp wat vir menslike 

denke toeganklik is, dit is wetenskapsbeoefening. Binne die 

handelingswetenskaplike benadering (Pieterse, 1993a: 171) wat in hierdie studie 

gevolg word, word die kerk in die konteks van die samelewing geplaas. Dit 

impliseer dat die uitgangspunt gehuldig word dat die praxis van die kerk 'n 

bydrae lewer tot die bevryding van mense binne die gemeenskap. Ek 

ondersteun die beskouing van Firet (Heyns en Pieterse, 1990:13) naamlik dat 

die praktiese teologie die klem op geloofshandelinge van mense plaas en dat dit 

daarom die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie ondersoek. 

Die metode wat in hierdie studie gevolg gaan word, sal die vorm van 'n 

literatuurstudie aanneem. Die korpus van kennis wat uit die teologiese 

handelingsvelde en ander wetenskaplike dissiplines beskikbaar is, sal krities 

bygewerk word in die soeke na 'n haalbare oplossing vir die navorsingsprobleem. 

Dit sal beteken dat ek die bestaande wetenskaplike insigte sal moet 

herinterpreteer. Die navorsingsprobleem impliseer dat 'n multi-wetenskaplike 

benadering gevolg moet word, insigte vanuit die linguistiek en sosiale wetenskap 

vorm 'n belangrike vertrekpunte in hierdie werk. 
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Soos reeds genoem, werk ek vanuit 'n reformatoriese agtergrond en plaas in die 

werk klem op hoofsaaklik die diakonale rol van die Nederduits Gereformeerde 

Kerk. Wanneer na "die kerk" verwys word, veronderstel dit hoofsaaklik die 

tradisionele Afrikaanse Gereformeerde kerke of die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk. Oor die algemeen word daar in hierdie studie laasgenoemde bedoel 

wanneer na "die kerk" binne die konteks van die apartheidsteologie en -

geskiedenis verwys word. Die kerk word in hierdie studie beskou as in wese die 

eiendom van die Here, as die Liggaam van Christus en kollektief as diakonale 

gemeenskap van heiliges. 

1.9 INDELING VAN HOOFSTUKKE 

Hoofstuk een : Inleiding 

Hierdie hoofstuk dien as 'n inleiding en orienteer die leser hoofsaaklik ten opsigte 

van die belangrikste konsepte, die filosofiese vertrekpunt, die 

navorsingsprobleem en doelstellings en die navorsingstrategie wat in die studie 

gebruik word. 

Hoofstuk twee: Die kerk se legitimering van apartheid 

In hierdie hoofstuk word krities die rol van die (NG) kerk in die apartheidsera en 

haar legitimering van die apartheidsideologie verken. Daar word in hierdie 

hoofstuk ook gevra na die kerk se profetiese roeping en diakonale opdrag wat in 

die apartheidsjare verwaarloos was. In hoofstuk twee word die 

apartheidsteologie en -ideologie verklaar teen die agtergrond van die sosiale 

konstruksieteorie. 

Hoofstuk drie: Die metafoor in prediking 

Hoofstuk drie verwys oorsigtelik na die kontemporere debat wat oor die metafoor 

handel. Die toepassing van die metafoor vanuit die Skrif in die profetiese en 

59 



transformerende preek word bespreek. Die skepping van nuwe metafore deur 

middel van die kreatiewe vermoe van die prediker word aanbeveel. Die hoofstuk 

wys op die ontwikkeling van die metafoor en hoe dit in prediking binne die 

konteks van die noodlydende toegepas kan word sodat transformasie kan 

plaasvind. 

Hoofstuk vier: Prediking vir die noodlydendes 

In hierdie hoofstuk word die belangrikheid van 'n sosiale analise waarbinne die 

teologie funksioneer onderstreep. Daar word in hierdie hoofstuk verwys na 

statistiek wat as aanduiders gebruik moet word om tendense uit te wys. 

Hoofstuk vier beklemtoon veral die nood van die armes in die land. Die lot van 

armes moet eksistensieel beleef word sodat die prediker sinvol en met empatie 

kan preek. Verskillende vorme van lydingsinterpretasies word ondersoek. Omdat 

die klem in die hoofstuk veral op die nood onder armes val, word die 

hermeneutiek in 'n konteks van armoede bespreek. Die beskouings van Paul 

Ricouer word as raamwerk gebruik. Die hoofstuk sluit af met 'n waarskuwing 

teen moralistiese prediking. 

Hoofstuk vyf: 'n Raamwerk vir metaforiese prediking 

Die term "prediking vir die noodlydendes" verwys onder andere na profetiese 

prediking vir die mens in nood. Hoofstuk vyf reflekteer in 'n sekere sin die 

sentimente wat in die vorige hoofstukke bespreek word. Die 

kommunikasiemodel van Breytenbach (1988) word krities in hierdie hoofstuk 

bespreek. Die navorser werk in sy hermeneutiek vanaf die situasie na die Skrif 

en nie "tradisioneel reformatories" vanaf die Skrif na die situasie nie. Hierdie 

hoofstuk beklemtoon die belangrikheid dat die prediker kreatief metafore moet 

skep sander om die waarde van "Bybelse metafore" te verwaarloos. 

Bylaag: Voorbeeldpreek 

As 'n bylaag word 'n voorbeeldpreek aan die einde van die werk geplaas. 
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HOOFSTUK 2 

DIE KERK SE LEGITIMERING VAN APARTHEID 

''Ek hou maar net soos ju/le aan God se genade vas. 

2.1 INLEIDING 

Ek wag bewend op die Here. 

Ek struike/ dikwels. 

Daarom loop ek voetjie vir voetjie" 

(Malan, 1986: Voorwoord) 

Vir die doel van hierdie studie word die rol van die kerk in die apartheids era 

ondersoek. Baie hoarders wat in nood verkeer of mense wat noodlydend is en 'n 

dringende behoefte het aan die handelende liefde van Christus, kan 'n verband le 

tussen hulle nood en die gevolge van die apartheidsideologie. Aan hierdie 

noodlydendes moet die gelowiges hul rol as diensknegte nie versuim nie. Die 

diakonale rol van die kerk dui op die dienswerk van die kerk. Die tipe dienswerk 

wat in hierdie studie aandag geniet is Christelike dienswerk aan mense in nood. 

In hierdie hoofstuk wil ek oorsigtelik ondersoek instel na die kerk se rol teen die 

sonde wat in onregverdige strukture verskuil was, dit wil se aspekte wat op 

makrovlak le. 

Ek beskou maatskaplike stabiliteit as die nastrewing van menswaardigheid van 

alle mense, die verhoging van lewenskwaliteite van alle mense en die 

bevordering van harmonie tussen alle bevolkingsgroepe in die land. Hierdie 

studie wil die rol van metaforiese prediking ondersoek as 

kommunikasiehulpmiddel om transformasie te bewerkstellig in die denke van 

mense sodat dit kan meewerk om maatskaplike stabiliteit te verseker. In hierdie 

hoofstuk word verwys na die rol van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en 
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haar rol as diakonale kerk binne die apartheidsera. Lauw (1987:7) vra in watter 

mate die Kerk daarin geslaag het om diakonale kerk te wees te midde van 'n 

onordelike funksionering van 'n gemeenskap vanwee politieke, ekonomiese en 

maatskaplike onstabiliteit. In watter mate het die gelowiges soutend en ligtend 

in die wereld gewerk? In watter mate het die kerk daarin geslaag om in 'n 

politieke krisissituasie versoening te preek en te leef? Ek wil dit nog anders stel, 

hoe helder was die profetiese stem van die Kerk in hierdie tyd? In hierdie 

verband word na veral die tradisionele blanke Afrikaanse kerke (reformatoriese 

tradisie) verwys. 

Die kerk se strukture kan nie langs die wereldse strukture gestel word nie, dit 

bestaan wel binne die wereldlike strukture (Pieterse 1991:76). Die kerk moet 

krities staan teenoor die strukture van die samelewing en bereid wees om die 

noodlydendes te ondersteun in hul stryd. Slegs dan is die kerk se taak 

"diakonos", die dienskneg wat in liefde daadwerklik iets doen om verligting in tye 

van nood te bring en om (eskatologies) verlossing en genade te verkondig. 

2.2 KOLLIG OP DIE AFRIKANER, DIE KERK EN APARTHEID 

"Beywer ju/le vir vrede met a/le mense" (Heb 12:14) 

"Uit duisend monde word die lied gedra, 

ek sluit my oe; soos 'n serafskoor 

val daardie stemme strelend op my oor: 

"Nkosi sikelel' i-Afrika 

ons vra u seen, o Heer, vir Afrika 

ek kyk, en sien die skare voor my staan: 

Zoeloe en Kosa, Soeto en Sjangaan, 

en ek, 'n blanke - vele volkre, ja -

almal verenigd om Gods seen te vra 

op net een tuiste, net een vaderland, 
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want die Alwyse het ons saamgeplant 

en saam laat wortel in Suid-Afrika 

"Nkosi, sikelel' i-Afrika. 

Seen, Heer, die land wat vele volkre dra." 

(H. Fagan) 

Uit Apartheid. Du Plessis, 1957:35. 

Die apartheidsideo/ogie is 'n totalitere sisteem wat hoofsaaklik die swart en wit 

ras in Suid-Afrika afsonderlik wou laat ontwikkel. Hierdie ideologie het 'n invloed 

op die wye spektrum van menslike aktiwiteite in die land gehad. Dit het ook 'n 

bydrae gelewer tot die sosio-ekonomiese nood waarin duisende inwoners van 

Suid-Afrika hulle huidiglik in bevind. 

2.2.1 Faktore wat 'n bydrae tot "apartheid" gelewer het 

Vir die doel van hierdie studie is dit belangrik om 'n paar faktore te bespreek wat 

aanleiding tot apartheid gegee het. Die Nasionale Party het in 1948 aan bewind 

gekom. Binne sewe jaar is die basiese apartheidswette deur die parlement 

ender die septer van die Nasionale Party aanvaar (Pieterse 1995: 15). Hierdie 

wette behalwe die Wet op Gemengde Huwelike, was in plek tot met die 

geskiedkundige toespraak van President FW de Klerk in die Parlement op 2 

Februarie 1990. Die sisteem en ideologie van gedwonge segregasie wat deur die 

regering gevolg is en deur die kerk ondersteun was, moet volgens Loubser 

(1998:2-3) aan die hand van die filosofiese en religieuse wortels van die 

Afrikaner verstaan word. Loubser verwys na die volgende reeks "bewuste en 

onbewuste faktore", elk met sy eie geskiedenis en impak wat bygedra het tot die 

ontwikkeling van die apartheidsideologie: 
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2.2.1.1 Utopianisme 

W.A. de Klerk het in sy werk "The Puritans in Africa: A story of Afrikanerdom" 

(Loubser 1998:2) gedemonstreer hoe die revolusionere ideologiee van die 

twintigste eeu hul wortels in die sogenaamde "puritanisme" van die post 

reformatoriese eeu gehad het. 'n Ideologie was die "bloudruk" vir die totale 

rekonstruksie van die gemeenskap met die doel om 'n soort "hemel op aarde" tot 

stand te bring. Die Franse en die Amerikaanse revolusie staan glo stewig in 

hierdie tradisie, selfs die kommunisme word beskou as 'n gesekulariseerde 

weergawe van hierdie utopiese puritanisme. 

2.2.1.2 Burokrasie en tegnokrasie 

Volgens Loubser (1998:2) was apartheid oak 'n produk van 'n Westerse kultuur 

gewees, " ... inasmuch as it was a "high tech" design, with whole cities and areas 

simply being made apart on the drawingboards". Hierdie ontwerpe is deur 'n 

effektiewe burokrasie uitgevoer. 

2.2.1.3 Reaksie teenoor 'n vreemde kultuur 

Apartheid word beskou as reaksie van die witmens teenoor die invloede wat 

vreemde kulture ingehou het. In Du Plessis & Coetzee (1961b:65) se "algemene 

riglyne" vir rasseverhoudinge word onder andere "dwang" en "oorheersing" 

genoem as moontlike "middels" om 'n "primitiewe volk" tot beter insigte te bring. 

Tekens van die legitimering van apartheid is duidelik: "Dit blyk wel uit die 

openbaringsgeskiedenis dat God soms oorheersing van een volk deur 'n ander 

bepaal, sy dit dan oak as 'n roede... Indien sodanige volke hulle verset teen 

vreedsame aktivering, teen ongewelddadige middels tot ontworsteling aan die 

verstarrende ortodoksie van 'n primitiewe kultuur, kan dwang en oorheersing wel 

as middele val op die pad van 'n hoer beskaafde volk". 
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Wanneer een kultuur met 'n ander in kontak kom, is dit natuurlik dat die groepe 

nie meng nie, maar dat hul terugtrek in hul eie geledere. Grense word wel 

oorgesteek, en sodoende word die balans gehandhaaf, as gevolg van natuurlike 

nuuskierigheid en weens ekonomiese noodsaaklikheid. Wanneer 'n element van 

bedreiging sou opduik, byvoorbeeld as getalle oneweredig begin vertoon of as 

daar 'n versteuring in die balans van mag plaasvind, ontwikkel 'n verharding in 

houdings. Daar ontwikkel 'n wedersydse gevoel van bedreiging in hierdie 

"kontak": "Waar die volke- en rassekontak ervaar word as 'n wedersydse 

bedreiging vir die eie voortbestaan en handhawing van die eie identiteit. .. word 

dikwels 'n beroep gedoen op die "beginsel" van selfbehoud" (Du Plessis & 

Coetzee, 1961b:69). Wanneer die ekstreme kulturele teenpole deur die 

geskiedenis bymekaar gegooi word, kan die verharding van houdings selfs 

dramatiese proporsies aanneem, " ... to a large extent this type of reaction 

controlled the process of acculturation in Southern Africa during the past three 

centuries" (Loubser 1998:2). 

Loubser verwys na die Afrikaner se "laer mentaliteit" en die lang geskiedenis 

daarvan. Volgens Loubser word daar selfs gespekuleer dat die kasteel in 

Kaapstad 'n voorloper is vir die metafoor van die laer as 'n simbool van 

selfbeskerming teen die aanslae van buite. Die 2 eeue se bestaan van die 

Hollanders se kerk en kultuur aan die Kaap, sender enige "kompetisie", het 

volgens Loubser ook bygedra tot 'n "natuurlike apartheid" binne hierdie isolasie. 

2.2.1.4 Anti-imperialisme 

Apartheid is ook 'n produk van anti-imperialisme. Die Afrikaner se lyding ender 

die Britse onderdrukking, hulle verlies aan vryheid en die bedreiging wat dit vir 

hul kultuur ingehou het kan beskou word as nog 'n teelaarde vir die 

apartheidsideologie. Na 1948 is ekstreme rasse maatreels in plek gestel om te 

verseker dat die Britse imperialiste of die wat teenoor hulle simpatiek gesind 
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was, nie weer daarin sou kon slaag om die regering oar te neem nie. So 

byvoorbeeld is die Kaapse kleurlinge van die kieserslys geskrap. 

2.2.1.S Dekolonialisering 

'n Sterk argument vir apartheid was om die swartes 'n geleentheid vir 

selfhandhawing te bied. Dit was duidelik dat die swarte vir 'n lang tyd nag in die 

wit gemeenskap tweede viool sou speel, daarom was die voorstel om vir swartes 

burgerskap en kulturele regte in hul eie afsonderlike omgewings te bied 'n soort 

"handeling uit meegevoel" gewees. 

Die idee is deur die Afrikaner (regering) gekoester dat wanneer swart en wit in 

hul eie gemeenskappe kon ontwikkel, hulle goeie en vooruitstrewende bure vir 

mekaar sou wees wat in gesonde verhoudings langs mekaar elk sy eie heil kon 

uitwerk. In hierdie verhouding sou elke groep afsonderlik kon ontwikkel en 

wrywing wat tussen mekaar kon ontstaan afweer. Loubser (1998:3) verwys in 

hierdie verband na die opmerking van Ds E.M. Mataboge : "Building a fence 

around oneself has a problem and that is, it always excludes more than it 

includes". Volgens Loubser het sommige van die Engelssprekende koerante en 

sommige "kapitaliste" die Nasionale regering skerp aangeval maar terselfdertyd 

het hulle alles in hul vermoe gedoen om totale wit dominasie te verseker. Hulle 

het eers heelwat later in die geskiedenis teen rasse segregasie geprotesteer. 

2.2.1.6 Religieuse aksente 

Die Hollandse religie met sy sterk Protestantse karakter het die politieke denke 

van die Afrikaner be"invloed. Die verkondiging van die Evangelie en die vertaling 

van die Bybel en liturgie in die taal van die Afrikaner, het 'n effek op hul 

ekklesiologiese en antropologiese beskouings gehad. Loubser verwys na die 

struktuur van die gereformeerde kerk en die wyse waarop dissipline deur die 

kerkrade ge·lmplementeer is, as bydraende faktore wat die homogeniteit van die 
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kerk verstewig het. "The church thus became so indigenous amongst the 

Afrikaners that they had the secure feeling that it was "their" church" (Loubser 

1998:3). 

Die struktuur van die Kerk was onder andere een van die redes wat aangevoer 

kan word waarom die "Dappers" volgens Spoelstra (1963) van die Kaapse Kerk 

afgestig het. Die aanklag van die meer konserwatiewes in die kerk was juis 

gemik op die onvermoe van die Kaapse Kerk om beslissend op te tree. In sy 

studie wys Spoelstra op die "afkeur" van die meer konserwatiewe lidmate wat 

later die Dappers sou vorm, teen hierdie struktuur van die "Kaapse Kerk" met 

haar sinode wat "Rooms" vertoon het. Die konserwatiewe lidmate het skepties 

gestaan teen 'n struktuur wat nie opgewasse was om effektief tug toe te pas nie, 

hier kan byvoorbeeld verwys word na die stryd wat sommige lidmate teen ds 

Reid in Colesberg random die sing van gesange gevoer het en die hantering van 

die aangeleentheid deur die plaaslike ring (Spoelstra, 1963:53-62). 

Die apartheidsbeginsel is binne die Kerk toegepas en vanuit die Skrif 

geregverdig. Midde in die apartheidsera stel Du Plessis & Lombard (1961b:58) 

dit s6: "Kan nie-blankes oak opgeneem word as lidmate van die blanke kerke of 

kan hulle daar as gaste die Heilige Nagmaal gebruik of die erediens bywoon? By 

die Afrikaanse kerke word hierdie opening oar die algemeen nie as wenslik 

beskou nie". Hierdie integrasie op kerklike "en ander gebiede" word deur die 

"Engelse kerke" wel voorgestaan (Du Plessis & Lombard, 1961b:58). Hier word 

verwys na veral die "liberale" invloed van die metodiste kerk in die Kaap 

(Spoelstra, 1963). Dit is oak 'n vraag wat van die begin van die Kaapse Kerk 'n 

brandpunt was. Vir die blanke was apartheid veel meer 'n abstrakte fenomeen 

as wat dit ooit vir die swartmense wat daaronder gely het, kon wees. 

Baie blankes het die apartheidsbeleid ondersteun sander die idee om sodoende 

mense te wil verneder of te onderdruk of dalk om met die toepassing daarvan 

swartmense onregverdig te wil behandel. Daar is geglo dat die apartheidsbeleid 
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'n morele opsie was omdat dit gevolglik sou ontwikkel in 'n skeiding van gelykes 

wat geanker is op onderlinge respek en goeie buurmanskap. Ongelukkig was 

daar ook diegene wat die beleid vir minder edelmoedige redes wou ondersteun. 

Die apartheidsgedagte het ingepas in die Afrikaner se historiese ervaring. Die 

leiers van die Afrikaners het die ideologie beskou as 'n wyse waarop rassekonflik 

vermy kan word. Volgens hulle, was die verskille tussen swartes en blankes te 

groot om te oorbrug en sou 'n eenvormige politieke en ekonomiese sisteem 

waarbinne beide geakkommodeer kan word, net nie haalbaar wees nie. 

Swartmense het weer ervaar dat hulle deur middel van die apartheidsbeleid van 

hul besittings beroof word (Mattera, 1987:10-11) en deur rykes verstoot en 

uitgebuit word. Swartmense het hulle burgerskap verloor, baie het inwoners 

geword van onderontwikkelde tuislande, waar hulle gedoem was tot 'n 

"bestaansekonomie' (Pieterse, 2001:43). "Migratory labour increased, breaking 

up families. Poverty in the homelands escalated ... Without consultation whole 

communities were often resettled by force" (Loubser 1998:5). Swartmense is 

oorgelaat aan die genade van witmense en 'n onsimpatieke wit burokrasie wat 

nie hul taal of kultuur verstaan nie. Oor die algemeen was witmense 

onsimpatiek teenoor hulle dilemma. Swartes is ook van wit Afrikaanse kerke 

weggewys (Du Plessis & Lombard, 1961:58). Die swartmens is ender andere in 

die vyftigerjare deur die regering beskou as iemand wat nooit op gelyke voet van 

die blanke gestel kan word nie, hierdie beskouing word deur die destydse Eerste 

Minister dr HF Verwoerd beklemtoon (Boesak 1984:48), vergelyk ook die 

werkreserveringswette van 1911 en 1926 (Pieterse, 2001:43). 

Apartheid het die ontwikkeling van swartmense teengewerk, wat hul gevoel van 

kulturele inferioriteit verhoog het en die swartmens langer in die 

onderontwikkelde wereld laat bly het. Du Plessis & Coetzee (1961a:8-9) wys 

daarop dat daar in die agtiende en negentiende eeu 'n wereldbeeld ontwikkel het 

waarin die blanke volke en state in 'n "leidende posisie teenoor die nie-blanke" 

gestaan het, die " ... blanke ras min of meer in sy geheel as meer ontwikkelde 
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lei er en gesagvoerder teenoor die geel en swart rasse ... staatkundig het die 

meeste nie-blanke volke hulle in 'n mindere of meerdere onderhorige posisie 

bevind wisselend vanaf vrye state met (prakties) ekonomiese volgelingskap of as 

protektorate of as algehele kolonies. Kultureel en sosiaal is die volke in die 

daaglikse lewe as die minderes van die Europese burgers beskou en behandel, 

terwyl hulle ekonomies ook deurgaans die onderste bevolkingslaag gevorm het" 

(Du Plessis & Coetzee, 1961a: 8-9). 

Loubser verwys na 'n ware menslike dilemma, aan die eenkant die meerderheid 

wittes wie se intensie dit nooit was om onderdrukkers te wees nie, terwyl die 

meerderheid swartes hulle as niks anders kon beskou het nie. In Pieterse (2001) 

se studie wys hy op die rol wat sekere wette gespeel het en 'n direkte bydrae 

gelewer het tot die verarming van die land en die meerderheid van sy mense. 

Pieterse verwys in hierdie verband na die Wet op Groepsgebiede, die 

Bevolkingsregistrasiewet, die Bantoe-onderwyswet, die Wet op 

Naturellebouwerkers, die Wet op Nywerheidsversoening, en die Wet op die 

Regulering van Bantoe Arbeidsverhoudinge, om maar 'n paar te noem (Pieterse, 

2001:43-44). 

In werklikheid het hierdie wette die swart bevolking stelselmatig van ekonomiese 

ontwikkeling uitgesluit. Hulle was deur middel van wetgewing 'n groep 

ge"isoleerde mense wat van enige vordering in die samelewing beroof was. Ras 

en kleur het jou lot beslis. Pieterse wys op die kritiek wat teen die swart 

onderwysbeleid opgegaan het, dat dit slegs daarop ingestel was om swart 

kinders vir 'n werkersklas voor te berei. Die wette wat deur die regering ingestel 

is, dui op hul vrees vir moontlike werkswedywering tussen blankes en 

swartmense. Hierdie is 'n vrees wat al met die armblankevraagstuk sy 

verskyning gemaak het: "Indien de blanke met ernst in kompetitie met de 

nature! wil treden ook op het gebied van de ongeoefende arbeid, behoeven wijde 

uitslag niet te vrezen" (Malan, 1917:27). 
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'n Blanke minderheid vrees in werklikheid die swart meerderheid van die land om 

verskeie "redes". Bavinck (1956:48) stel dit s6: "De blanke voelt de numeriek zo 

ontzaglik sterke groep Bantoe als een gevaarlike horde, als ze eenmaal uit de 

band zou springen, aan alle waarachtige beschaving een einde zou maken en 

heel het land zou drijven in de richting van de chaos". Deur middel van 

werksreservering het die blanke die geleentheid gehad om aan die ekonomie 

deel te neem terwyl die swartes daarvan statuter uitgesluit is. Swartmense was 

in 'n toestand van magteloosheid gedompel en het 'n agterstand beleef wat nie 

gou uitgewis kan word nie. Hulle is gedoem tot 'n staat van armoede. 

Daar is baie faktore wat aanleiding gee tot armoede in die land. Pieterse (2001) 

noem in sy studie die uitwerking van ekonomiese sanksies, die gebrek aan 

kapitaal vir ekonomiese ontwikkeling, die effek van ongelyke inkomsteverdelings 

op ekonomiese groeikoers, die gebrek aan mededingendheid met die res van die 

wereld, die finansiele krisis van 1998, die ekonomiese globalisering en die reaksie 

op die finansiele krisis en die rol van globalisering daarin as van die oorsake van 

armoede. Bevrydingsbewegings het daarin geslaag om teen apartheid te verset 

deur die buiteland te oortuig om ekonomiese sanksies gedurende die 

apartheidsera in te stel. Dit het onder andere daartoe aanleiding gegee dat 

buitelandse beleggings uit die land onttrek is. 

Die situasie van armoede is hierdeur aangewakker omdat die ekonomiese 

groeikoers van die land aan die begin van die negentigerjare negatief geword het 

en die werksgeleenthede gekniehalter het. Kapitaal wat moontlik deur middel 

van vaste beleggings die land kon inkom, is negatief deur die politieke klimaat 

be"lnvloed wat weer aanleiding gegee het tot 'n negatiewe groei in die 

ekonomiese ontwikkeling. Hierdie swak besparingskoers het ook 'n negatiewe 

effek op die skep van nuwe werkgeleenthede gehad wat bygedra het tot 

toenemende armoede en nood in die land. Barker (Pieterse, 2001:46) noem dat 

die ekonomiese groeikoers meer as 5 % per jaar moet wees om die armoede 

effektief in die land teen te werk. 
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Statistieke toon dat ongelykhede in inkomsteverdeling ons 'n blik bied op die 

armoede situasie van ons land en dra by tot die oorsaak van armoede omdat dit 

ekonomiese groei dwarsboom. Ons land het ook 'n gebrek aan internasionale 

mededingendheid. Een van die hoofredes waarom ons land nie op die 

internasionale arena goed presteer nie is omdat ons 'n baie lae produktiwiteit 

het. Suid-Afrika het 'n groot agterstand ten opsigte van produktiwiteit in 

vergelyking met ander groot nywerheidslande. Arbeidskoste word in Suid-Afrika 

vinniger duurder in vergelyking met nywerheidslande. In Pieterse (2001) se 

studie noem hy dat die onrealistiese verhogings wat beding word deur vakbonde, 

'n onrealistiese hoe vergoeding vir swak produksie is wat 'n verdere bydrae tot 

die swak ekonomie lewer. In hierdie verband verwys hy na die ondersoek van 

Barker (Pieterse, 2001:48) wat die stelling maak dat 'n 10 % verhoging van lone 

sal lei tot 7 % minder werkgeleenthede beskikbaar sal wees. 

2.2.2 Apartheidsideologie en 'n teologie van apartheid 

Blankes het 'n teologie gevolg wat geen erns gemaak het met " ... the realities of 

this world except to proclaim the existing order as the God-ordained order. This 

theology wanted Blacks to accept slavery and ... in lowly position as second-and 

third-class citizens" (Boesak, 1984:28). 

2.2.2.1 Vroee geskiedenis 

Die kerk het in die apartheidsjare deurgaans 'n apartheids hermeneutiek gevolg. 

Die wortels van die apartheidsideologie en -teologie moet in die vroee Suid

Afrikaanse geskiedenis gesoek word. Suid-Afrikaanse kolonialisme kan verdeel 

word in drie fases naamlik 'n Hollandse fase (1652-1795), 'n Britse fase 

(1795/1814-1924) en 'n Afrikaner era (1924/1948-1994). Loubser merk op dat 

daar ook 'n verskuiwing in die teologiese argumente ten opsigte van rasse 

aangeleenthede in hierdie tydperk voorgekom het (Loubser, 1998:5). Die 

teologiese argument in die Hollandse fase het 'n paradigmatiese wending 
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geneem na die emansipasie van die slawe deur die Britte in 1834. Hierna het die 

Afrikaners die rasse gelykstelling begin bevraagteken. Karel Trichardt het 

byvoorbeeld die gelykstelling van die kleurlinge met blankes aangevoer as een 

van die redes waarom hulle wou trek (Loubser 1998:5). In die dagboek van 

Anna Steenkamp, skryf sy dat die gelykstelling van kleurlinge met blankes in 

teenstelling is met die wet van God omdat Hy die onderskeid van kleur vasgestel 

het en dit daarom nie geminag mag word nie. Volgens Loubser was hierdie 'n 

aanduiding van die rigting waarin die apartheidsideologie nog sou ontwikkel. 

Kleur is as politieke maatstaf gebruik. Keet (1957:3) verwys in sy studie oor die 

etiek van apartheid na hierdie tendens: "Ons Eerste Minister het ronduit erken 

dat die apartheidsbeleid vierkant op kleur gegrond is". Daar is sterk stand punt 

ingeneem teen die vermenging van kleur. S.J. du Toit se in 1954 " ... as 

Hollander, Fransman en Duitser vermeng, dit wil se volke wat baie naby aan 

mekaar is, ontstaan die Afrikaanse volk, 'n nuwe vooruitstrewende tipe. As regte 

blanke en naturel in Suid-Afrika vermeng, ontstaan die bastergeslag ... erbarmlike 

wesens wat nergens tuis is nie, hoewel hulle ook in sekere rigtings 

bekwaamhede het" (Du Toit, 1954:4). 

Die onderdrukking van die Afrikaner kultuur en taal deur die Britse imperialisme 

teen die einde van 19de eeu, het aanleiding gegee tot 'n nasionale ontwaking 

onder die Afrikaner en daarmee gepaardgaande die ontwikkeling van 'n "nuwe" 

teologie. Afrikaner nasionalisme kan vergelyk word met nasionalistiese 

karakteristieke wat ook in ander dele van die wereld na vore gekom het naamlik 

om die Afrikaner volk te beskou as goddelik uitverkies met 'n spesifieke missie 

aan die suidpunt van Afrika. Die uniekheid van die Afrikaner se taal (Afrikaans) 

is byvoorbeeld deur proff. S.J. du Toit en W.J. Snyman beklemtoon. Hulle 

gebruik Genesis 11 om aan te dui dat die diversiteit van tale (mense) die wil van 

God was en verwys na Handelinge 2: 5-12, Openbaring 5:9, 7:9 en 14:6 om aan 

te toon dat God selfs die diversiteit van nasies en tale voor Sy troon in die hemel 

handhaaf (Du Toit & Snyman, 1961: 19-48). Die logiese gevolg van die idee dat 
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'n volk geroepe is, was dat 'n volk sy identiteit moes behou, hierdie beskouing 

word later in die wortels van apartheid gevind. 

Die Afrikaner era wat in 1924 voortgesit is onder leiding van die Hertzog 

regering, kan in verskillende paradigmatiese fases ingedeel word. Soos al die 

ander ideologiee kan apartheid oak ingedeel word in stadia van voorbereiding, 

stigting, 'n goue era en disintegrasie. In die jare 1924-1938, is die 

apartheidsideologie vir die eerste keer geformuleer. Dit was die era toe die 

armblankevraagstuk aan die toeneem was. Verstedeliking het 'n sosiale 

probleem onder Afrikaners veroorsaak. Later, in die tweede helfte van die 

twintigste eeu het dit gelei tot werkreserveringswette. Massas swartmense het 

na die stede getrek wat met Afrikaners moes meeding op die arbeidersmark. 

Bogenoemde refleksie van Loubser (1998) werp in retrospeksie 'n oorsigtelike 

blik op die aanloop en verloop van die apartheidsideologie. 

2.2.2.2 "Skriftuurlike" regverdiging 

Pieterse (2000: 1) merk tereg op dat alle Afrikaners nie as 

"apartheidsvoorstanders" afgemaak kan word nie. Onder die kerkleiers wat al 

van vroeg af hul stemme teen die apartheidsideologie en teologie laat opgaan 

het, was byvoorbeeld B. Keet, B. Marais en natuurlik Beyers Naude wat Pieterse 

"'n ware profeet in die NG Kerk" noem. Naude is een van die kerkleiers wat deur 

sy eie mense en kerk verag is omdat hy gestreef het na vrede, versoening, 

geregtigheid en menslikheid (Pieterse, 2000:7). Hy het al vroeg sy stem laat 

opgaan teen die koers wat die kerk in die apartheidsera ingeslaan het. Beyers 

Naude stig in Johannesburg 'n Ekumeniese Studiekring en rig 'n blad ''Pro 

Veritate" in Mei 1962 op om dialoog oar aktuele kwessies random kerk en 

politiek lewend te maak (Jonker, 1998: 60). 

Jonker (1998) wys daarop dat daar geweldige negatiewe reaksie vanaf die kant 

van die kerk teen die blad gerig was. Volgens Jonker (1998:60) is 'n besluit 

73 



tydens 'n sinode geneem dat lidmate en ampsdraers afgeraai word om aan Pro 

Veritate mee te werk. In 'n ander besluit is beperkinge gele op die manier 

waarop kritiek teen die besluite van die kerk gelug mag word. Uit al die reaksies 

van die kerk is dit duidelik dat die kerk gevrees het dat die rassebeleid van kerk 

en staat in 'n swak lig gestel sou word. Op 13 Augustus 1963 is die Christelike 

Instituut gestig, Beyers Naude is as direkteur aangestel (Jonker, 1998:64). 

Dit het beteken dat hy sy posisie as moderator van die Sinode van die Suid

Transvaal moes prysgee, maar so ook ander kerklike posisies waarin hy gedien 

het. Hy het geweldige openbare en kerklike teenkanting ontvang en was ook 

weens sy verbondenheid aan die Instituut sy status as predikant kwyt. Teen 

Beyers Naude en almal wat met horn geassosieer het, is 'n proses van 

verkettering op tou gesit . "Die Christelike Instituut, Beyers Naude en almal wat 

horn in sy denke ondersteun het, is as "links, liberaal, onbybels en selfs as 

kommunisties en gevaarlik vir kerk en staat..." beskou (Jonker, 1998:67). 

Spore van apartheidsdenke binne die geskiedenis van die NG Kerk kan met die 

aanloop tot die sendingbeleid van 1935 duidelik waargeneem word. Pieterse 

(2000:8-12) wys op die onderliggende apartheidspraktyke binne die praktyk van 

die kerk. So byvoorbeeld word gekleurde mense wel in die kerk van die blanke 

toegelaat maar met sekere voorbehoude, byvoorbeeld hul mag hulle nagmaal 

gebruik eers nadat die blankes met die brood en wyn bedien is. Die toelating 

van die swartmense om saam met blankes nagmaal te gebruik is nooit as 

"gewens" beskou nie, die kerk spreek haar sterk daarteen uit in 1961 (Du Plessis 

& Lombard, 1961:58). Die feit dat die kwessie van gesamentlike aanbidding van 

verskillende kultuurgroepe tel kens ( ook weer in 1857) op die sinode se agenda 

verskyn het, beklemtoon die onverdraagsaamheid in die kerk onder sekere 

lidmate en ampsdraers. 

Daar was darem ook kerkleiers soos ds Andrew Murray (Pieterse, 2000:9) wat 

vanuit die Skrif aan die sinode kon uitwys dat dit wenslik en Skriftuurlik is dat 
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gekleurde lidmate as ware lidmate hul regmatige plek in die kerk moet opneem. 

Binne die kerk was daar ook gemengde gevoelens random die bediening van die 

Woord aan swartes. Hierdie verskillende uitgangspunte was van die aanleidende 

faktore waarom die Gereformeerdes later van die NG Kerk geskei het. Spoelstra 

(1963) wys in sy studie daarop dat die meer konserwatiewe lidmate wat later die 

"dappers" sou word, die Skotse predikante met groat agterdog bejeen het omdat 

hulle bevrees was dat die predikante "liberale" Engelse invloede met hulle sou 

saambring. Die kritiek volgens Spoelstra was onder andere teen die Metodiste 

Kerk wat mense wou bekeer terwyl die "konserwatiewe Calviniste" eerder die wil 

van God wou soek. Kritiek is juis teen die Kaapse Kerk ingebring omdat die Kerk 

te nou met die Metodiste Kerk op die sending gebied sou saamwerk. 

"Die ongeskoolde Dappers het intu"itief teen die gees en strekking van "dat 

nieuwe" gestuit. Binne die breer liberale geestesstroom van die 19de eeu het 

daar in die gesentraliseerde Kaapse Kerk na 1824 'n altyd sterkerwordende 

botsing tussen modernisme en 'n evangeliese rigting opgelaai. Laasgenoemde 

"Evangelicals" uit die Skotse Kerk en Reveille-gesinde Afrikanerseuns het skouer 

aan skouer die stryd teen die vrysinnige liberalisme aangebind" (Spoelstra, 

1963:51). 

Die Skotse predikante is wel as "Calviniste" beskou maar deur die dappers met 

groat agterdog bejeen vanwee die feit dat hulle meer op sending ingestel was. 

Die "aanklag" wat teen hulle ingebring word is dat hulle '"n liberale sendinggees 

van die Christendom" vertoon het en die uitverkiesing nuut en anders as die 

Dordtse Sinode se beskouing uitgedra het. Die klem was eerder op versoening 

gewees as die uitverkiesing. Was die "konserwatiewe" ingesteldheid van die 

kerk in Suid-Afrika nie maar deur die jare nog gekenmerk deur hul beheptheid 

met konfessies nie, sodat dit eerder die karakter van 'n belydeniskerk as 'n 

belydendekerk gedra het nie? Coetzee (1943:2-3) poog juis om die aanklagte 

teen die Hervormde Kerk en Kuyper te verdedig omdat hulle daarvan beskuldig is 
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dat hulle probeer om telkens die Skrif ooreenkomstig die belydenisskrifte uit te 

1e. 

Pieterse noem ook dat die besluit van die Sinode dat 'n tweede gebou vir 

gekleurde lidmate gebou mag word binne dieselfde gemeente, indien dit 

"prakties nie moontlik is" om gekleurdes in dieselfde kerk as blankes te 

akkommodeer nie. Dit was die ontstaan van die Nederduits Gereformeerde 

Sendingkerk van Suid-Afrika wat in 1881 tot stand gekom het. Pieterse noem in 

sy werk (2000) dat dit nie verpligtend was om by die Sendingkerk in te skakel 

nie. Daar was slegs vier Sendinggemeentes in 1881 wat by die Sendingsinode 

ingeskakel het. Die "op skrif' stel van die kerk se sendingbeleid in die 

dertigerjare is soos Pieterse dit stel 'n tipiese handeling van die Afrikaner. Die 

Afrikaner het nog altyd wette geskryf in plaas om dinge hul natuurlike gang te 

laat gaan. Volgens Pieterse is dit die rede waarom die apartheidsbeleid ook so 

rigied toegepas is. Sommige politieke leiers soos Jan Smuts het die visie gehad 

om hierteen te waarsku. 

Net soos in die kerk was daar ook in die politiek leiers wat tevergeefs 

waarskuwings vanuit hul visioenere beskouings aan die leiers en beleidmakers 

gerig het. Pieterse verwys na die lyn van denke ender die Afrikaners wat nog 

altyd anders geoordeel het. Hy verwys hier na die groepie politieke en 

teologiese Afrikanerleiers wat in die geskiedenis teen die heersende denke 

profeties hul stem laat hoor het. Hy verwys na die "dun lyn van denke" 

(Pieterse, 2000:9) van die verlede wat vandag die inspirasie kan wees om ons te 

beweeg om "anders" op te tree en sodoende 'n bydrae tot die nuwe samelewing 

kan lewer. 

Binne die sendingbeleid van 1935 wat deur die NG Kerk goedgekeur was 

(Pieterse, 2000:10), is daar alreeds pogings om die apartheidsideologie te 

regverdig (Loubser 1998:6., Pieterse, 2000: 8). Die gereformeerde kerk het in 

die vroee sestigerjare die apartheidsbeginsel as volg beskou: "Tussen natuurlike 
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gemeenskappe (geslagte, volkere, rasse) en die geestelike gemeenskap (kerk) 

bestaan daar 'n noue samehang, sodat dit nie teenoor mekaar saamval nie 

(volkskerk) maar so, dat in die uitverkorenes die menslike geslag in sy geslagte, 

volkere-en rasseverskeidenheid behou word" (Du Tait & Snyman, 1961:48). 

Hierdie is 'n goeie voorbeeld hoe die teks hermeneuties ge'lnterpreteer was, en 

hoe die verstaan van "die werklikheid" deur 'n spesifieke groep sosiaal 

gekonstrueer is. Die stelling van Du Tait & Snyman (1961) word vanuit die Skrif 

"geregverdig" deur te verwys na Matteus 3:9-12 (1954). "En moenie dink om by 

julleself te se: ans het Abraham as vader nie; want ek se vir julle dat God mag 

het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byl le oak al 

teen die wortel van die borne. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word 

uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering; maar 

Hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te 

dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur", en oak uit 

Openbaring 7:4 " En ek het die getal van die verseeldes gehoor: honderd-vier

en-veertigduisend verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel". 

Die sendingbeleid gee erkenning aan die diversiteit van kleur, kultuur en 

taalgroepe, daardeur is 'n teorie van eksklusiewe nasionalisme vir die eerste keer 

duidelik deur die kerk geformuleer. Alhoewel die beleid dit duidelik stel dat 

swartmense op gelyke regte aanspraak maak, word die apartheidsiening 

uitgebeeld in die toevoeging "binne sy eie gemeenskap uitlewe". Die tradisionele 

vrees van die Afrikaner vir die gelykheid tussen swart en wit het sy ontstaan aan 

die afkeur van die Afrikaner vir rasse vermenging, hierdie mening is oak deur die 

kommissie vir aktuele sake van die Transvaalse Sinode in 1948 uitgespreek 

(Pieterse, 2000:14). Die kerk het haar sterk teen vermenging uitgespreek maar 

terselfdertyd het dit nie die reg van elke volk ontken om homself te handhaaf en 

op te hef nie. Die kerk het sosiale differensiasie en geestelike en kulturele 

segregasie erken " ... to the benefit of both sections" (Loubser, 1998:14). 

77 



Loubser verwys ook na die artikel wat Ds JW Coetzee geskryf het met die titel 

"Die geskiedenis van Calvinisme in Suid-Afrika". In hierdie artikel beskryf 

Coetzee apartheid as die gebod van God self. Suid-Afrikaanse Calvinisme het 

"geen gelykheid" verkondig na aanleiding van die probleme wat deur die 

geskiedenis heen ervaar is ten opsigte van rassevermenging nie. Loubser 

verwys ook na 'n artikel van Prof. L.J. du Plessis waarin laasgenoemde daarop 

wys dat die Bybelse openbaring op die eenheid van die mensdom dui, terwyl 

ervaring op die diversiteit van die mensdom beklemtoon. Seide moet dus 

geakkommodeer word, dit kan bereik word deur die gedagte van eenheid in die 

herskepping van die mistieke liggaam van Christus na te strewe en die diversiteit 

te erken as 'n instelling van God. Hierdie was dan die teoretiese raamwerk wat 

in die geskiedenis verder uitgebou is deur te bewys dat die eenheid van die 

mensdom op 'n mistieke eenheid gedui het wat onsienlik is terwyl die diversiteit 

binne 'n praktiese sin eerbiedig moes word. 

"Skeidingmaker" (Du Toit, 1954:3-4). 

God is beskou as die 

Volgens Loubser (1998:6) het baie Suid-Afrikaners wat aan die Vrye Universiteit 

van Amsterdam gestudeer het, in aanraking met die teologiese werke van 

Abraham Kuyper gekom (1837-1920). Jonker (1998:126) verwys na prominente 

Afrikaner teoloe met "Kuyperaanse Calvinisme". Loubser se skerp uitsprake oor 

die invloed van Kuyper op die Afrikaner se denke is sekerlik debateerbaar. 

Loubser se aanname is maar een van die vele pogings om antwoorde te soek op 

die ontstaan en handhawing van die apartheidsdenke in die kerk en in die Suid

Afrikaanse politiek. Kuyper het die begrip "volkskerk" in die vorige eeu in 

Nederland gebruik. Jonker (1998: 26) wys daarop dat Abraham Kuyper die stryd 

aangese het teen 'n tuglose massa-kerk waartoe mense volgens tradisie behoort 

sonder om werklik te verstaan waaroor dit binne die kerk gaan. Die kerk is dus 

op hierdie wyse 'n verwording van wat die kerk veronderstel is om te wees, 

naamlik 'n gemeenskap van gelowiges wat weet en wat glo en in oortuiging 

lewe. 
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'n Volkskerk kan nie 'n effektiewe Christelike invloed in die samelewing uitoefen 

nie. Die invloed van Kuyper word ook deur Du Tait (2000 b.: 11) beklemtoon. 

Volgens Du Tait speel die idees van Kuyper 'n rol by die meeste vroee teoloe 

binne die NG Kerk 11 
... this accounted for the church's stance of not interfering 

with government, in which professional Christian politicians had to work out their 

own policies. The church simply had to fulfil its prophetic task towards 

government' (Du Tait, 2000 b: 11). Hierdie briljante Hollandse teoloog se 

teologie is gevorm teen die agtergrond van die Franse en die Duitse 

imperialisme. 

In watter mate die denke van Kuyper werklik 'n invloed op die apartheidsdenke 

uitgeoefen het, sal mens net oor kan spekuleer. In sy werk 11Antirevolutionaire 

Staatkunde11 beskou hy die kerk en staat as "verschillend 11 en erken hy die 

skeppingsverskeidenheid van God. Hy stel dit dat die rykdom van God se 

skepping in variasie skitter. 11Maar bovenal onder de kinderen der menschen is 

de natuurlijke variatie rijk en scherp geteekend, en dit niet alleen in de dualiteit 

van man en vrouw, in 't verschil van leeftijd, ras en nationaliteit en beroep 

... Eenvormigheid bestaat er in Gods schepping niet, en veel minder nog 

eentonigheid 11 (Kuyper, 1916:494). 

2.2.2.3 Ch risteli k-Nasionaa I 

Die Afrikaner teoloe het sy idees volgens Loubser toegepas op 'n manier waarop 

Kuyper self moontlik nie mee sou saamstem nie. Kuyper het 11
... die 

skeppingsverskeidenheid as normatief vir die konstituering van die kerk gesien ... 11 

(Jonker, 1998: 184). Hierdie beskouing het gelei tot die vorming van 'n 

verskeidenheid van kerke waarin die verskeidenheid van volkere en kulture 

uitdrukking vind. Loubser spekuleer dat die totstandkoming van verskillende 

kerke as gevolg van sendingaktiwiteite van die NG Kerk onder 11anderskleuriges11 

kan aan die beskouing van Kuyper toegedig kan word. 
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Die eenheidsgedagte van die "sigbare kerk" van Calvyn (volgens die Nederlandse 

Geloofsbelydenis) is deur die navolging van die gedagte van vorming van 

verskeidenheid kerke vir verskillende volke verontagsaam. Die Bybelse weg 

volgens Jonker is klaarblyklik dat die skeppingsverskeidenheid binne die eenheid 

van die een Christelike kerk, 'n ideaal wat hy sy hele lewe na gestrewe het. 

Hierdie beskouing sluit aan by die van vroee prominente Afrikaner teoloe (Du 

Plessis & Lombard, 1961:49). 

Kuyper identifiseer in sy werk verskillende sosiale sfere naamlik die staat, 

gemeenskap en die kerk. Hierdie sosiale sfere staan almal in verhouding tot 

mekaar omdat hulle direk onder God se soewereine outoriteit val. Elke sfeer het 

weer 'n sekere outoriteit in sy eie wat genoem word "soewereiniteit in eie kring". 

"He regarded these spheres of authority, being creation ordinances of God (my 

kursief), as so important that even sin did not violate it" (Loubser 1998:6). Die 

gemeenskap as geheel word dus nie gesien as 'n versameling van individue nie 

maar as 'n organiese geheel van sfere. Die Suid-Afrikaanse neo-Calviniste het 

hierdie idee, aldus Loubser, 'n spesifieke wending gegee. 

Hulle het elke etniese groep beskou as 'n organisme wat in sy eie deel gevorm 

het van die liggaam van die mensdom. As 'n organisme het elk 'n eie unieke 

ritme en wet wat deur taal, geskiedenis en lokaliteit uitgedruk word. Elke 

etniese groep is beskou as 'n kollektiewe geheel wat veronderstel was om in 

harmonie vanuit sy eie oorsprong te ontvou. Anders gestel, elke nasie was dus 

soewerein en direk verantwoordelik teenoor God. Loubser identifiseer twee hoof 

elemente in hierdie teologie naamlik 'n element van orde (God het dit so bestem) 

en 'n etiese element (omdat God dit so gewil het, moet die mens dit respekteer 

en oak nakom). 

Die pluriformiteit van die wereld was vir Kuyper 'n dominante idee. Hierdie 

beginsel van diversiteit het die struktuur van die kerk bepaal. In 1869 het 'n 

pamflet van Kuyper met die titel, "Uniformiteit, die vloek van moderne lewe", die 
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lig gesien (Loubser 1998:7). Die wyse waarop Kuyper die Bybel in hierdie 

pamflet gebruik het, kan volgens Loubser beskou word as die bran van die 

apartheid teologie. Kuyper het volgens Loubser die skrifgedeeltes aangehaal 

sander om alternatiewe eksegetiese moontlikhede of die breer konteks van die 

gedeeltes in ag te neem. Hy het die skrifgedeeltes op 'n arbitrere wyse gebruik 

om die tema van diversiteit daardeur te illustreer. 

Loubser wys oak daarop dat die verband tussen Kuyper se teorie van diversiteit 

en die sentrale tema van die Bybel nooit eers aangespreek word nie. Volgens 

Loubser is die sofa scriptura van die Reformasie op so 'n manier verduidelik dat 

dit lyk asof die Skrif vir die natuur voorskryf " ... the potential to supply the norms 

(du sollst). This did not happen so much by means of rational deductions (as 

was the case with Kant) but by the "gut strings", the pre-scientific intuitive 

experience, reminding us more of the existentialism of Kierkegaard (and later 

Heidegger and Bergson) who revolted against Kant's rationalism" (Loubser 

1998:7). 

In 1940 bereik die bogenoemde uitgangspunte hul klimaks in Suid-Afrika, die 

apartheid paradigma is toe in die raamwerk van beginsels geplaas. Die mense 

van Suid-Afrika is as etniese eenhede beskou wat soewerein in sfeer en 

normatief in hulself is. In 1940 het die konsep van skepping van kerklike 

reglemente of gebruike toegeneem met die beginsel van diversiteit as die mees 

belangrikste. Loubser verwys oak na nasionalistiese konsepte soos nasionale 

roeping, uitverkiesing en selfonderhouding wat in 1940 in die Kuyperaanse 

beginselsisteem ingelyf word. Hierdie sisteem het die etiket "Christelik

nasionaal" verwerf. 

2.2.2.4 Afrikaner monolitiese blok 

Gedurende die jare 1938-48 het verskeie faktore bygedra tot die invloed van die 

NG Kerk ten gunste van 'n sosiale apartheidsbeleid. Volgens Loubser (1998:7) 
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was van die faktore die invloed van neo-Calvinisme, Europese rasse teoriee, die 

verromantisering van die "volk"-idee en die armblankevraagstuk. "Neo

Calvinisme" is 'n term wat gebruik is om na die Gereformeerde Skolastiek te 

verwys. Professor Engelbrecht van die Nederduits Hervormde Kerk het die term 

die eerste keer gebruik in sy "begeerte om die neo-Calvinisme te bestry" 

(Coetzee, 1943: 1) en word die term "neo-Calvinisme" sinoniem met 

"Kuyperiaans" genoem, " ... want hy (professor Engelbrecht) beskuldig wyle Dr A. 

Kuyper en die manne wat saam met horn in die vorige eeu die leiers was van die 

kerklike reformasie in Nederland - manne soos wyle Dr. Bavinck, Dr. F.L. 

Rutgers, Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman en nag ander eminente figure uit die 

Nederlandse kerklike lewe van die vorige en die begin van hierdie eeu, wat Dr. 

Engelbrecht graag neo-Calviniste noem van "onopregtheid" (Coetzee, 1943:8). 

'n "Volkskongres" is 1944 in Bloemfontein deur die Federasie van Afrikaanse 

Kultuurverenigings aangebied (Pieterse, 2000: 10). Meer as 200 Afrikaanse 

verenigings en kulturele organisasies het aan hierdie kongres deelgeneem 

(Loubser, 1998:7). Pieterse noem dat die doel van die kongres was om die 

vraagstuk van ans verhouding met swartmense in die land as 'n volksprobleem 

te bespreek. Volgens Pieterse (2000: 11) het die verteenwoordigers van die 

Afrikaner kultuurgroep tot die konklusie gekom dat apartheid Bybels gefundeerd 

is. Hierdie is 'n teologiese uitspraak wat nie juis by 'n kultuurkongres tuishoort 

nie. 

Die beleid wat tydens die kongres geformuleer is, sou deur die Nasionale Party 

vanaf 1948 in die praktyk toegepas word. Loubser verwys na die voordragte wat 

deur vier prominente Afrikaners gelewer is. Totius (seun van SJ du Tait wat 

Loubser (1998) 'n "Kuyperaan" noem) wys daarop dat hy sy beskouings baseer 

op die hele Bybel en nie net op 'n enkele teks nie. Totius het gepoog om die 

apartheidsidee Skriftuurlik te verdedig deur die oergeskiedenis, amper poeties te 

rekonstrueer (Jonker, 1998: 193). Hy verwys na God as die Groot Verde/er wat 

elke ding volgens eie soort geskep het. Hy interpreteer die "kultuuropdrag" (Gen 
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1: 18 en 9: 1) naamlik dat die aarde gevul moet word as 'n Goddelike opdrag tot 

nasiebou. Hy haal in hierdie verband Handelinge 17:26 aan: "En Hy het uit een 

bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oar die hele aarde te woon, 

terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hul woonplek vasgestel het". 

Totius wys daarop dat die Groot Verdeler intervensie toelaat in die geskiedenis 

van Babel. Totius haal oak Kuyper aan ten opsigte van die Groot Trek. "Hier 

gee ek nou 'n merkwaardige sitaat uit die "Gemeene Gratie" van dr. A. Kuyper ... 

ek noem hierdie sitaat waardig, omdat dit my, en seker u oak, ontnugter het. 

Hier is iemand uit Nederland aan die woord wat dit ans kom se dat in die Trek 

van die Kaapse Boere (soos hy hulle noem) 'n mag deur God gewek is wat die 

hele toekoms van Afrika beheers" (Du Tait, 1944:2). God het volgens Totius 

skeiding gemaak tussen lig en danker, die see en die droe land. Die Babiloniese 

spraakverwarring maak skeiding tussen mense, daarom maak hy die 

gevolgtrekking dat God dit gewil het dat daar verskillende volke moet wees wat 

hul eie identiteit moet bewaar (Jonker, 1998:193., Du Tait, 1944:3). Volgens 

Du Tait was die Groot Trek 'n inspirasie deur God wat die hele toekoms van 

Afrika gedomineer het en so oak in 'n sekere mate die toekoms van die 

geskiedenis van die wereld be"lnvloed het. 

Hierdie trek was die teenoorgestelde van wat die mense van Babel met hul 

opdrag gemaak het. Du Tait wys daarop dat in die voorsienigheid van God Hy 

dit so beskik het dat elke nasie 'n roeping ontvang het wat tot aan die einde van 

die wereld nagevolg moet word, in hierdie verband verwys hy na Matteus 27:7 

en na Openbaring 21:24. Hy beskou die "barbaarsheid" van die swartmense as 

die vloek van Garn. Dit blyk dat dit op 'n sekere stadium algemeen was om van 

swartmense as "barbare" te praat. Dis maar een voorbeeld van die 

meerderwaardige houding wat die blanke teenoor die swartmens (gehad) het. 

So byvoorbeeld verwys Keet (1957:2) na "mense .. wat nou eers uit barbaarse 

toestande verrys". 
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Totius pleit vir 'n volkseenheid en tweedens waarsku hy dat mens nooit mag 

bymekaar voeg wat God geskei het nie. Hy wys oak op die verdeeldheid in 

natuur wat deur die Bybel self geleer word (Deut 22:9-11; Lev 19:19). Volgens 

Du Tait is die beginsel van verdeling bevestig deur 1 Kor 7: 18-24: "Is iemand as 

'n besnede geroep - hy moet die besnydenis nie laat verander nie ; is iemand as 

onbesnedene geroep - hy moet horn nie laat besny nie. Die besnydenis is niks 

en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van 

God". Hy interpreteer oak die roeping van Paulus as die regverdiging van die 

baasskap van die witte oar die swarte. Pieterse (2000: 11) stel dit duidelik dat 

J.D. du Tait en twee ander predikante deelgeneem het aan die kongres deur 

referate te lewer wat nie dui op deeglike teologiese en kerklike diskussie nie. 

Die referaat wat J.D. du Tait in 1944 op die Volkskongres oar die rassebeleid 

beklemtoon presies wat Pieterse bedoel (Du Tait, 1944:2-9). In sy referaat 

begin hy om God as "Skeidingmaker" voor te stel deur te verwys na die 

skeppingsverhaal in Genesis: "Ek begin met die eerste bladsy van die Skrif, God 

sal 'n kosmos skep, 'n skone eenheid. Hoe tree Hy op? As Hammabdil, dit wil se 

as Skeiding-maker. Al dadelik lees ans van die eerste dag: God het skeiding 

gemaak tussen die lig en die duisternis (Genesis 1:4) ... op die vyfde dag skep God 

die lewende wesens wat wemel in die waters volgens hulle soorte en al die 

gevleuelde voels volgens hulle soorte. Dus weer 'n skeiding" (Du Tait, 1944: 1). 

Heelwat faktore het volgens Pieterse 'n invloed gehad op die vorming van 'n 

"Afrikaner monolitiese blok". Hy verwys byvoorbeeld na die noodsaaklikheid van 

die vorming van 'n monolitiese blok onder die Afrikaner om sodoende te verseker 

dat hulle nag seggenskap oar hul eie lot in hul eie land kon verkry, met die 

onderdrukking en onsimpatieke houding van die Britse koloniale mag wat nag 

vars in hulle geheue was. Die "legitimering" van apartheid vind in die 

veertigerjare plaas, in 1943 aanvaar die NG Kerk die beginsel dat daar Bybelse 

gronde vir apartheid bestaan. In 1947 word die "Bybelse bewyse" vir apartheid 

verder uitgebrei in die werk van EP Groenewald (1947). Loubser (1989) wys 
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daarop dat alhoewel Kuyper in Groenewald se werk nooit direk na verwys word 

nie, is die invloed van Kuyper in die denke van Groenewald opvallend. 

Groenewald (1947:41-67) kom in sy werk tot die slotsom dat totale apartheid en 

paternalisme in werklikheid nie in konflik staan met die beginsels van die Woord 

van God nie. 

Hierbo is reeds gewys op 'n hele aantal beginsels wat destyds beklemtoon is om 

die leer van die Bybel weer te gee naamlik, dat die Bybel die eenheid van die 

mensdom leer, die verdeeldheid van die menslike generasie in rasse, mense en 

tale 'n bewuste daad van God was (Genesis 11 word onder andere aangehaal). 

Volgens Groenewald is dit die wil van die Here dat mense apart moet bly omdat 

God hulle in die verloop van tyd self sal laat saamsmelt. Hierdie aanname stroop 

met Kuyper se beskouing. Die rol wat die Ou Testament speel in die fabrisering 

van dit wat God gewil het en opsigte van die skepping van verskillende mense is 

opvallend. So byvoorbeeld verwys Groenewald na die geskiedenis van Israel 

waarin die volk die opdrag ontvang het om hulself apart van ander volke moes 

handhaaf om sodoende te kan verhoed dat bloedvermenging plaasvind. Dit 

word gedoen sodat die volk deur die Here gebruik kan word in Sy roeping. 

Hierdie beskouing is vroeer jare oor die algemeen gevolg, vergelyk ook die 

uitsprake van Du Toit (1954:2-3). 

Volgens Groenewald lei ons hiervan af dat die volk wat suiwer bly, sy Goddelike 

roeping kan vervul. Vir horn is dit net so belangrik vir die volk as vir die individu 

om heilig te wees. Groenewald interpreteer die begrip "heilig" met "eenkant 

hou" en "onttrek". Slegs wanneer 'n volk heilig is kan dit sy Goddelike taak 

uitvoer. Volgens Groenewald kan die volk wat gelowig sy identiteit dus behou, 

seker wees van die seen van die Here, in hierdie verband verwys hy na 

Deuteron6mium 7:11: "Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge 

wat ek jou vandag beveel om dit te volbring". Hy wys ook daarop dat "sterker" 

nasies 'n verantwoordelikheid teenoor "swakker" nasies het. Loubser merk op 
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dat 'n etniese hermeneutiek hier toegepas word. 'n Nasionale betekenis word 

daardeur in die Bybel ingelees. 

Morele norme word dus vanuit data uit Bybelse insidente afgelei, dit is ook 

duidelik dat die beskouings van Nederlandse teoloe wat in 'n totaal ander 

konteks geleef en geskryf het, slaafs nagevolg en tot die letter op die situasie in 

Suid-Afrika toegepas is. In hierdie verband wil ek verwys na die herhaalde 

verwysings wat voorstanders (teoloe) van apartheid vir Bavinck en veral Kuyper 

aanhaal. Di H du Plessis en B.J. Lombaard skryf in 'n artikel wat handel oor die 

kerk en die rasseverhoudinge: 11 
... 'n Eie kerkverband vir die nature lie is nodig 11 

en dan haal hulle vir Kuyper aan 11 
••• in hierdie kerkverband is 11schakering in 

uiting der lippen (belijdenis) en uiting der aanbidding (culte) mogelijk. Voor vele 

dingen zijn geen bepaalde voorschriften in het Woord: daarom is bij behoud der 

beginselen en de daaruit getrokken hoofdlijnen, rijkdom van schakering naar tijd, 

toestand, volkskarakter, enz. gewenscht" (Du Plessis & Lombard, 1961:54). 

Hierdie herlei terug na wat die Nederlandse kerkvaders gese het, en die 

onkritiese en na·iewe navolging van hulle beskouings wek onwillekeurig die vraag 

op of dit regtig so vergesog was om soos Professor Engelbrecht die 

Gereformeerde rigting in hierdie tyd van die kerk se geskiedenis van 

sogenaamde "Neo-Calvinisme" te beskuldig (Coetzee,1943: 1-9). Waar die Bybel 

leer oor die individu, word dit direk op nasies toegepas in die gees van 

nasionalisme. 

Die sigbare gemeenskap van gelowiges word beskou as lede van 'n spesifieke 

nasie. Die eenheid van gelowiges van verskillende nasies word daarom 

afgeskaal tot 'n "onsigbare" eenheid, "'n hoer geestelike eenheid in Christus". 

Volgens Pieterse (2000: 13) blyk dit asof die sendingbeleid wat deur die Federale 

Raad van Kerke in 1935 aanvaar is, en bepaal het dat swartmense hul volle regte 

as Christelike beskawing in hul eie gebiede moet uitleef, deur die kerk verdedig 

moes word. Die beleid moet nou Skriftuurlik geregverdig word. Die kerk moet 
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nou reaktief optree, die bewerings wat gemaak word dat die apartheidsidee 

Bybels gefundeerd is, moes toe verdedig word. 

2.2.2.s Legitimering van apartheid 

In die bogenoemde bespreking is gewys op verskeie pogings van die kerk om 

deur middel van 'n "etniese hermeneutiek" en die onkritiese navolging van die 

uitsprake van a.a Nederlandse teoloe, 'n apartheidsteologie te ontwikkel om die 

gedagte van die kerk as die " ... onsigbare eenheid in Christus". Prominente 

kerkleiers verdedig die apartheidsbeginsel in die kerk. Hierdie legitimering van 

apartheid deur middel van die Skrif, is eers jare later met die belydenis van Kerk 

en Samelewing besweer (Jonker, 1998: 196-197). Tydens Sinodes wat vanaf 

1948 tot 1951 vergader het, het die NG Kerk 'n standpunt gewysig wat bykans 

drie eeue gehuldig is naamlik die gelyke posisie wat swartes in die kerk oar 

beskik (Pieterse, 2000: 12-13). Sander dat daar 'n indringende eksegetiese en 

teologiese debat oar die apartheidsidee gevoer is, is die idee van apartheid as 

Bybels gefundeerde standpunt stelselmatig gekoester. Groenewald se verslag 

wat hy vir die destydse Federale Raad van Kerke opgestel het, was in werklikheid 

die eerste teologiese verslag in die verband. Loubser (1998) wys daarop dat die 

dokument van Groenewald nie deur die NG Kerk in geheel aanvaar is nie. 

Volgens Pieterse (2000:14) het dr Ben Marais byvoorbeeld die skrifgronde wat in 

die verslag aangevoer is, ernstig bevraagteken. 

Die verslag is nie aanvaar nie, maar terugverwys na die kommissie vir aktuele 

sake vir verdere besinning. Die aanklag van Groenewald teen Marais die 

volgende dag, naamlik dat Marais Groenewald se eksegetiese bevoegdheid onder 

verdenking plaas, het aanleiding gegee tot heelwat spanning wat moontlik die 

besluit om aanvaarding van die verslag be"lnvloed het. Die dokument se 

onderliggende apartheids hermeneutiek sowel as sekere Skriftuurlike bewyse is 

die volgende dag aanvaar. Pieterse (2000: 15) stel dit dat "allerlei ander 

omstandighede" die besluit be"lnvloed het. Ek glo dat hy hiermee impliseer dat 
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onkonvensionele metodes of omstandighede soos druk, aanleiding moes gegee 

het tot die besluit om die verslag te aanvaar, in plaas van 'n teologiese 

worsteling ten einde tot 'n kollektiewe en weldeurdagte teologiese besluit te 

kom. 

Daar is reeds vroeer verwys na die stemme wat in die geskiedenis teen die 

apartheidsidee opgegaan het. Dr Ben Marais was een van hulle, hy het sy eie 

verklaring in die Sinode gedoen. Volgens Marais bied die Bybel geen vaste 

voorskrif vir die ordening van die samelewing nie. Met die aanvaarding van die 

verslag van Groenewald het die NG Kerk die apartheidsbeleid van die nuwe 

regering teologies gelegitimeer (Pieterse, 2000: 15). Die apartheidsteologie het 

deur die jare sy hermeneutiese raamwerk verfyn. Hierdie teologie het in plek 

gebly tot die Algemene Sinode in 1986, toe die apartheidsisteem sy klimaks in 

die "securtiy state of State President PW Botha" bereik het (Loubser,1998:9). 

Op hierdie stadium was daar 'n ongemak van die kant van die kerk weens druk 

van buite en van binne en 'n groeiende teenkanting teen die kerk se 

betrokkenheid by die sisteem. 

2.2.2.6 Kerk en Samelewing 

Soos reeds genoem, die waterskeiding in die kerk se ondersteuning van die 

apartheidsideologie vind plaas met die verskyning van die dokument Kerk en 

Samelewing. Die dokument was op baie punte dubbelsinnig en omslagtig 

(Jonker, 1998: 188) maar het die strekking gehad dat die NG Kerk wou 

wegbeweeg van die eertydse ondersteuning en regverdiging van apartheid. In 

hierdie dokument verklaar die NG Kerk dat sy daarvan oortuig is dat apartheid 'n 

politieke en sosiale sisteem is waarby die menswaardigheid van mense geskend 

is en waarby die een politieke groep deur 'n ander onderdruk is. Die kerk bely 

ook dat die ideologie nie in lyn is met die Christelike etiek nie omdat dit die wese 

van naasteliefde en regverdigheid aantas. 
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In die dokument word dit verder gestel dat die Bybel nie 'n bloudruk verskaf vir 

enige politieke agenda nie. Hierdie verklaring het aanleiding gegee tot 'n 

skeuring in die NG Kerk na die besluit van die Algemene Sinode in 1986 teen 

apartheid. Die Afrikaanse Protestante Kerk het in hierdie tyd tot stand gekom, 

bestaande uit 'n relatiewe klein groepie "andersdenkendes" wat van die NG Kerk 

weg gebreek het. Die raamwerk waarmee die Skrif vroeer verstaan is, was nou 

iets van die verlede. Diversiteit is nou nie meer as 'n Skriftuurlike beginsel 

beskou nie. Diversiteit word nou nie meer met skeiding verwar nie. Artikel 283 

stel dit duidelik dat die kerk gefouteer het deur toe te laat dat gedwonge 

afsonderlikheid en skeiding van volke in sy kring selfs as 'n Bybelse eis gesien is. 

Daarop volg die belydenis dat die NG Kerk horn al baie vroeer duidelik van die 

standpunt moes gedistansieer het, en erken en bely sy versuim (Jonker, 

1998: 197). Met Kerk en Samelewing het die NG Kerk in werklikheid haar 

"apartheidsbybel" toegemaak. 

2.2.2.7 Die Liggaam van Christus metafoor 

Die sisteem en ideologie van gedwonge segregasie wat deur die regering gevolg 

en deur die Kerk ondersteun was, moet aan die hand van die filosofiese en 

religieuse wortels van die Afrikaner verstaan word. Dit is belangrik om eers te 

besin oor wat die funksies van die kerk behoort te wees voordat daar krities 

gereflekteer kan word oor die rol van die kerk vanaf 1950. Henau beskou die 

wesenlike funksies van die kerk as kerugma, koinonia en diakonia wat korreleer 

met Bohren se beskouing dat die kerk se funksies getuienis, gemeenskap en 

diens is (Pieterse, 1991:66 -67). 

Die kerk is niks anders as die voortsetting van die bediening van Jesus Christus 

nie. In hierdie opsig pas die metafoor wat Paulus vir die kerk gebruik, naamlik 

die Liggaam van Christus, die beste. 'n Metafoor bepaal in 'n groot mate 'n mens 

se denke en optrede (Lakoff & Johnson, 1980). As die Liggaam van Christus 

word Sy Messiaanse werk voortgesit, Hy self is die primere bewaarder van elke 
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diakonia wat deur lede in die Liggaam gelewer word. Jesus Christus was self 

Dienskneg by Uitnemendheid gewees, en in Hom is alle Christelike dienswerk 

gesetel. Hierdie Christelike dienswerk noem Theron (1991:169) ook kerklike 

dienswerk. Die kerk moet dan net soos Christus se voorbeeld dien en nie 

gedien word nie. Hierdie karakteristieke eienskap behoort kenmerkend te wees 

van die kerk as institusie, van die gemeente as lede van die Liggaam van 

Christus en van elke Christen gelowige wat die dienswerk van die Messias 

voortsit. In die ASK (2000:58) word hierdie beskouing as volg verwoord: 

"Christus stel aan ons die uitnemende voorbeeld van 'n dienskneg wat nie aan 

Homself gedink het nie, maar aan ander. As die Ned Geref Kerk in die verlede in 

die versoeking was om aan homself as 'n groot en "magtige" kerk te dink, het 

die situasie nou sodanig verander dat die kerk amper vanselfsprekend anders oor 

homself dink. Die dienskneggestalte pas nou die beste - en dit is op stuk van 

sake wat Christus van sy kerk vra". 

Dit is ook die boodskap wat die NG Kerk by monde van ds Freek Swanepoel in sy 

voordrag aan die WVK in Oos-Londen gelewer het: "In hierdie veranderende tye 

wil die NGK anders oor homself dink en sy rol speel in die dienskneggesta!te (my 

kursief), na die voorbeeld van ons Here. Ons wil meer as ooit tevore strewe om 

die gebod van naasteliefde teenoor alle mense na te kom ... dat ons erns wil maak 

om ( ander) se pyn en nood raak te sien en om mee te werk aan die genesing 

van die gemeenskap en die oplossing van probleme" (ASK, 2000: 59-60). 

Alhoewel Swanepoel dit duidelik gestel het dat hy nie namens die hele NG Kerk 

praat nie - omdat daar in kerke altyd twee groepe van mense is, glo hy dat hy 

die gevoel van die meerderheid weergee. Die meerderheid NG Kerk lidmate is 

volgens horn positief teenoor versoening ingestel. 

Ek wil kortliks verwys na die rol van die kerk vanaf die apartheidsera. Die kerk 

het volgens Kerk en Samelewing tot die insig gekom dat sy nie politieke modelle 

aan die owerheid mag voorskryf nie. Die kerk se profetiese funksie was daarop 

ingestel om die bestaande en voorgestelde politieke model aan die hand van 
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"Bybelse beginsels" te toets. Hierdie beskouing het verrykende gevolge vir die 

kerk gehad. Met Calvinistiese erns het die kerk gepoog om die Skrif te laat praat 

oor alle lewensverhoudinge en lewensverbande. Dit het aanleiding gegee tot die 

aanvaarding van slegs een politieke model as "die Godgewilde model vir die 

land" (ASK, 2000:56). Die kerk is ook nie altyd toegelaat om haar profetiese 

taak buite die kerklike terrein te laat geld nie, die volgende uitspraak is 

byvoorbeeld deur PW Botha gemaak: "In die uitvoering van hul profetiese taak 

buite die kerklike terrein moet die kerke ook sekere beperkings erken. Oor die 

eeue het kerke vele uitsprake buite die enge veld van die teologie 

gedoen ... omdat teoloe nie oor die voile omvang van kennis en wysheid oor alle 

terreine beskik nie, moet daar gewaak word teen uitsprake oor onderwerpe 

waaroor teoloe nie oor voldoende kennis beskik nie" (Scholtz 1988: 103). Hierdie 

opmerking klink weereens tipies "Kuyperiaans". 

2.2.2.8 Samevattende opmerkings 

Opsommendergewys wil ek die sinode van die NG Kerk van 1951 se besluite wat 

hul ten opsigte van "skriftuurlike gronde van rasse apartheid" gemaak het, 

weergee (Du Toit 1961: 7-8): 

• Dat daar onder "rasse-apartheid" verstaan word die beginsel van 

afsonderlike, eiesoortige ontwikkeling van rasse en volkere. Dat "nie-blanke" 

rasse op politieke, ekonomiese, maatskaplike en kerklike terrein selfstandig 

kan ontwikkel en hul eie identiteit behou. 

• Dat die Bybel leer dat God die menslike geslag verdeel het, as gevolg van die 

sonde, in rasse en volkere en tale. 

• God het die bestaan van aparte volkere nie alleen gewil nie, maar ook 

bestendig. 
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• "Hoewel die H.E. Sinode geen volksgroep ooit in minderwaardigheid wil hou 

nie, is dit tog waar dat die Woord van God geensins gelykstelling eis ... (die 

sinode aanvaar hierdie stelling as basis) vir verdere besinning en uitbouing in 

die toekoms" (Du Tait 1961:8). 

Dit is baie duidelik dat die NG Kerk in 'n sekere sin die "toon aangegee het met 

die vestiging van die apartheidsidee" (ASK 2000: 57). Die bedoelings vir die 

ondersteuning van die Kerk vir die beginsel van afsonderlike ontwikkeling en die 

regverdiging daarvan deur middel van die Skrif is debatteerbaar. Volgens die 

verslag van die Algemene Sinodale Kommissie oor die Kerk se "reis met 

apartheid" in BylaeA2-1 (ASK 2000:56-57) was die bedoelings "goed" gewees 

omdat dit " ... 'n praktiese oplossing vir 'n komplekse situasie ... " was. Die 

beginsel van afsonderlike ontwikkeling het mettertyd ontwikkel in 'n 

apartheidsideologie wat ten spyte van baie teenkanting van veral swartmense 

wat nadelig daardeur geraak sou word, deur 'n minderheid van ongeveer 10 % 

van die totale bevolking (Loubser 1998: 2), deurgevoer is. Ten spyte van die 

onreg van gedwonge skeiding en die vele uitvloeisels van die apartheidspolitiek , 

byvoorbeeld die wet op gemengde huwelike, is die beleid met erns toegepas. 

Die Verbod op Gemengde Huwelike en die Ontugwet het geslagtelike 

gemeenskap tussen blankes en nie-blankes verbied, dit was niks anders as 

uitgesproke diskriminasie nie. Jonker (1996: 168) redeneer dat ontug in alle 

omstandighede sonde is, vanwee die aard van hierdie sonde is dit egter vir die 

staat prakties onmoontlik om alle mense wat daaraan skuldig is, te vervolg. 

Om te vra dat die staat dit spesifiek in die geval van ontug oor die kleurgrens 

moet doen, openbaar 'n rassistiese en ideologiese karakter. Lede van die NG 

Kerk was ook lede van die Nasionale Party. Die vestiging van die apartheidsidee 

in die kerk lei mettertyd tot die ontwikkeling van die apartheidsideologie in die 

Nasionale Party (ASK 2000:57). Ongelukkig kon die kerk nie altyd 'n kritiese 

afstand ten opsigte van die owerheid handhaaf nie. Die klem in die NG Kerk het 

deur die apartheidsjare geval op die wel en wee van die lidmaat, die bevordering 
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van die heil van die Afrikaners is dus gedien. In hierdie tyd het die stemme buite 

die Gereformeerde familie teen apartheid opgegaan en het profetiese predikers 

soos Desmond Tutu aan die slagoffers van apartheid hoop en troos verkondig. 

In hierdie hoofstuk is reeds daarop gewys hoe die sentiment van die regering 

deur baie prominente leiers binne die geledere van die NG Kerk bevorder en 

gekoester is. Baie van hierdie geestelike leiers het wetend en onwetend lustig 

meegewerk aan die politieke doelwitte wat die regering nagestreef het. 

Terselfdertyd sou mens kon se dat daar 'n verwaarlosing was van 'n 

daadwerklike paging om die balans te handhaaf, nog anders gestel, die klem is 

grotendeels op die handhawing van die belange van die Afrikaner (as lidmaat) 

geplaas. Hierdie geskiedenis moet dus teen die agtergrond van die opkomende 

Afrikaner nasionalisme beskou word. Die belange van "die NG lidmaat" is b6 die 

belange van ander mense gestel. Die Kerk se gesteldheid op die opheffing van 

die Afrikaner het tot gevolg gehad dat dit aktief deelgeneem het aan inisiatiewe 

random die ideaal om Afrikaner nasionalisme te bevorder en sodoende die 

voortbestaan van die Afrikaner te bevestig. Die Kerk se interpretasie van die 

Skrif en die feit dat die Kerk nie altyd die Woord van die Here "reg gehoor" het 

nie (ASK, 2000:58) het 'n alliansie tussen kerk en staat bewerk. 

In die beleidsverklaring van die verslag van die ad-hoc kommissie van die Raad 

van Kerke in 1956 (Handelinge van die Raad van Kerke 1957 en Handelinge van 

die Transvaalse sinode 1957), motiveer die NG Kerk die rigting wat hy ingeslaan 

het as volg: "As grondliggende norm geld hier dat ons die Here onse God moet 

liefhe met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, en ons naaste soos 

onsself (Matt.22:37-39). Dit bring mee dat ons niks uit selfsug of ydele eer sal 

doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoer ag as homself, en dat ons 

in die beoefening van onkreukbare geregtigheid aan almal sal gee wat hulle 

toekom" (Du Toit, 1961: 17). 
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In retrospeksie wonder mens wat die invloed van die NG Kerk op die politieke 

denke was, in watter mate sou die kerk daarin kon slaag om die bogenoemde 

norm af te dwing? Waar was die Kerk se stem toe die owerheid lynreg teen 

hulle norme opgetree het, toe reg en geregtigheid gedwarsboom is en aan almal 

behalwe 'n sekere ras gegee is "wat hulle toekom"? Terselfdertyd sou mens kon 

vra of en in watter mate die Nasionale Party die Kerk en ander strukture gebruik 

het om mense te kontamineer met hul party politieke denke? Dit is wel duidelik 

uit bogenoemde bespreking dat die sentimente van die Nasionale Party deur die 

kerk ondersteun is. Ten opsigte van teregwysing op die onreg wat in die verlede 

gepleeg is, vra die Kerk vandag om verskoning en bely die Kerk dat haar stem 

van protes dikwels te sag was (ASK, 2000: 58). Terselfdertyd onderneem die 

Kerk dat sy haar profetiese stem helderder as in die verlede sal laat hoar, en dat 

sy nie meer sal toelaat dat politieke leiers horn op die sleeptou sal neem nie. In 

werklikheid kan die kerk nie meer "op sleeptou geneem word" nie omdat die kerk 

in die nuwe bedeling in status gelyk met ander organisasies het en nie meer oor 

die politieke invloed beskik nie. Die ASK (2000:57) maak verskoning oor die feit 

dat die NG Kerk in die afgelope dekades nie daarin geslaag het om altyd goeie 

leiding ten opsigte van samelewingsake in vergaderings en aan lede gegee is nie. 

Terselfdertyd word beklemtoon dat daar ook gevalle was waar kerklike leiding 

ongelukkig ook nie altyd gevolg is nie. 

Die Kerk kan ook getuig van daadwerklike pogings om apartheid te verwerp. 

Ongelukkig het hierdie Damaskusgebeure baie laat in die geskiedenis 

plaasgevind. In 1986 erken die kerk dat sy ernstig gefouteer het met die 

Bybelse fundering van gedwonge afsonderlikheid en skeiding van volke. In 1990 

is hierdie besluit met die kerk se belydenis dat die kerk haarself al baie vroeer 

moes gedistansieer het van die apartheidsideologie. Professor Willie Jonker se 

Rustenburgverklaring van skuld en persoonlike verantwoordelikheid vir politieke, 

sosiale, ekonomiese en strukturele onregte in die land verdien ook vermelding. 
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Die GCOWE-konsultasie wat in Pretoria plaasgevind het was sekerlik die mees 

aangrypende aksie wat geloods is. Tydens hierdie wereldwye konferensie wat 

deur sowat 180 leraars en lidmate van die NG Kerk bygewoon is, het die 

konferensiegangers belydenis gedoen oor die verkeerde gesindhede en dade van 

die verlede en is 'n ekumeniese besluit geneem om doelgerig te werk vir 

verlossing, eenheid en geregtigheid (ASK, 2000: 62). Die Algemene Sinode van 

1994 het finaal van die verlede afskeid geneem. Aan prominente figure in die 

apartheidsera soos oud president Nelson Mandela, Ben Marais en Beyers Naude 

is verskonings aangebied. Vir die kerk het 'n nuwe dimensie voorgele, 'n tyd vir 

transformasie. Die navorser is oortuig daarvan dat hierdie transformasie 

eerstens in die harte van die lidmate van die kerk moet plaasvind, dan sal die 

Liggaam van Christus kan meewerk om sosiale transformasie te laat geskied. 

2.2.3 Premoderne denke versus 'n postmoderne tydgees 

Dit is die mening van die navorser dat, deur 'n postmodernistiese lens gesien, die 

kerk en die Afrikaner se aandeel aan die skep van 'n apartheidsteologie en 

ideologie deur die sosiale konstruksieteorie verklaar kan word. Volgens die 

sosiale konstruktivisme, en getrou aan 'n postmoderne filososfie, is realiteit nie 

"objektief" nie maar word dit verskillend deur verskillende mense gekonstrueer 

" ... largely through social interactions, according to cultural biases and historical 

conditions. In psychology, it forms part of social learning theory, which 

emphasizes the role of our interaction with others" (Rohmann, 2000:363). 

Die term "konstruktivisme" dui in die epistemologie op die teorie wat kennis 

beskou as iets wat geproduseer word, kennis is dus nie iets wat verwerf word 

nie. "The objects in an area of inquiry are not there to be discovered, but are 

invented or constructed " (Mautner, 2000: 110). Sosiale konstruktivisme het sy 

ontstaan te danke aan die denke van die Russiese sielkundige Lev Vygotsky wat 

die leerproses nie beskou het as 'n passiewe aanvaarding van voorafbestaande 

realiteit nie, maar as 'n proses van skepping waarin die kind ervaring struktureer 
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deur middel van wisselwerking met sy sosiale omgewing (Rohmann 2001: 364). 

Vanuit 'n konstruktivistiese beskouing word ons verstaan van die wereld nie 

gesien as 'n interpretasie van wat is nie, maar 'n opsomming van houdinge wat 

deur middel van sosiale afwisseling binne 'n historiese konteks plaasvind. 

Waarheid en betekenis word as kultureel bepalende konstruksies gesien, en nie 

as absolutes nie. 'n Individu se lewensbeskouing word deur die gemeenskap 

gevorm. 

Die sosiale konstruksieteorie beskou demokrasie en pluralisme superieur bo 

ander vorme van politieke organisasie, omdat 'n ope-gemeenskap beter toegerus 

is om tred te hou met 'n onsekere en wisselvallige wereld as wat minder 

buigbare stelsels dit kan doen omdat hulle in ideologiee veranker is. Die 

werklikheid soos wat dit op 'n gegewe tyd kollektief ervaar is, het 'n 

hermeneutiek van apartheid tot gevolg gehad. Dit is ook ondersteun deur 

wortelmetafore wat mense se denke en handelinge grootliks be"lnvloed het. Wat 

egter baie duidelik gestel moet word is dat hierdie stelling nie apartheid wil goed 

praat nie. Anders gestel, as die sosiale konstruksieteorie hier toegepas word, is 

dit nie om apartheid te legitimeer nie. Die grootste aanklag is dat daar nie met 

verantwoordelikheid deur die kerk en die staat in die jare van apartheid opgetree 

is nie. God se stem is beslis nie "duidelik" deur die kerk gehoor nie. 

Volgens die sosiale konstruksieteorie word betekenis tussen mense gekonstrueer. 

Die "locus" van kennis bestaan binne die gemeenskap van persone (MUiier 

1986:81). Die "sosiale konstruksiemodel" ontwikkel vanuit die sosiale sielkunde. 

Gergen (Hoffman 1990:3) word as 'n groot eksponent van die konstruksieteorie 

beskou. Volgens Gergen (1991: 87-90) is "wie" ons is 'n sosiale gebeurtenis. 

Kennis is volgens die sosiale konstruksie 'n sosiale fenomeen, persepsie ontstaan 

deur taal (Hoffman, 1990:3). Die apartheidsteologie wil ek as 'n sosiale konstruk 

beskou, so ook die apartheidsideologie. Binne die Afrikaner se eie leefwereld het 

die teologie die ideologie gelegitimeer. Die "waarheid" wat in die "Afrikaner 

narratief" geskep is, kan as 'n konsensuele skepping beskou word. Dit was 'n 
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persepsie wat kollektief deur die Afrikaner gemeenskap in die algemeen bepaal 

is. 

Soos reeds genoem is, wanneer ons die sosiale konstruksieteorie wil gebruik om 

apartheid te legitimeer, word dit ten sterkste afgekeur. In sy ekstreme vorm 

beskou die postmodernisme alles as relatief. Die uitgangspunt van hierdie studie 

is dat alles beslis nie as relatief beskou kan word nie (Swanepoel, 2001:19). 

Morele en etiese kodes bestaan wat op hulle beurt self niks anders as sosiale 

manifestasies is nie (Gergen, 1991:168). Die mens het dus nog steeds 'n sosiale 

verantwoordelikheid. Alie handelinge kan dus nie as "reg" beskou word nie, dit 

moet ondersoek word of dit voldoen aan wat ek wil noem die "konsensuele" 

vereistes van sosiale verantwoordelikheid. Alhoewel 'n postmodernistiese 

benadering in hierdie studie gevolg word, word daar versigtig gewaak teen wat 

ek wil noe "absolute relativisme". Sosiale verantwoordelikheid is maar een faktor 

wat verhoed dat alles wat die mens konstrueer geoorloof word. In die 

apartheidsera het staat en kerk mekaar gekomplementeer deur te sorg dat die 

staatkundige politieke bestel en geloofstradisie die lewe van duisende mense 

kondisioneer volgens 'n "fundamentalistiese resep van absolute waarhede" (Du 

Toit, 2000:57). Wie horn teen hierdie "waarhede" sou verset sou die etiket 

ontvang van 'n volksvreemde en verloenaar van die kerklike dogma. 

Dieselfde kan van die kerk en haar belydenisskrifte gese word. Een van die 

aanklagte teen die neo-Calviniste is juis dat hulle meer ag geslaan het op die 

belydenisskrifte en wat die "kerkvaders" en buitelandse teoloe gese het. Oor die 

houding van die kerk teenoor die belydenisse van die reformatoriese tradisie stel 

Coetzee (1943:72) dit s6: Die persoon wat " ... in verband van die kerk optree ... is 

secundario verbind aan die belydenis van die kerk met wie hy 'n vrywillige 

kontrak aangegaan het. .. om nie iets te leer wat stry met die belydenis van die 

kerk nie". Die kerk het dus in p/aas van 'n belvdende kerk 'n belvdenis kerk 

geword. Wat in die belydenisskrifte staan het die predikant horn kontraktueel 
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verbind, en in die proses is die profetiese stem met skrikwekkende gevolge 

gedemp. 

'n Wending en 'n nuwe era vir die kerk in Suid-Afrika breek aan toe Oud

president Nelson Mandela in 1990 vrygelaat is en revolusionere organisasies 

ontban is. Die outoritere greep van die staat en die kerk is finaal deur 'n nuwe 

gees van pragmatisme en realisme verbreek. Die nuwe grondwet maak 

voorsiening vir die reg van die individu. Vir die swart bevolking is die nuwe 

bestel 'n verbetering op die vorige. Hulle kan ook nou deel in die voorregte van 

die welvaart van die land, in 'n sekere sin het hul bevryding ervaar. Op hierdie 

stadium vind daar in Suid-Afrika 'n gekompliseerde vermenging van premoderne, 

moderne en postmoderne lewens- en wereldbeskouings plaas. Suid Afrika word 

nie meer deur Europees georienteerde blankes bestuur nie maar staan grootliks 

in beheer van mense wat 'n premoderne denkstruktuur volg, vanwee hul afkoms 

as mense van Afrika of die Ooste. Ten spyte van die ongekende tegnologiese 

vooruitgang wat in Suid-Afrika tans gemaak word, is die land besig om geleidelik 

in 'n Derdewereldstaat te verander. 

Die sekerheid en stabiliteit wat die premoderne en die modernisme gebring het, 

is tans aan die verdwyn. Dit lei weer tot 'n gevoel van onsekerheid onder 

blankes in die land. Deur middel van die gesofistikeerde tegnologie wat die 

wetenskap ons bring, is ons onherroeplik alreeds deel van die postmoderne tyd. 

Ek wil in hierdie verband met Du Tait (2000:59) saamstem, "ons (is) in die 

onstabiele revolusionere fase van die paradigmateorie van Thomas Kuhn. 

Hierdie paradigmaskuif sal uiteindelik weer tot 'n nuwe fase van stabiliteit lei. .. ", 

hierdie dimensie van stabiliteit sal anders daarna uitsien, dit sal 'n dimensie met 

'n nuwe struktuur van denke wees. 

In die nuwe "postmodernistiese" Suid Afrika sal ons moet rekening hou met die 

vooruitgang wat die wetenskap gebring het. In hermeneutiek sal ons 

byvoorbeeld moet kennis neem van die ontwikkeling van dissiplines soos die 
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historiografie en die letterkunde. Vroeer is alreeds verwys na die korpus van 

wetenskaplike kennis wat in hierdie werk gebruik word, die metafoor kan 

byvoorbeeld nie sonder die kennis van die taalwetenskap en filosofie bestudeer 

word nie. Ons m6et ten opsigte van die hermeneutiek gebruik maak van die 

winste van die taalwetenskap en die letterkunde. Daarom word die Bybel in 

hierdie studie as "premoderne bundel geskrifte" beskou en as 'n betrokke genre 

wat aan die reels van die letterkunde onderwerp moet word. Later in hierdie 

werk word meer aandag aan die hermeneutiek gegee en hierdie saak meer 

deeglik bespreek. 

2.3 SAMEVATTING 

In die laat vyftigs het stemme sterk teen apartheid opgegaan, volgens Keet 

(1957:3) " ... is die eerste vereiste dat ons kleurvooroordeel as iets onredeliks 

erken, want dan moet ons dit ook as oneties en immoreel veroordeel; en al 

manier om daarvan ontslae te raak is om tot inkeer te kom en ons hele houding 

teenoor die gekleurde rasse te verander' (my kursief). Hierdie profetiese 

woorde van Keet wys op die belangrikheid van 'n verandering van gesindhede 

wat in die harte van mense moet plaasvind, mense moet tot inkeer kom. Dit vra 

na transformasie wat moet plaasvind. Alreeds in die middel vyftigs maak Keet 

die opmerking dat die oplossing nie net in 'n subjektiewe inkeer gesoek moet 

word nie, maar wel in die "objektiewe hantering" van die slagoffers van 

apartheid. Ek wil dit nog anders stel, die Christelike etiek vra nie dat ons die 

slagoffers van apartheid as voorwerpe van bejammering moet beskou nie, dit 

vereis eerder die handelinge van die barmhartige Samaritaan. Of om soos Jesus 

voetewassers te word. Keet was een van 'n handjievol vroee stemme wat 

openlik teen die etiek van apartheid opgegaan het en vir transformasie van die 

lidmaat en die kerk gepleit het. Die aandeel van teoloe soos Ben Marais, Willie 

Jonker, Beyers Naude en B.B Keet verdien ook vermelding. 
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Die rassisme-konferensie wat in September 2000 in Johannesburg gehou was, 

wys daarop dat rassisme nasionaal maar oak internasionaal nag lewendig is. 

Onder baie lidmate van die kerk is daar nag steeds lede wat 'n onchristelike 

meerderwaardige houding teenoor hul medemens koester (Anon b, 2000:7). Die 

NG Kerk het verskeie kere die "sondigheid" van rassisme bely en kan 'n groat 

bydrae lewer tot die versoeningsproses tussen rasse in die land. 'n Appel word 

op die kerk gemaak om in hierdie tyd diegene wat minder het en minder 

bevoorreg is, met raad en daad by te staan. Dit impliseer nie 'n verdeling van 

rykdom van die bevooroordeeldes van die verlede nie, omdat dit tot 'n verdere 

verdeling van armoede aanleiding sal gee. Versoening wat met dade gepaard 

gaan, is van kardinale belang. Hier word bedoel 'n grater offervaardigheid onder 

lidmate om handelend 'n bydrae te lewer om mense wat in nood verkeer te help. 

Transformasie van gesindhede gaan versoeningsdade vooraf, slegs wanneer daar 

by mense 'n gesindheidsverandering plaasgevind het, sal daad.iverklike 

versoening 'n werklikheid word. 

Volgens die verslag van die Algemene Sinodale Kommissie oar die kerk se "op 

reis wees met apartheid", word dit duidelik gestel dat die kerk wil leer uit die 

foute wat in die verlede gemaak is. Die kerk bely: " ... we did not always 

understand His Word correctly ... often we did not what He asked of us" (GSC 

1997:4). Die kerk bely oak haar sonde teenoor haar naaste met die wete dat 

Jesus dan oak die kerk se sonde sal vergewe. Dit dwing die kerk tot introspeksie 

en dien as 'n waarskuwing vir die toekoms. Apartheidsteologie is 'n voorbeeld 

van wat nie met teologie mag gebeur nie. Die pad wat apartheidsteologie 

geloop het, dwing alle hoofstroom kerke om hul eie teologie en politieke etiek te 

ondersoek. Apartheidsteologie het oak daarin geslaag om die weg vir 

bevrydingsteologie en 'n sekulere staat gebaan. Bevrydingsteologie in die Suid

Afrikaanse konteks is oak Swart teologie (Boshoff, 1980) en Politieke teologie 

(Smith, 1987) genoem. Die Bevrydingsteologie was 'n reaksie teen die 

onregverdigheid van die apartheidstelsel. Die swart Christen het in die 

apartheidsera gevra na die betekenis van Christenwees. Wat sou dit beteken om 
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in Christus te glo as jy swart is en in 'n wereld lewe wat deur wit (Christen-) 

rassiste beheer word? Die Bevrydingsteologie het daarom doelgerig meegewerk 

aan "die aankondiging van die dood van veelrassigheid" (Boshoff, 1980:106-

107). 

Enige teologie loop die gevaar dat dit oak in 'n kettery kan ontaard. Dit wat met 

apartheidsteologie gebeur het kan oak met bevrydingsteologie gebeur. Van Wyk 

(1991:230) wys tereg daarop dat " ... as dit waar is dat die teologiese regverdiging 

van apartheid 'n teologiese kettery is, is dit dan nie ewe waar dat die teologiese 

regverdiging van 'n rewolusie 66k 'n kettery is nie?". Volgens Loubser (1998: 11) 

is apartheidsteologie " ... one possibility of deconstructing the message". Net soos 

dosetisme en die lering van Marcion bly die een moontlike mutasie van die 

Bybelse boodskap binne 'n gegewe historiese situasie. Die apartheidsgeskiedenis 

en -teologie beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n etiek van interpretasie. 

Die meerderheid mense in hierdie land kan vanwee die gevolge van apartheid as 

noodlydend beskou word. Deur middel van prediking moet daarom die boodskap 

van troos bedien word en moet die kerk oak vanuit die Skrif gemotiveer word om 

iets aan die probleme van armoede en versoening te doen. Die maatskaplike 

probleme van die land is 'n bedreiging vir almal wat daarin woon. In hoofstuk 

een is reeds verwys na die inisiatief van die NG Kerk rakende die nood waarin die 

land verkeer. In die opsomming van die verslag van die ad hoc-kommissie oar 

versoening, armoede en morele herstel (VAM, 2001b), word die NG kerk 

opgeroep om betrokke te raak by die huidige probleme van die land : "In 'n tyd 

waarin baie van ans lidmate nag besig is om hulle voete te vind in die nuwe 

situasie en talle vrae het oar hulle eie rol en toekoms, glo ans dat betekenisvolle 

en daadwerklike betrokkenheid van die NG Kerk by hierdie drie sake "'n deur van 

hoop" kan wees vir baie van ans lidmate. Dit is so dat nuwe hoop nie altyd aan 

ans gegee word terwyl ans passief wag daarvoor nie; soms ontvang ans dit juis 

wanneer ans Christus en sy Gees in gehoorsaamheid navolg met klein dade van 

liefde en ontferming" (VAM, 2001b: 4-5). 
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Hierdie studie wil ondersoek instel na die aanwending van die metafoor in 

prediking binne die konteks van 'n noodlydende Suid Afrika, om profeties 'n 

boodskap van hoop en bevryding te verkondig, maar ook om mense te aktiveer 

om daadwerklik voetewassers te word. Een van die grootste uitdagings sal wees 

om versoening en broederskap te verkondig en dit uit te leef. Aan die einde van 

hoofstuk 5 word in hierdie verband 'n voorbeeld preek geplaas na aanleiding van 

die sinode se oproep dat die kerk op versoening, armoede en morele herstel 

moet preek. Die klem moet meer op handelinge geplaas word, die kerk moet nie 

net versoening verkondig nie, maar hy moet ook aktief voetewasser wees en die 

neerbuigende liefde van God dien. 

'n Profetiese woord moet dus nie net aan arm swartmense bedien word nie, 

maar ook aan noodlydende blankes wat vanwee die nuwe politieke situasie en 

die gevolglike regstellende inisiatiewe werkskaarste ervaar en in die proses 

verarm het. Hulle is mense wat soms sonder "hoop" gelaat is. Die kerk bevind 

haar midde in 'n transformasietyd. Die kerk moet in hierdie transformasietyd die 

liefde van Christus te verkondig. Die kerk moet daarom haar wend tot profetiese 

prediking, na genade verkondiging, verkondiging van hoop, verlossing en 

versoening. 
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HOOFSTUK3 

DIE METAFOOR IN PREDIKING 

''Metaforiese spreke is ontdekkende spreke en die waarheid wat deur die 

metafoor verwoord word, is noodwendig 'n nuwe insig" (Van Niekerk, 1985:515). 

3.1 INLEIDING 

Binne hierdie hoofstuk word die waarde van die metafoor vir profetiese en 

transformerende preek ondersoek. In die vorige hoofstuk is verwys na die 

dringende behoefte van die kerk om 'n profetiese boodskap te verkondig. Die 

kerk moet 'n boodskap van God se genade, van hoop, bevryding en versoening 

verkondig. Die kerk moet ook weer 'n ware dienskneg gestalte aanneem en 'n 

daadwerklike bydrae lewer deur in te skakel by "sekulere" inisiatiewe om die 

nood van armes te verlig. 

In hierdie hoofstuk wil ek die wese en die waarde van die metafoor met die oog 

op die aanwending daarvan in prediking ondersoek as 'n belangrike 

taalinstrument om transformasie te bewerkstellig. Die navorser gee in hierdie 

hoofstuk "versigte" tree op die terrein van die taalkunde in 'n paging om iets oor 

die metafoor te verstaan sodat dit in prediking met trefkrag toegepas kan word. 

Hierdie hoofstuk wil dus nie ten opsigte van die taalfilosofie of enige 

taaldissipline 'n bydrae lewer nie, maar eerder deur 'n prakties teologiese bril die 

vergrootglas op sekere aspekte van die metafoor te plaas. Die ontdekkings wat 

in hierdie hoofstuk gemaak word, sal die raamwerk van sentimente vorm wat in 

vir hoofstuk vier gebruik word. 

Waarom word die metafoor in prediking ondersoek? 'n Antwoord hierop kan 

wees dat die metafoor 'n integrale deel van mense se bestaan vorm. Ons dink, 

praat en handel "metafories". Wat die teologie aanbetref, kan ons nie anders as 

om metafories oor God praat nie (Van der Merwe, 1984). Lakoff en Johnson 
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(1980) noem daarom heel gepas die titel van hul baanbrekerswerk "metaphors 

we live by". Die metafoor is deel van mense se denke en handeling. Die mens 

is in 'n narratiewe bestaan ingebed, wat klem op die metaforiese en die poetiese 

plaas (Pieterse, 1993b: 16, Verster,1995: 134-136). 

Daar is soveel uiteenlopende uitsprake oor die metafoor dat dit moeilik is om 'n 

enkele uit te sander of om een definisie te formuleer wat al die verskillende 

beskouings daarvan kan omvat. In hierdie hoofstuk word die dialoog wat oor die 

metafoor gevoer word inleidend bespreek. 'n (teologiese) Studie soos hierdie 

kan net nie reg laat geskied aan die metafoor nie, die metafoor is soveel meer is 

as net dit wat hier aangeraak word. Daarom word by 'n paar standpunte 

stilgestaan wat deur die jare en in die kontemporere debat oor die metafoor 

gevoer word. Die metaforiese standpunt wat in hierdie werk gehuldig word, 

ondersteun die beskouings en hermeneutiek van die taalfilosoof Paul Ricoeur. 

Die term "metafoor" word vanaf 'n Griekse woord afgelei wat met "oordrag" 

vergelyk kan word (Furman, 1995:3). Reierson (1988:64) verwys byvoorbeeld in 

hierdie verband na Sharon Neufer Emswiler : "The word metaphor literally means 

to carry over. The dictionary defines it as a figure of speech in which one thing 

is linked to another, different thing by being spoken of as if it were that other". 

Die vele uitsprake oor die rol en 'n definisie van die metafoor, beklemtoon 'n 

simplistiese omgang met 'n baie komplekse saak. Ruiz (1995: 1) se beskouing 

oor die metafoor sluit byvoorbeeld by die van die antieke retorici aan. In Ruiz se 

metafoorbeskouing word die metafoor as 'n beeldspraak gesien wat 'n 

vergelyking tussen twee objekte tref wat nie aan mekaar verwant is nie en wat 

die woorde "soos" en "as" vermy. Dit bly 'n moeilike taak om die metafoor te 

definieer, gewoonlik word een of meer sake baie simplisties in 'n definisie 

beklemtoon sander om werklik deur te dring tot die wese van die metafoor. 

Deur die eeue heen is verskeie pogings aangewend om die metafoor te beskryf. 
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Denke oor die metafoor gaan so ver terug as die tyd van Aristoteles. 

Eenvormige denke oor die metafoor bestaan selfs vandag nog nie. Deur die 

eeue heen is daar verskillende en soms uiteenlopende standpunte wat oor 

metafoorteorie hand el. Die retorici beskou byvoorbeeld die metafoor as 

"prakties" vir die redenaarskuns. Vir hulle is die metafoor maar niks anders as 

stilistiese verbloemings nie. Hierdie is 'n "tipiese" Aristoteliaanse beskouing 

(Verster, 1975: 16). Isocartes beklemtoon byvoorbeeld die metafoor se stilistiese 

moontlikhede (Viljoen, 1989:4). McFague (1975:4-5) beskryf die metafoor as 'n 

manier van weet - 'n woord wat gebruik word in 'n ongewone konteks om ons 

nuwe insigte te gee. 

" 'n Goeie metafoor oorreed ons om na ons gewone wereld te kyk op 'n ongewone j -

manier. Dit is hierdie karakteristieke van die metafoor wat dit 'n kragtige { 

kommunikasie instrument in prediking maak. Die metafoor slaag daarin om 'n 4 

appel op die hoarder se hart te maak, om "anders" te kyk na 'n saak en daardeur 

self tot ander insigte te kom, dit wil se om verandering te ervaar. Vroeer is 

reeds daarop gewys dat die kerk, wat haar in 'n post-apartheid era bevind, 

introspeksie gehou het, en bevind het dat die pad van transformasie en 

versoening haar van relevansie kan red en haar profetiese roeping die beste kan 

dien. Daarom wil hierdie studie ondersoek instel na die transformasiekrag van 

die metafoor in prediking binne die konteks van die noodlydende. 

Die "oratoriese eienskap" waarop veral die retorici klem gele het, kan in die 

preek met groot vrug gebruik word om effektief te kommunikeer en 

transformasie te bewerkstellig (Brits, 1999: 17). Hierdie is maar een eienskap 

van die metafoor wat met vrug in prediking gebruik kan word. Prediking is 

daarop ingestel om verandering teweeg te bring. Die navorser beskou prediking 

dus as 'n instrument in die transformasieproses. Deur middel van die metafoor 

kan die mens self tot ander insigte kom, kan 'n paradigmaverskuiwing plaasvind 

en kan "ou waarhede" "vars en nuut" gestel word. Nog anders gestel, deur 

middel van die metafoor kan die boodskap vir die hoarder weer "trefkrag" he. 
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Die begrip "transformasie" wat in hierdie studie gebruik word, dui op 'n 

paradigmaskuif. Laasgenoemde is uiters noodsaaklik vir die Liggaam van 

Christus sodat sy haar diakonale rol in 'n hulpbehoewende wereld kan speel. 

Daar is volgens Van Niekerk (1984) en Hamilton (1984) geen direkte toegang tot 

die waarheid nie, die metafoor stel ans wel in staat om die waarheid te onthul 

(Van Niekerk, 1984 & Hamilton, 1984). Ek wil dit nag anders stel, die metafoor 

stel ans in staat om n6g aspekte van dit wat vir 6ns waar is te belig. Vergelyk in 

hierdie verband met wat vroeer in die studie oar postmodernisme gese is. Die 

goddelike en die menslike konteks word deur middel van die metafoor bymekaar 

gebring. In die prediking handel dit oar God, wat nie 'n menslike wese is nie en 

wat ge'lnkarneer het. Die Godheid en die mensheid is saamgevoeg in die Mens 

Jesus Christus (Heyns, 1981:247). Hierdie koms van God na die mens word in 

die evangelies uitgebeeld en van die kansel af verkondig. Hierdie koms van God 

impliseer oak 'n daad van versoening en verlossing deur die kruis. 

Vos (1996) en Pieterse (1985) se studie beklemtoon Deutsch en Norman se 

sogenaamde "filterproses" wat in prediking plaasvind. Gelowiges luister al vir 

jare na preke, dit bring mee dat hulle glo dat wat die prediker aan hulle gaan 

oordra, hulle alreeds weet. Mense hoar oak net dit waarvan hulle oortuig is. 

Deutsch en Norman beweer dat alle inkomende boodskappe gelyktydig deur 'n 

kortikale verwerkingsmeganisme verwerk word. Dit gebeur nag lank voordat 'n 

persoon of 'n hoarder 'n bewuste waarneming gemaak het. In werklikheid vind 

daar 'n vergelyking plaas van die inkomende boodskappe met die hoarder se 

vorige ervaringe of "geheue-inligting". Volgens Pieterse (1985: 184) kan 

hoarders in 'n preeksituasie "afskakel". Om afskakeling teen te werk, word die 

metafoor ingespan om hoarders te laat luister omdat die hoarder gedwing word 

om deur middel van die metafoor aktief, deur middel van kognitiewe prosesse, in 

die luisterproses besig te wees om inligting te verwerk en te ontdek. 
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Hierdie luisterproses is veel meer kompleks as die beskrywing wat byvoorbeeld 

Viljoen (1987:9) aan die metafoor gee. Volgens Viljoen (1987) word die metafoor 

gevorm wanneer een deel van die mens se persepsies en ervaring 

ooreenkomstig 'n ander beskryf word. Soos reeds genoem, die metafoor in //JV 
prediking slaag daarin om "ou" waarhede weer nuut en vars aan hoarders te r 
kommunikeer. McFague (1978:4) stel dit beter, " ... (metaphor is a) word used in 

an unfamiliar context to give us a new insight; a good metaphor moves us to see 

our ordinary world in an extraordinary way". Hierdie hoofstuk wil ondersoek 

instel na die ontwikkeling en werking van die metafoor en hoe die metafoor in 

prediking binne die konteks van noodlydendes prakties toegepas kan word sodat 

hoarders nie "afskakel" as hulle die boodskap hoor nie maar (kognitief) aktief 

deelneem en tot verandering gelei word. In hoofstuk vier word die klem op die 

gebruik van die metafoor in prediking geplaas, in hierdie hoofstuk word die 

terrein van die metafoor verken. 

3.2 "EVOLUSIE" VAN DIE METAFOOR 

Daar is geen sekerheid oor wie presies die eerste was om die fenomeen 

"metafoor" waar te neem en te beskrywe nie (Verster, 1975: 10). Die vroegste 

pogings om die metafoor te definieer moet by die antieke retorici gesoek word. 

3.2.1 Die antieke retorici 

Volgens Aristoteles is die metafoor " ... not a part of thinking but a strategy for 

getting people to listen" (Lischer, 1987: 284). Daar is egter geen bewys dat 

Aristoteles die skepper van die term was nie. Aristoteles was 'n sistematikus wat 

die denke van 'n hele kultuurperiode saamgevat en georden het. Hy het aan 

Plato se "Akademia" sy loopbaan as leermeester in die retorika begin. Plato wou 

bewys dat objektiewe waarheid bestaan. Hy trek te velde teen die digters omdat 

hulle nie "die waarheid" verkondig nie, al wat hulle doen is om kinders en jong 
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mense met valse idees te verwar en hulle van kennis te weerhou (Konemann, 

2000: 10-12). 

Ons kan aanneem dat die denke van die Sofiste soos Thrasymachos van 

Chalkedon en Glaukon van Theos 'n invloed op Aristoteles se beskouings moes 

gehad het (Verster, 1975: 10). Die Sofiste kom tot die slotsom dat nie die 

argument nie maar wel retoriek aangewend moet word om te oortuig ___ ..., 

(Konemann, 2000:8). Die Griekse wetenskap bevind horn om en by die vyfde 

eeu voor Christus, in sy "antropologiese" periode. Binne hierdie tydperk het die 

metafoor waarskynlik ontstaan. Die wysgerige belangstelling in hierdie tyd was 

op praktiese probleme gerig. Teoretiese onderrig was daarom in sy wese 

pragmaties van aard. Verster (1975: 10) beskryf byvoorbeeld hoe die Sofiste 

opleiding verskaf het vir die politieke lewe. In die politiek moet mens kan praat, 

debatteer en oorreed. Die retorika het daarom die vernaamste wetenskap 

geword. Die Sofiste het in hul opleiding gepoog om mense op te lei om hul 

teenstanders tot stilswye te bring. Daarom is daar dus ook 'n moontlikheid dat 

hulle toe alreeds die waarde van die metafoor besef het. Ons vind egter volgens 

Verster (1975) eers by Aristoteles dat die metafoor tot 'n wetenskaplike begrip 

uitgewerk word. 

Die Aristoteliaanse beskouing is deur die eeue deur vele denkers uitgebou maar 

ook deur vele gekritiseer. Paul Ricoeur staan byvoorbeeld baie krities teenoor die 

Aristoteliaanse beskouing naamlik dat metafore slegs 'n herbeskrywing van die 

werklikheid is (Viljoen, 1991:21). In hierdie studie word later meer aandag 

gegee aan Ricoeur se beskouing. Ricoeur se standpunt beklemtoon dat die 

metafoor nie net die realiteit herbeskryf nie maar dat dit in werklikheid nuwe 

betekenis en nuwe werklikheid stig. Liebenberg (1997:59) verwys byvoorbeeld 

na Aristoteles se definisie as 'n "mistasting" wat "noodlottige gevolge" inhou 

omdat die Aristoteliaanse definisie impliseer dat die metafoor 'n woord is wat 

afwyk van letterlike taal. Volgens Liebenberg sou dit dan ook beteken dat die 
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metafoor nie gebruik kan word om betekenisvol oor iets te kan praat nie. Ons 

sou dan met ander woorde nie die metafoor kan gebruik in teologiese taal nie. 

Dit is duidelik dat die vermoe van die metafoor om denke te stimuleer nie in die 

Aristoteliaanse beskouing erkenning geniet nie. Tog noem Du Toit (1984:68) dat 

die metafoor volgens Aristoteles ook gebruik kan word in die afwesigheid van 'n 

ander woord en dit daarom erkenning gee aan kognitiewe moontlikhede. Die 

retorici het besef dat die metafoor 'n oratoriese hulpmiddel is wat nie net oor 'n 

ornamentelewaarde nie maar ook oor oortuigingswaarde beskik. Hulle het 'n 

na"iewe beskouing oor die metafoor gehuldig naamlik dat die metafoor volledig 

verklaar en vertaal kan word. Hierdie beskouing het die metafoor verskraal en 

funksioneel lam gele. Die standpunt wat ek in hierdie werk huldig, verskil in 

hierdie opsig radikaal van die retorici se beskouing. Indien die metafoor volledig 

verklaar kan word sal dit ook beteken dat die metafoor se polisemiese karakter 

verontagsaam word. Wanneer Ricoeur se teorie oor hermeneutiek bespreek 

word sal meer aandag aan hierdie eienskap van die metafoor gegee word. 

Die metafoor se eis vir "kreatiewe werksaamheid" van die sender en die hoarder 

word veronderstel. Die metafoor het die vermoe om die realiteit te skep en te 

ontsluit. Dit rig in die proses 'n appel op die hoarder se algemene 

geloofsverstaan. Die metafoor dwing die hoarder om te "wonder". Beukes en 

Koekemoer (1993:605) verwys na die konsep "wonder" as kreatiewe denke en 

werk. Die hoarder is dus in hierdie proses, vanwee die gebruik van die metafoor, 

nie net 'n passiewe luisteraar nie, maar eerder 'n aktiewe deelnemende hoarder. 

Die standpunt wat in hierdie werk gehandhaaf word, ondersteun die beskouing 

van Ricoeur naamlik dat die metafoor nuwe toepassingsmoontlikhede kan kry 

sender om die vorige toepassingsmoontlikhede te verbeur (Nel, 1996a:37). Ek 

glo daarom dat die metafoor nie volledig verklaar kan word nie omdat die leser 

of hoarder telkens in 'n rekontekstualiserende handeling (Nel, 1996a: 37) 

gewikkel is wat, soos hierbo genoem is, nuwe betekenis skep en die realiteit in 'n 

sekere konteks nuut beskryf (Viljoen, 1991:21). Die hoarder word in werklikheid 
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in "verwondering" tot nuwe insigte gelei. Ek glo dat die waarde van die 

metafoor as transformasie instrument juis le in die eienskap om nuwe insigte te 

skep. 

Voordat die gebruik van die metafoor in prediking in hierdie hoofstuk aan die 

beurt kom, is dit noodsaaklik om inleidend na die ontwikkeling van 

metafoorteoriee te verwys en 'n meer kontemporere debat oor die metafoor te 

voer. Hierbo is reeds aangedui dat sentraal in enige paging om oor die 

ontwikkeling van metafoorteoriee te praat, die Aristoteliaanse beskouing baie 

prominent staan. Vir baie eeue het die beskouings van Aristoteles die denke oor 

die metafoor gestimuleer en be'invloed. Teoriee is later op die Aristoteliaanse 

opvattings deur die jare voortgebou en verfyn. Aristoteles se definisie bevat 

die teorie van beeldspraak wat op die "woord" fokus, " ... the metaphorical 

expression is a simple or compound word rather than a sentence" (Kjargaard, 

1987: 11). Die metafoor word volgens Aristoteles se definisie eerder aan die 

selfstandige naamwoord (Verster, 1975:11) as aan die diskoers verbind (Ricoeur, 

1987: 16). 

In sy "Poetica" (Verster, 1975: 11) se Aristoteles 'n selfstandige naamwoord is 6f 

'n: 

• gewone woord in alledaagse gebruik vir die saak of ding 

• vreemde leenwoord (uit 'n vreemde taal byvoorbeeld) 

• metafoor 

• sierwoord 

• versinde/uitgedinkte woord 

• woord wat verleng is (byvoorbeeld deur 'n kart klinker lank te maak). 

Dit blyk dat die Aristoteliaanse metafoorbeskouing die metafoor nie as die 

gewone alledaagse woord vir 'n saak of ding sien nie. Anders gestel, dit wil 

voorkom asof die metafoor aan die hand van Aristoteles se beskouing nie 
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gereken is vir die "gewone alledaagse" gebruik nie. Hierdie opvatting staan 

lynreg teen die kontemporere beskouing (Lykoff & Johnson, 1980). 

Die beskouing van Aristoteles veronderstel dat selfstandige naamwoorde sake of 

dinge verteenwoordig. Die kategoriee waarin die selfstandige naamwoorde 

verdeel word, wek 'n valse indruk dat 'n metafoor nie ook byvoorbeeld 'n 

sierwoord of 'n verlengde of verkorte woord sou kon wees nie. Richards (Du 

Toit, 1984:89) poog om die plek van diskoers in die semantiek te herstel. Die 

verbinding van die metafoor met die selfstandige naamwoord het vir eeue die 

denke oor poetiek en retoriek bepaal. Volgens Du Toit (1984:68) maak 

Aristoteles 'n linguistiese stelling in verband met woorde en skep 'n dualisme 

tussen taal en denke. 

Gerhart (1975: 12) verwys na die rol wat Reichling aan die denke in die taal 

toeken, tot so 'n mate dat hy die denke die strukturerende prinsiepe van die 

woord noem: "De woord-Gestalt verondersteld de "betekenis". We weten wat dit 

wil zeggen: de woord-"Gestalt" is "Gestalt", omdat zij in een denkact, als 

functioneel aanschouwelik-moment van de woord-eenheid, is geponeerd. De 

woord-"Gestalt" derhalve, is onbestaanbaar zonder een bepaald 

onaanschouwelikheid, zij is a fortiori onherkenbaar zonder deze. In die 

woordstructuur openbaart zich 'n hierarchie: in de Gestalt kennen wij op 

aanschouwelijke wijze de typiese vormen van de klankstroom en onderscheiden 

wij de vormen van elkander, en, aan hen: hun typiese momenten; in de denk

eenheid kennen wij, op onaanschouwelike wijze, de betekenis. Het kennen der 

betekenis geschiedt in de denk-act, die aan die Gestalt haar wezen geeft. 

Vandaar, dat de inhoud van deze denk-act, de betekenis self, op biezondere 

wijze betrokken is op die Gestalt, en in de gekonstitueerde eenheid van het 

teken dan ook het diakritiese moment uitmaakt". 

Die metafoor word gedefinieer in terme van beweging, die "epifora" (phora dui 

verandering ten opsigte van plek of lokaliteit aan) van 'n woord beskryf 'n 

111 



vervanging of 'n beweging. Ricoeur (1987: 17) stel dit s6: "The word metaphor 

applies to every transposition of terms." Die metafoor vul in werklikheid 'n 

semantiese ruimte of 'n lakune, die geleende woord neem die plek van 'n 
----•-••-'"O• ---

afwesige toepaslike woord in. 'n Volgende eienskap van die metafoor is dat dit 
' 

die verplasing van 'n naam is. Die metafoor verplaas 'n naam wat aan iets 

anders gekoppel word. Ricoeur (1987:19) verwys na 'n "alien name". Hierdie 

beskouing staan teenoor die gewone, huidige "kurion" wat deur Aristoteles as 'n 

term gedefinieer word en wat deur almal gebruik word. Ricoeur lei as 'n 

kontemporere taalfilosoof 'n nuwe era ten opsigte van die beskouing van die 

metafoor in. Ricoeur se benadering sluit aan by die baanbrekerswerk wat 

Richards verrig het. Ons kan selfs sover gaan om te verwys na "die tyd voor 

Ricoeur" en "die tyd na Ricoeur" (Brits, 1999: 18). 

Soos reeds genoem, Aristoteles het die metafoor as 'n vervulling van 'n 

semantiese lakune beskou. Daarmee gepaard gaan die Aristoteliaanse definisie 

van "substitusie". Substitusie vloei nie voort vanuit die proses van "leen" nie. 

Aristoteles verwys na drie sake in hierdie verband naamlik dat daar van die 

gewone taal afgewyk word, dat daar van die oorspronklike domein geleen word 

en dat daar 'n substitusie van 'n afwesige maar 'n beskikbare woord is. 

Ricoeur (1978:20) voer aan dat as die metafoor dan werklik 'n "substituut term" 

is, dit geen nuwe inligting dra nie omdat die afwesige term weer teruggebring 

kan word. Die metafoor het dan slegs ornamentele of dekoratiewe waarde as dit 

geen nuwe inligting oordra nie. Ek skryf hierdie opmerking van Ricoeur toe aan 

sy hermeneutiese teorie. Ricoeur se hermeneutiese teorie word in hierdie studie 

\

ondersteun. Volgens Ricoeur word meer as een betekenismoontlikheid aan 'n 

teks verbind. Indien die metafoor 'n substituut term is, beteken dit dat dit slegs 

,'n plaasvervanging is van 'n betekenis en dus niks nuuts inhou nie. 
\ 

Plaasvervanging verskraal dus 'n moontlike bydrae tot nuwe insig. 

Epistemologies beskou, wil ek die plaasvervangingsteorie as 'n beperking op die 
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dinamiek van die metaforiese teks noem. In hierdie studie word later meer 

omvattende debat oar die hermeneutiek van Ricoeur gevoer. 

Du Tait (1984:92) ondersteun die beskouing van Ricoeur naamlik dat die 

metafoor nie net 'n substituut vir 'n ander afwesige woord is nie, hy noem ook 

dat die twee terme dan slegs ekwivalente is wat geen nuwe inligting oordra nie. 

Die metafoor is dan slegs 'n gebruik van 'n ou woord in 'n nuwe verband, of soos 

hierbo genoem, slegs 'n versiering. Die metafoor word deur Aristoteles beskou 

as die oorplasing vanaf genus na spesie, spesie na genus, van spesie na spesie 

of gevorm deur analogie (Ricoeur, 1978:20 & Gerhart, 1975: 12). Die metafoor 

kom in 'n spesifieke orde voor wat gekonstitueer word in terme van genus en 

spesie waarin die spel van die verhoudingsreels subordinasie, ko-ordinasie, 

proporsionaliteit of eweredigheid van verhoudings 'n gegewe is. 

Hierdie orde word deur die metafoor geskend omdat die logiese struktuur van 

die taal daardeur geskend word. Aristoteles beklemtoon deur middel van sy 

beskouing dat woorde slegs dinge noem en dat 'n naam aan 'n saak of 'n ding 

"behoort". Dit kan die idee wek dat 'n naam essensieel moet behoort tot 'n saak 

of 'n ding, terwyl dit slegs deur konvensie of gewoonte is dat ons 'n sekere 

woord gebruik om 'n saak te noem (Gerhart, 1975: 12). Anders gestel, woorde 

kan ook anders gebruik word as om slegs dinge te noem. Die term "oordra" kan 

beteken dat iets, byvoorbeeld betekenis, van een term na 'n ander term 

oorgedra of verplaas word. Om oor te dra beteken tog om iets oor een of ander 

grens te dra. 

In Aristoteles se benadering, soos hierbo genoem, beperk hy die oordrag tot die 

volgende kategoriee: die oordrag van genus tot spesies, die oordrag van spesies 

na genus, die oordrag van spesies na spesies en die oordrag wat op analogie 

gebaseer is. As oordrag van genus na spesies, kan die voorbeeld van "hier staan 

my skip (in die hawe)" vir die meer gewone "hier le my skip voor anker" gestel 

word. Volgens Aristoteles sal "voor anker le" dui op die normale terme en dat 
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"staan" die generiese naam is. "Staan" word gebruik en die afleiding moet 

gemaak word dat dit "voor anker le" bedoel word. Die moontlikheid bestaan ook 

dat die vervangde term iets soos "hier drywe my skip" of "hier is my skip" kon 

wees. In hierdie geval sou daar ook sprake van oordrag wees maar is dit nie 

noodwendig gebaseer op die genus-spesies vervanging nie. Nie alle terme het 

een of enige genus of spesie nie. 

Verster (1975: 13) wys daarop dat as die genus en spesie nie duidelik afgebaken 

is nie, dit moeilik sal wees om hulle te onderskei. Die spesie hier naamlik "voor 

anker le", is die veronderstelde letterlike bewering. "Le" is ook metafories 

wanneer dit gebruik word met betrekking tot 'n skip. "Staan" word dus gebruik 

in die plek van "le", en "le" word op sy beurt as metafoor gebruik wat in die plek 

van 'n ander term gebruik word. 'n Gevolgtrekking wat gemaak kan word is dat 

oordrag op substitusie neerkom. Die vervanging vind plaas tussen terme wat 

reeds ooreenkom in 'n genus-spesie verhouding. Die substitusie is dus beperk 

tot een uit 'n aantal terme wat verwant is tot mekaar op grond van hulle tipe of 

kategorieverband. Daar is baie assosiasies waarvolgens een term vervang kan 

word deur 'n ander met 'n metafoor as resultaat van die substitusie. 

Volgens Aristoteles kan die oordrag van spesies na genus plaasvind. Die spesies 

tree dan plaasvervangend vir die genus op. In die voorbeeld "Odysseus het 

inderdaad tienduisend dapper dade verrig", word "tienduisend" as metafoor 

gebruik in die plek van die generiese "baie" of '"n groot klomp". Die oordrag van 

spesies na spesies word byvoorbeeld deur die uitdrukking "die lewe dreineer met 

die brons (swaard)" en "skei deur die onversetlike brons" uitgebeeld. Hier word 

"dreineer" gebruik vir "skei" en "skei" vir "dreineer". Beide is spesies vir 

"verwyder". 

"Dreineer" en "skei" het iets in gemeen met "verwyder" en kan daarom 

plaasvervangend optree. Hulle kan na presies dieselfde betekenis verwys, 

naamlik "om te verwyder" en bevat geen addisionele betekenis nie. Indien die 
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genus en spesie verhouding duidelik onderskei kan word sal die metafoor 

verskraal word tot 'n tipe letterlike stelling. In hierdie geval sou 'n metafoor ook 

nie werklik nodig gewees het nie, omdat dit ge'lmpliseer word dat slegs die derde 

kategorie (genus of spesies) veronderstel word. "Dreineer" 6f "skei" kan 

gesubstitueer word vir verwyder en ook andersom. Die vervangingsproses bring 

dus nie noodwendig 'n metafoor tot stand nie. 

Volgens Aristoteles (Verster, 1975: 13) kan oordrag ook op analogie gebaseer 

wees. Aristoteles noem die voorbeeld: "Ouderdom is tot die I ewe soos die aand 

is tot die dag." Ons kan die aand dus ook die "ouderdom van die dag" noem. Of 

ons kan die ouderdom die "aand van die lewe" noem. Dit word ook 'n 

wederkerige metafoor genoem. Wanneer een van die proporsionele lede nie in 

die taal aan 'n naam geassosieer word nie, is die naamsoordrag nie omkeerbaar 

nie (Verster, 1975: 14-15). Byvoorbeeld noem Verster dat die proses van saad 

"uitstuur" uit die hand "saai" genoem word, maar dat die proses van strale 

"uitstuur" soos wat die son dit doen, daar geen spesiale naam voor bestaan nie. 

In die inleiding van hierdie hoofstuk is daarop gewys dat Aristoteles die metafoor 

ook vanuit die standpunt van die redenaarskuns of die retoriek beklemtoon. 

Aristoteles beskou die retoriek as die teorie om iemand in 'n argument te oortuig 

(Konemann, 2000:116). Hy beskou die metafoor as 'n stylmiddel wat versiering 

bwoeg met die doel om deftig of om vreemd voor te kom en op s6 wyse 

bewondering by hoarders te wek en dus plesier te verskaf. Volgens Aristoteles 

sal die redevoering van 'n spreker wat baie suksesvol is, "iets vreemds" aan sy 

taalgebruik he. Aristoteles stel dit dat dit veral die metafoor is wat duidelikheid 

en helderheid gee. Metafore kan illustreer en ook skerp beelde skets van 'n 

werklike objek. Die metafoor kan helderheid bring deur 'n letterlike stelling te 

illustreer, dinge kan in werklikheid voor ons oe gestel word. Hierdie "stel voor 

die oe" dui op werklike objekte, na dit wat gesien kan word soos byvoorbeeld 

rampspoedige situasies. 
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Een of beide van die terme van die metafoor is 'n waarneembare objek of 

situasie. Die metafoor word in hierdie opsig na verwys as beeldspraak. Daar is 

ook metafore wat nie op waarneembare dinge betrekking het nie, dit kan dus 

baie misleidend wees om na metafore as beelde te verwys. 'n Beter verwysing 

na die metafoor sal eerder "idees" of "begrippe" wees. Waarneembare metafore 

is byvoorbeeld waar een objek naas 'n ander gestel word in die werklikheid, 

byvoorbeeld die afdruk van 'n meermin, of waar een naam van 'n objek in 

verband gebring word met die naam van 'n ander objek byvoorbeeld "Griekeland 

het 'n kreet geuiter". In hierdie geval sal mens die voorstelling kon maak van 

Griekeland met 'n wye oop mond. Mens kan net die een term naamlik 

Griekeland, wat 'n fisiese entiteit is, in verband met 'n kreet bring en dan die 

verbande verder ondersoek. 

Wanneer die een objek spesifiek se dat dit 'n ander objek is, moet die metafoor 

in die letterlike sin "vals" wees. Hierdie tipe metafoor wat Aristoteles gebruik, is 

een waarin 'n waarneembare (visuele) objek of situasie 'n substituut word vir of 

vergelyk word met 'n ander objek of situasie. Die minder bekende of minder 

heldere word helder en werklik gemaak. Die metafoor "stel" dus nie net "voor 

die oe" nie maar verhelder ook. Aristoteles wys ook daarop dat verrassing, skok, 

paradoks en antitese insig bring maar ook soms humor bring. Volgens 

Aristoteles is 'n metafoor "swak" wanneer dit oormatig gebruik word, of wanneer 

dit 'n verband probeer le tussen daardie dinge wat totaal verskillend is. Later in 

hierdie hoofstuk word die term "dooie metafore" bespreek. Dooie metafore is 'n 

term wat deur IA Richards geskep is en wat aansluit by hierdie beskouing van 

Aristoteles om na metafore wat oormatig gebruik word as dooie metafore te 

verwys. Volgens Viljoen (1991:27) het hulle deel geraak van die algemene 

spreektaal en is dit die uiteindelike lot van alle metafore wat deel van die 

volksmond geword het. Swak metafore het in werklikheid hul "trefkrag" verloor. 

In hierdie verband wil hierdie studie veral klem le op die kreatiewe skep van 

nuwe metafore vir prediking. 
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Aristoteles is oak daarvan oortuig dat 'n metafoor gereduseer kan word tot 'n 

vergelyking. Die vergelyking is dus vir horn oak 'n metafoor. Hy verwys in 

hierdie verband na die digter wat van Achilles se dat hy "aanstorm soos 'n leeu". 

Hierdie is 'n vergelyking, die term "soos" of "as" word gewoonlik in vergelykings 

gebruik. As hy se "'n leeu, storm hy aan" is dit 'n metafoor want omdat albei 

dapper is, dra hy die begrip oar en noem Achilles 'n leeu. Die vergelyking verskil 

van die metafoor in hierdie beskouing van Aristoteles slegs daarin dat 'n woord 

bygevoeg word. Daarom is die vergelyking volgens Aristoteles "minder goed" 

omdat dit !anger is. In werklikheid se die vergelyking dat die een ding die ander 

nie is nie, daarom dat dit nie lei tot kognitiewe ondersoek nie. Die metafoor is 

daarom meer bondig as die vergelyking. Aristoteles laat die klem val in die 

metafoor se retoriese of mededelende en in sy afbeeldende of daarstellende 

funksie. Ongelukkig het hy nie die metafoor se ekspressiewe funksie uitgewerk 

nie. In werklikheid is die metafoor soos wat Aristoteles dit beskou het, 'n 

stilistiese- en taalbegrip. 

Dit is maar eers onlangs dat denkers soos Max Black van Aristoteles se 

beskouings verskil, en dat die Aristoteliaanse definisie selfs as 'n "mistasting" 

beskou word. Liebenberg (1997) werk vanuit Ricoeur se beskouing. In sy studie 

verwys hy na, onder andere die "noodlottige gevolge" van die metafoordefinisie 

van Aristoteles. Liebenberg (1997:59) wys daarop dat die definisie van 

Aristoteles impliseer dat die metafoor beskou moet word as 'n woord met 'n 

afwyking van letterlike taal. Soos vroeer in die inleiding van hierdie hoofstuk 

gemeld is, indien die metafoor wel beskou kan word as 'n afwyking van letterlike 

taal, sou dit beteken dat die metafoor nie aangewend kan word om betekenisvol 

oar kennis te kan praat nie. Ek wil dit nag anders stel, dan kan ans nie 

beeldspraak in teologiese taal gebruik nie, dan kan ans oak nie in die teologie na 

God verwys nie. Ons sal dan nie betekenisvol oar God as Vader of Moeder kan 

praat nie. Ons moet tog in die teologie oar die Selfopenbarende God 

betekenisvol kan praat sander om oar Hom te spekuleer. Ek wil dus Liebenberg 

steun in sy kritiek teenoor die beskouing van Aristoteles. Ek wil nag verder gaan 
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deur dit te stel dat die metafoor dan ook nie 'n bydrae tot die sistematiese 

teologie kan lewer nie. 

Om meester van die metafoor te wees sal volgens Aristoteles dui op genialiteit. 

Aristoteles het die metafoor beskou as " ... vader van veel kinderen, waaronder 

zeker de metafoortheorie, een teken van het genie" (Van Es, 1979:45). Soos 

aan die begin van die hoofstuk genoem is, die pogings wat wel aangewend word 

om die metafoor te definieer is baie keer te simplisties geformuleer. Die retorici, 

waaronder die Aristoteliaanse beskouing, het natuurlik die metafoor as onder 

andere "stilistiese verbloemings" beskou. Hierdie beskouing sluit aan by wat 

vroeer gese is naamlik dat die metafoor maar net 'n versiering of ornament of 'n 

manier was om spanning tussen twee konsepte te skep. Dit laat mens dink aan 

ander simplistiese beskouings wat in verband oor die metafoor gehuldig word, 

Ruiz (1995: 1) huldig byvoorbeeld 'n tipiese algemene beskouing oor die 

metafoor. 

Daar word soms na die metafoor verwys as 'n soort "beknopte vergelyking". 

Hierdie "tradisionele" beskouing is egter te simplisties gestel vir 'n uiters 

komplekse konsep, dit beklemtoon ook 'n onderskatting van die wese van die 

metafoor. Max Black het later op die definisie van Richards voortgebou wat tot 

die sogenaamde interaksieteorie aanleiding gegee het. Hierdie teorie verdien 

vermelding en word later meer breedvoerig bespreek. Die interaksionele 

perspektief verbreed die metafoor se funksie as kognitiewe instrument en het 

daarom grater of 'n sterker epistemologiese impak as byvoorbeeld Aristoteles se 

estetiese-ornamentele perspektief (Beukes en Koekemoer, 1993: 598). Ten 

opsigte van laasgenoemde merk Ortony (1980:3) op: "Metaphors, in other 

words, are not necessary, they are just nice". Epistemologies beskou, twyfel ek 

of die plaasvervangingsteorie 'n wesenlike bydrae tot die epistemologie kan 

lewer omdat die inligting wat die metafoor genereer tipies modernisties na 'n 

saak verwys wat self geen nuwe inligting verskaf nie. Dit is juis hier waar 

Aristoteles se metafoorbeskouing 'n beperking op die metafoor plaas. Die 
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waarde wat die metafoor vir die epistemologie en veral vir die teologie inhou is 

voor die hand liggend. Die metafoor se vermoe om skeppend nuwe 

perspektiewe en nuwe werelde te ontsluit, om meer te beteken as slegs wat 

Ricoeur noem die "ostensive meaning" (Capps & Browning, 1984), beklemtoon 

die waarde daarvan vir die (praktiese) teologie. 

Samevattend kan gese word dat Aristoteles baanbrekerswerk gedoen het deur 

'n teorie vir die metafoor te formuleer waarop so vele ander akademici kon 

voortbou. Selfs Ricoeur (1978:9) erken Aristoteles se bydrae tot die ontwikkeling 

van die geskiedenis van die metafoor. Die teorie van Aristoteles het tot die 

ontwikkeling van vele teoriee aanleiding gegee. Na die periode van die retorici 

word die tyd van die Middeleeue ingelei, 'n relatiewe "stil tyd" ten opsigte van die 

ontwikkeling en uitbouing van teoriee oor die metafoor. 

3.2.2 Die Middeleeue 

Verster (1975:20) verwys na die werk van samestellers soos Isidorus en Beda 

wat in hul werke gedurende die Middeleeue plek vir die metafoor ingeruim het. 

Hierdie periode is vir die begrip "metafoor" 'n donker tyd, dit is ook voor die 

handliggend dat dit moeilik is om geskrifte uit hierdie tydperk op te spoor. Die 

metafoor was ook nie in hierdie tydperk baie bekend gewees nie. In die werk 

van Stutterheim (Verster, 1975:21) word die terme "metafoor" en "beeld" met 

mekaar ge'ldentifiseer. Die term "beeld" is deur Stutterheim ingevoer en verkry 

sy oorsprong volgens Verster vanuit die Germaanse literatuur. Die relatiewe "stil 

tyd" van die Middeleeue met betrekking tot die ontwikkeling van die metafoor, 

word gevolg deur die nuwe herlewingsdenke van die Renaissance. 

3.2.3 Die Renaissance 

Gedurende die vyftiende eeu vind die intellektuele "herlewing" in die geskiedenis 

van die wetenskap, filosofie, opvoedkunde en al die kunste van Europa plaas 
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(Freed, 1992:423). In 1498 word die Renaissance in die geskiedenis van die 

begrip "metafoor" ingelei met die vertaling van Aristoteles se "Poetica" (Mautner, 

2000:40., Verster, 1975:21). "His extant writings are treatises, probably his 

lecture notes, compiled after his death; the principal works include the Organon 

(on logic), the Physics, the Meaphysics, the Nicomachean Ethics, the Politics, and 

the Poetics' (Rehmann, 2001:26). Aristoteles se werk het in hierdie tyd veral op 

die literatuur invloed uitgeoefen. Daar verskyn tot aan die einde van die 18de 

eeu letterlik honderde vertalinge en uitgawes van Aristoteles se "Poetica". Al het 

die Poetika en die Retorika as wetenskappe oor gelykwaardige status teenoor 

mekaar in die Middeleeue en die Renaissance beskik, was dit die digkuns wat bo 

die redenaarskuns gestel is. Laasgenoemde gebeur veral deur die gebruik van 

"skoner" metafore. 

Die grens tussen die wetenskap en die kuns was in hierdie tye ook nog baie 

onvas. Die poesie word in die Renaissance in 'n sekere sin nog as 'n "kuns" 

beskou terwyl dit terselfdertyd ook as 'n wetenskap beskou is. Die metafoor 

word in die poesie as 'n soort "uiterlike" versiering gebruik. Vossius (Verster, 

1975:23) wys daarop dat die metafoor as versiering van die rede gesien moet 

word. Na Vossius se aandag aan die metafoor, wat hy beskou as 'n 

naamsoordrag weens eenvoudige ooreenkoms of weens analogie, het daar nie 

juis noemenswaardige ontwikkeling op die gebied van die metafoor plaasgevind 

nie. 

Die retorika het ook nou 'n karakter van 'n "leerboek" ontvang. 'n Leerling moes 

nou terme wat deur die leerboek verklaar is, memoriseer sander dat daar 

probeer is om op 'n empiriese wyse die metafoor te beskryf. Die retorika het in 

werklikheid in hierdie tyd gedegenereer tot voorskrifte vir "mooiskrywery". Die 

filosofie van die oorgangstyd tussen die Middeleeue en die moderne eeu word 

gekenmerk met 'n bemoeienis met die mens, geskiedenis en die natuur 

(Konemann, 2000:27). 
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3.2.4 Post-Renaissance 

Jean Paul Richter (Verster, 1975) se werk in die "post-" Renaissance binne die 

tydperk van die opbloei van die taalkunde in die 19de eeu, verdien vermelding. 

Richter se werk het in baie opsigte die evolusie vir die metafoor begin. Die 

metafoor is deur Richter se beskouing uit die "bereplek" van die retorika gehaal. 

In die 19de eeu tree groat oplewing en vernuwing in die taalwetenskap in. Die 

metafoor word in die linguistiek as belangrike studie-objek ingelyf. Die metafoor 

is dus "van vooraf" ontdek, daar word met 'n nuwe blik in hierdie tyd na die 

metafoor gekyk. In die 20ste eeu is die probleem van die metafoor met groat 

erns onder die loep geneem. Dit is ook die postmoderne eeu. In hierdie eeu 

word baanbrekerswerk gedoen deur onder andere Black, Richards, Ricoeur, 

Lakoff, Johnson, Turner, om maar 'n paar te noem. 

Paul Ricoeur se metafoorteorie word in hierdie werk as vertrekpunt gebruik. 

Blomberg verwys na Paul Ricoeur se beskouings as verteenwoordigend die "new 

view of metaphor" (Liebenberg, 1997:32). Ons kan ten opsigte van 

taalfilosofiese besinnings oor die metafoor praat van "die tyd voor Ricoeur en 

daarna" (Van der Merwe, 1983: 11). Die werk van I.A. Richards en Max Black 

verdien veral vermelding in hierdie studie omdat Ricoeur in sy werk by hulle 

beskouings aansluit. Ricoeur se teorie moet teen die agtergrond van die 

ontwikkeling random die begrippe "taal en diskoers" sy idees random die konsep 

"polisemie" verstaan word. Kortliks word bogenoemde konsepte aan die hand 

van die werk van Black en Richards as belangrike agtergrond vir die verstaan van 

Ricoeur se beskouing in die volgende onderafdelings bespreek: 

3.2.4.1 Taal, diskoers en polisemie 

Die teorie van Ricoeur sluit aan by die teorie van die antieke retoriek. Hy wil 

hierdie teorie onder die soeklig plaas. Hy wil besin oor die vraag: "is die 

metafoor 'n woord of 'n sin?" Daar is teoriee wat die metafoor beskou as 

betekenisverandering van 'n woord. Ricoeur wil die probleem van die metafoor 
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verskuif vanaf die semantiek van die woord na die semantiek van die sin. Hy 

berus sy taalteorie op die diskoers as uitgangspunt. Die formele taalgrens word 

in die gesprek oorgesteek (Du Tait, 1984:14). Die gesproke taal is volgens 

Ricoeur "oop" teenoor die strukturaliste wat van taal 'n tekensisteem maak waar 

dit nie meer om betekenis nie, maar om die waarde van een woord in 

verhouding tot 'n ander gaan. Ricoeur wil daarop wys dat gesproke taal, 

lewende oop taal is. Omdat die begrip "polisemie" so 'n belangrike konsep in die 

verstaan van Ricoeur se metafoorteorie is, wil ek kortliks daarby stilstaan. 

Viljoen (1991) wys in sy studie op die refleksie van Ricoeur op die beskouings 

van die "strukturaliste". Paul Ricoeur is nie tevrede met die benadering van die 

strukturaliste nie. Die strukturalis De Saussure tref 'n onderskeid tussen die 

begrip "langue" en "parole". Eersgenoemde dui op die sisteem van tekens 

waaruit taal bestaan terwyl "parole" na spreektaal verwys. Die strukturaliste hou 

hulle besig met die "langue" komponent wat in werklikheid, soos in die vorige 

paragraaf genoem is, 'n geslote sisteem van tekens is. Ricoeur se kritiek is dat 

taal 'n wereld van sy eie bou sander enige verwysings van buite. Taal is 'n 

selfonderhoudende sisteem van unieke relasies. In Ricoeur se refleksie op die 

benadering van die strukturaliste, wys hy op 'n sterk punt naamlik dat taal 

georganiseerd is in 'n sisteem waarsonder betekenisvolle taal nie moontlik sou 

wees nie. 'n Swakpunt van hierdie benadering is dat die wetenskaplike 

beskrywing van taal abstrak bly. In werklikheid word die ervaringswereld van 

"parole" nie daarby ingereken nie. 

Ricoeur se kritiek teen strukturaliste soos Levi-Strauss, Foucault en Lacan is gerig 

teen hulle verval in abstraksie omdat hulle vergeet het dat taal nie net 'n sisteem 

van tekens is nie, maar deur mense gepraat word. In Van Leeuwen (1981:76) 

se werk wys hy daarop dat Ricoeur teenoor die strukturaliste se beskouing 'n 

model stel van die immanensie van "langue" wat gekomplementeer word deur 

die model van transendensie van gesproke taal of "parole". Van Leeuwen 

(1981:76) stel dit s6:" ... Ricoeur opposes a second approach to the structural 
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one. The model of the transcendence of speech: the transcendence of what is 

designated (or more precisely, what is referred to), and the transcendence of the 

speaking subjects. In this way he enters the field of what may be called a 

phenomenology of language. The presuppositions are those of phenomenology: 

language expresses the meaning of the world and of being; the subject is the 

bearer of this meaning. Man is the one who, by means of language, gives sense 

to his world". 

Dit is duidelik dat Ricoeur nie "langue" en "parole" skei nie. Die wetenskap word 

volgens De Saussure deur "langue" beskryf. Ricoeur beweeg weg van die 

wetenskaplike ideaal om taal te beskou as 'n sisteem wat volgens sekere 

voorskrifte werk (Viljoen, 1991: 16). Hy tref wel onderskeid tussen die 

wetenskap wat na taal as geslote tekensisteem kyk (semiologie) en die 

wetenskaplike benadering tot diskoers of gesproke taal (semantiek). Die 

semantiek beskou Ricoeur as die aspek van taal wat "taal laat gebeur", die 

semantiek ondersoek wat gebeur wanneer woorde saamgevoeg word in 'n sin en 

op hierdie wyse betekenis genereer (Van Leeuwen, 1981:77). 

Taal word eers deur diskoers 'n realiteit, daarom dat Ricoeur diskoers beskou as 

'n gebeurtenis wat ontologies voorrang bo die semiotiek geniet. Diskoers het 'n 

subjek, terwyl 'n subjek by "langue" ontbreek. Die lee tekens van die semiotiek 

word eers binne die diskoers lewend. Hy beskou oak diskoers as "taal in 

beweging". Diskoers verwys oak weg van sigself, in die diskoers gaan dit oar 

iets anders. Woorde word in diskoers uit die formele sisteem van tekens 

geneem om die wereld te omskryf. Dit is wat Ricoeur bedoel wanneer hy verwys 

na die term "reference", " ... the claim of expressing a view on the world, of 

affirming something about reality" (Van Leeuwen, 1981:78). Diskoers het 'n 

transendente beweging, of anders gestel, taal het 'n subjek wat wegwys van 

sigself, dit word voltooi wanneer dit gelokaliseer word of 'n toewysing het. 

Wanneer diskoers gevoer word, se iemand iets vir iemand anders, eersgenoemde 

(die subjek van die diskoers) se dus iets wat weg van sigself in die diskoers wys 
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omdat dit vir iemand anders (hoarder) bedoel is. Die diskoers word voltooi 

wanneer dit by die hoarder gelokaliseer word. Woorde beweeg van 'n toestand 

van dooie tekens in 'n diskoers na tekens wat oar 'n lewende betekenis beskik. 

Taal "se" dus iets. Ricoeur stel dit duidelik dat diskoers iets se, diskoers het 'n 

verwysing of "reference". Dit is die misterie van taal, diskoers het 'n 

betekenisvolle inhoud, dit het oak 'n "werklike"verwysing. Diskoers is in staat 

om realiteit te verteenwoordig met die hulp van woorde. Dit is hierdie feite wat 

die kern uitmaak van Ricoeur se studie random die funksionering van taal, 

daarom is dit so belangrik vir die verstaan van sy metafoorteorie. 

Ons het dus hier twee benaderings, naamlik die wat uitgaan van die 

veronderstelling dat die woord betekeniseenheid het en die wat die sin as 

betekeniseenheid beskou. Ricoeur verstaan die sin as die plek waar struktuur en 

woorde mekaar ontmoet. In die formele struktuur van taal is woorde net tekens 

wat leeg is, maar wanneer ans hierdie lee tekens in sinne sou gebruik, word 

woorde geaktiveer. Woorde se dus baie meer in 'n sekere sin, maar oak baie 

minder as sinne. Dis eers in sinne wanneer woorde lewend word, daarom is 

woorde minder as sinne. Woorde is oak meer as sinne omdat hulle bly oorleef 

as tekens van 'n taalsisteem wat bly voortbestaan. Volgens Ricoeur is die 

basiseenheid van die diskoers dus die sin, hierdie beskouing hou verband met die 

moderne semantiek. "De metafoor heeft met die semantiek van die zijn van 

doen, voordat zij betrekken heeft op de semantiek van het woord" (Vaessen, 

1997:2). Vaessen sluit in hierdie opsig by Ricoeur aan. Volgens Vaessen het die 

metafoor primer met die semantiek van die sin te doen voordat die semantiek 

van die woord aan die beurt kom omdat die metafoor slegs in 'n uitspraak sin 

kan maak. Die metafoor se sinvolheid kom tot sy reg slegs binne die sin. Van 

der Merwe ondersteun hierdie beskouing " ... die woord (word) slegs beskou as 'n 

betekenisdraer danksy die deelname aan die sin" (Van der Merwe, 1983: 18). 

Van der Merwe verwys na hierdie beskouing as die woordspel van die sin. 

124 



'n Woord bly wel binne dieselfde sinskonstruksie dieselfde, maar die spreker en 

hoarders kan nuwe hoarders en sprekers wees wat hulle in totaal ander 

omstandighede bevind. Elke spraakgebeurtenis dra dus by tot die betekenis van 

'n woord en daarom moet die spraakgebeurtenis altyd in gedagte gehou word 

wanneer 'n metafoor ge"lnterpreteer word. Ons kan dus se dat woorde se 

betekenisse voortdurend uitbrei, Ricoeur noem dit "polisemie". Volgens Ricoeur 

kan metafore en simbole gevorm word deur akkumulatiewe betekenis van 

woorde of polisemie. Metafore funksioneer volgens Ricoeur (so ook onder 

andere Vaessen) dus nie in woorde nie, maar wel in sinne. Dit vloei voort uit sy 

beskouing oor die diskoers. Dit staan ook lynreg teenoor die reeds genoemde 

beskouing van die retorici, naamlik dat metafore woord-gesentreerd is. Ricoeur 

stel hierdie beskouing ook teenoor die siening van Aristoteles, naamlik dat 

metafore slegs 'n herbeskrywing van die werklikheid is. Dit is volgens Ricoeur 

nie 'n herbeskrywing van die werklikheid nie omdat nuwe betekenis deur middel 

van die metafoor gestig word. Dit sluit aan by die gebeurteniskarakter van die 

metafoor. 'n Herbeskrywing dui dus nie noodwendig op die stigting van nuwe 

betekenis nie. 

Om saam te vat, Ricoeur grond die taal dus op twee entiteite, naamlik die teken 

(woord) en die sin. Die teken of woord is net virtueel - dit is dus aanwesig, 

maar nie werksaam nie - teenoor die sin wat binne gespreksgebeure aktueel is. 

Die sin is nie 'n meer komplekse woord nie, maar is 'n nuwe entiteit. Om hierdie 

taalprobleem op te los, tref Ricoeur onderskeid tussen die semantiek en die 

semiotiek. Die sin konstitueer volgens Ricoeur 'n geheel wat nie gereduseer kan 

word tot die somtotaal van sy dele nie. "Die betekenis van die geheel is versprei 

oor die ensemble van die konstituente" (Du Toit, 1984: 16). Dit gaan daarom oor 

die predikaat. Binne die sin word 'n "grens" oorskry en word 'n nuwe terrein 

betree. 

Diskoers is 'n tussenspel wat tussen woord en sin wederkerig werk. Die woord 

het 'n plurale identiteit met 'n "oop" struktuur. Die enigste plek waar die woord 
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werklik tot sy reg kan kom, is binne die sin of in 'n diskoers ( daar is reeds vroeer 

daarop gewys dat woorde "minder" is as die sin, maar hulle kan oak baie meer 

as die sin wees). Woorde buite die sin is volgens Ricoeur slegs waardes in 'n 

leksikon. Eers wanneer hulle gespreek word "verlaat" die woord die leksikon en 

" ... it becomes word at the moment when man becomes speech" (Du Tait, 

1984: 18). Die woord "oorleef" die sin want dit is altyd weer beskikbaar vir 

gebruik. Dit onderstreep die feit dat die woord oak meer as die sin kan wees. 

Ricoeur se klem op die sin en die gesprek beklemtoon die betrokkenheid van die 

mens in die dialogiese situasie. Die gesprek wat tot skrif (Skrif) gestol het, word 

deur die mens (leser, prediker) verlewendig. Die prediker beYnvloed die hoarder 

nadat hy deur die taal be'invloed is. Die gestolde gesprek word dus deur die 

spreker lewend gemaak. 

Ricoeur se verwysing na die polisemiese aard van woorde is 'n belangrike aspek 

waarmee rekening gehou moet word ter wille van die verstaan van Ricoeur se 

metafoorteorie. Struktuur en gebeurtenis "ontmoet" mekaar in werklikheid in 

woorde. Soos hierbo genoem is, taal se formele struktuur dui op woorde met lee 

tekens. Dit is eers wanneer woorde in sinne gebruik word dat hulle lewend en 

werklik word. In 'n sekere sin se woorde baie meer maar oak baie minder as 

sinne, juis omdat dit eers in sinne is waar woorde lewend word. Nadat sinne 

geskryf of uitgespreek word, verval hulle. Daarom is woorde in 'n sekere sin oak 

meer as sinne omdat hulle bly voortleef as tekens wat binne 'n taalsisteem 

bestaan. 

Ten opsigte van diskoers is bogenoemde 'n belangrike saak omdat diskoers 'n 

innoverende gebeurtenis bly. Elke sin word as "nuut" beskou omdat elke sin 

woorde op 'n ander wyse rangskik en bymekaarbring. Selfs al is die woorde 

dieselfde binne die sinskonstruksie, is daar altyd 'n ander spreker wat aan 'n 

nuwe hoarder in ander omstandighede kommunikeer. Die woordbetekenis word 

dus bepaal deur die spraakgebeurtenis. Ons kan dus die afleiding maak dat 

polisemie daarop dui dat woorde se betekenis voortdurend verbreed, en dat 
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metafore en simbole ontstaan as gevolg van die akkumulatiewe betekenis van 

woorde. 

3.2.4.2 I.A. Richards 

In hierdie studie word dikwels verwys na Richards se beskouings. Richards 

verskaf die basis vir 'n gesigspunt op die metafoor wat geskik is vir die filosofie. 

Hy verrig baanbrekerswerk aan die begin van die twintigste eeu ten opsigte van 

sy studie oor "betekenis". Richards fokus die aandag sterk op die leser, as die 

waarnemer van die literere werk. Die metafoor bestaan volgens Richards eers 

nadat dit deur die leser waargeneem is. Karakteristiek van die metafoor is dat 

dit gebruik kan word as illustrasie vir die proses van abstrakte spekulasie. Hy 

wys daarop dat die metafoor die wese is van kommunikasie in die literere 

kunswerk. 

Richards gee die volgende analise van die metafoor: "When we use a metaphor 

we have two thoughts of different things active together and supported by a 

single word or phrase whose meaning is a result of their interaction" (Verster, 

1975: 66). Die idee van wisselwerking of interaksie tree prominent na vore in 

hierdie siening van die metafoor. Hierdie interaksie word gekombineer met 'n 

kontekstuele gesigspunt. Met hierdie konteks word bedoel 'n groep 

gebeurlikhede wat saam herhaal word. Die interaksieprosesse in die metaforiese 

taalgebruik word in die werk van Black (1962) breedvoerig bespreek. Richards 

(1965) wys in sy studie daarop dat die letterlike onderwerp, die "tenor" van die 

metaforiese uitdrukking gekarakteriseer word deur 'n fokusonderwerp of 'n 

"vehicle". Hieroor word later in die studie meer breedvoerig op ingegaan. 

'n Woord neem die funksie van dele van die konteks oor, hierdie dele kan deur 

herhaling weggelaat word. Die konteks word so beperk. Anders gestel, die 

woord staan dus vir 'n deel van die konteks of 'n kombinasie van gebeurtenisse. 

Woorde isoleer aspekte of dele van 'n situasie. Hulle gee ook nie die hele 

situasie weer nie. Richards wys daarop dat wanneer woorde gekombineer word 
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soos wat dit in die metafoor plaasvind, die betekenis beskou word as " ... the 

delegated efficacy of signs by which they bring together into new unities the 

abstracts, or aspects, which are the missing parts of their various contexts .. .The 

word is normally a substitute for (or means) not one discrete past impression but 

a combination of general aspects" (Verster, 1975:66). 

Wanneer Richards hier na "weggelate dele" verwys, bedoel hy die konnotasies 

van 'n woord. Die konnotasies in die metafoor word dan beskou as in 

wisselwerking met mekaar. Daar is vir Richards 'n verskil tussen verbale en 

"denk-metafore" ("mental metaphors"). Die metafoor is nie slegs 'n verbale 

verskuiwing van woorde nie maar dit is 'n proses waar daar tussen denke, of 

analogie geleen word. Die denkmetafoor hoef nie met die verbale metafoor 

ooreen te stem nie. Richards beskou nie die metafoor as sinoniem met die term 

"beeldspraak" nie (Verster, 1975:68). Met hierdie stelling wonder mens wat 

Richards dan 'n "dooie metafoor" sou noem. Dooie metafore is tog niks anders 

as "dooie beelde" nie. Dooie beelde of dan wel dooie metafore is metafore wat 

deur veelvuldige gebruik en oorlewering nie meer as beelde aangevoel word nie. 

Hulle het dus funksioneel geword maar hul "trefkrag" verloor. Volgens Ruiz 

(1995:2) het dooie metafore hul " ... sense of a transferred image" verloor. Die 

bekende uitdrukkings "die poot van die tafel" en "die son kom op" dui 

byvoorbeeld op dooie metafore. 

'n Metafoor word beskou as twee idees voorsien vir een. Richards was die eerste 

kritikus wat onderskei het tussen die twee noodsaaklike komponente van die 

metafoor waarna hierbo verwys is naamlik, die tenor en die vehicle (Richards, 

1965., Black, 1962). Die term tenor verwys na die onderliggende idee of 

"normale betekenis". Die vehicle is die figuur wat ingebring word van buite die 

normale konteks. Die metafoor, dit wil se die kombinasie, tenor-vehicle, stel 'n 

betekenis wat ryker en anders is as die som van die twee aparte betekenisse. 

Richards (1965:96) beskryf die tenor as "the underlying idea or principle subject 

which the vehicle or figure means ... the whole task is to compare the different 
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relations which, in different cases, these two members of a metaphor hold to one 

another". 

In die bogenoemde gedeelte word daar nie onderskeid gemaak tussen die "idee" 

en sy "beeld" nie, omdat die verskillende verhoudings met mekaar vergelyk 

word. Hulle hou ook 'n metafoor bymekaar. Dit is belangrik om 'n onderskeiding 

te maak tussen die tenor en die vehicle anders sal mens nie weet na watter een 

van die twee verwys word nie (Richards, 1965:96). Hierdie onderskeiding is 

noodsaaklik as 'n korrektief op die misvatting van die 18de eeu dat " ... figures are 

a mere embellishment or added beauty and that the plain meaning, the tenor, is 

what alone matters" (Perreira, 1992:23). 

Dit is op grond van die verhouding of interaksie tussen die tenor en die vehicle 

dat die metafoor betekenisvol is. Richards stel dit s6 : " ... in many of the more 

important uses of metaphor, the co-presence of the vehicle and tenor results in a 

meaning (to be clearly distinguished form the tenor) which is not attainable 

without their interaction" (Richards, 1965: 100). Perreira (1992:23) wys daarop 

dat die kwantitatiewe en kwalitatiewe verhouding tussen die tenor en vehicle van 

metafoor tot metafoor van mekaar verskil. In hierdie verband sluit Perreira aan 

by die beskouing van Richards naamlik dat die vehicle dalk slegs dekoratief kan 

wees. Dit kan dalk slegs "kleur" verskaf aan die tenor terwyl dit binne 'n ander 

ekstreme " ... a mere excuse for the introduction of the vehicle, and so no longer 

be "the principle subject" kan wees (Richards, 1965: 100). 

Volgens Richards is die eiesoortige en besondere trefkrag van die poetiese 

taalgebruik gesetel in die spanning wat genereer word as daar 'n verband gele 

word waar die verhouding tussen die tenor en die vehicle nie so voor die 

handliggend is nie. Volgens Richards sal twee uitlatings gemaak word asof hulle 

verbind is, die leser word gedwing om hul verhouding vir homself uit te klaar. 

Die rede waarom hierdie feite uitgekies is vir 'n gedig word dus vir die leser 

gelaat om uit te vind, die leser sal 'n verskeidenheid redes vind en hulle in sy 

129 



denke orden. Hierdie eienskap waaroor die metafoor beskik maak dit 

onontbeerlik vir die gebruik nie net in die letterkunde nie, maar ook in prediking. 

Richards se beskouing "bevry" in werklikheid die metafoor van beperkende 

vooroordeele en opvattings, in hierdie verband wil ek byvoorbeeld verwys na 'n 

verkeerde opvatting wat gehuldig kan word naamlik dat die metafoor ons slegs 

in staat stel om dinge fisies te kan "sien" en nie na dit wat abstrak is kan verwys 

nie. Hierdie "ordening van denke" waarna Richards hierbo verwys, dui op die 

kognitiewe prosesse van die hoarder. Ek glo dat hierdie prosesse in 'n groat 

mate "die filter" (Vos, 1996) en die probleem van "afskakeling" waarna Pieterse 

(1985) verwys, kan teenwerk. Wanneer Richards se naam ten opsigte van die 

ontwikkeling van teoriee oor die metafoor genoem word, word· met dieselfde 

waardering ook verwys na Max Black wat grootliks voortbou op die werk van 

Richards. 

3.2.4.3 Max Black 

Vroeer is alreeds verwys na die interaksionele teorie van Black (1962). Hierdie 

teorie breuk met die retoriese teorie van Aristoteles. Boshoff (2000:28) wys 

daarop dat die interaksie-teorie sy ontstaan te danke het aan die definisie van 

die Engelse digter I.A Richards. Ruim twintigjaar later het Black hierdie beginsel 

weer herontdek en uitgewerk tot 'n "aanvaarbare" interaksionele teorie oor die 

metafoor. Richards beskryf die metafoor as volg: "In the simplest formulation, 

when we use a metaphor we have two thoughts of different things active 

together and supported by a single word or phrase, whose meaning is a 

resultant of their interaction" (Richards, 1965:93). 

In die vorige onderafdeling waarin die werk van Richards beskryf is, is daar 

alreeds verwys na die terme "vehicle" en "tenor". Grabe (1992:288) wys op die 

interaksieprosesse in metaforiese taalgebruik en maak gebruik van Max Black se 

voorbeelde "the chairman plowed through the discussion" en "man is a wolf". 

In die eerste geval word 'n onderskeiding gemaak tussen die fokus van 'n 

metaforiese uitdrukking en die sintaktiese raamwerk waarmee dit kontrasteer. 
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In die tweede voorbeeld word die letterlike onderwerp of die tenor (Richards, 

1965) van die metaforiese uitdrukking gekarakteriseer deur 'n fokusonderwerp 

verwys of die vehicle. Die taalgebruiker ervaar die uitdrukkings as metafories 

omdat daar 'n semantiese onversoenbaarheid is van 'n letterlike ploegaksie met 

'n abstrakte bespreking. In die tweede geval is daar 'n logiese valsheid te 

bespeur, die man word geklassifiseer as deel van die "klas van dier". Ten 

opsigte van laasgenoemde het die leser of hoarder in werklikheid die toepaslike 

eienskappe van die wolf-sisteem op die man toegepas om sodoende deur die 

gebruikmaking van die wolf-eienskappe 'n toepaslike prentjie van die man te 

konstrueer (Fourie, 2001:52). 

Volgens Grabe (1992:288) word in beide die gevalle die " ... nomina in die sin 

gekwalifiseer deur figuurlik funksionerende leksikale items: in die eerste geval 

impliseer die verbale fokus plowed dat die voorsitter bepaalde eienskappe besit 

wat daartoe lei dat die bespreking op 'n sekere manier gehanteer word; in die 

tweede geval stel die fokusonderwerp wolf die eintlike onderwerp man in 'n 

bepaalde lig. Hoe die taalgebruiker die metaforiese kwalifisering van leksikale 

items vir homself konkretiseer, sal afhang van sy kennis van en assosiasies 

random die letterlike' gebruik van die fokus of vehicle in 'n metaforiese 

uitdrukking". Black verwys in hierdie verband na "die sisteem van geassosieerde 

gemeenplasighede" wat as 'n filter dien om die taalgebruiker te lei tot begrip en 

interpretasie van die metaforiese uitdrukking. 'n Letterlike vertaling vir die 

voorbeelde wat hierbo genoem is kan lei tot die volgende moontlikhede: "Die 

voorsitter onderdruk summier alle teenvoorstelle tydens die bespreking" en 

"mans is vals, wreedaardig en venynig in hulle wolfagtigheid". 

Taalgebruikers uit verskillende lae van die samelewing of uit verskillende 

samelewings sou miskien verskillende interpretasies aan hierdie uitdrukkings kon 

heg. Tog word redelike eenvormige interpretasies normaalweg aan 

"geleksikaliseerde uitdrukkings" soos die genoemde voorbeelde verbind (Grabe, 

1992:288). 'n Belangrike opmerking om te maak is dat die verstaanbaarheid van 
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geleksikaliseerde metaforiese uitdrukkings afhang van die onmiddellike indruk 

wat hulle op die taalgebruiker maak weens die algemeen bekende betekenis 

assosiasies wat opgeroep word. Die mate van die taalgebruiker se verstaan van 

'n metaforiese uitdrukking is afhanklik van die bekende assosiasies wat die 

betrokke uitdrukking oproep. Uit hierdie bespreking kan die gevolgtrekking 

gemaak word dat die interpretasie van 'n metaforiese uitdrukking 'n dekodering 

is van die interaksie tussen die letterlik en die figuurlik funksionele dele van 'n 

metaforiese konstruksie. 

Die verstaan van 'n metaforiese uitdrukking moet volgens Liebenberg (1997:53) 

gevind word in die feit dat " ... these expressions are enabled by well-known basic 

conceptual metaphors on the one hand and by the fact that every normal 

language user is able to make the necessary metaphoric mapping to understand 

these expressions, simply because such "mappings" are made many times every 

day in normal, non-poetic, conversational everyday language as well". Hy 

verduidelik verder dat die verstaan van die gelykenis (metaforiese teks) nie 

verskil van die verstaan van daaglikse taal en gesprekke nie. Die rede hiervoor is 

dat " ... both are human activities of human brains enabled by the same 

conceptual and basic metaphors" (Liebenberg, 1997:53). 

3.3 WESE VAN DIE METAFOOR 

Vroeer in hierdie werk is alreeds daarop gewys dat baie denkers na Aristoteles 

krities op sy baanbrekerswerk gereflekteer het. 56 byvoorbeeld, om maar een 

akademikus te noem, verwerp Richards (Fordham, 1996:2) die beskouing van 

Aristoteles en die ander "tradisionele" teoretici. Richards breek met die 

"plaasvervangingsteorie" van die metafoor naamlik dat die metafore met die 

vorm "A is B" gesien kan word as 'n ander wyse waarop mens kan se "A is soos 

B" (Liebenberg, 1997:58). In hierdie studie word veral die metafoorteorie van 

Paul Ricoeur as vertrekpunt beskou. 
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Dit is nie moeilik om soos baie bekende teoloe en akademici in die kompleksiteit 

van die metafoor "verstrengel" te raak nie. Deur die jare was daar baie pogings 

al aangewend om die metafoor "hanteerbaar" te maak. So byvoorbeeld het 

McFague (1987) in haar studie gepoog om die metafoor vir die teologie en 

prediking te implementeer. Sy het aan die hand van 'n enkele metafoor ("die 

wereld as die liggaam van God'') probeer om 'n hele teologie uit te werk. In 

hierdie proses het sy die polivalensie van die metafoor beperk tot 'n enkele 

betekenismoontlikheid. As 'n raamwerk vir die sentimente wat die navorser oar 

die metafoor in hierdie studie huldig word die volgende eienskappe kortliks 

bespreek: 

3.3.1 Kognitiewe prosesse 

Die waarde van die metafoor vir kognitiewe denke is reeds in hierdie werk 

beklemtoon. Metafore bepaa! ans denke en staan lynreg teen die Aristoteliaanse 

opvatting (Lischer, 1987:284). Die metafoor het dus met kognitiewe prosesse te 

doen (Lakoff & Johnson, 1980). Wanneer ans die metafoor gebruik, werk twee 

verskillende gedagtes op mekaar in en word dit deur een woord oorgedra. 

Volgens Du Tait (1984:90) is betekenis van die enkele woord die resultaat van 

die interaksie wat die gedagtes op mekaar het. Du Tait (1984:39) verwys oak in 

sy werk na die dubbelsinnigheid van die metafoor wat onmisbaar, nie net vir die 

poesie is nie, maar oak vir die godsdienstige taal is. Hierdie "dubbelsinnigheid" 

wek emosies. Hierdie emosies roep weer verbeeldingryke assosiasies op. 

Halcomb (1982) se studie wys op die eienskap van die metafoor om die 

emotiewe in die preek te bewerkstellig. Die gedagtes waarna Du Tait hierbo 

verwys, is volgens Kennedy (1993:5) in permanente spanning met mekaar. Hy 

beskou die metafoor as 'n uitspraak wat ooreenkomste en verskille tussen twee 

gedagtes akkommodeer wat in spanning met mekaar staan. 
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Ek wil daarom kortliks by die disjunkte metaforiese betekenistoepassing stilstaan. 

Laasgenoemde is verantwoordelik vir die metaforiese woordgebruik. Die 

teenstellinge tussen die toegepaste en die nie-toepaslike onderskeidinge binne 

die betekenis van die metafoor veroorsaak spanning. Hierdie spanning bied aan 

die metafoor 'n dinamiese krag. In Opperman se Joernaa/ van Jorik (Opperman, 

1979:31) word hierdie disjunkte betekenistoepassing ge"llustreer wat 'n treffende 

metafoor tot gevolg het. Die vliegtuig word in hierdie gedeelte as 'n mot 

uitgebeeld: 

"O, die vervoering v66r die vliegtuig sak 

die aarde stroom bruin-groen verby die glas, 

maar kringe strate gryp met spinnerak 

die groot mot op die hawe eindelik vas ... " 

Die vorm van die mot en die vliegtuig is toepaslik, so ook die kring van die 

vliegtuig en die mot wat in 'n mate rond vlieg voordat dit uiteindelik "vasgevang" 

word deur die "web" van die aanloopbaan. Die nie-toepaslike tussen die mot en 

die vliegtuig is dat die mot vlerke besit maar die vliegtuig se vlerke beweeg nie. 

Die vliegtuig vlieg nie uit eie beweging soos die mot nie, die mot beskik ook oor 

'n mate van "intellek" waaroor die vliegtuig nie beskik nie ensovoorts. Die 

tertium comparationis is die vormooreenkoms in hierdie stuk. Die vlug deur die 

lug en dieselfde tipe beweging "oor en om" die "liggies" totdat dit uiteindelik in 

die web vasgevang word. Mens is tog ook heeltyd bewus van die nie-toepaslike 

onderskeidinge in die beeld. Dit is hierdie nie-toepaslike gedeeltes wat die 

spanning in die metaforiese taalgebruik opwek. Ricoeur wys op 'n sogenaamde 

taalspanning wat deur middel van die metafoor geskep word. Die gedig oor die 

mot en die kers wys op die taalspanning wat geskep word vanwee die 

ooreenkomste en verskille en die spanning tussen betekenisse. 

Die primere beeld word deur middel van die nie-toepaslike meer intens gemaak 

(Verster, 1975: 135). In werklikheid vra en kry die nie-toepaslike 'n besondere 
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aandag. Die affek wat die "liggies" op die mot het en ook wat die "intellek" in 

die vliegtuig het, vorm ook 'n tertium comparationis. Die metafoor het in hierdie 

opsig 'n indikatiewe en 'n representatiewe funksie. In hierdie gedeelte word die 

alledaagse en die bekende binne 'n nuwe perspektief geplaas en word ons tot 'n 

verhoogde bewussyn van die sake gebring waaraan die digter in sy kunswerk 

gestalte gee. 

Die oordrag van betekenis le inherent in die metafoor. Dit is juis hierdie 

J eienskap van die metafoor wat die prediker in staat stel om effektief aan 'n 

~gevarieerde gehoor te kan kommunikeer. Die metafoor behels 'n intu·1tiewe 

raakvat van die ooreenkoms wat daar soms bestaan tussen ongelyksoortiges. 

Dit is ook 'n wyse waarop die prediker emosies en gewaarwordinge in die preek 

kan vergestalt. Die metafoor bied aan die hoarder 'n "venster" op die sake wat 

ver-beeld word. 

3.3.2 Epistemologiese waarde 

Alie kennis en verstaan is metafories van aard. Aristoteles het die metafoor 

beskou as die vernaamste agent of oorsaak van kennis (Fourie, 2001: 187). Die 

metafoor bepaal ons handelinge en deurdring ons daaglikse lewe en denke 

(Lakoff & Johnson, 1980:3). Ons gewone konseptuele sisteem dus, in terme van 

hoe ons dink en handel is fundamenteel metafories van aard. Kennedy (1993:5) 

beklemtoon die wyse waarop die metafoor die realiteit beskryf, op 'n " ... open

ended way, but has structural as well as epistemic and effective power". 

Kennedy ondersteun dus die beginsel van polisemie wat deur Ricoeur gestel 

word wanneer hy verwys na die vermoe van die metafoor om die realiteit op 'n 

"open-ended way" te beskryf. Die metafoor het betekenis vir die epistemologie 

in die sin dat dit kennis oordra. Hierdie kennis of insig is dieselfde as die 

uitdrukking self (McFague, 1974: 632). Die metafoor kan dus beskou word as 'n 

manier om kennis te bekom eerder as om dit slegs te kommunikeer. 
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Die metafoor se meer-duidigheid of die meer-dimensionele eienskap staan dus 

voorop in die kontemporere dialoog wat oor die metafoor gevoer word. Die 

metafoor produseer kennis, dit omsluit in werklikheid die proses van 

kennisverwerwing. Kennedy (1993) stel dit in sy werk duidelik dat die metafoor 

ens eintlik "verlos" van die illusie van rasionele waarheid asof dit die enigste 

waarheid is. Te Selle (1975:56) wys daarop dat alle spraak en denke metafories 

van aard is en dat alle menslike ontdekking deur middel van metafore geskied. 

Volgens Te Selle word die heelal deur middel van die metafoor ondersoek en is 

kennis gelyk aan die akkumulasie van metafore. Dit maak ook saak watter 

metafore ens gebruik omdat alle denke op metafore gebaseer word. Fourie 

(2001: 187) stel dit s6: "Die gewone waarnemingsisteem waarvolgens ens dink 

en handel, is fundamenteel metafories van aard. Alie taal is in wese metafories 

van aard. Nie net ens taal nie, maar ook ens verstaan van onsself is metafories". 

Om ens lewens te verstaan, maak ens gebruik van sekere (wortel-)metafore. 

Indien alle kennis en verstaan metafories van aard is, kan ens nie die aard van 

alle kennis as objektief beskou nie. Hierdie opmerking sluit aan by 'n 

postmoderne beskouing oor die realiteit. 

3.3.3 Gelykenis en metafoor 

Teoloe socs Veltkamp (1988:61), McFague (1982:44), Liebenberg (1997) en Vos 

(1995:301) beskou die gelykenis as 'n metafoor. Daarom wil die navorser die ·-·------... aanname maak dat die gelykenis, as 'n metafoor, oor meer as een betekenis 

beskik. Die gelykenis omvat baie meer as wat daar met 'n definisie gese kan 

word. Ten spyte van al die definisies wat oor die gelykenis bestaan, slaag hulle 

nie ten volle daarin om die gelykenis te omskryf nie. Die pogings wat verskeie 

akademici al aangewend het om die metafoor te definieer is alreeds vroeer in 

hierdie werk beklemtoon. Die gelykenis word byvoorbeeld gedefinieer as 'n 

beeld of vergelyking wat uit die natuur of die daaglikse lewe geneem word met 

die doel om 'n geestelike waarheid te belig met die veronderstelling dat wat waar 

is van die een sfeer ook van die ander sfeer waar is (Hunter, 1960:8). Die 
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gelykenis word afgelei van die Griekse woord "parabole", dit beteken in 

werklikheid "om dinge langs mekaar te plaas" (Tasker, 1986:877). Volgens 

hierdie definisie word een saak dus met 'n ander vergelyk. Volgens Peace J 
(1997:9) word 'n saak uit die alledaagse lewe met iets in verband met die 

koninkryk van God gebring. Borkhoff (1987: 12) noem die gelykenis weer 'n 

aardse storie met 'n hemelse betekenis. Rabinowitz (1971:73) verwys na die 

rabbyne wat in die Talmud en die Midrash die gelykenis as onderrigmetode 

gebruik het. Seagren (1978:19) beskou die gelykenis as "an ingenious figure of 

speech, usually a short of everyday life, which teachers a singular spiritual truth, 

as well as suggesting subordinate truths". 

Liebenberg (1997) sluit aan by Ricoeur se teorie wat volgens die navorser in lyn 

staan met die postmodernistiese paradigma. In die werk van Groenewald (1975) 

word die standpunt gehuldig dat die gelykenis oor een punt van vergelyking of 

hoofgedagte beskik. Dit is ook die standpunt wat deur teoloe soos Crossan, 

Dodd en Julicher (Brits, 1999) gehuldig word. Groenewald bespreek Jesus se 

gebruik van die gelykenis as onderrigmedium. Ook Zachrich (1984:80) verwys in 

sy werk na Jesus se gebruik van die gelykenis om te onderrig : "Approximately 

one-third of Jesus' teaching is in parabolic form". In Matteus en Markus is 

genoegsame bewyse dat Jesus deur middel van gelykenisse geleer het. Markus 

4:2(a) beklemtoon hierdie feit: " Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer" 

(Bybel. 1984). In Markus word dit gestel dat Jesus nie sender gelykenisse 

ge(s)preek het nie. 

Die kritiek wat ek teen Groenewald se beskouing wil lewer is dat hy die 

polisemiese karakter van die gelykenis as metafoor miskyk. Hy wil "'n verklaring" 
~~---·-····· 

bied vir 'n gelykenis in plaas daarvan om die "open-endedness" waarna Kennedy 

(1993) verwys, in ag te neem. Dit blyk dat Groenewald 'n vrees het vir 

"inlegkunde" of 'n subjektiewe "inlees" van betekenisse wat plaas kan vind in die 

interpretasieproses van 'n gelykenis. Laasgenoemde vind volgens Groenewald 

plaas wanneer oordragtelike betekenisse na willekeur op 'n teks toegepas word. 
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Fantasie kan byvoorbeeld maklik die oorhand kry. Hierdie is 'n probleem wat 

veral ten opsigte van allegoriese uitleg sy kop kan uitsteek. 

Omdat Groenewald wil waak teen "indrukwekkende verklarings" wat geformuleer 

kan word vir 'n sekere gelykenis (Groenewald, 1975: 19), wil hy soos Crossan 

(Brits, 1999:88), slegs een punt van vergelyking of hoofgedagte aan 'n gelykenis 

toedig. Die hoofgedagte word volgens hierdie teorie uitgebou deur 'n aantal 

"onderdele". Laasgenoemde se funksie is dus slegs om die hoofgedagte te 

ondersteun en beskik daarom nie oor oordragtelike betekenisse nie. Groenewald 

wil dus (tipies reformatories) eerder dat die Skrif self die grense moet bepaal 

waarvolgens 'n gelykenis verklaar moet word. Groenewald probeer dus om 'n 

verklaringsreel te formuleer na aanleiding van die verklarings wat Jesus vir die 

gelykenisse honderde jare gelede gemaak het. Hy probeer om na aanleiding van 

die hoofgedagte van die gelykenis 'n praktiese betekenis vir ons geestelike lewe 

te vind. Groenewald definieer die gelykenis as 'n eenvoudige vertelling, ontleen 

aan die natuur of die alledaagse lewe, met die bedoeling om 'n praktiese les van 

"diepe geestelike inhoud" verstaanbaar en onvergeetlik uit te bou. 

Groenewald se gelykenisdefinisie sluit aan by Dodd (Long, 1989a:92) se 

beskouing dat die gelykenis 'n vergelyking is " ... drawn from nature or common 

life, arresting the hearer by its vividness or strangeness, and leaving the mind in 

sufficient doubt about its precise application to tease it into active thought". Die 

gelykenis volgens hierdie definisie dan, is 'n verhaal wat afspeel in 'n 

doodgewone alledaagse opset. Deur middel van 'n alledaagse gebeurtenis of 

verhale wat oor gewone mense handel, het Jesus dus ewige waarhede 

verstaanbaar aan sy hoarders gekommunikeer. Deur middel van die "sekulere" 

word die "geestelike" sake dus konkreet gestel. McFague (1974: 630) verwys na 

die transendente wat op hierdie wyse die wereldse deur middel van 'n gewone 

lewe aanraak. Die prediker moet daarom in die preek metafore en gelykenisse 

gebruik uit voorbeelde wat bekend aan die hoarders is, voorbeelde wat uit die 

alledaagse lewe geneem word. Later in hierdie studie word die skep van 
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metafore bespreek en word hierdie vereiste naamlik die gebruik van voorbeelde 

uit die alledaagse lewe toegepas. 

3.3.4 Plaasvervangend 

Soos reeds vroeer na verwys is, die teoriee van die antieke meesters soos 

byvoorbeeld Cicero, Quintillianus en Aristoteles kan beskou word as fondamente 

vir kontemporere denke oor die wese van die metafoor. Hulle het die 

fondamente gele waarop latere teoretici voortgebou het. Van der Merwe (1983) 

se denke ten opsigte van die metafoor bou voort op die beskouings van die 

antieke gesaghebbendes en kommunikeer met die denke van meer 

kontemporere akademici soos byvoorbeeld Shibles (1971a, 1971b). In hierdie 

verband wil ek verwys na die aanname wat Shibles maak ten opsigte van die 

oordra van betekenis wat van een term na 'n volgende plaasvind en wat aansluit 

by die "transferred word" teorie van Quintillianus (Van der Merwe, 1983:28) en 

Cicero (Shibles, 1971a: 116). 

Van der Merwe se plaasvervangingsteorie sluit aan by die Aristoteliaanse 

definisie wat oor die poesie handel. Hierbo is alreeds verwys na die estetiese 

perspektief van Aristoteles wat deur interaksionisme afgewys is. Die 

plaasvervangingsteorie is veral deur moderne kritici ender die soeklig geplaas. 

Richards verdien in hierdie verband veral vermelding (Lischer, 1987:281). Daar 

is reeds in hierdie studie verwys na die bydrae van Richards ten opsigte van die 

plaasvervangingsteorie. Van der Merwe (1984:58) verklaar die metafoor in die 

retoriek aan die hand van die genoemde plaasvervangingsteorie en die 

verbeeldingsteorie. 

Volgens die teorie word die sogenaamde "ware" betekenis van 'n woord op 'n 

"vreemde" betekenis oorgedra, dit word dus oorgedra op 'n betekenis wat tot 'n 

ander woord behoort. Anders gestel, die metaforiese woord is dus volgens Van 

der Merwe 'n woord wat in die proses van oordrag losgemaak is van sy 
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"oorspronklike" betekenis en aan 'n "vreemde" betekenis geheg word. In hierdie 

opsig sluit Van der Merwe (1984) aan by Ricoeur (Capps & Browning: 24) se 

beskouing wat vertaal word as die ostensiewe betekenis C'ostensive meaning") 

van 'n teks. Volgens laasgenoemde het die tek? krag om weg te breek van die f 
beperkinge van sy onmiddellike situasie om sodoende 'n wereld te ontsluit/ 

Later word meer hieroor uitgebrei in die bespreking van Ricoeur se 

hermeneutiese teorie. Vroeer in hierdie werk is die invloed van die denke van 

die antieke retorici bespreek, die beskouing van veral Aristoteles is in hierdie 

hoofstuk beklemtoon. Soos reeds genoem, Aristoteles het vir baie eeue groot 

belangstelling gewek. Op Aristoteles se metafoorteorie is daar deur die eeue 

voortgebou en het nuwe teoriee die lig gesien. Inleidend tot die bespreking van 

die plaasvervangingsteorie, behoort die beskouing van Aristoteles aandag te 

geniet. 

Van der Merwe (1984) sluit in sy studie aan by die Aristoteliaanse 

metafoordefinisie wat op naamsverandering dui : "Metaphor consists in giving a 

thing a name that belongs to something else; the transference being either from 

genus to species, or from species to genus or from species to species, or on 

grounds of analogy" (Van der Merwe, 1984:60), of soos Ricoeur (1976:47) dit 

stel: " ... the application to a thing of a name that belongs to something else, the 

transference taking place from a genus to species, from species to genus, from 

species to species, or proportionally". Vol gens hierdie opvatting is die metafoor 

niks anders as 'n naamsverandering van betekenis nie. Die komponent wat die 

belangrikste is, is die selfstandige naamwoord omdat dit die eerste in die reeks is 

wat iets anders aandui. Die woord was volgens Aristoteles die lokus van 

metaforiese betekenis. "A noun must always be either (1) the ordinary word for 

a thing, or (2) a strange word, or (3) a metaphor, or ( 4) an ornamental word, or 

(5) a coined word, or (6) a word lengthened out, or (7) altered in form" (Van der 

Merwe, 1983:27). Die metafoor dra van een naam oor op 'n ander naam wat 

iets anders aandui. 
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Volgens Van Es (1979:55) beskik elke saak oor 'n "naam", hy verwys in hierdie 

verband na die saak se "kurion" of "eikon". In Van Es se verduideliking hoe die 

metafoor werk, word nuwe betekenis geskep deur middel van 'n proses van 

vervanging en naamsverandering. In die naamsveranderingsproses vind 'n 

ontkoppeling plaas tussen die metaforiese woord en sy oorspronklike betekenis. 

Schibles (1971: 116) wys daarop dat ontkoppeling nie noodwendig in die proses 

ge"lmpliseer word nie. Volgens Schibles (1971) kan betekenis van een term na 'n 

ander term oorgedra word, hy verwys na die term "transference" wat aansluit by 

Grassi (Kennedy, 1993: 116) se beskouing. Volgens Grassi is die metafoor " ... a 

process of transfer, (it) has the ability to transform things - to create new 

relationships". 

Binne die metaforiese gebeure is daar 'n verband of verwantskap tussen die \ 

"ware betekenis" van die metaforiese woord en die betekenis waarop dit \ 

oorgedra word of daar kan 'n analogiese verhouding tussen die gebeurtenisse 

wees (Van der Merwe, 1982: 62-65). Ricoeur (1978,13 en 1976: 47) verwys in 

hierdie verband na die metafoordefinisie naamlik dat die aard van die 

verwantskap kan of die van 'n geheel tot 'n deel; of die van 'n deel tot 'n geheel; 

of die van dele van dieselfde geheel tot mekaar wees. Uit bogenoemde 

bespreking behoort dit duidelik te wees dat daar in die kontemporere debat 

verskillende menings en teoriee oor die wese van die metafoor bestaan het. 

Hulle teoriee beklemtoon die feit dat baie denkers op die Aristoteliaanse tradisie 

voortgebou het. Meer onlangs eers is die tradisionele opvattings krities beskou. 

Vir die doel van hierdie studie moet die waarde van die aanwending van die 

metaforiese taal as teologiese taal ondersoek word. 

Van der Merwe (1984:68) wys in sy studie daarop dat die plaasvervangingsteorie 

impliseer dat alle metaforiese uitdrukkings in letterlike uitdrukkings omgesit kan 

word sander om 'n semantiese verlies te ervaar. Binne die interpretasieproses 

van die metaforiese uitdrukkings word laasgenoemde met letterlike uitdrukkings 

vervang op grand van hul ooreenkoms of analogie van hul onderskeie 
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betekenisse. Van der Merwe merk tereg op dat hierdie beskouing van die 

metaforiese taal nie as grondslag vir die teologiese taal kan dien nie omdat dit 

sou beteken dat teologiese uitsprake met semanties-ekwivalente uitsprake 

vervang kan word. 

Teologiese uitsprake kan nie semanties-ekwivalente uitsprake wees nie, want 

dan sou dit onder andere beteken dat die transendensie van God daardeur 

aangetas word. Hierdie beskouing sluit aan by die "univokale debat". Van 

Niekerk (1985:513) stel dit in hierdie verband duidelik dat analogie van God-taa! 

soos die van metaforiek, nie herleibaar is na univokale beskrywings nie. Volgens 

die plaasvervangingsteorie tree die metafoor dus slegs plaasvervangend vir 

semanties ekwivalente uitdrukkings op. Daarom stel Van der Merwe dit dat die 

metafoor geen kreatiewe semantiese funksie volgens hierdie beskouing het nie, 

maar dat 'n semantiese funksie wel in die geval van katachresis aan die metafoor 

toegeken word. Die konsep katachresis dui op die plasing van nuwe sin in ou 

woorde (Van der Merwe, 1984:71). Katachrese-metafore is egter momenteel 

en uit nood gebore, hulle beskik nie oor 'n lang lewensduurte nie. Katachrese

metafore verdwyn dus nadat hulle gefunksioneer het. 

3.3.5 Evokatiewe karakter 

Die metafoor se stilistiese of retoriese funksie kan funksioneel in die preek 

aangewend word. Daar is reeds verwys na die tradisionele "retoriese" beskouing 

dat die metafoor onder andere 'n stilistiese funksie van versiering vervul. Die 

metafoor kan emosionele meelewing onder hoarders bewerk. In hierdie verband 

verdien Halcomb (1982) se studie aandag. Alledaagse uitdrukkings kan nuut en 

vars "opgedien" word wat moontlik afsluiting kan teenwerk. Hierdie funksie sluit 

by die emotieweteorie aan. 

McTaggert en Braithwaite (Van der Merwe, 1984:71) se studie toon die waarde 

gevoel in teologiese uitsprake, b6 kennisuitsprake wat oor God gemaak word. 
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Ek wil dit nag anders stel, die trefkrag van teologiese uitsprake moet nie 

noodwendig in kennisuitsprake oar God gesoek word nie, maar eerder in die 

gevoelswaarde wat die uitsprake by die hoarders oproep. Die betekenisvolheid 

van teologiese uitsprake moet dus eerder in die nie-kognitiewe ( emotiewe) 

gesoek word. Die konatiewe dus, eerder as die kognitiewe maak teologiese taal 

betekenisvol. Die konsep "emotief" word van die Latynse woord movere afgelei 

wat "om te beweeg" beteken (Dreyer & Pieterse, 1993a: 80). 

Die emotiewe word in werklikheid deur middel van figuurlike taal gekonstitueer 

(Brits, 1999:103). Wanneer iemand dus bid of 'n belydenis afle, of selfs as na 'n ~ 

preek deur 'n gelowige geluister word, is daar 'n sekere "geladenheid" wat die 

woorde oar beskik. Dis woorde met krag en 'n spesifieke betekenis. Die 

aanbidder se ervaring word byvoorbeeld nie met 'n ongelowige "buitestander" 

gedeel nie. 'n "Buitestander" kan dalk die taal verstaan maar deel nie die 

gevoelens van die gelowige persoon wat bid nie. In hierdie verband wil ek 

verwys na Du Tait (1984:23) se uitspraak dat dit in die preek nie gaan om die 

godsdienstige bevoegdheid van 'n sekere spreekakte nie, maar eerder om die 

geloofsbevoegdheid van die aanbidders in 'n aanbiddingsituasie. Die metafoor 

beskik oar die vermoe om gevoelens op te wek. Zachrich (1984:75) sluit by 

Scheffler aan " ... metaphor has the capacity to arouse feelings or evince 

emotional response' (my kursief). Daarom is prediking oak " ... more appealing 

when a seremonic proposition is expanded through appropriate use of the 

metaphor" (Halcomb, 1982:125). 

Du Toit (1984) verwys oak in sy werk na die evokatiewe karakter van die 

metafoor, dit sluit aan by bogenoemde opmerking naamlik dat die metafoor 

daarin slaag om gevoelens op te roep. Terselfdertyd is die metafoor oak emotief 

omdat dit gevoelens en affekte kan uitdruk. Taal dra nie net stellings oar nie, dit 

be"lnvloed die spreker en word deur die hoarder be"lnvloed. Die preek wil die 

hoarder be"lnvloed, oortuig, 'n appel op mense se harte maak sodat die mens tot 

aanbidding en ontmoeting gelei kan word, sodat daardeur ook verandering 
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(transformasie) bewerkstellig kan word. Preke is vol van die bogenoemde 

"gelaaide woorde", dit is woorde wat oar 'n betekenisdraende gevoelswaarde 

beskik. In sy werk verwys Du Tait in hierdie verband na die terme illokusionere 

en perlokusionere preekaktes van Austin en Searle. 

Die illokusionere spreekakte verwys na taal en gebe,ure wat tegelyk plaasvind. 

Die uitspraak is die handeling self. Die spreker word dee I van dit wat hy dus 

spreek. Belofte en uitspraak word byvoorbeeld een wanneer iemand in alle erns 

sou se: "Ek belowe ... ". Die perlokusionere akte is in wese kousatief, daar is baie 

dieper motiewe ter sprake as maar net die grammatikale afleidings wat gemaak 

word. Voorbeelde van die illokusionere vorm in die godsdienstige taal word in 

die gebed, beloftes en belydenisse gevind. Hierdie woorde is soos vroeer 

genoem, gelaaide woorde met 'n spesifieke gevoelswaarde vir die spreker - maar 

66k vir die hoarder. 

Om die uitwerking van die genoemde gelowige uitsprake op die individu te 

bepaal, is baie meer kompleks. Die illokusionere akte kan nie werklike 

betrokkenheid van die hoarders verseker nie. Die moontlikheid van verlies van 

trefkrag is oak nie uitgesluit wanneer dit dalk in rituele herhaaldelik gebruik word 

nie. So byvoorbeeld kan die metafoor sy trefkrag deur herhaling en gebruik in 

die volksmond verloor. Hierdie metafore word "dooie metafore" genoem. 

Hoarders is unieke individue, elkeen word anders "geraak" deur uitsprake. Vir 

die een hoarder kan die woorde amper niksseggend wees terwyl 'n volgende 

daardeur kragdadig beweeg word. Verskillende "dinge" gebeur dus in die 

hoorproses met mense, nag anders gestel, mense beleef taaluitinge nie dieselfde 

nie. Ons kan dus die aanname maak dat die trefkrag van die metafoor in 

prediking op die individu moeilik sal wees om te bepaal. 
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3.3.6 Onafhanklike ontsluiting 

Die metafoor is 'n_~~lf~mededeling van die kenbare werktikheid. Die metafoor 

plaas ons dus op die spoor van ontdekking en is skeppend. Dit beskik oor die 

vermoe om outonoom en onafhanklik van die skrywer, digter of spreker op te 

tree, 'n beskouing wat aansluit by die van Ricoeur. Later word meer aandag aan 

hierdie beskouing geskenk in die bespreking wat oor hermeneutiek en die 

intensie van die outeur handel. Die digter, of dan in die konteks van hierdie 

studie, die prediker in die preekmaakproses, word as metafoorskepper eintlik net 

'n passiewe toeskouer of 'n handlanger terwyl die metafoor sy eie bouer en 

argitek is. Wanneer die prediker die metafoor dus gebruik, is hy ook maar net 

'ihstrument wat saam met die hoarders aspekte van 'n nie-meegedeelde kenbare 

wereld ontdek. Gelowiges kan dus deur middel van die effektiewe 

gebruikmaking van die metafoor in prediking aktief betrek word sodat abstrakte 

waarhede binne reikafstand gebring word. Die hoarder is aktief betrokke omdat 

hy dele bymekaar moet pas en self die ontdekker van waarhede is. 

Om weer terug te kom by wat vroeer genoem is, die metafoor is dus ook 'n 

effektiewe kommunikasiehulpmiddel wat "afskakeling" teenwerk omdat die 

hoarder aktief in kognitiewe prosesse betrokke is. Die metafoor se indirekte 

werkswyse is nie voorskriftelik nie, maar rig 'n uitnodiging aan die hoarder om 

akteur in die drama te wees. Ek wil dit nog anders stel, die metafoor dikteer nie 

aan die hoarder nie, maar nooi hom/haar uit om aktief deel te neem aan die 

interpretasieproses. Indien die hoarder verkies om nie deel te neem nie kan die 

hy of sy die uitnodiging en die appel wat daarmee gepaardgaan van die hand te 

wys. Die hoarder kan dus self besluit hoe om te reageer op die uitnodigende 

appel. In hierdie verband kan na Opperman se gedig "Paars Poetica" 

(Opperman 1964:8) verwys word: 

"Woord wek woord 

en wederwoord, 
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en die gedig ontstaan dan 

ensovoort 

Maar ensovoort 

is bloot dat ek 

as tussenganger 

onverstoord 

dit laat voltrek: 

geen verbrouer, 

maar die doe! 

van die gedig 

binne homse/f 

ontdek: 

ek: hand/anger, 

hy: sy eie boer 

en argitek 

Ricoeur (1978: 247) stel dit duidelik: "What metaphor creates, it discovers; what 

it finds it invents. Metaphor is the strategy of discourse by which language 

divests itself of its function of direct description in order to reveal a morer 

fundamental level of discovery". Volgens Van Niekerk (1985:517) kan die 

waarheid slegs ontdek word vanuit die spanning van die linguistiese situasie 

waarin die nuwe in terme van die vertroude gese word. 

3.3.7 Appel op die hoorder 

Die prediker behoort bewus te wees van die feit dat daar binne die demokratiese 

eeu waarin ans lewe, dit vir die moderne hoarder vreemd is om "voorgese" te 

word. Die moderne hoarder is 'n skeptiese mens wat krities na sake kyk. Die 

moderne mens volg net nie meer blindelings nie. Die waarde van die metafoor 
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le juis daarin dat dit 'n appel op die hoarder se hart maak, dit vind "indirek" plaas 

en stel die moderne hoarder voor 'n keuse. Dit is die hoarder self wat moet 

besluit of hy aan of af gaan skakel. Dit hang alles van die hoarder af of hy 'n 

aktiewe deelnemer aan die kommunikatiewe gebeure gaan wees of nie. Vir die 

hoarder wat aan die metafoor blootgestel word is dit oak moeiliker om "af te 

skakel" omdat 'n ou waarheid vanuit 'n ander hoek nuut voorgehou word. Deur 

middel van die hoarder se verbeeldingskrag kan hy tot waarheid gelei word wat 

deur homself gekonstrueer is en daarom meer betekenis inhou. Die impak van 

die metafoor op die hoarder hang dus grootliks van die hoarder self af. 

3.3.8 Nuwe konsepte 

Die metafoor stel die prediker in staat om nuwe konsepte vir prediking te skep 

(Capps & Browning, 1984:25). Lischer (1987: 281) verwys na Flannery O'Connor 

se verhaal van lyding. O'Connor slaag daarin om die natuur en die konsep 

genade op 'n denkbeeldige vlak te integreer. 'n "Nuwe betekenis" word daardeur 

geskep. Die hoorder/leser van die metafoor is verantwoordelik om die 

"wereldontsluitende" betekenisse van 'n teks aan homself toe te ken. 

3.3.9 Metafore en die mens se konseptuele sisteem 

Capps en Browning se beskouing oar die rol van die metafoor as 'n 

wereldontsluitende instrument is reeds vroeer bespreek. Volgens Capps en 

Browning beskik die metafoor oar die vermoe om die mens se denkprosesse wat I ,, 

vorm gee aan die ontwikkeling van konseptuele modelle, skemas en teoriee te 

stimuleer. 'n Enkele metafoor mag miskien nie daarin slaag om alleen hierdie 

konseptuele proses uit te voer nie, maar " ... a loose collection of metaphors may 

do so" (Capps & Browning, 1984:25). 'n Teks word reg verstaan of korrek 

ge'lnterpreteer wanneer die hoarder of leser die wereldontsluitende betekenisse 

aan hom/haarself toe-eien. 
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Ek poog om die metafoor aan die hand van Lakoff en Johnson (1980) se werk 

"Metaphors We Live By" te bespreek en om daarop te wys dat die metafoor nie 

net poeties of retoriese "instellings" is nie, maar dat metafore deel vorm van die 

mens se wyS§__'{~n dink, h9nc::lel en dinge waarneem. George Lakoff en Mark 

Johnson se werk lei 'n nuwe kognitief-linguistieke benadering tot die metafoor in 

(Fourie, 2001:54). 

Volgens Lakoff en Johnson (1980) is die mens se denkprosesse metafories van 

aard, metafore is nie net die kuns om met woorde te speel nie, dis ook die 

basiese manier waardeur ons die werklikhede van die wereld vir onsself verstaan 

en konseptualiseer. Hulle onderskei drie basiese tipes metafore volgens hul 

konseptuele teorie. Die drie tipes metafore wat hulle onderskei word die 

strukturele metafore, die orientasie metafore en die ontologiese metafore 

genoem. Lakoff stel dit duidelik dat metaforiese uitdrukkings geskik is om oor 

abstrakte sake soos liefde te praat maar ook om te redeneer. Metaforiese 

uitdrukkings is nie noodwendig poeties nie en het ook nie noodwendig 'n 

retoriese effek nie. Lakoff beklemtoon dat daar 'n algemene beginsel is wat 

metaforiese (lingu'lstiese) uitdrukkings rig (byvoorbeeld "liefde is 'n reis" word 

deur algemene beginsels gerig). Hy verwys ook na " ... a general principle of 

governing how our patterns of inference about journeys are used to characterize 

love" (Lakoff, 1992:4). 

Realiteite word deur metafore beskryf. Net soos wat meta fore van kultuur tot 

kultuur varieer, net so varieer ook die realiteite wat hulle beskryf. Lakoff en 

Johnson slaag daarin om die metaforiese aard van ons konseptuele sisteem te 

verduidelik. Mense besef nie in hoe 'n mate die metafoor werklik deel vorm van 

hul denke en handelinge nie. Die mens se konseptuele sisteem is metafories van 

aard, ons handelinge en denke is metafories begrond. Hier sluit Lakoff en 

Johnson aan by Richards se beskouing, naamlik dat ons metafories dink 

(Fordham, 1996:2). Omdat ons dinge outomaties dink en doen, is ons nie altyd 

bewus van ons konseptuele sisteem nie. Omdat kommunikasie op dieselfde 
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konseptuele sisteem gebaseer is as waarop ons 'n handeling verrig, gebruik 

Lakoff en Johnson taal as bron om die sisteem te verduidelik. Deur middel van 

linguistiese bewyse word getoon dat ons konseptuele sisteem in wese metafories 

is. Lakoff en Johnson (1980:4) verwys byvoorbeeld na die konsep "Argument is 

War" . Hulle wys daarop dat ons mense in argumente as opponente beskou. 

Ons kan byvoorbeeld grand wen of verloor. Die wyse waarop 'n mens die begrip 

"oorlog" beskou, bepaal dan ook hoe 'n mens die deelnemers beskou. Hoe die 

mens dus 'n begrip beskou, is bepalend vir die mens se benadering. Sou 'n 

bepaalde kultuur "argument" as dans beskou, vind ons dat die deelnemers aan 

die dans optreders genoem word wat op 'n estetiese manier optree. Lakoff 

(1992:5) verwys na die metafoor "liefde is 'n reis". Die verliefdes is beide "op 

pad" deur middel van hul verhouding en te midde van baie opdraandes, 

kruispaaie en afdraaipaaie, na hul bestemming. Wanneer die verhouding nie 

uitwerk nie, word die verhouding beskryf as "our love has hit a dead-end street" 

(Lakoff, 1992:4). 

3.3.10 Verskeidenheid van metafore 

Konsepte is metafories gestruktureerd, daarom is handelinge metafories 

gestruktureerd en gevolglik is ook die taal metafories gestruktureerd. Die taal 

wat ons in argumente gebruik, is beslis nie poeties en deftig of retories van aard 

nie. Oorlog en argumente is twee verskillende sake, die een is 'n verbale 

diskoers en die ander 'n gewapende konflik. Te midde van die verskille is daar 

tog ook ooreenkomste. Argumente is gedeeltelik gestruktureerd en word 

gedeeltelik verstaan in terme van 'n oorlog. Volgens Lakoff en Johnson is die 

konsep, die taal en die handeling gevolglik metafories gestruktureerd. 

Dis die normale, konvensionele wyse waarop mens 'n argument voer. Die taal 

van 'n argument is nie poeties nie, maar eerder letterlik. Wanneer ons 

argumenteer, praat ons op 'n spesifieke manier omdat ons argumente op 'n 

sekere wyse verstaan. Ons handeling hou verband met die wyse waarop ons 
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dinge begryp. Ons moet dus erken dat die metafoor nie net 'n kwessie van taal 

is nie, maar dat die mens se begripsprosesse grootliks metafories van aard is. 

Daarom merk Lakoff en Johnson op dat die mens se konseptuele sisteem 

metafories gestruktureerd is(Lakoff & Johnson, 1980:6). 

Argumente volg sekere patrone. Daar is dus sekere dinge wat ans doen en nie 

doen nie wanneer ans in argumente betrokke is. Die feit dat ans deels 

argumente konseptualiseer as 'n geveg of 'n oorlog, be'invloed die vorm van 

argumente en die wyse waarop ans praat wanneer ans in 'n argument betrokke 

is. Liebenberg verwys na die Evangelie volgens Matteus waarin die metafoor 

"Die lewe is 'n reis" beskryf word. Volgens Liebenberg was die skrywer moontlik 

nie eens bewus van die feit dat hy die lewe in terme van 'n reis beskou nie, maar 

hierdie basiese metafoor het sy denke gestruktureer (Liebenberg, 1997:63). Dit 

sluit aan by Lakoff se bespreking van die konseptualisering van die "liefde is 'n 

reis" (Lakoff, 1992:4). Indien iemand "liefde" s6 beskou, sal sy denke en 

handelinge daardeur gerig word. Ek wil die waarde van die metafoor vir 

prediking na aanleiding van Lakoff en Johnson se teorie onderstreep, indien die 

hoarder byvoorbeeld die konsep "christenskap" volgens 'n sekere metafoor sou 

verstaan, sal ditsy denke en sy handelinge ooreenkomstig die betrokke metafoor 

be"lnvloed. 

Omdat die metaforiese konsep sistematies is, vind ans dat die taal wat ans 

gebruik om oar die aspek te praat oak sistematies is. Die uitdrukkings van die 

woordeskat wat gebruik word, naamlik aanval van 'n posisie, onverdedigbaar, 

wen van grand ensovoorts, vorm 'n sistematiese manier van dink oar die 

gevegsaspekte van argumente. Volgens Lakoff en Johnson kan ans die 

metaforiese wese van ans aktiwiteite verstaan deur die wese van ans 

metaforiese konsepte binne ans linguistiese uitdrukkings te bestudeer. Lakoff en 

Johnson illustreer hierdie aanname aan die hand van die Engelse uitdrukking 

"Time is money". Tyd is 'n waardevolle kommoditeit binne die Westerse kultuur. 

Anders gestel, tyd word as 'n waardevolle kommoditeit gekonseptualiseer. Geld 
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is ook 'n waardevolle kommoditeit en net soos geld, word "tyd" as 'n waardevolle 

kommoditeit beskou. Sommige wat die uitdrukking "time is money" gebruik 

verwys na geld in terme van "spandeer, begroot, het genoeg van, loop uit" 

terwyl ander dit as waardevolle kommoditeit beskou in terme van "het tyd, gee 

tyd, verloor tyd" ensovoorts. 

Volgens Lakoff en Johnson pas 'n deel van 'n metaforiese konsep nie. Wanneer 

ons die voorbeeld "tyd is geld" gebruik - is tyd nie geld nie. Ons kan nie tyd wat 

verlore geraak het weer terugvind nie, daar bestaan ook nie "tyd banke" nie. 

Ons kan vir iemand baie tyd gee, maar daardie persoon kan nie dieselfde tyd vir 

ons teruggee nie. 'n Deel van die metaforiese konsep "pas" dus nie. Lakoff en 

Johnson verwys in hierdie verband na die "conduit metaphor" waar slegs 'n 

gedeelte van die metaforiese konsepte relevant is terwyl ander aspekte van die 

konsep "versteek" word (Lakoff & Johnson, 1980: 12). 

Die metaforiese strukturering is dus gedeeltelik en nie totaal nie, tyd is nie geld 

nie, slegs 'n gedeelte van die metaforiese konsep "pas" dus. Aan die ander kant 

kan ons metaforiese konsepte verleng tot figuurlike, poetiese, kleurvolle of 

deftige taal en denke. Om saam te vat, wanneer ons dus praat van 'n konsep 

wat metafories gestruktureerd is, bedoel ons dat dit gedeeltelik gestruktureer is 

en dat dit verleng kan word. Wat tot dusver bespreek is verwys na "strukturele 

metafore" omdat een konsep metafories in terme van 'n ander gestruktureer is. 

3.3.10.1 Orienterings metafore 

Lakoff en Johnson noem 'n volgende groep metafore, naamlik die sogenaamde 

orienterings metafore omdat hulle met ruimtelike orientering te doen het, 

byvoorbeeld "in - uit", "op -af" ensovoorts. Hierdie metafore hou verband met 

die funksionering van ans liggame binne ons fisiese omgewing. Hulle bied aan 'n 

konsep 'n ruimtelike orientering. So byvoorbeeld kan "op" gelukkig beteken, wat 

tot die Engelse uitdrukking "I am feeling up today" lei. Baie interessant wys 
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Lakoff en Johnson dat orienteringsmetafore ten opsigte van kulture verskillende 

betekenisse het. Vir die een kultuur kan die toekoms "voor" hulle le terwyl dit vir 

'n ander kultuur "agter" hulle le. 

Volgens Lakoff en Johnson kan geen metafoor werklik onafhanklik van sy 

ervaringsbasis verstaan word nie. So byvoorbeeld het "more is up" 'n totale 

ander ervaringsbasis as "happy is up" of "rational is up". Al is die konsep "op" 

dieselfde in al die metafore, is die ervarings waarap hierdie metafore gebaseer is 

verskillend. Metafore "pas" dus nie saam vanwee hul verskillende 

ervaringsbasisse nie. Die waardes in 'n kultuur hang saam met die metaforiese 

struktuur van die mees fundamentele konsepte in 'n kultuur (Lakoff & Johnson, 

1980:22). "Grater is beter" is 'n uitspraak met die konsep van vooruitgang, 

hierdie is waardes wat diep binne ons kultuur vasgele is. 

Hierdie metafore hang ook saam met ons teenwoordige ruimtelike metafore. 

Ons waardes is dus nie onafhanklik van ons metaforiese konsepte nie, maar 

vorm 'n samehangende sisteem met hierdie konsepte. Lakoff en Johnson wil nie 

hiermee te kenne gee dat al die kulturele waardes 'n samehang vorm met 'n 

bestaande metaforiese sisteem nie. Die subkultuur waarin ons leef, bepaal 

watter waardes prioriteit gaan geniet. In Amerika is daar byvoorbeeld subkulture 

wat graot motors aankoop en nie oor die toekoms omgee nie, en ander wat weer 

die toekoms eerste stel en daaram 'n kleiner motortjie aankoop (Lakoff & 

Johnson, 1980: 23). "Grater is beter" staan dus hier teenoor "daar sal meer in 

die toekoms wees". 

Die subkultuur self, asook persoonlike waardes, be pa al dus aan watter waardes 

prioriteit gegee word. Lakoff en Johnson verwys na 'n tyd in die Amerikaanse 

geskiedenis toe hoe status gemeet was aan die aankoop van 'n kleiner motor 

omdat besparing van branne deugsaamheid aangedui het. Deesdae word meer 

kleiner motors in Amerika verkoop omdat daar 'n groot subkultuur is wat glo dat 

"spaar geld" 'n beter prioriteit is as "grater is beter". Nie alle kulture gee 
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prioriteite aan die "up-down" orientasie nie. Daar is kulture waar balans 

byvoorbeeld 'n meer belangriker rol speel as in ander kulture. Die meeste 

Oosterse kulture, soos byvoorbeeld die Hindoefilosofie verwys binne die 

Bhagavadgita na die konsep Yogi wat ender andere op gelykmoedigheid dui 

(Kooverjee, 1991: 61). In die "westerse kultuur" is "aktief" "op" en "passief" 

gewoonlik "af". Ander kulture, soos byvoorbeeld die bogenoemde Oosterse 

kulture, verleen aan passiwiteit veel meer prioriteit as aan aktiwiteit. Om saam 

te vat, oor die algemeen is die orientasies "op-af", "in-uit", "aktief-passief" 

ensovoorts bekend aan alle kulture, maar watter orientasies voorrang geniet, 

varieer van kultuur tot kultuur. 

3.3.10.2 Ontologiese metafore 

Net soos wat ervarings van die mens se ruimtelike orienterings aanleiding gee tot 

orienteringsmetafore, verskaf ons ervarings met fisiese objekte (spesifiek ons eie 

liggame) die basis vir 'n buitengewone wye verskeidenheid van ontologiese 

metafore. Dit is wyses waarop gebeure, aktiwiteite en emosies as entiteite en 

substansies beskou word. In hierdie verband verwys Lakoff en Johnson na die 

ervaring wat ons het ten opsigte van verhoging van pryse wat metafories beskou 

kan word as 'n entiteit wat deur die naamwoord ''jnfJ_gsle"_benoem word. Dit bied 

ons 'n manier om na die ervaring te verwys, byvoorbeeld: "Inflasie is besig om 

ons lewensstandaard te verlaag", "As daar meer inflasie is sal ons nooit oorleef 

nie" , "Inflasie maak my siek" ensovoorts. Hier word inflasie as 'n entiteit 

beskou. Deur middel van hierdie metafore kan ons "inflasie" kwantifiseer, 'n 

spesifieke aspek daarvan identifiseer, daarvolgens handel en selfs glo dat ons dit 

verstaan. 

'n Voorbeeld van 'n metafoor wat "kwartlfiseer" is byvoorbeeld: "Dit sal heelwat 

geduld verg om hierdie boek klaar te maak", en die wat identifiseer: "Die lelike 

deel van my persoonlikheid kom na vore wanneer ek ender druk verkeer". 

Lakoff en Johnson noem ook ontologiese metafore wat oorsake aandui, soos 

byvoorbeeld: "Die druk van sy verantwoordelikhede is die rede vir sy 
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ineenstorting" en ook die ontologiese metafore wat doelwitte stel en handelinge 

motiveer, soos byvoorbeeld: "Hy het na New York gegaan om bekendheid en 

welvaart te soek" of "Sy het die getroude lewe as die oplossing van haar 

probleme beskou" (Lakoff & Johnson,1980:27). 

3.3.10.3 Toestel metafore 

Lakoff en Johnson verwys ook na die sogenaamde apparaat- of toestelmetafoor 

(''machine metaphor''), wat die konsep "verstand" aandui, as iets wat aan en af 

geskakel kan word. Die verstand word beskou as iets wat oor 'n vlak van 

doeltreffendheid beskik. Toestelmetafore beskik oor 'n produktiewe kapasiteit. 

Hulle het 'n interne meganisme en is 'n bron van energie. Lakoff en Johnson 

verwys byvoorbeeld na "He broke down" as voorbeeld van die verstand wat as 

toestel beskou word en "He cracked up" as voorbeeld van 'n "brittle object 

metaphor". Hierdie twee metafore funksioneer nie presies op dieselfde manier 

nie. 

Wanneer 'n masjien breek, beteken dit dat dit net weier om te funksioneer, maar 

as 'n objek wat bros is, verbrokkel, beteken dit dat stukke die wereld vol spat en 

dat daar ernstige gevolge mag wees. Daarom dat Lakoff en Johnson se dat 

wanneer iemand wild tekere sou gaan en geweld pleeg, dit paslik sal wees om 

na die persoon te verwys as "He cracked up", terwyl iemand wat om 

psigologiese redes nie in staat is om verder te funksioneer nie, na verwys kan 

word as "He broke down". 

3.3.10.4 Houer metafore 

Wanneer Lakoff en Johnson houer metafore, of "container metaphors" bespreek, 

word die mens as fisiese wese beskryf. Ons ervaar die res van die were Id as 

buite onsself, met ander woorde die res van die wereld le buite die oppervlakte 

van ons vel. Ons is elkeen 'n houer met 'n in-uit orientasie. Ons projekteer ook 

ons eie in-uit orientasie op ander fisiese objekte wat soos ons deur 'n 
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"oppervlakte" begrens word. Wanneer ans van vertrek tot vertrek beweeg, is 

ans besig om van een "houer" na 'n ander te beweeg, daarom praat ans van ans 

beweeg uit een vertrek in die ander in. Lakoff en Johnson (1980:29) se 

voorbeeld word nag beter in Engels gegee, "moving out of one room into 

another". Ons gee selfs aan soliede voorwerpe hierdie orientasie wanneer ans 

se dat ans 'n klip oop breek om te kan sien wat binne die klip is. Objekte wat 

begrens word, het mates en kan daarom gekwantifiseer word in terme van die 

hoeveelheid substansie wat hulle bevat. 'n Provinsie is byvoorbeeld 'n houer wat 

oar grense beskik, daarom kan ans vra, hoeveel grand (oppervlakte) daar in 

Gauteng is. Substansies kan oak as houers beskou word. 'n Bad water kan in 

hierdie opsig as voorbeeld geneem word: mens klim in die water in; die water en 

die bad is albei houers, maar van verskillende aard. 

Ons konseptualiseer ans visuele veld as 'n houer en konseptualiseer wat ans sien 

asof dit binne die houer is. Wanneer mens na iets kyk is jou veld van visie 

begrens deur die grense wat jy op daardie tydstip kan waarneem. Jou veld van 

visie bepaal dus die grense van wat jy kan sien. Ons veld van visie korreleer 

met die begrensde fisiese ruimte. Die metaforiese konsep visuele veld is houers 

kom natuurlik na vore, so praat ans byvoorbeeld van die skip wat binne sig kom. 

3.3.10.S Samevattende opmerkings 

Die metafore wat tot dusver bespreek is, word beskou as "konvensionele" 

metafore. Konvensionele metafore is metafore wat deur die gewone 

konseptuele sisteem van ans kultuur gestruktureer word. Laasgenoemde word 

deur ans taal gereflekteer word. Hierdie metafore slaag daarin om ans 'n nuwe 

verstaan van ans ervarings te bied. Hulle kan dus nuwe betekenis bied aan ans 

verlede, aan ans alledaagse aktiwiteite, en aan dit wat ans weet en waarin ans 

glo. 

Lakoff en Johnson verwys na die nuwe metafoor "Love is a collaborative work of 

art" (Lakoff & Johnson, 1980:139). Nuwe metafore maak sin van ans ervarings 
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op dieselfde manier as wat konvensionele metafore dit doen. Hulle verskaf 'n 

samehangende struktuur; hulle beklemtoon sekere dinge en verberg ander. 

Soos in die geval van konvensionele metafore het nuwe metafore ook 

uitvloeisels. So byvoorbeeld is die gevolg van "love is a collaborative work of art" 

'n voortspruiting van ons ervarings van wat dit beteken as iets 'n "collaborative 

work of art" is. Liefde is werk, dis aktief, dit benodig samewerking en 

toewyding, is 'n estetiese ervaring, sluit wedersydse verantwoordelikheid in, 

ensovoorts. Van hierdie voorbeelde is metafories ("liefde is 'n estetiese 

ervaring''), ander weer nie ("liefde sluit wedersydse verantwoordelikheid in''). 

Elkeen van hierdie uitvloeisels kan self ander uitvloeisels he. Hierdie uitvloeisels 

verbind en ontsluit ons geheue oor herinneringe aan ons liefdeservarings in die 

verlede en dien as 'n moontlike gids vir toekomstige ervarings. 

Soos hierbo genoem is, die metafoor "love is a collaborative work of art", 

beklemtoon sekere eienskappe terwyl ander onderdruk word. Byvoorbeeld die 

aktiewe kant van liefde word op die voorgrond gebring deur die idee van werk, 

beide in "samewerking" en in "kunswerk". Lakoff en Johnson wys daarop dat 

die metafoor 'n reeks belangrike "liefdeservarings" verskaf wat nie deur ons 

konvensionele konseptuele sisteem beskikbaar gestel word nie. Die metafoor 

"love is collaborative work of art" bied nie net konsepte soos byvoorbeeld "werk" 

of "nastrewe van gedeelde doelwitte" nie, maar dit lei ook tot verskillende ander 

aspekte van hierdie konsepte. Hierdie is nie sommer net 'n "gewone" werk nie, 

dis werk van 'n spesiale aard, dit verg balans van beheer wat by kunsskepping 

pas, omdat die doelwit 'n estetiese doelwit is. 

Omdat die metafoor belangrike liefdeservarings beklemtoon en hulle 

samehangend maak, bied dit 'n nuwe betekenis aan liefde. Omdat die metafoor 

die belangrikste aspekte vir ons ten opsigte van ons liefdeservaringe bevat, 

verkry die metafoor die status van waarheid. Vir baie mense is liefde "a 

collaborative work of art". Omdat dit so is, kan die metafoor 'n terugvoereffek 
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he, wat ans toekomstige aksies in ooreenstemming met die metafoor bepaal 

(Lakoff & Johnson, 1980: 142). 

Lakoff en Johnson beklemtoon in hul werk dat metafore handelinge bekragtig. 

Baie aksies en gevolgtrekkings word gemaak vanwee die "love is a collaborative 

work of art" metafoor en nie deur die "love is madness" metafoor nie. 

Laasgenoemde het nie veel insette nodig om dit te onderhou nie, terwyl dit nie 

noodwendig die geval met "love is a collaborative work of art" is nie. Hierdie 

metafoor dui op werk, 'n spesifieke soort werk want as dit kuns is, word 'n 

spesifieke soort aktiwiteit benodig en as dit samewerking is, is dit selfs verder 

bepalend en gespesifiseerd. Die betekenis wat 'n metafoor vir my inhou, sal 

gedeeltelik kultureel bepaal word en gedeeltelik gebonde wees aan my ervarings 

in die verlede. 

Vroeer is daarop gewys dat kulturele verskille 'n belangrike aspek in die verstaan 

van metafore is omdat elkeen van die konsepte in die metafoor van kultuur tot 

kultuur kan verskil. "Love is a collaborative work of art" kan verskillende 

betekenisse vir die 19de eeuse Europese Romantikus en vir die Eskimo van 

dieselfde tydperk inhou. Daar kan oak binne kulture verskille wees oar hoe hulle 

verskillende kunswerke beskou. Die metafoor gaan verskillende betekenisse 

inhou vir twee verliefde veertienjariges en vir 'n bejaarde paartjie. 

Baie van ans aktiwiteite (om byvoorbeeld te argumenteer of om probleme op te 

las) is metaforiese in wese. Die metaforiese konsepte wat hierdie aktiwiteite 

karakteriseer struktureer ans huidige realiteit. Nuwe metafore het die krag om - "") 

nuwe realiteit te skep. Wanneer 'n nuwe metafoor die konseptuele sisteem 

waarop ans ans handelinge baseer betree, sal dit die konseptuele sisteem en die 

persepsies en aksies wat die sisteem voortbring, verander. Baie kulturele 

veranderings vind plaas wanneer die inleiding van die nuwe metaforiese 

konsepte plaasvind en oues verloor word (Lakoff & Johnson, 1980:145). Die 

verwestering van nie-westerse kulture dwarsoor die wereld kan gedeeltelik 
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toegeskryf word aan die "tyd is geld" metaforiese konsep wat persepsies van 

mense verander het en oak sodoende hulle handelinge be'invloed. 

Die idee dat metafore realiteite kan skep is nie 'n tradisionele beskouing oor die 

metafoor nie. Tradisioneel word die metafoor beskou as 'n saak wat oor taal 

eerder as strukturering van ons konseptuele sisteem handel. 'n Mens kan toegee 

dat woorde alleen nie verandering kan bring nie, maar die veranderinge in ons 

konseptuele sisteem verander wel dit wat vir ons werklik is en het 'n uitwerking 

op hoe ons die wereld beskou. Ons handel volgens daardie persepsies. Die 

menslike aspekte oor realiteit het te doen met dit wat vir ons werklik saak maak, 

en dit verskil van kultuur tot kultuur omdat verskillende kulture verskillende 

konseptuele sisteme het. Kulture bestaan binne 'n fisiese omgewing, sommige 

radikaal verskillend, byvoorbeeld die wat in oerwoude voorkom en die wat in 

stede voorkom. Daar is dus 'n fisiese omgewing waarbinne ons interaksie het. 

Volgens Lakoff en Johnson is die konseptuele sisteem van die verskillende 

kulture afhanklik van die fisiese omgewing waarin hulle ontwikkel het. 

Elke kultuur moet 'n min of meer suksesvolle manier vind om met sy omgewing 

om te gaan, deur daarby aan te pas en dit te verander. Elke kultuur het 'n 

sosiale realiteit wat sy konsep van die fisiese wereld be'invloed. Wat vir 'n 

individu realiteit is, is 'n produk van sy sosiale werklikheid en die wyse waarop dit 

sy ervaring van sy fisiese wereld vorm. Baie van ons sosiale werklikheid word 

verstaan in metaforiese terme met ander woorde ons konsep van die fisiese 

wereld is gedeeltelik metafories. Metafore speel dus 'n baie belangrike rol in die 

bepaling van wat vir ons "werklik" is. In die konteks van hierdie studie kan mens 

maar net spekuleer oor die rol wat metafore gespeel het in die ontwikkeling van 

die apartheidsteologie en ideologie en die gevolge daarvan in die sogenaamde 

apartheidsera. 

Baie van ons ervarings en aktiwiteite is dus metafories van aard en baie van ons 

konseptuele sisteem word deur metafore gestruktureer. Ons sien ooreenkomste 
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ten opsigte van die kategoriee van ans konseptuele sisteem en in terme van die 

soort van ervarings wat ans het. Baie van die ooreenkomste wat ans waarneem, 

is deel van ans konvensionele sisteem soos wat dit waargeneem kan word ten 

opsigte van orientasiemetafore. Byvoorbeeld die orientasies "meer is op" en 

"gelukkig is op" het 'n ooreenkoms met wat ans waarneem tussen "meer" en 

"gelukkig" terwyl ans nie dieselfde van tussen "minder" en "gelukkig" kan se nie. 

Ontologiese metafore maak oak ooreenkomste moontlik. Ons sien byvoorbeeld 

die beskouing van "tyd" en "arbeid" metafories as dieselfde - ten opsigte van 

fisiese bronne, en daarom het hulle ooreenkomste met mekaar. Dus laat die 

metafore "tyd is substansie" en "arbeid het substansie" ans toe om tyd en arbeid 

as dieselfde in ans kultuur te beskou, omdat beide gekwantifiseer kan word. 

Ons kan byvoorbeeld 'n waarde aan hulle toeken, dit kan doelmatig gebruik word 

en dit kan progressief opgebruik word. Omdat hierdie metafore 'n rol speel in 

die beslissing van wat werklik vir ans in ans kultuur is, is die ooreenkoms tussen 

tyd en arbeid beide gebaseer op metafoor. 

Strukturele metafore in ans konseptuele sisteem lei oak ooreenkomste in. Dus, 

die metafoor "idees is kos" ontwikkel ooreenkomste tussen idees en voedsel. 

Seide kan ingeneem word en verwerk word, gesluk word en is voedsaam vir jou. 

Hierdie ooreenkomste bestaan nie onafhanklik van die metafoor nie. Die 

metafoor "idees is kos" is gebaseer op baie basiese metafore, byvoorbeeld die 

"conduit metaphor" waarvolgens idees wat objekte is van buite ans liggame 

verkry word. Dan vind ans oak "die verstand as 'n houer" metafoor wat 

ooreenkomste stig tussen die verstand en die liggaam wat beide houers is. 

Saam met die "conduit" metafoor kry ans 'n komplekse metafoor waarin ans vind 

dat idees objekte is wat in ans verstand soos stukke kos deur ans liggame 

opgeneem word. Dit is hierdie metaforiese skeppende ooreenkoms tussen idees 

en kos waarop die "idees is kos" metafoor gedeeltelik gebaseer is. Soos ans 

reeds gesien het, is die ooreenkoms self 'n gevolg van die "conduit" metafoor en 

die "verstand (mind) is 'n houer" metafoor. 
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Die "idees is kos" metafoor pas ons ervarings gedeeltelik, Lakoff en Johnson 

skryf dit toe aan die "metaphor-induced similarity" (Lakoff & Johnson, 1980:148). 

Die "idees is kos" metafoor is daarom gedeeltelik begrond via die "verstand is 'n 

houer" en die "conduit" metafore. As gevolg van die "idees is kos" metafoor, kry 

ons nuwe metaforiese ooreenkomste tussen idees en kos. Beide kan gesluk en 

verteer word en is voedsaam. Hierdie kos - konsepte gee ons 'n manier om die 

psigologiese prosesse te verstaan. 

3.3.10.6 Personifikasie en metonimie 

Een van die mees vanselfsprekende ontologiese metafore is daardie metafore 

waar die fisiese objek verder gespesifiseer word asof dit 'n mens is. Menslike 

motiverings, karakteristieke en aktiwiteite word aan nie-menslike entiteite gegee, 

byvoorbeeld "die lewe het my ingeloop". Dit wat nie-menslik is nie word as 

menslik beskou. Personifikasie is 'n algemene kategorie wat 'n wye reeks 

metafore aanspreek, elkeen raak 'n ander aspek van 'n persoon aan. Hulle het 

wel een ding gemeen: hulle is alma! verlengings van ontologiese metafore en 

hulle stel ons in staat om sin te maak van fenomene in die wereld, deur menslike 

terme te gebruik. 

In die geval van personifikasie ken ons menslike kwaliteite aan dinge wat nie 

menslik is nie toe. Wanneer ons praat van "Inflasie beroof my van my 

spaargeld", gebruik ons nie die term "inflasie" om na 'n mens te verwys nie. 

Lakoff en Johnson wil personifikasie onderskei van metonimie, laasgenoemde is 

wanneer daar 'n uitdrukking is wat nie-menslik is nie en wat dan na 'n persoon 

verwys byvoorbeeld "Die hamtoebroodjie wag vir sy tjek". Die uitdrukking, 

hamtoebroodjie verwys moontlik na iemand wat 'n hamtoebroodjie bestel het. 

Ons het nie hier met personifikasie te doen nie omdat ons nie die 

"hamtoebroodjie" beskou as iets wat menslike kwaliteite ontvang het nie. Ons 

gebruik een entiteit om na 'n ander te verwys aangesien hierdie entiteite 

onderling sekere verbande met mekaar het. So byvoorbeeld kan gepraat word 
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van "Hy hou daarvan om die Marquis de Sade te lees" wanneer bedoel word dat 

die persoon daarvan hou om die skrywe van die marquis te lees. Retorici verwys 

na 'n spesiale voorkoms van metonimie wat hulle sinekdoje noem. 
'--.::-

Laasgenoemde verwys na gevalle waar 'n deel vir 'n geheel staan, byvoorbeeld: 

"Daar is 'n groot klomp goeie koppe op die universiteit" - hiermee word verwys 

na intelligente mense. Metafoor en metonimie dui in werklikheid op verskillende 

soorte prosesse. 

Metafoor is ~l~g~'.~(),0.§"JhingJn.terrns __ of another" en die primere taak van 

die metafoor is om begrip tuis te bring (Lakoff & Johnson, 1980: 36). Metonimie 

se primere taak is verwysing. In metonimie word 'n deel gebruik vir die geheel. 

Daar is baie dele wat vir die geheel kan staan en die deel wat ons kies, bepaal 

die aspek waarop gefokus word. Wanneer ons se dat ons 'n paar "goeie koppe" 

nodig het vir op die projek, verwys ons na intelligente mense. Lakoff en Johnson 

wys daarop dat metonimie eerder 'n uitsondering van 'n spesifieke karakteristiek 

van 'n persoon is as die gebruik van 'n gedeelte wat vir die geheel staan. 

Metafoor en metonimie dien dus dieselfde doel, maar eersgenoemde fokus meer 

spesifiek op sekere aspekte waarna verwys word. 

Metonimiese konsepte stel ons in staat om een saak deur daardie saak se relasie 

met iets anders te konseptualiseer. Wanneer ons aan 'n Picasso dink, dink ons 

nie net aan kuns alleen nie, ons dink aan die kunstenaar se konsep van kuns, sy 

tegniek, sy rol in die geskiedenis ensovoorts. Net soos in die geval van 

metafore, struktureer metonimiese konsepte ons taal, denke, houdings en 

aksies. Net soos metaforiese konsepte is metonimiese konsepte in ons ervarings 

begrond. Kultuur en religieuse simbolisme vorm deel van metonimie. Binne die 

Christendom het ons 'n 11J§!!911imJe van die duif vir die Heilige Gees. Dit is 

begrond in die konsep van die Heilige Gees in die Christenteologie. Daar is 'n 

spesifieke rede waarom 'n duif en nie 'n ander voelsoort die simbool vir die 

Heilige Gees is nie. 
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Volgens Lakoff en Johnson is die rede hiervoor die karakteristieke van die duif as 

'n mooi, vriendelike, vredeliewende voel wie se habitat die lug is - wat die 

natuurlike tuiste van die Heilige Gees is. Die lug staan metonimies vir die hemel 

as die tuiste van die Gees. Die duif word gesien as 'n voel wat met grasie vlieg 

en vanuit die hemel op mense kom sit. Die konseptuele sisteme van kulture en 

religiee van nature is metafories. Simboliese metonimies is verbindings tussen 

elke dag se ervarings en die samehangende metaforiese sisteme wat religiee en 

kulture karakteriseer. Simboliese metonimies is begrond in ans fisiese ervarings 

en bied noodsaaklike middele vir die verstaan van religieuse en kulturele 

konsepte. 

Metonimie en metafore is nie "toevallighede" nie, maar hulle vorm eerder 

samehangende sisteme waarop ons ans ervarings konseptualiseer. Omdat 

metafore gedeeltelik ons daaglikse konsepte struktureer, word hierdie struktuur 

oak in ons letterlike taal gereflekteer. Ons praat van teoriee en argumente asof 

hulle geboue is, byvoorbeeld "Is that the foundation for your theory?" (Lakoff & 

Johnson, 1980:46). So praat ons van idees asof hulle kos is : "Wat hy nou net 

gese het plaas 'n frank smaak in my mond". Net so word idees mense, plante, 

produkte, kommoditeite (byvoorbeeld "Dit is 'n idee wat jy nie verkoop sal kry 

nie''), idees word geld, mode ensovoorts. Die manier waarop 'n mens praat, 

dinge begryp, en jou situasie ervaar, kan metafories gestruktureer word. 

Volgens Lakoff en Johnson is uitdrukkings soos "mars van tyd, val posisies aan, 

gaan ons eie gang" ensovoorts, refleksies van sistematies metaforiese konsepte 

wat ons handelinge en denke struktureer. Hulle is metafore wat ons daaglikse 

gang bepaal. Lakoff en Johnson (1980:55) noem dat weens die feit dat hulle 

konvensioneel is " ... fixed within the lexicon of English makes them no less alive' 

(my kursief). Die meeste van ons normale konseptuele sisteme is metafories 

gestruktureerd, anders gestel, die meeste konsepte word gedeeltelik verstaan in 

terme van ander konsepte. Metaforiese konsepte is wyses van gedeeltelike 
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strukturering van 'n ervaring in terme van 'n ander. 'n Argument is byvoorbeeld 

'n gesprek wat gedeeltelik gestruktureerd is deur die konsep "oorlog". 

3.3.10.7 Grammatikale metafore 

Tot sover is die metafoor aan die hand van Lakoff en Johnson se beskouings 

bespreek. Alford (1982) se studie beklemtoon die belangrikheid van die 

"grammatikale metafoor" vir die verstaan van "middeleeuse mentaliteit" 

onderstreep. Alford het 'n indringende studie gemaak van die sogenaamde 

"grammatikale metafore", wat hy terugvoer na die antieke Grieke se reels wat 

menslike spraak gerig het. Grammatikale metafore kom orals voor, in gedigte, 

preke en in teoretiese en filosofiese verhandelings. Alford wys op die 

grammatikale denke in die Middeleeue tussen die twaalfde en veertiende eeu 

wat onder meer deur Robin, Pinborg en ander akademici bestudeer is (Alford, 

1982:729). Alford slaag daarin om die wye verskeidenheid van gebruike vir die 

grammatikale metafore te illustreer en die gewildheid vir die gebruik daarvan in 

sy artikel te motiveer. Hy wys daarop dat die metafoor en die allegorie uit 

dieselfde vorm van persepsie ontspring: " (they) ... have a natural kinship with 

each other" (Alford, 1982:750). Hy bespreek die kritiese waardering van C.S. 

Lewis op Allan de Lille se "De planctu Naturae' (allegoriese werke waarin 

grammatikale metafore voorkom) waarin hy aantoon hoe die natuur voorgehou 

word as die skrywer en die onnatuurlike onsedelikheid van die mensheid beklaag 

word. 

Lewis gebruik grammatika om die tema van seksuele afwyking uit te brei en toe 
rf·-

te lig. Die aktiewe (aCivi generis) word die passiewe (passivum genus); die man 
....-.____.,.,_.,, 

is as vrou gemaak, hy word subjek en terselftertyd predikaat. Richard Green 

merk op dat die algemene middeleeuse sensitiwiteit vir die gebruike van taal en 

taal se verwantskap aan dinge, " ... and of things to their Creator, gave 

grammatical and rhetorical metaphor a peculiar effectiveness" (Alford, 1982: 

753). Alford verwys ook na William Langland se "Piers Plowman" waarin 
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bewyse vir die Drie-eenheid in die meervoudsvorm van die werkwoord gevind 

word waardeur God tydens die skepping aangedui word : "For he was syngular 

hym-self and seyde faciamus" (Alford, 1982:754). Langland verlaat horn telkens 

op die grammatikale metafoor as hulpmiddel om sy idees te illustreer. Hy 

verdeel die weg na morele uitnemendheid of perfeksie in drie stadia naamlik 

deur analogie met die positiewe, vergelykende en die oortreffende trap van 'n 

byvoeglike naamwoord of 'n bywoord en verklaar of omskryf dan hul verhouding 

tot mekaar deur middel van die grammatikale konsep van oneindigheid 

("infinites''). 

3.3.10.8 Kritiese waardering 

Die baanbrekerswerk van Lakoff en Johnson is nie sander kritiek aanvaar nie. 

Boshoff (2000:45) wys byvoorbeeld daarop dat Lakoff en Johnson 'n te bree 

beskouing oar die metafoor het. Die kritiese refleksie van Mac Cormac (1985) op 

Lakoff en Johnson se werk verdien vermelding. Mac Cormac !ewer kritiek teen 

Lakoff en Johnson se metafoordefinisie naamlik "the essense of metaphor is -1 
understanding and experiencing one kind of thing or experience in terms of J 
another". Hierdie definisie is "te wyd" en sluit alle semantiese betekenisse in. 

Kritiek word in hierdie verband oak uitgespreek teen die assosiasie van een 

woord met 'n ander of die asssosiasie van 'n woord met 'n ervaring. Mac Cormac 

waarsku dat die onderskeid tussen letterlike en figuurlike taal opgehef word in 

Lakoff en Johnson se beskouing omdat alle natuurlike taal metafories beskou 

word. 

Die waarde van die werk van Lakoff en Johnson vir hierdie studie le in hul 

konseptuele teorie. Hierdie teorie bied nuwe insigte in die k~gnitiewe prosesse 

van die metafoor (Fourie, 2000:57). Dit verduidelik hoe sekere konsepte op 

mekaar toegepas word en in die proses nuwe betekenis skep. Ons kan dus met 

groat vrug die metafoor in prediking gebruik, daardeur kan ans daarin slaag om 

nuwe betekenis aan "ou" begrippe te gee, maar oak om nuwe metafore te skep 
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wat uiteindelik die hoarders se lewens en gedrag kan be'lnvloed tot voordeel van 

die Koninkryk van God. 

3.4 METAFOOR IN PREDIKING 

Volgens Van Huyssteen (1989:775) laat die postmodernisme ons besef dat die 

enigste manier waarop ons oor God kan praat, deur middel van analoe en die 

metafoor is. In prediking kommunikeer ons met en oor God. Binne die 

funksionering van 'n gemeente, in 'n reformatoriese tradisie, speel prediking 'n 

belangrike rol. Prediking geskied binne die erediens as 'n samebindende 

samekoms van gelowiges. Die doel van prediking is om verandering of 

transformasie by mense teweeg te bring. Mense is geneig om van verandering 

af weg te skram. Deur middel van die metafoor in prediking kan die prediker 

daarin slaag om verandering aan die wereld en aan mense aan te bring. Die : 

metafoor is in werklikheid 'n meganisme wat die prediker kan gebruik om sy taak 

as herout makliker maak. 

Beeldspraak in prediking stel die hoarder in staat om die betekenis van 'n teks in 

hul eie lewens te "sien" en toe te pas. Die metafoor as beeldspraak, slaag daarin 

om nuwe realiteite dus te skep, om nuwe betekenisse te vorm. Dit stel ons in 

staat om "teologies" te kommunikeer, om die abstrakte konkreet oor te dra, om 

dit wat "oud" is weer "nuut en vars" te stel. Halcomb (1982) se studie toon hoe 

die metafoor in die preek gebruik kan word, nie net om byvoorbeeld emosies te 

ontlok nie, maar ook 'n empatiese verhouding tussen hoarder en prediker te stig 

en sodoende meer effektief te kommunikeer. Die metafoor se waarheid is 

ontwykend en kan nie ten volle vasgevat word nie. Dit wat ons wel kan raakvat 

is slegs 'n klein deeltjie van die grater geheel. Dit is hierdie eienskap van die 
-'J 

metafoor wat dit so waardevol vir prediking maak. 
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3.4.1 Die emotiewe en verbeelding 

Halcomb (1982) verwys na Thielemann se preke waarin die metafoor gebruik 

word en daarin slaag om verskillende emosies by die hoarders te ontlok. "The 

prevailing emotional tone at the outset is one of comfort and warmth. That 

feeling very quickly begins to diminish as the overwhelming needs of our world 

are thrust upon the listener through dramatic metaphor" (Halcomb, 1982: 128). 

Dit sluit aan by Zachrich (1984:74) se opmerking: "Metaphor has the capacity to 

arouse feelings or ... emotional response". Hierdie emosies of "gevoelens" word 

in die positiewe sin gebruik. Dit is dus nie 'n goedkoop opwekking van emosies 

nie. Hierdie emosies ondersteun in werklikheid die hoarders se verbeelding. 

Daarom dat Zachrich waarsku " ... purely emotional appeal can be misleading and 

wander far from the truths of Scripture" (Zachrich, 1984:75). 

Halcomb wys hoe die metafoor aangewend kan word om die emosionele toon in 

'n preek te laat daal maar ook te laat styg. Die metafoor word dus in werklikheid 

'n drama in die kleine wat die "op" en die "af' in die lewe voorstel. Halcomb 

verwys in sy studie na eienskappe wat in 'n tipiese drama gebruik word soos 

byvoorbeeld die proloog, konflik, suspensie, verrassing en oplossing. Dieselfde 

effek kan in die preek deur middel van die aanwending van die metafoor bereik 

kan word. Die dramatiese element kan dus met vrug binne die preek bereik 

word s6nder om te verval in 'n goedkoop emosionele opwekking, "metaphor is 

undoubtedly our strongest ally in bringing .. .. feeling and life-likeness to our 

sermons" (Halcomb, 1982:130). In hierdie verband kan maar net verwys word 

na die emosionele elemente in die preke van die swart Amerikaanse kerke in die 

tyd toe hulle te kampe gehad het met onderdrukking. Die prediker kan dus deur 

middel van die aanwending van die metafoor daarin slaag om werklik die 

"empatiese" en "een-met-di~:-.Qemeente" te demonstreer. Laasgenoemde dui op 
' .. ,~."~~,_,._.,>" 

die vereiste wat Pieterse (2001:21) en Dorr (1983:3-4) stel, naamlik dat die 

prediker wat in die konteks van die arme preek, solidariteit met sy gehoor moet 

he. 
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Die hoarder word deur middel van die metafoor emosioneel binne die preek as 

narratiewe kunsvorm ingetrek en meegesleur. Dit vind plaas wanneer die 

narratief as metafoor aangebied word. Lowry (1980:6) praat van die 

(narratiewe) preek as 'n "homoletic plot" en " ... a sacred story". Binne Halcomb 

(1982:142) se studie het hy na aanleiding van 'n "uitgebreide preek" van Peter 

Marshall gevind dat die detail wat in die verhaal voorkom, die hoarders in staat 

gestel het om waarnemers en ontdekkers te word. VerbeeLdi~Jsrag-,,is-,'n 

noodsaaklike voorvereiste vir die effektiewe werking van die metafoor. Dit wat 

onbekend is word deur middel van die bekende verstaan. As voorbeeld kan die 

konsep "God die Vader" gebruik word. Wanneer ons s6 na God verwys, gebruik 

ons in werklikheid 'n "epifoor" om 'n beeld van God te skep. In werklikheid slaag 

ons verbeeldingskrag daarin om die betekenis van "vader" gedeeltelik toe te pas 

op die verstaan van God. Hierdie verduideliking sluit aan by Wheelwright 

(Halcomb, 1982: 145) se verwysing na "offstage meaning". Ander voorbeelde 

van die diafoor is byvoorbeeld om na God as die "Alfa en die Omega" te verwys 

of na gelowiges as die "kinders" van God. Die verbeeldingskrag slaag dus 

daarom om ander insigte tot stand te bring vir dit wat nie moontlik is om deur 

middel van logika alleen te bereik nie. Hoe anders kan mens oor God praat? 

Deur middel van die metafoor kan die prediker of gelowige dus abstrakte I 1 

konsepte konkreet kommunikeer, op hierdie wyse kan verstaan dus makliker 

plaasvind. 

Soos reeds hierbo genoem, die studie van Halcomb (1982) toon die 

noodsaaklikheid om detail in die preek te verskaf. Deur middel van detail word 

emosies en verbeelding makliker opgeroep. Detail help om ruimte vir "drama 

van die metafoor" te verskaf. Die hoarder identifiseer horn makliker met die 

preekinhoud wanneer detail, emosie en verbeelding in die preek verweef word. 

Deur middel van genoegsame detail, slaag die hoarder daarin om beelde te 

konstrueer, om selfs geluide, reuke en smake te ervaar. Die hoarder raak in 

werklik meer betrokke by die narratief omdat die detail horn 'n emosionele 

deurgang bied. Binne hierdie proses speel die hoarder 'n belangrike rol in die 
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verhaal wat vertel word. Ek glo dat daar veral binne die reformatoriese tradisie 

baie meer gemaak moet word van die emosionele eienskap van die metafoor in 

die preek. 

Ek wil die waarde van hierdie eienskap, veral vir die preek in die konteks van 

versoening, armoede en morele herstel beklemtoon. Die hoarders kan hulle 

identifiseer met die prediker wat "een van ans" is. Dit sluit oak aan by wat 

vroeer gese is oar die "empatiese" verhouding wat die metafoor tussen prediker 

en hoarder stig en die solidariteitsgevoel wat tussen prediker en gehoor gestig 

moet word. Aan die ander kant moet daar oak gewaak word teen die misbruik 

van die metafoor ter wille van die opwekking van skuldgevoelens, vrese en angs 

aan die hand van 'n preek waarvan die inhoud nie by 'n betrokke skrifgedeelte 

pas nie. Die taal van prates is 'n emosionele taal. Die swart Amerikaanse preke 

in die vyftiger en sestigerjare toon volgens Halcomb minder emosie en meer 

logiese argumente, miskien omdat emosionele preke met anti-intellektualisme 

geassosieer was. Na hierdie tyd van afwyking van die emosionele in preke is 

daar weer 'n tydperk van terugkeer as reaksie teen die "aanbidding" van die 

rasionele en die wetenskap se stellende en saaklike taalgebruik. 'n Goeie balans 

tussen die emosionele en die rasionele sou eerder aanbeveel word. 

Die waarde van die metafoor in prediking is voor die handliggend, die navorsing 

wat al oar die metafoor gedoen is beklemtoon verskillende aspekte van die 

metafoor wat die kommunikasiekrag van die preek kan verhoog. Deur middel 

van die metafoor in die preek kan ans byvoorbeeld daarin slaag om die hoarder 

dinge weer "nuut" te laat ervaar. Pieterse (1985: 184) se opmerking dat 

hoarders tydens die preek kan "afskakel" kan deur middel van die metafoor 

teengewerk word, die hoarder behoort dit moeiliker te vind om af te skakel 

omdat hy kognitief deelneem aan die luisterproses. Die boodskap word oak 

vars en nuut deur middel van die metafoor gebring, " ... asof ans dit vir die eerste 

keer hoar" (Burger et al., 1987: 18). 
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Van Niekerk (1985:515) verwys na metaforiese spreke as "nuwe insig". 

Kjargaard (1986: 151) beklemtoon wat ons vroeer in hierdie studie bespreek het 

naamlik die nuwe betekenis wat deur middel van die metafoor geskep word. 

Basson (1994:220) verduidelik hierdie stelling na aanleiding van Murray Janson 

se preek waar hy die "skakelhuis" metafoor gebruik het om God voor te stel as 

die Een wat nooit sluimer en slaap nie omdat Hy by ons kom woon het. Janson 

verwys na God wat die middelmuur van die skakelhuis uitgeslaan en ingekom het 

om by ons te kom woon. 'n Ou waarheid is dus hier weer opnuut en vars gestel, 

dit los die probleem op van "dooie metafore" wat hul transformerende " ... sense 

of a transferred image ... " (Ruiz, 1995:2) verloor het. Volgens Lakoff & Johnson 

(1980) is denke metafories van aard, daarom kan die metafoor ons denke 

aktiveer om deur middel van kognitiewe prosesse nuwe konsepte te vorm, die 

metafoorproses is dus betekenis-ontdekkend en nuutskeppend van aard. 

Om byvoorbeeld in 'n preek te verwys na "God as die Almagtige wat op Sy kniee 

gesak het om Hom binne ons koue en sondige wereld te bevind", doen 'n beroep 

op die hoarder se verbeeldingskrag. Analogiese taalgebruik slaag daarin om 

kreatief te onthul en hou 'n verrassingselement vir die hoarder in. Deur middel 

van die kreatiewe aanwending van die metafoor in die preek kan die prediker die 

werklikheid vir die hoarder onthul en s6 nuwe betekenis skep. Die prediker moet 

dus kreatief in die preekmaakproses te werk gaan om 'n geskikte metafoor of 

metafore te skep. Taal is die medium wat gebruik word om die werklikheid te 

ontdek. Volgens Van Niekerk (1984: 516) stel die metaforiese taal ons in staat , l 
om op 'n ontdekkingsreis van die nie-meegedeelde aspekte van die kenbare 

v.,-•-""""---~- -··.,.,-•<.,V•-••v·•~ -·"' o' 

werklikheid te gaan. Dit wat vir ons-werkilk en waar is kan dus deur middel van 

die gebruik van die metafoor ontdek word. 

3.4.2 Modernisme vs Postmodernisme 

Daar is in hierdie werk verwys na die rol wat die metafoor in die preek speel om 

die werklikheid opnuut te stel. Die werklikheid word as ware "weer" ontdek. Die 

hermeneutiek in hierdie werk sluit by die hermeneutiese beskouings van Paul 
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Ricoeur aan. Al verwys Ricoeur nooit in sy werk na enige postmoderne konsep 

of denker nie, toon sy beskouings sterk postmodernistiese eienskappe. 

Die wereld beleef 'n oorgangstyd, ons beweeg vanaf 'n moderne na 'n 

postmoderne era. Die postmoderne tyd kan nie gesien en verstaan word sonder 

die modernisme nie (Du Toit, 2000: 50). Vanuit die premoderne het die 

moderne en die postmoderne fase in die geskiedenis van die mens ontwikkel. 

Dingemans (Nel, 1996a:l17) stel die drie "fases" as volg: "De premoderne of 

mythische fase is op de traditie gericht en men denkt mythologisch. Dat wil 

zeggen dat goden en mensen nog door elkaar wandelen en werken binnen een 

werkelijkheid. Het is een statische, agrarische sameleving, waarin de volgende 

generaties de tradities van die vorige zo goed mogelijk overnemen. Het 

opvoedingsideaal is: aanpassen en overnemen wat altijd gegolden heeft...". 

Binne hierdie premoderne tydperk het die drie groot godsdienste van die Weste 

hul ontstaan gehad naamlik die Joodse geloof, die Christendom en Islam (Du 

Toit, 2000: 14). Die skrywers van die grondtekste van hierdie godsdienste 

naamlik die Ou en Nuwe Testament en die Koran, is geskryf deur outeurs wat nie 

oor die (wetenskaplike) kennis van die moderne tyd beskik het nie. 

Die wereld was byvoorbeeld volgens die premoderne mens "plat" gewees, dit het 

gestaan op fondamente met 'n koepel daaroor. Hierdie beskouing is ook deur 

bybelskrywers in die Bybel opgeneem (Gen 1:1 en 1 Sam 2:8). Groot en kleiner 

ligte was in hierdie uitspansel gewees. In die bogenoemde koepel was daar ook 

vensters gewees, elkeen met 'n bepaalde doel. Een venster het vir reen 

oopgegaan, 'n ander vir hael en 'n ander vir wind. Agter die koepel was water 

en ook die woonplek van God en sy engele. Onder die grondoppervlak waarop 

mense gewoon het, was die woonplek van die bose. 

Met die aanbreek van die sestiende eeu word die wetenskaplike tyd of moderne 

tyd ingelei. Dit is die tyd van geleidelike mondigwording van die mens of, die 

verligting (Aufklarung). Die Aufklarung is 'n intellektuele beweging van die 18de 

eeu. Die Aufklarung hou die menslike rede voor as die uiterste norm of waarheid 
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(Deist, 1994:53). Die fokus is gedurende die Verligting op vooruitgang en die 

"voortreflikheid" van die rede geplaas. Dit word oak daarom die "eeu van die 

rede" genoem (Rohmann, 2001: 115). Die term Aufklarung is die eerste keer in 

hierdie konteks in Duitsland gebruik. 

Die opkoms van wetenskap gee die lewe 'n totale nuwe gesig. Kopernikus het in 

1514 verklaar dat die son stilstaan en dat die aarde en ander hemelliggame om 

die son wentel (Du Tait, 2000: 25). In vrees vir die kerk se reaksie op sy teorie, 

laat hy dit anoniem die lig sien. Galileo Galilei het met behulp van 'n teleskoop 

wat op Kopernikus se teoriee in 1632 gebou is verklaar dat dit nie die son is wat 

staties is en die middelpunt van die heelal vorm nie, hy ontdek nag ander 

sonnestelsels oak. Descartes het in 1637 daarop gewys dat slegs dit wat 

eksperimenteel bewys kan word as waar beskou kan word. In 1687 het Isaac 

Newton sy Philosophiae Principia Mathematica gepubliseer (Joubert, 1997: 55). 

In hierdie werk gee Newton vir die eerste keer 'n beskrywing van hoe 

hemelliggame in ruimte en tyd beweeg. Hy het oak die stelling van universele 

gravitasie opgestel wat verduidelik hoe elke hemelliggaam deur elke ander 

liggaam aangetrek word, met die aantrekkingskrag se invloed in regstreekse 

verhouding tot die massas van die liggame, asook die omgekeerde kwadraat van 

hul afstand van mekaar (Joubert, 1997:55). 

Die wetenskap bereik 'n hoe graad van "volmaaktheid". Die werke van 

innoverende denkers lei tot ontwikkelings in die landbou, die handel, vervoer en 

die ingenieurswese (Mautner, 2000: 168). Dis oak die era waarin groat werke 

van bekendes die lig gesien het soos byvoorbeeld Immanuel Kant, Darwin, 

Pasteur, Flemming, Rontgen, Einstein, Feuerbach, Marx, Nietzsche en Jung (Du 

Tait, 2000: 25-30). Binne die politiek word die klem op die beginsels van 

natuurlike vryheid, gelykheid en religieuse toleransie geplaas. Jean Jacques 

Rousseau reageer teen die beskouing van die kontemporere denkers van sy tyd, 

in 'n groat mate sluit Jacques Derrida by hierdie 18de eeuse Franse filosoof aan. 

Rousseau protesteer teen die opvatting van sy tyd " ... that progress in the arts 
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and sciences will make human beings happy. Instead, he argued that civilization 

and learning corrupt human nature. He celebrated the "original", "natural", 

uncivilized man, the "noble savage" who was innocent of writing, private 

property and the powerful institutions of the political state" (Powell,1997:49). 

Bogenoemde gee ons 'n idee hoe belangrik die rede in hierdie tyd beskou is. 

Dingemans (Nel, 1996a) beskryf byvoorbeeld die ontologiese fase van 

moderniteit as die tydperk waarin die ratio belangrik beskou word. Sake word 

sorgvuldig georden, daar is 'n hemel en 'n aarde, die geestelike en die 

liggaamlike, die algemene en die besondere word sorgvuldig uitmekaar gehou. 

Die werklikheid word ontologies volgens vaste beginsels georden. Dit is 'n tyd 

waarin vaste waarhede geformuleer word en as rigtinggewers aan geslagte 

oorgedra word sodat hulle die regte besluite op hul lewenspad kan neem: "Het 

opvoedingsideaal is: nieuwe generaties inzicht bijbrengen om het wezen/ijke op 

te sporen en de wereld vandaaruit op eigen wijze te leren ordenen. Men geeft 

mensen een kompas' mee, waarop de goede richting af te lezen is, zodat ze op 

hun eigen wijze verder kunnen varen" (Nel, 1996a:118). 

Die moderne tyd word ook veral gekenmerk deur die drang om die werklikheid in 

'n sisteem te orden en dit te beheers. Terme soos reduksie en begrensing is 

ti pies modernisties. Habermas (Nel, 1996a: 119) kritiseer die moderne denke as 

reduksie en begrensing "die niet alleen zoekt naar juistheid, maar ook naar 

waarheid en authenticiteit". Volgens Dingemans is Habermas eerder 'n modern is 

as 'n postmodernis omdat hy ruimte skep vir die teologie en die prediking in die 

besonder binne 'n algemene rasionele kader. Vir Habermas is die redelike en 

argumentatiewe van groot waarde wanneer daar oor die lewe diskussie gevoer 

word. Binne die modernistiese teologie gee die dogmatiek die toon in die 

prediking aan. In veral die reformatoriese tradisie sal dit nie vreemd wees om in 

'n preek die temas sondeval-verlossing-genade te identifiseer nie. Die dogmatiek( 

en daarmee ook die reformatoriese belydenisskrifte is die raamwerk waarbinne1 

die "suiwerheid" van die leer van die kerk opereer. Sien in hierdie verband die 
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bespreking in hoofstuk een oor die rol van die kerk as "belydende" kerk wat 'n 

"belydenis" kerk geword het. Dit dien in werklikheid as die maatstaf waarmee 

die struktuur, verkondiging en selfs optrede van lede in die amp beoordeel word. 

Teenoor die premoderne en moderne fase in die geskiedenis staan ons aan die 

begin van 'n postmoderne fase, 'n pragmatiese samelewing waarin daar geen 

ruimte is vir 'n "samebindende ideologie" nie. In die postmoderne konteks word 

die relasionele verhouding meer belangrik as abstrakte waarhede geag. Dis 'n 

tyd waarin mense se gedrag deur mense bepaal word. Dingemans (Nel, 

1996a:ll8) stel dit s6: "We zijn zo flexibel geworden, dat men wel van radar -

mensen' is gaan spreken: we bepalen pas een mening als we de signalen van 

anderen hebben opgevangen en gewogen". 

Die indeling premoderne, moderne en postmoderne moet natuurlik nie as "vaste 

tydperke" beskou word nie. Ons ondervind byvoorbeeld vandag nog dat die 

rasionele van die moderne tyd nog steeds die lewe van die ganse mensdom 

bepaal. Terselfdertyd kan ons nog gemeenskappe in. die wereld aantref wat as 

'n premoderne samelewing geklassifiseer kan word. Oor die algemeen word die 

tyd waarin ons aan die begin van die nuwe millennium staan, beskou as 'n 

oorgangstyd vanaf die modernisme na die postmodernisme. Die 

postmodernisme word gekenmerk in die laat 20ste eeu deur relativisme en 
'" 

skeptisisme, " ... the rejection of intrinsic meaning and reality, the repudiation of 

progress and cultural cohesion, and an ironic embrace of ambiguity ... as Jean

francois Lyotard have succinctly summarized it, by suspicion of metanarrative" 

(Rohmann, 2001:310). 

Paul Ricoeur se hermeneutiek en sy beskouing oor die wese van die metafoor, 

herinner mens sterk aan die invloed van postmodernistiese denke. Soos reeds 

genoem, Paul Ricoeur verwys nooit in sy werk na enige postmodernistiese 

denkers of gebruik tipiese postmodernistiese terminologie nie, sy denke sluit wel 

aan by postmoderne denkers soos die van Marx, Heidegger en Nietsche (Janse 
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Van Rensburg, 2000:84). Die konsep postmoderniteit word in hierdie werk as 'n 

selfinhoudelike verskynsel beskou wat beteken dat dit in staat is om eie inhoude 

te genereer en te legitimeer (Beukes & Koekemoer, 1993: 596). Dit wil voorkom 

asof Janse van Rensburg (2000) poog om in sy werk 'n waarskuwing aan teoloe 

en teologiese studente wil rig om kennis te neem van die "gevare" wat 'n 

postmodernistiese paradigma en epistemologie vir die teologie inhou. Net so wil 

Du Toit (2000) in sy werk lidmate gerusstel dat hulle in hierdie postmoderne era 

saam met postmoderniteit kan leef en dink. Onsekerheid en sekerheid hoort in 

werklikheid bymekaar. Dis juis in die oomblikke van diepste onsekerheid en angs 

waarin mens verstommend staan voor die wonders van God. 

Postmodernisme is 'n reaksie teen die eksakte karakter van die modernisme wat 

poog om die realiteit presies te meet. Die postmodernistiese paradigma It 

argumenteer dat daar nie so iets as 'n "'objektiewe werklikheid" bestaan nie, 

maar dat die waarheid gekonstrueer is. Dit dui op die relatiwiteit van die 

waarheid volgens hierdie paradigma. Die metanarratiewe word bevraagteken, 

dit wil se die paging om alle vorme van menslike strewe in terme van 'n enkele 

teorie of beginsel soos byvoorbeeld Marxisme en Strukturalisme te erken. "The 

postmodern solution to this contradiction is that there is no final narrative to 

which everything is reducible, but a variety of perspectives on the world, none 

which can be privileged" (Rohmann, 2001:310). 

Vir die Christelike teologie is dit juis hierdie waarheidsbeskouing wat gevaarligte 

laat aangaan. Die postmoderne uitgangspunt sluit aan by die konsep van 

konstruktivistiese beskouing in die epistemologie. Die epistemologie word deur 

middel van sosiale konstruksies gevoed. Kennis is nie objektiewe waarhede wat 

"ontgin" moet word nie maar eerder konstruksies van ons indrukke oor realiteite. 

Die standpunt wat in hierdie studie gehuldig word is dat daar sekere vaste 

geloofswaarhede is. Om maar een voorbeeld te noem, die navorser glo dat God 

Hom as Vader en Skepper kenbaar aan die mens maak deur middel van die 

inkarnasie van Christus Jesus, laasgenoemde as die Verlosser en Seun van God. 
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Deur Christus ervaar die gelowige vir God en is dit een van die wyses waarop Hy 

Homself aan ons as gelowiges openbaar. In en deur Jesus leer die gelowige dus 

God ken. 

Die postmoderne beskouing laat dus ruimte dat die mens self kan besluit oor dit 

wat vir horn of haar "waar" is en om verantwoordelike keuses te maak. Die 

navorser is oortuig daarvan dat in sy "ekstreme vorm" die postmodernistiese 

denke 'n bedreiging vir die Christelike teologie kan inhou, juis vanwee die 

element van relativisme wat teenwoordig is. Die "werklikheid" is afhanklik van 

die waarnemer se interpretasie wat deur middel van taal op 'n sosiale wyse 

gekonstrueer word. Hierdie beskouing sluit aan by die denke van Bateson en 

Ricoeur wat tipies postmodernisties, skepties staan teenoor die modernistiese 

aanname naamlik dat die werklikheid onafhanklik van die waarnemer as 

objektiewe realiteit staan. Die wending wat die postmodernistiese paradigma op 

die epistemologie gehad het is radikaal. Die epistemologie is eerder 'n 

konstruktiewe gebeurtenis en kan aan die hand van die sosiale konstruksieteorie 

verstaan word. Hierdie teorie ondersteun die rol van die entiteit wat vanuit die 

sosiale sisteem, waarvan hy of sy deel vorm, deur middel van taal tot kennis 

kom. Ek wil dit nog anders stel, die sosiale konstruksieteorie impliseer dat die 

individu tot kennis van sy eie lewe kom binne die raamwerk van sy of haar 

sosiale leefruimte. Die epistemologie word gevoed vanuit die sosiale 

konstruksies wat deur middel van taal beskryf word. 

Binne hierdie konteks van sosiale interaksies speel taal 'n belangrike rol omdat 

dit volgens die postmoderne beskouing die periferie van kennis vasstel. Die 

mens se denke word dus deur sy taal begrens, die mens leef binne sy f\ 

taalgrense. Hierdie taalkennis van die mens word in narratiewe vertolkings 

omskep in 'n poging om sin aan die lewe te gee. Die periferie van kennis, of te 

wel die taalgrense, is nie staties nie omdat ons kan redeneer dat taal vir ons 

bemagtig om die taalgrense te vergroot. Vir die doel van hierdie studie is die 

metafoor 'n taalelement waarmee toegang verkry kan word tot die "relatiewe" 
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realiteit van die individu of sosiale groep. Die groep kan ook deur middel van die 

metafoor tot nuwe of ander konstruksies van die werklikheid gelei word omdat 

die metafoor oor die vermoe beskik om nuwe werelde te skep. Die 

postmodernistiese benadering sluit ook aan by die beskouing van die 

metafoor/gelykenis. Die metafoor het nie eksakte betekenisse nie, die 

hermeneutiek wat Groenewald ten opsigte van die "verklaring" van gelykenisse 

lewer (Brits, 1999), bied 'n verskraalde beskouing van die metafoor juis omdat 

hy hermeneuties modernisties te werk gaan. 

Groenewald se interpretasie raak slegs een van die vele moontlikhede om die 

gelykenisse te verstaan aan. Terselfdertyd sou ons vanuit 'n postmodernistiese 

beskouing vir Groenewald kon kritiseer omdat dit blyk dat dit die "enigste" 

interpretasie is wat hy aan die betrokke gelykenisse toedig. Dit is natuurlik 

vanselfsprekend dat die hermeneutiek binne 'n postmodernistiese paradigma 

"oop" is, net soos met die interpretasie van die metafoor wat ook 'n gelykenis is. 

Daarom kan Groenewald se interpretasie nie as "verkeerd" afgemaak word nie, 

maar dit kan nie voorgestel word as die enigste verklaring nie. Die gelykenis is 

'n metafoor (Liebenberg), daarom moet mens hermeneuties versigtig te werk 

gaan om eksakte verklarings daarvoor aan te bied. Dieselfde gelykenis kan 

binne 'n ander konteks deur 'n volgende leser of hoarder 'n ander betekenis he. 

Bogenoemde beklemtoon die verband tussen die postmodernistiese beskouing 

en die van Ricoeur. 

Hierdie studie maak 'n sosiale analise en vra na die rol van die profetiese 

prediking binne die diakonale kerk. Dit veronderstel die verkondiging van hoop 

en bevryding van arme en noodlydende. In hoofstuk een en twee is daarop 

gewys dat hierdie toestand 'n gevolg is van die apartheidsideologie en teologie. 

Laasgenoemde kan as 'n sosiale konstruk beskou word. 

waarvan die meeste prominente Afrikaners was, 

apartheidsteologie geformuleer wat gaandeweg in 'n 

'n Sosiale groep, 

het kollektief 'n 

apartheidsideologie 

ontwikkel het. Dit sluit aan by die sosiale konstruksieteorie. Die kerk bevind 
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haar binne 'n na-apartheidsera waar sy profeties 'n boodskap moet lewer en 

diakonaal 'n taak moet verrig as die kerk met en van die armes. Die 

outoritatiewe karakter van die kerk moet dus in 'n pluralistiese en sekulere 

samelewing transformeer en plek maak vir 'n meer pastoraal gerigte taak. Dit 

impliseer dat die kerk meer na buite as na binne gerig moet wees. Die kerk 

moet van irrelevansie binne 'n nuwe bestel gered word, die rol, die karakter en 

die handelinge van die kerk lyk anders as in die verlede. Die kerk staan oak 

midde in 'n postmodernistiese samelewing. Die prediker moet hiermee rekening 

hou. In 'n noodlydende land is profetiese verkondiging van die Woord en 'n 

missionere gerigtheid verwaarloosde konsepte wat dringende aandag nodig het. 

Dit is oak hierdie aspekte wat grootliks die kerk se relevansie in die derde eeu 

bepaal. 

Soos hierbo genoem, die Afrikaner en die kerk se aandeel aan die 

ideologie/teologie kan vanuit 'n postmodernistiese benadering as 'n sosiale 

konstruk van 'n gegewe tyd beskou word. Dit impliseer nie dat apartheid 

geregverdig kan word omdat postmodernisme in sy ekstreme vorm kan lei tot 

relativisme nie. Daarom rig Geertsema (Goudzwaard, 1998: 15-16) 'n 

waarskuwing teen die postmodernisme en die gevare waarop ag geslaan moet 

word. Volgens Geertsema is daar 'n diep gees van onverantwoordelikheid in die 

postmodernistiese beskouing omdat dit die lewensgevoel met tradisies en norme 

breek. 

Miskien sou dit wel waar wees in die toepassing van die postmodernistiese denke 

as mens die etiese en morele verantwoordelikheid wat die Christelike konsep van 

liefde veronderstel, uit die oog verloor of verwaarloos. Daarom kan die 

apartheidsgeskiedenis ten opsigte van laasgenoemde afgewys word as 'n 

mistasting van Christelike beginsels. Terselfdertyd kan dit, soos hierbo genoem, 

volgens die postmoderne denke beskou word as 'n sosiale konstruk van 'n 

interpretasie wat kollektief deur 'n minderheidsgroep op 'n gegewe tyd en plek in 
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die verloop van die geskiedenis gemaak is. Dit is as die waarheid en raamwerk 

beskou waarop mense dit wat moreel en eties reg is bepaal en toegepas het. 

Die apartheidsideologie en -teologie is dus sosiale skeppinge wat betekenis wil 

gee aan sosiale interaksies op 'n gegewe tyd. Waarheid is 'n konsensuele 

skepping wat deur die gemeenskap (dus kollektief) bepaal word. Kennis word 

deur die waardes en die normatiewe reels van die gemeenskap wat historiese 

gesitueerd is bepaal. Teenoor die beskouing van die modernisme, naamlik dat 

taal slegs informerend is, wil hierdie studie getrou aan 'n postmodernistiese 

opvatting, taal en meer spesifiek die metafoor in prediking, as formerend 

(Friedman, 1995:29-30) beskou. Ek wil dit nag sterker stel, die metafoor in 

prediking beskik oar 'n transformerende krag. Die metafoor kan in die prediking 

aangewend word om hoarders tot ander nuwe insigte te bring, om in diens te 

staan van die missio Dei sodat die kerk haar diakonale opdrag binne die koms 

van die koninkryk kan bewerk. Deur middel van die metafoor in prediking kan 'n 

"nuwe wereld" gekonstrueer word waarbinne die Liggaam van Christus 

geaktiveer word. 

3.5 SAMEVATTING 

Hoofstuk drie wys daarop dat die metafoor vanaf die vroegste tye tot die huidige 

tyd 'n belangrike rol in die taal, literatuur maar oak in die teologie gespeel het. 

Die metaforiese taalgebruik is 'n integrerende deel van die denk- en taalsisteem 

van die mens. Die metafoor het sy grootste opbloei aan die retorika te danke, 

hulle het die metafoor gebruik om raak te beskryf en om hul hoarders te oortuig. 

Na die tydperk van die retorika, met hoofsaaklik die invloed van Aristoteles, het 

die taalkundige grondslae van die metafoor aandag getrek. Verskeie 

taalkundiges en taalfilosowe het baanbrekerswerk ten opsigte van die metafoor 

verrig. Taalkundiges en taalfilosowe toon die oordragtelike aard, die estetiese, 

kognitiewe en konseptuele waarde en die ekspressiewe funksie van die 
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metafoor. Studies oar die funksionering van die metafoor dui op die dinamiek 

van metaforiese taal. Paul Ricoeur se beskouings oar die metafoor vorm die 

basis van die kontemporere debat wat oar die metafoor handel. Die 

kompleksiteit van metafore moet egter nie onderskat word nie. Dit is juis die 

kompleksiteit van metafore wat talle pogings kelder om vernuwing in prediking 

aan te bring. Die dinamiek van die metafoor kan maklik in die implementering 

daarvan in die teologie en prediking verskraal word. Die metafoor moet eers ) ! 

met die hoarder "gebeur" voordat dit werklik tot horn of haar spreek, die 

metafoor moet daarom die hoarder in sy situasie aanspreek. 

In hierdie hoofstuk is gepoog om te wys op die ontwikkeling van die metafoor 

deur die eeue en om 'n vertrekpunt te stel vir die ontwikkeling van die 

beskouings oar die transformasiekrag van die metafoor in prediking en die 

beskouings wat random prediking vir die noodlydendes in die volgende hoofstuk 

gestel word. Hoofstuk drie wys daarop dat die metafoor se betekenis nie 

klinkklaar vas staan nie en dat die uitwerking wat dit op die hoarder sal he nie 

voorspelbaar is nie. Die metafoor veronderstel oak 'n paradoks van dit wat s6 is 

en terselfdertyd dit wat nie s6 is nie. Die voorbeeld "God as Moeder" bevestig ;/ 

dat daar 'n besliste verband tussen God en 'n moeder gele kan word, maar dat ( 

Hy (Sy) dit oak nie is nie. 

Deur middel van die proses van dekontekstualisasie is enige teks nie net van sy 

oorspronklike skrywer verwyderd nie, maar oak van sy oorspronklike betekenis. 

Dit is juis die hoarder of die leser wat die metaforiese betekenis op sy situasie 

moet toepas deur middel van rekontekstualiserende handelinge. In die hoofstuk 

is oak na Wheelwright verwys wat deur middel van die konsepte epifoor en 

diafoor op die werk van Ricoeur voortbou. Hierdie hoofstuk verwys oak na die 

affektiewe en die kognitiewe aspekte van die metafoor, die eienskappe van die 

metafoor wat sinvol binne die preek en binne die praxis van die kerk in die 

konteks van armoede en lyding toegepas kan word. 
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Verskillende metaforiese teoriee ontwikkel uit die retoriese teorie waarvan die 

teoriee van Lakoff en Johnson verduidelik hoe ons denkprosesse en ons 

verstaansprosesse deur middel van die metafoor bepaal word. Hulle wys op drie 

basiese metafore wat onderskei kan word naamlik strukturele metafore, 

orientasiemetafore en ontologiese metafore. Taalkundig beskou, sou mens na 

die metafoor kon verwys as 'n ondermyning van die algemene gebruiklike of 

"normale" taalkonvensie. Letterlike taal eerbiedig die gebruiklike taalkonvensie, 

teenoor hierdie taalkonvensionele navolging staan die metafoor, en so ook alle 

oordragtelike taal. Oordragtelike taal en die metafoor is eenders omdat hulle 

beide taalkonvensionele wangedrag pleeg (Van der Merwe, 1984:62). Al staan 

die metaforiese gebruik van taal in stryd met die wese van taal, vind dit tog nie 

na willekeur plaas nie. Die metafoor word gekonstitueer deur 'n verband wat 

tussen die metaforiese woord en die metaforiese betekenis bestaan. 

Die metafoor is dus meer as net dit wat die antieke retorici SOOS byvoorbeeld 

Aristoteles, daaraan toegedig het. Die metafoor is meer as net blote 

beeldspraak, dis meer as net 'n oorredingstegniek, meer as net "versiering". 

Mary Hesse en Max Black beklemtoon byvoorbeeld in hul afwysing van die 

tradisionele Aristoteliaanse estetiese en ornamentele perspektief, die 

epistemologiese impak van die metafoor (Beukes en Koekemoer, 1993: 598). In 

hierdie studie word telkens verwys na die metafoor se funksie as kognitiewe 

instrument. Die metafoor se kognitiewe moontlikheid is 'n realiteit (Du Toit, 

1984:68). Dit sluit aan by die waarde wat die metafoor vir die epistemologie en 

vir prediking het. 

Fordham (1996:2) noem dat Richards te velde trek teen die tradisionele 

Aristoteliaanse metafoorteorie omdat dit slegs 'n formulering van skryf- en 

taalreels is. Die kognitiewe bydrae word daardeur misken. Wanneer 'n metafoor 

gebruik word, vind daar tog 'n inwerking plaas van twee verskillende gedagtes. 

Die interaksie van hierdie gedagtes op mekaar lei tot die betekenis van die 

metaforiese woord (Du Toit, 1984:90). Du Toit (1984) en Kennedy (1993) 
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beklemtoon die dubbelsinnige karakter van die metafoor. Du Toit steun sterk op 

Stanford se beskouing dat die dubbelsinnigheid vae emosies kan oproep, dat dit 

botsende emosies kan veroorsaak en dat dit verbeeldingryke assosiasie kan 

oproep. Die eienskap van dubbelsinnigheid beskou Du Toit as 'n onmisbare 

element vir die digkuns, dit is ook duidelik uit ons bespreking sover dat hierdie 

eienskap ook as onmisbaar vir die taal van die godsdiens beskou moet word. 

Uit bogenoemde opmerkings is dit voor die handliggend dat die prediker die 

metafoor in prediking met groot vrug kan gebruik, maar dat hy of sy ook moet 

waak om verstrengel te raak in die kompleksiteit daarvan. Teologiese taal kan 

nie los van die metafoor gedink word nie. Wanneer ons oor God praat, kan ons 

slegs se "soos wat Hy is". Uit ons spreke moet die fundamentele verski!tussen 

God en wereld blyk. Hierdie verskil tussen God en die wereld kan slegs deur 

middel van die metafoor gekommunikeer word. Dit beteken nie dat ons God 

deur middel van hierdie kreatuurlike taal ten voile kan definieer nie. God is 

immers meer as wat ons van Hom in sy openbaring ken, nog anders gestel, ons 

weet wie God is, maar ons weet nie wie God ten vo!le is nie (Heyns, 1981:54). 

God kan nie in woorde gedefinieer word nie omdat Hy die Gans Andere is en 

alles transendeer. 

Metafore is die "grepe" in die taal wat ons het wat die prediking met 

dankbaarheid moet aangryp. Rossow (1983:34) motiveer waarom die metafoor 

vir prediking so belangrik is in die volgende stelling: "God uses metaphors for the 

Gospel. Though God has not told us His reasons, I believe that the God

conceived, God-executed, God-communicated plan of salvation for the human 

race is so colossal that it defies the capacity of language to contain it and convey 

it. Hence, God pulls out all linguistic stops in order to convey it to human minds 

an human hearts. He comes at it from every possible angle. Although language 

is not equal to the beautific Gospel it describes, nevertheless it is the vehicle God 

chose to describe it, better, no doubt, than any other vehicle God might have 
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chosen. So God exploits the medium he\ selected. He taps its maximum 

potential". 
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HOOFSTUK4 

PRE DIKING VIR DIE NOODL YDENDES 

''En een preek is ook geen beschouwende verklaring van een alleswetende 

predikant, maar hu/p voor mense in nood Zicht op bevrijding. Preken zouden 

daarom meer op zoek moeten gaan naar het geheim van teksten dan naar een 

al/es overkoepe/ende verklaring" (Dingemans, 1996:127). 

4.1 INLEIDING 

In hierdie studie is vroeer reeds daarop gewys dat die kerk weer diakonale kerk 

moet word, dat haar profetiese stem gehoor moet word. Deur middel van die 

effektiewe aanwending van die metafoor in prediking, kan die kerk daarin slaag 

om gelowiges in beweging te bring om daadwerklik iets te doen en om die krisis 

waarin noodlydendes hul bevind, te verlig. In hierdie werk word met 

noodlydendes die "armes" en ook die wat ly vanwee die politieke veranderinge in 

die na-apartheidsera bedoel. "Die kerk se betrokkenheid by mense in nood is nie 

maar net een van vele diensterreine van die kerk nie. Dit is die wesenlike 

vergestalting van die kerk se boodskap van die Here se sorgsame liefde vir 

mense in nood" (AKDB 1999: 8). 

Hierdie studie stel ondersoek in na die rol van prediking binne die konteks van 

die noodlydende in Suid-Afrika, dit wil se binne die konteks van armoede. Die 

noodlydende moet deur die kerk profetiese gerig word, maar meer nog, die kerk 

moet in haar dienskneg gestalte opnuut voetewasser vir die noodlydende na die 

voorbeeld van Jesus Christus wees. Op hierdie wyse kan gelowiges die 

liefdesgebod nakom en kan die neerbuiging van God na die mens in nood 

realiseer. Die Algemene Sinode het by sy sitting in Oktober 1998 besluit om 

saam met ander kerke aan die bevordering van versoening, die bekamping van 

armoede sowel as die verval van morele waardes in die land aandag te gee. 

183 



Daar is ook in hoofstuk een verwys na die Algemene Sinode wat aan die begin 

van die nuwe millennium ernstig oor die kerk en oor prediking wil besin. 'n Ad

Hoc kommissie, die kommissie vir Versoening, Armoede en Morele Herstel (VAM 

- Kommissie), is deur die sinode aangewys om die NG Kerk in hierdie verband by 

te staan. Die VAM kommissie het tot op datum drie inligtingstukke waarvan een 

'n bundel van dertien voorgestelde preke (VAM, 2001a) aan NG predikante 

voorsien. 

Hierdie inligtingstukke dien as hulpmiddels om die drie groat probleme in die 

land naamlik die grootskaalse armoede, die behoefte aan grater versoening 

tussen mense en (rasse) groepe en die vorming van beter morele waardes te 

bevorder. Die inisiatief wat die Nederduits Gereformeerde Kerk geneem het in sy 

stryd teen versoening, armoede en morele herstel, word in die verslag van die 

VAM Kommissie gereflekteer. Die VAM-verslag is bedoel om te dien as 'n 

gespreksdokument in gemeentes, ringe en op gespreksforums soos deur die 

streeksinodes gereel. Die Algemene Sinode het by sy sitting in Oktober 1998 die 

volgende besluit geneem: "Die Algemene Sinode aanvaar sy groat 

verantwoordelikheid om saam met ander kerke in die land aan die volgende 

dringende sake aandag te gee: 

• Die bevordering van versoening; 

• Die bekamping van armoede, sowel as 

• Die verval van morele waardes in die land" (VAM, 2001a:4). 

Daar is in die eerste hoofstuk gewys op die probleme van armoede, versoening 

en moraliteit waarin die land verkeer. Dit lewer die mees kritieke en komplekse 

maatskaplike probleme op. Dit blyk asof die NG Kerk ekumenies ten opsigte van 

hierdie probleme saam met ander kerke hande wil vat en 'n oplossing vind. 

Die nood van die armes moet 'n appel op alle kerklike instansies maak, 'n 

ekumeniese intervensie en onderlinge samewerking is nodig, sander om 

voorskriftelik of paternalisties te werk te gaan. Daarom moet die kerk oak met 
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"sekulere organisasies" saamwerk, en hul projekte steun. Die kerk alleen kan nie 

die stryd aanknoop nie. In hierdie verband word verwys na verskeie projekte 

wat deur nie- regeringsorganisasies ge"lnisieer word en waarby die kerk kan 

inskakel. Van kardinale belang is dat die kerk en haar lidmate betrokke moet 

raak by die opbou van die land. Daar is ook vroeer daarop gewys dat President 

Mbeki 'n beroep op die kerk gedoen om mee te help en om op 'n kreatiewe wyse 

'n bydrae te !ewer ten opsigte van die nasionale opheffings inisiatiewe wat 

geloods word. Die kerk moet dus nie net oor versoening, armoede en morele 

herstel preek nie maar ook iets daaromtrent doen. Ons mag nie die luuksheid 

bekostig om "Cremora christene" te wees nie, ons mag nie net christenskap bely 

met ons verstand maar dit nie met ons harte dit bedoel nie, ons kan nie Christus 

bely sander om in beweging te kom en sy liefdesdiens in die heersende nood te 

verrig nie. Ons belydenis moet nie "on top" wees nie maar binne in ons harte. 

'n Gesindheidverandering in 'n land wat nog steeds deur rassisme getyster word 

is van kardinale belang in die Suid-Afrikaanse konteks. 

Volgens Vorster (1995:25) moet effektiewe bediening nie net 'n oog vir die 

konfessionele en Bybelse beginsels he nie, maar daar moet ook ruimte gelaat 

word vir die konteks van die mens wat bedien word. God werk ook op 

verskillende wyses met verskillende mense (Venter, 1988:33). Die prediker moet 

in die lewens van die hoarders die werking van God met sy mense kan 

waarneem. Die navorser ondersteun die beskouing van Crabb (1998:21) dat 

wanneer die Skrif reg gebruik word en benader word, dit 'n voldoende raamwerk 

verskaf waarbinne die berader, elke vraagstuk waarmee die gemeente mee 

worstel, behoort kan deurdink en begelei. Die navorser is van mening dat 

hierdie stelling ook geldig is vir die teoloog wat horn of haar voorberei en kreatief 

worstel om in die preekmaakproses 'n profetiese boodskap aan noodlydendes te 

bring. Wanneer in 'n konteks van armoede gepreek word, behoort die prediker 

kennis dra van die omvang van die armoede situasie wat deur middel van 'n 

sosiale analise bepaal kan word. 
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4.2 SOSIALE ANALISE 

"Kerk en Samelewing" is 'n "sosiale analise" wat gemaak is maar wat volgens 

Maimela (1990:35-36) gefaal het omdat dit die Suid-Afrikaanse samelewing 

vanuit 'n eksklusiewe wit perspektief bekyk het. Analises verskaf nie al die 

antwoorde nie maar dit help om 'n effektiewe pastorale aksie uit te werk. 'n 

Sosiale analise is 'n paging om 'n meer volledige voorstelling te kry van 'n sosiale 

situasie deur die historiese en strukturele verhoudings daarvan te belig. 

Die sosiale analise interpreteer dus die samelewing waarbinne die teologie 

funksioneer. Die prediker kan nie anders as om ook 'n kritiese sosiale analise te 

maak van die hoarder se wereld wat op horn direk en indirek 'n invloed uitoefen 

nie. Kotze stel dit duidelik: "Elkeen wat die Evangelie moet verkondig, moet eers 

kennis van sy hoarders asook van die wereld waarin hulle leef he, alvorens hy sy 

opdrag verantwoordelik kan uitvoer" (Kotze, 1991: 104). Die kerk as organisasie 

behoort daarom jaarliks statistiese en kwalitatiewe data aan gemeentes te 

kommunikeer sodat predikers dit in hul sosiale analises kan gebruik. Die 

navorser is daarvan oortuig dat die basiese Christelike norme van liefde, 

menswaardigheid, geregtigheid en vrede nog grotendeels in die post-apartheid 

Suid-Afrika ontbreek. 

Verskeie "aanwysers" kan gebruik word om die lewenskwaliteit van die bevolking 

te bepaal. Ek glo dat hierdie soort analise kursories deur die prediker gedoen 

moet word. Statistiese inligting oor die samestelling van die regering, 

opvoedkunde, arbeid, gesondheid en ekonomie, korrupsie en geweld binne die 

Suid-Afrikaanse samelewing behoort belangrike aanwysers te wees. Die prediker 

wat in die konteks van die noodlydende moet preek, behoort in sy analise die 

klem laat val op daardie segmente wat uitgelewer is aan uitbuiting, verarming en 

verontregting. Data word vanaf verskeie bronne gegenereer. Opvoedkundige 

statistiek dui aan hoe die kinders van die land vir die toekoms voorberei word. 

Arbeid en ekonomie dui op die mate wat lewensmiddele toebedeel word en die 
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lewenstandaard waarvolgens mense leef. Geweld dui op die magstryd en 

belangestryd in die land. 

Die prediker moet in gedagte hou dat statistiek slegs as 'n aanduider gebruik 

moet word wat tendense kommunikeer. Daar is natuurlik altyd die gevaar dat 

statistieke misbruik kan word. Die volgende jongste data en projeksies tot op 

datum in verband met die HIV/VIGS krisis in die land, is deur die Suid-Afrikaanse 

Instituut vir Rasseverhoudings (Forgey et al. 2001:69-70) vrygestel: 

• Die jaarlikse bevolkingsaanwas sal onder 1 % daal in 2004 en 0 % bereik in 

2011 as gevolg van VIGS. 

• As gevolg van VIGS sal swartmense, aldus die minister van sosiale 

ontwikkeling Dr Zola Skweyiya, 'n minderheid word in Suid-Afrika. Volgens 

Skweyiya maak swartmense 79 % uit van die land se populasie van 42 

miljoen. Daar word geskat dat een uit elke vyf volwassene VIGS onderlede 

het. 

• Die gemiddelde lewensverwagtings syfer val vanaf 65 jaar in 1998 na 48 jaar 

in 2010 wat direk aan VIGS toegeskryf word. 

• Teen die einde van 2000 was daar ongeveer 6 miljoen mense wat HIV 

positief ge"ldentifiseer was. Ongeveer 8 miljoen mense sal met die virus in 

2005 besmet wees. 

• 'n Kwart miljoen mense in Suid-Afrika het as gevolg van VIGS in die jaar 2000 

gesterf. 

• VIGS verwante sterftes sal toeneem teen 180 % oor die volgende vyf jaar 

met 700 000 sterftes wat gemiddeld vir 2005 geskat word. 
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• Meer as 10,5 miljoen mense sal van VIGS verwante siektes in Suid-Afrika 

teen 2015 sterf. 

Volgens die opnames van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings 

(Forgey, et al.: 53) was daar ongeveer 1.2 miljoen geboortes in Suid-Afrika in 

1999, hierdie syfer neem af tot 1 miljoen in 2000 as gevolg van HIV/VIGS. 

Volgens 'n projeksie wat in die VAM (2001b) verslag gemaak word, sal daar teen 

die jaar 2005 na verwagting meer as 5 miljoen mense in Suid Afrika wees wat 

met VIGS besmet sal wees. Die enorme las wat dit op maatskaplike gebied gaan 

plaas stuur op 'n krisis af. 'n Miljoen kinders sal byvoorbeeld wees gelaat word. 

Teen 2010 sal moontlik een 'n half miljoen kinders in dieselfde dilemma verkeer. 

Van hierdie kinders kry so veel as 30 % die virus by hul moeders. Sommige 

kinders sal al so vroeg as op 9 jarige ouderdom met 'n gedrag begin wat tot HIV 

besmetting kan lei. Die infratruktuur met betrekking tot familie/gesin 

ondersteuning aan kinders wat besmet is, is oor die algemeen veral onder die 

"super-armes" weens familie disfunksies net nie voldoende nie. Swart (1990:28, 

30, 32) se studie dui op die invloed wat familie disfunksies het op die wyer sosio

ekonomiese en politieke faktore in die land. 

Familie disfunksies lewer ook 'n bydrae tot die straatkindvraagstuk van die land. 

Die meeste straatkinders het hul huise verlaat omdat hulle op soek is na beter 

omstandighede. Straatkinders is maar slegs een manifestasie van 'n opkomende 

sosiale probleem van 'n gemeenskap wat in 'n oorgangsituasie verkeer. Die 

straatkindvraagstuk kan direk toegeskryf word aan mense wie se lewens deur 

verstedeliking, armoede, werkloosheid en familie disfunksie gekenmerk word 

(Moran, 1994:3; Schurink & Tiba, 1993:10). Die persepsies wat die gemeenskap 

het ten opsigte van straatkinders het ook 'n belangrike invloed op die lewe wat 

die straatkinders ly. Smit (1993: 117) wys daarop dat straatkinders 'n 

gesondheidsgevaar vir die gemeenskap inhou, dat hulle omgewingsbewaring 

belemmer en dat hulle 'n ernstige finansiele las is. 
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Volwassenes hanteer straatkinders met agterdog omdat laasgenoemde 

gewoonlik hulle skuldig maak aan kriminele oortredings. Straatkinders vrees in 

'n sekere sin volwassenes omdat hulle deur baie volwassenes mishandel word en 

selfs gedwing word om aan seksuele dade deel te neem. Hulle word ook as 

krimineles behandel wat daartoe aanleiding gee dat hulle van jongs af indirek op 

die "kriminele pad" geplaas word (Mzamane, 1994:24). Straatkinders het 'n sin 

vir onafhanklikheid ontwikkel en wil daarom nie terugkeer na 'n situasie waarin 

hul lewens deur volwassenes gereel word nie. Daarom ontsnap straatkinders 

maklik uit polisie aanhouding of uit inrigtings vir veilige bewaring (Shrunk & Tiba, 

1993:15). 

Die "Poverty and Inequality Report" wat in 1998 in opdrag van President Mbeki 

vrygestel is, maak melding van ~iljoen armes in Suid-Afrika waarvan 40 % 'n 

inkomste van minder as R350 per persoon per maand ontvang. Tien miljoen van 

hulle is sogenaamde "ultra" armes wat 'n inkomste van minder as R194 per 

maand verdien. Volgens Pieterse (2001:33) se navorsing is sowat R28 miljard in 

1995 nodig om die armoede gaping van die land uit te wis. In 1998 het 180 000 

mense volgens die sentrale statistiekdiens hul werk verloor. In Afrika neem 

voedselproduksie volgens die Wereldbank tussen 1980 en 1993 met 20 % af. 

Die opname van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (Forgey et al. 

2001:369) wys daarop dat ongeveer 13 % huishoudings in die land 'n inkomste 

van minder as R500 per maand in 1999 gehad het. 18 % van al die swart 

huishoudings het 'n inkomste van minder as R500 in vergelyking met minder as 2 

% in die geval van gekleurde, Indier en wit huishoudings. 

Die armoede probleem word beslis nie net in Suid-Afrika ondervind nie. Afrika 

suid van die Sahara is besig om ekonomies verder agter by die res van die 

wereld te raak. Die diakonale rol van die kerk en haar profetiese taak moet ook 

in die konteks van Afrika verstaan word. Die kerk moet na die voorbeeld van die 

Here 'n dienskneggestalte aanneem. Dit impliseer dat die gebod van 

naasteliefde nagestreef moet word. Die gelowige moet gedring word om in 
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beweging te kom. Gelowiges in die tradisionele gereferomeerde kerk moet deur 

middel van prediking opgeroep word tot diens wat alleen kan plaasvind as mense 

'n gesindheidsverandering of transformasie ondergaan het. Hui oe moet 

oopgemaak word vir die pyn en nood van ander. Die kerk moet dus weer 

werklik haar diakonale funksie nastreef en uitleef. In die diakonale diens wat 

gelewer word, manifesteer God se liefde en genade. Dit manifesteer oak deur 

middel van die handelinge van mense wat as Sy Beeld optree. "Human beings 

are seen as the very image and likeness of God. The path to the knowledge of 

God goes through other human beings" (Berryman, 1987:47). Dan kan die kerk 

daarin slaag om werklik "voetewasser" te word en kan die genadige en 

liefdevolle God tasbaar en kenbaar aan die mens in nood 'n werklikheid word. 

Dan kom die Liggaam van Christus in beweging. 

Die kerk het oak 'n verantwoordelikheid teenoor haar eie lidmate wat in 

onsekerheid gedompel is of wat moontlik die pyn van werkloosheid ervaar. Baie 

lidmate kom Sondae kerk toe om vertroos en bemoedig te word en weer God se 

stem in hul nood te hoar. Dit sal beteken dat die kerk meer dikwels haar 

profetiese stem van hoop en vertroosting moet laat hoar. Dit beklemtoon die 

"profetiese" taak van die kerk. Die vertroosting en hoop, maar oak die oproep 

tot liefdesdiens word deur middel van die metafoor in prediking ondersoek. In 

hierdie hoofstuk poog die navorser om aan te toon hoe die metafoor in prediking 

gebruik kan word om hierdie transformasie teweeg te bring. Die konsep 

"transformasie" word in die Oxford Dictionary and Thesaurus (1997:819) verklaar 

as om te "adapt, alter, change, convert, improve, metamorphose, modify, 

mutate, rebuild, reconstruct, remodel, revolutionize, transfigure, translate, 

jocular transmogrify, transmute, turn". 

Die konsep word in hierdie werk as 'n proses van veran,dering beskou. Dit word 
'-----····-·-- .. 

dus gebruik om te dui op die appel wat op gelowiges gemaak word sodat 

verandering kan plaasvind ten opsigte van hul denke, houdings en optrede. Dit 

dui oak op 'n paradigmaskuif. Die kognitiewe waarde van die werking van die 
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metafoor is vir prediking in hierdie konteks van onskatbare waarde. In die vorige 

hoofstuk is redelik breedvoerig na die verskillende soorte metafore en hul 

werking verwys. Die kerk moet weer relevant word, 'n kerk vir die Koninkryk wat 

eskatologies wys op 'n toekomsverwagting. Dit sluit ook aan by wat vroeer in 

hoofstuk een gese is, die kerk moet weer die hande van Christus word in 

dienswerk na binne maar beslis ook na buite. Hierdie dienswerk kan alleen 

verrig word as daar opreg gepoog word om die nood van die noodlydende te 

beleef. Pieterse (2001:60) noem in hierdie verband dat die lot van armes deur 

ons eksistensieel aangevoel moet word. Wanneer die nood eksistensieel beleef 

word stel dit ons in staat om oor hierdie situasie sinvol te preek. Eers dan sal dit 

moontlik wees om die boodskap van die Bybel sinvol te vertolk en om sander 

uitstel die hoarders te lei tot naastediens, versoening en herstel. 

4.3 HOMILETIESE PRIORITEIT IN 'N TYO VAN TRANSFORMASIE 

"The Christian life is lived in the awareness that every moment is critical. The 

call to discipleship is always immediate/ it dare not be postponed Living 

between the times/ Christians witness to the coming judgement which is always 

the prelude to salvation. This witness does not mean running away from reality 

but living now in responsible love and obediance" (De Gruchy, 

1986:235). 

Deur middel van prediking moet die gemeente gelei word om empatie met 

noodlydendes te he, om lyding te kan verstaan en godsdienstig te verwerk, om 

dit te beveg en te oorwin. Die kerk het in hierdie opsig ook 'n profetiese taak, 

om 'n boodskap van hoop te bring aan die lydendes. Pieterse (2001:60) wys 

daarop dat eers wanneer ons op die oorsake van die armoede in die land let, ons 

in staat sal wees om profeties daaroor te preek en die instansies aanspreek wat 

armoede vererger. Die navorser beskou die arme as 'n noodlydende. Daarom is 

dit ook nodig om te let op die arme se interpretasie van lyding. 

Lydingsinterpretasie moet positief verwerk word. Die mens verwerk en ervaar in 
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sy lyding die liefde en diens van Christus. Laasgenoemde gebeur deur middel 

van die diakonale diens van die kerk as die Liggaam van Christus. Die kerk sal in 

haar "dienslewering" oak moet inskakel by projekte wat geloods word om 

verligting in armoede te bring. 

Pieterse (Heyns & Pieterse, 1990:62) verwys na die Uggaam van Christus model 

wat voorsiening maak " ... vir gesprek en koinonia binne kleiner eenhede". Wat vir 

die doel van hierdie studie baie belangrik is, word met die begrippe koinonia en 

diakonia uitgedruk. Pieterse wys oak daarop dat daar onder die funksie van 

kerugma die handeling van prediking en onderrig sorteer, dat onder die funksie 

koinonia die handelinge viering en sorg sorteer, en dat daar onder die funksie 

diakonia die handelinge diens sorteer. 

Diens in hierdie studie verwys na diens aan diegene wat ly en in nood verkeer, 

binne sowel as buite die gemeente. Die mens is 'n handelende subjek binne God 

se "kom tot die mens in sy wereld". Die mens handel dus in die 'kom van God" 

na die mens. Die mens kan keuses maak en ingryp of nalaat om in te gryp. 

Laasgenoemde impliseer dat die mens vir sy dade oak verantwoordelik gehou 

kan word. In die praxis word dus handelinge ge'impliseer waarin die mens 

intermedierend optree en bydra tot die Godgegewe sin. 

In prediking word na God se stem in die verkondiging van die Woord gesoek. 

Wanneer die gelowige aangeraak word deur die God se Woord, vind daar 

transformasie plaas. Die Skrif getuig self van die veranderende krag van die 

boodskap. Mense se lewens is in die Bybelse tyd radikaal by die aanhoor van die 

Woord verander. Wanneer Jesus praat, beleef mense bevryding. Wanneer 

Petrus preek word duisendes bekeer. Die vraag is of prediking vandag nag 

hierdie effek op mense het sodat hulle navolgers van Christus kan word, geroep 

om diens te lewer? Die vraag is oak in watter mate kan prediking vandag bydra 

om profeties 'n woord van troos en bevryding te bring vir mense wat noodlydend 

is? Hoe kan mense se denke getransformeer word sodat hulle die hande en 
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voete van Christus word? Hoe kan ans vandag die evangelie bring sodat dit net 

soveel trefkrag kan he as wat die eerste hoarders ervaar het? 

Omdat hierdie studie die klem laat val op prediking binne die konteks van die 

noodlydende, is dit noodsaaklik om te verstaan hoe gelowige hoarders teologies 

"lyding" interpreteer en ervaar: 

4.3.1 Lyding in 'n teologiese perspektief 

In hierdie bespreking word die terme "lydende" of die "noodlydende" gebruik wat 

verwys na die mens wat sosiale onreg ervaar (het) of gebuk gaan onder laste 

wat aan maatskaplike en politieke oorsake toegeskryf kan word. Alhoewel lyding 

in hierdie werk hoofsaaklik dui op die slagoffers van sosiale onreg, wil die 

navorser eerder die term "noodlydendes" gebruik om daardeur inklusief te wys 

op alle mense wat op een of ander wyse lyding ervaar. 

Die bespreking wat hier volg kan toegepas word op alle mense wat in 'n staat 

van lyding verkeer. In hoofstukke een en twee is daar verwys na sosiale onreg 

en die rol van die kerk in die apartheid en in die post-apartheid era. Dit is in 

hierdie hoofstuk noodsaaklik om eers te besin oar die teologiese perspektief oar 

lyding voordat die rol van die diakonale kerk en haar profetiese verkondiging van 

hoop en troos bespreek word. Voordat prediking vir die noodlydendes bespreek 

kan word moet gevra word oar die wyse waarop lyding deur mense verwerk 

word en die verklaring wat aan die konsep "lyding" geheg word. 

Volgens Du Tait (Vos & Muller, 1990: 1) moet die maatskaplike, politieke en 

ekologiese dimensies van lyding op die agenda van die kerk se 

dienswerkprogram aangebring word. Alie vorme van lyding vind aanknoping in 

die kruislyding van Jesus Christus. Sy lyding aan die kruis was 'n prates teen die 

sonde, onreg en lyding. Christus se lyding het oar Sy hele lewe gestrek want die 

toorn van God oar die sonde van die mens het Hy van die eerste oomblik van sy 
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bestaan op aarde gedra (Heyns, 1981:258). Sy lyding het progressief 

vermeerder namate sy lewenseinde nader gekom het. Jesaja 53: 3 verwys na 

Christus as 'n Man van smarte :"Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man 

van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mens die gesig wegdraai. Hy 

was verag, ons het horn nie geken nie". Hy was van geboorte af die Lam (Joh. 

1:36 en Jes. 53:7) wat bestem was vir die kruis. By die lyding word God drie

enig betrek (Vos & Muller, 1990:2). 

In 'n sekere sin is lyding onverklaarbaar, daarom is deel van die verwerking van 

lyding sekerlik die aanvaarding van die onverklaarbare dimensie daarvan (Vos & 

Muller, 1990:2). Die diakonale kerk moet in haar dienswerk kennis neem dat 

lyding uit meer as een vorm bestaan, deur op slegs fisiese, psigiese of innerlike 

lyding te konsentreer sou ook beteken dat lyding nie in sy volle werklikheid erken 

word nie. Die kerk sal haar handelinge van diens ook moet rig op maatskaplike, 

politieke en ekologiese lyding. Soos reeds aangedui, die term noodlydendes 

word gebruik om te verwys na die mens in nood in die kerk met die armes sowel 

as die kerk van die armes, na mense wat ly omdat hulle onsekerheid beleef, en 

wanhoop ervaar, dit verwys ook na mense in nood wat buite die grense van die 

kerk le. 

4.3.2 Lydingsinterpretasies 

Du Toit (Vos & Muller, 1990:3) wys daarop dat lydingsinterpretasies in 'n groot 

mate kultureel bepaal word. Pieterse (2001:78-81) verwys in sy studie na die rol 

wat 'n kultuurgroep se Godsbeskouing speel in hul belewing van nood. Slegte 

ervaring soos siekte, teenslae en armoede word konkreet in verhouding met God 

beleef, rampe word ontologies verklaar (Teffo & Roux, 1998: 138). Kortom, ons 

konteks bied betekenis aan ons lyding. Lydingsinterpretasies kan ook mens tot 

onnodige aanvaarding van sosiale lyding bring. Ons pas ons lyding binne sekere 

meesterparadigmas in ons kultuur en godsdiens wat dien as 

lydingsverwysingsrame. Volgens Selling (Vos & Muller, 1990:3) is dit die konteks 
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waarbinne ons lydingsinterpretasie geplaas word wat ook lei tot die regverdiging 

daarvan, of bied dit die alibi vir die lyding wat ons ervaar. Dit is hierdie 

verklaringe wat die lydende verhinder om aktief oor sy eie omstandighede en 

ook die van ander laat dink, dit kan 'n soort verlammende uitwerking op die 

slagoffer he. Dit kan lei tot 'n gelate aanvaarding van die lydende se lot. 

Die ne1g1ng by die noodlydende is dat die lyding wat ervaar word, so gou 

moontlik verklaar moet word. Daar word dus gepoog om redes vir lyding te gee. 

Die meeste geestelike leiers is sekerlik bekend met hierdie stelling, indien iemand 

ly, worstel die betrokke persoon om 'n verklaarbare antwoord te vind. Baie keer 

sal die lydende dit toeskryf aan God se straf om een of ander rede. Hierdie 

pogings verhoed dat die lyding 'n positiewe uitwerking op die noodlydende het. 

Die werk wat die WVK in die land gedoen het, dui op die belangrikheid dat die 

verhaal van lyding vertel moet word. Hierdie ervaring kan ook beslis 

terapeutiese waardes inhou. Die lydingsnarratief is nie abstrak en teoreties nie, 

dit betrek ook ander binne die lydingsverhaal. Die persoon wat ly moet self sy 

verhaal vertel, dit sluit aan by 'n postmodernistiese beradingsbeskouing, slegs 

wanneer lydende sy verhaal vertel soos wat hy dit beleef of ervaar het, kan hy sy 

nood selfstandig en effektief verwerk. Die lydende moet in die pastoraat 

byvoorbeeld gelei word om sy lyding kreatief te konfronteer. 

Du Tait (Vos ~ Muller, 1990) wys in sy werk op verskillende "verklaringsmodelle" 

vir lyding. Daar is reeds daarop gewys dat die lydende lyding probeer verklaar. 

Lyding word verklaar in terme van oorsaak en gevolg. Hierdie skema vergelyk 

met voorbeelde in die wysheidsliteratuur, "iemand moet die skuld kry". Dit kan 

'n ander mens wees, die base, toeval, die noodlot, 'n hoer doel of plan 

ensovoorts. Lyding word baie keer gerelativeer as iets wat maar deel van die 

lewe is, as iets wat onverklaarbaar is en voor niemand se deur gele kan word 

nie. Lyding word ook gepositiveer deur te se dat dit mens sterker maak en 

nader aan die Here bring. Lyding lei ook soms tot verromantisering as martelare 

as helde beskou word. Ons kan ook lyding transendeer deur te redeneer dat ons 
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lyding voor Christus se lyding verdwyn. Lyding kan ook genegeer word, veral 

ten opsigte van sosiale lyding as iets wat gelukkig nie die siel van die mens kan 

aantas nie. 

Du Tait (Vos & Muller, 1990:5-8) verwys na Foley se lydingsinterpretasies: 

4.3.2.1 Lyding is die mens se skuld 

Lyding word in hierdie geval beskou as die gevolg van sonde. Mens moet 

versigtig wees om nie te maklik die "skuld" vir lyding op die individu te pak nie. 

Mense kan geneig wees om hul lyding met een of ander spesifieke oortreding of 

sonde in verband te bring. Die argument wat hier geld is, watter sonde word 

dan uitgesonder of uitgemerk om in die vorm van die spesifieke lyding as straf te 

dien? Wat van al die ander sondes wat begaan is deur dieselfde individu? 

Waarom word net hierdie persoon vir die spesifieke oortreding gestraf en nie ook 

al die ander mense wat dieselfde sonde begaan het nie? 

Sommige mense sou selfs lyding beskou as sondes van ander mense. Die 

navorser het al in pastorale beradingsituasies die ondervinding gehad dat 

"oortredings" of "sondes" wat deur vorige geslagte gepleeg is voorgehou word as 

rede vir lyding. Hierdie beskouing kan wel waar wees ten opsigte van strukturele 

sonde wat op ekonomiese en politieke vlak begaan is. Laasgenoemde sonde dui 

op daardie dinge wat strek tot voordeel van een groep ten koste van 'n ander. 

4.3.2.2 Lyding het 'n hoer doel 

Hierdie verklaringsmodel veronderstel dat daar goeie en slegte lyding is. Net 

soos wat God vir Abraham of dalk vir Job getoets het kan God ook die mens 

toets. Lyding kom vanuit God se hand en het daarom 'n sekere doel, die mens 

kan byvoorbeeld deur die lyding gelouter word en as 'n beter mens ontwikkel. 

Christus se lyding word ook as voorbeeld gebruik om aan te toon dat dit 'n hoer 

doel gehad het, naamlik om mens te bevry. Natuurlik kan lyding wel 'n enigste 

196 



manier wees om tot 'n bepaalde insig te kan kom. Die hoer doel verklaring word 

baie keer in verband met God se voorsienigheid gebring. Lyding kan ook gesien 

word as tug (Heb. 12:4-12). Lyding voed hoop, hoop op bevryding. Ongelukkig 

is hoop "uitstel", "'n droom" en 'n "gedurige gewag". Hoop motiveer lydendes 

om aan stryd deel te neem teen die lyding op aarde. Bogenoemde dimensies 

van lyding word vir die doel van hierdie studie van nader beskou. Die ander 

dimensies wat deur Eben Scheffler (Vos & MUiier, 1990:99-107) in sy hoofstuk 

"Lyding volgens Lukas" aangespreek word is fisiese en psigologiese lyding. 

4.4 WAARDE VAN BERADINGSMODELLE 

Christen-wees vrywaar mens nie van probleme nie, daarom gebeur dit juis dat 

christene in lyding Skrifinterpretasies vir hulself ontwerp om hul optrede of denke 

te verdedig (Vermeulen,1999:2). Dit gebeur ook wanneer die gelowige in nood, 

Bybel lees of na 'n boodskap luister. Dit geld dus ook vir die noodlydende wat na 

'n preek luister. Boghosian (1993: 107) le klem daarop dat daar na "ander 

metodes" gekyk moet word om "die waarheid" deur te gee. Die navorser volg in 

hierdie studie 'n multi-wetenskaplike benadering en maak gebruik van die korpus 

van kennis wat ook in ander dissiplines beskikbaar is. Kennis vanuit die sosiale 

en taalwetenskappe is in hierdie studie bygewerk. In hierdie verband kan ook 

die sielkunde en die filosofie genoem word. Daar is verskeie pastorale 

beradingsmodelle wat die afgelope dekades klem ontvang het. Die pastorale 

beradingsmodelle (Capps, 1980) verdien vir die doel van hierdie studie aandag. 

Guillaume (1995:3-4) wys daarop dat sekere persone meer toeganklik is 

wanneer die kreatiewe deel van die mens naamlik die regterhemisfeer van die 

brein, aangespreek word, in plaas van die tradisionele aanslag op die 

linkerhemisfeer. Capps (1980: 253-257) onderskei tussen drie modelle wat in 

beradingsituasies gebruik kan word naamlik die psalm, spreuk en die 

gelykenismodel. Alhoewel 'n beradingsmodel nie presies net so op prediking 

toegepas kan word nie, is daar volgens die berader tog raakpunte tussen 
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berading vir noodlydendes en profetiese prediking. Daar word ten opsigte van 

berading en prediking aan noodlydendes gewerk met mense wat in nood verkeer 

en soekend is na empatie, vertroosting en verlossing van hul ellende. Die 

pastorale berader en die prediker in hierdie konteks moet beide profeties optree 

deur hoop en verlossing in Christus te verkondig. 

Die Psalmmodel word afgelei van die klem wat op die begrip van die diepste 

emosies en gevoelens van die noodlydende gele word. In 'n beradingsituasie 

moet die berader met empatie die gevoelens van die lydende binnedring, 

verstaan en begryp. In werklikheid moes die berader met die lydende kon 

swaarkry en ly. Hierdie beskouing sluit aan by die van Pieterse (2001) ten 

opsigte van die prediker wat in die konteks van armoede oar 'n eksistensiele 

kennis moet beskik. Pieterse se beskouing word later in die werk meer 

breedvoerig bespreek. Die emotiewe eienskap van die metafoor sluit aan by 

hierdie opmerkings, in hierdie verband is reeds na die indringende studie van 

Halcomb (1982) verwys. 

Volgens Capps (1980:253) het die Psalmmodel van die berader verwag om nie te 

moraliseer of algemene konvensionele verklarings vir lyding aan te bied nie. Die 

berader moes eerder die lyding van die lydende verstaan en daarop reageer, die 

berader moes dus "daar wees" vir en "saam ly" met die lydende. Anders 

gestel, dit het eerder 'n empatiese houding van die berader veronderstel. Die rol 

van die berader kan met die van die prediker vergelyk word. Die lydende se 

emosies en rede is in konflik, daarom is die Psalms geskik om in die 

beradingsituasie maar oak die prediking aan noodlydendes te gebruik. In die 

Psalms word soveel emosie, frustrasie, pyn, hartseer, angs, verskrikking en 

ander emosies beskryf. Daar kan dus identifikasie plaasvind tussen die hoarder 

en die teks. Die psalms laat die lydende in werklikheid self tot beter insig van sy 

probleem kom. 
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Die Spreukemodel is 'n meer aktiewe psigoterapeutiese model wat nie non

direktief soos die Psalmmodel is nie (Vermeulen, 1999:2-4). Die Spreukemodel 

wys op die morele regspraak as die essensie van die boek Spreuke. Dit is 

volgens Adams (1997:97-100) 'n model om gedragsverandering te bewerkstellig 

deur middel van teregwysing, instruksie en die toepassing van God se bevele in 

'n mens se lewe. Adams se werksmetode berus op die veronderstelling dat daar 

'n probleem of 'n vorm van nood is, dat die Woord verbaal gebring word en dat 

dit dan oak die wyse van verandering bewerkstellig. 

Vir die doel van hierdie studie verdien die Gelykenismodel meer aandag. Die 

met ode is meer indirektief. Hierdie eienskap is al reeds in die vorige hoofstuk 

bespreek. Die mens word deur middel van 'n gelykenis tot ander insigte gebring 

wat tot verandering of transformasie van siening oor 'n saak kan lei. Beelde of 

"prente" speel 'n belangrike rol in die narratief. Laasgenoemde kan as 

beradingshulpmiddel in die pastoraat toegepas word. In hierdie verband verwys 

Smalley & Trent (1991:24) op die "woordprente" van God terwyl Vosloo 

(1999: 10) weer na "prente van passie" verwys. Die mens hou immers daarvan 

om na verhale te luister. Hughes (1998:14) wys daarop dat oud en jonk graag 

altyd "'n storie" wil hoar. 

Bausch (1995:9) stel dit so: "Storytelling is so natural to human beings it 

suggests a definition: we are the creatures who think in stories. But you would 

never know it". Om verhale te vertel maak deel uit van menswees. Die mens 

besit 'n inherente narratiewe karakter (Viljoen, 1996:84). Daarom is dit die wyse 

waarop die mens horn heel dikwels oak uitdruk. Die gelykenis is as narratief 

gebruik om 'n sekere beskouing of aspek van "die waarheid" te kommunikeer. 

Om die gelykenis te gebruik, is volgens Granskou (1972: 1) so oud as die 

geskiedenisverhale in die boek Genesis self, daarin word die mens as beeld van 

God beskryf. Oak in die Talmud word die gelykenis as bekende onderrigmetode 

gebruik so oak in ander Joodse geskrifte wat deur die Rabbyne gebruik is 
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(Rabinowitz, 1971:73). Jesus maak self van hierdie metode gebruik om die 

waarheid wat Hy wil tuisbring duidelik te maak. Die gelykenis is nie abstrak nie 

en handel op 'n konkrete wyse. Pieterse (1985:202) verwys na die Bybel as die 

verhaal van God se bemoeienis met die mens en hierdie wereld. Vroeer in hierdie 

werk is die wese van die metafoor en die gelykenis as metafoor reeds 

breedvoeriger bespreek. 

4.5 HERMENEUTIEK IN 'N KONTEKS VAN ARMOEDE 

Vir die doel van hierdie studie is dit noodsaaklik om klem op die hermeneutiek te 

le. Die woord "hermeneutiek" het sy oorsprong te danke aan die naam van die 

Griekse god Hermes (Virkler, 1981: 15). Hermes was die boodskapper vir die 

Griekse gode, hy moes boodskappe vir die wat gelukkig is en selfs ook vir die 

wat nie so gelukkig was nie, oordra. Daarvoor moes hy kon oordra en 

interpreteer. Tegnies beteken hermeneutiek die wetenskap en kuns van Bybelse 

interpretasie (Virkler, 1981: 16). Hermeneutiek is 'n wetenskap omdat dit oor 

sekere reels beskik, dit is ook 'n kunsvorm omdat kommunikasie buigbaar is. 

Daarom kan 'n meganiese en rigiede toepassing van 'n stel reels in die 

hermeneutiek die ware betekenis van kommunikasie teenwerk (Ramm, 1970: 1). 

Ons het 'n behoefte aan hermeneutiek omdat dit onmoontlik is om spontaan 'n 

teks te verstaan. Daar bestaan nie net 'n historiese gaping tussen die teks en 

vandag nie (Cilliers, 1996: 24) maar ook die kultuurgaping tussen die kultuur van 

die antieke Hebreers en ons kontemporere kultuur. Daar is ook die linguistieke 

gaping - die feit dat die Bybel in Hebreeus geskryf was, so ook in Aramees en in 

Grieks, drie tale met verskillende strukture en idiome. 'n Vierde gaping wat deur 

Virkler (1981:20-21) genoem word is die filosofiese gaping wat bestaan. 

Beskouings oor die lewe, oor omstandighede en oor die natuur verskil van 

kultuur tot kultuur. Die Bybel as 'n premoderne geskrif kan maklik in 'n 

postmoderne konteks onkrities toegepas word (Du Toit, 2000). Cilliers (1996, 

1997) waarsku dat hierdie "afstand" tussen die teks en vandag deur predikers 

200 



oorbrug word deur toe te gee aan die versoeking om moraliserende analogiee te 

gebruik. Later word in hierdie hoofstuk meer aandag aan moralistiese prediking 

in die konteks van armoede gegee. 

Die metafoor het 'n eienskap van meervou~ige betekenis (Dingemans, 1996: 129, 

Pieterse, 2001:62-65) of polivalensie (Liebenberg, 1997:44), 'n eienskap wat ook 

deur Ricoeur aan die teks toegedig word. Ricoeur se hermeneutiese beskouing 

verdien in hierdie studie aandag. Ricoeur se hermeneutiese beskouing sluit aan 

by die idees van Heidegger en Huserl, " ... Heidegger's thinking on being and 

existence plays an influential role in Ricoeur's philosophy, as does the thinking of 

Husserl" (Van Rensburg, 2000:84). Hierdie invloed kom duidelik na vore in 

Ricoeur se beklemtoning van taalfilosofie en sy konstruering van 'n 

hermeneutiese epistemologie. 

4.5.1 Hermeneutiese debat 

Daar is verskeie "prosesse" wat plaasvind vanaf die "eerste teks" in die Bybel na 

die teks wat ons vandag in besit het. Venter (Nel,1996a: 15) verwys na hierdie 

prosesse as eksegese, hermeneuse en homilese. Eksegese wil vasstel wat 'n 

Bybelskrywer baie jare gelede aan lesers wou kommunikeer. Eksegese is die 

toepassing van die beginsels van hermeneutiek " ... to understand the author's 

intended meaning ... systematic theology arranges those meanings in a logical 

fashion" (Virkler, 1981:45). Vrae soos wat wou die skrywer se, hoe en waarom 

hy dit op daardie manier se en so meer word van toepassing gemaak. 

Vroeer in hierdie werk is die konsepte modernise en postmodernisme alreeds 

bespreek. Nietzsche se rol in die "aanslag" teen modernisme kan nie 

oorbeklemtoon word nie. Habermas (1987) beskou die tydperk wat deur 

Nietzsche se denke oorheers was as die begin van postmoderniteit. Hiermee 

stem ook White (1991:3) en Lyon (1994: 7) saam. Nietzsche se vertrekpunt is 

dat elke feit in werklikheid niks anders as 'n interpretasie is nie. Van Rensburg 
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wys in sy werk daarop dat die skeptisisme van Nietzsche oak 'n invloed op 

Ricoeur moes gehad het, " ... his thinking on the challenge to a fixed interpretation 

of language and the strategy of speculation or guessing" (Van Rensburg, 

2000:84). Ricoeur herinterpreteer, getrou aan die postmodernisme, die hele 

filosofie vanuit sy eie denke. Om te spekuleer in watter mate Ricoeur 'n 

postmodernis genoem kan word, in watter mate hy deur die denke van 

Heidegger be'lnvloed is en bewyse te probeer vind om die invloed van 

postmoderne denkers in sy filosofiese beskouings uit te wys, soos wat Van 

Rensburg (2000) poog om te doen, is minder belangrik vir hierdie studie as die 

waarde wat sy denke vir die verstaan van taal vir ans inhou. 

Ricoeur se taalbeskouing is dinamies, in plaas van 'n taalsisteem met vaste 

taalwette en waardebetekenisse, wil ek Ricoeur se bydrae tot die verstaan van 

die teks in 'n groat mate as 'n "taalbevryding" bestempel. Dit kom daarop neer 

dat woorde, en oak sinne, nie altyd oor dieselfde betekenisse kan beskik nie. Ek 

wil dit nag anders stel, in 'n dinamiese interpretasie van 'n teks is die betekenis 

van tekens tog meer as vaste betekenisse. Later word in hierdie werk verwys na 

die "intensie van die auteur" wanneer Ricoeur se hermeneutiese beskouing 

bespreek word. Ricoeur wys daarop dat dit nie die betekenis van woorde of die 

intensie van die auteur is wat belangrik is nie, maar eerder die dinamiese proses 

waarna die taal verwys wat die fokuspunt word. 

Die teks is dus belangriker as die intensies wat die auteur gehad het toe hy die 

teks op skrif gestel het (Gerhart, 1979: 123, Capps & Browning, 1984: 16 en 

Thompson, 1981:14). In hierdie verband stel Mudge (1981:16) dit nag beter: 

"From the start, Ricoeur rejects the assumption that to understand a text is to 

understand the intention of the author, or, alternatively, to grasp the text's 

meaning as it was grasped by the first hearers or readers who shared the 

author's cultural situation". Hierdie is eerder 'n beskouing wat in die negentiende 

eeu gewild was en deur skrywers soos Schleiermacher en Dilthey ondersteun is, 

Ricoeur verwys na hulle as "the Romanticist hermeneutics" (Ricoeur, 1976:92). 
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Du Rand (1991:11-13) verwys in sy werk byvoorbeeld op die 

kommunikasiemodel van Jakobson en Culpepper wat onderskeid tref tussen die 

werklike skrywer en werklike leser teenoor die ge'impliseerde auteur en die 

ge'impliseerde leser. Du Rand (1991:13) bespreek die model van Jakobson en 

Culpepper en wys dan daarop dat "'n prentjie van die moontlike ge'impliseerde 

leser" gekonstrueer kan word. Daar word dus heelwat klem gele op die 

konstruering van die intensie of rekonstruering van 'n beeld van die destydse 

auteur. 

Norman Perrin (Capps & Browning, 1984:15) beskou die konsep "hermeneutiek" 

as "the methodology for reaching an understanding of written texts held to be 

meaningful". Perrin het hermeneutiek as 'n metodologie verstaan. Hy was 

gekant teen die idee dat die interpretasie van 'n teks eksklusief 'n intu"itiewe 

handeling is. Terry (1981:17) verwys na die konsep "hermeneutiek" as die 

wetenskap van interpretasie, of dan anders gestel, hermeneutiek is 'n 

interpretasiewetenskap. Om 'n teks te verstaan, moet mens dus van sekere 

interpretasie metodes of -beginsels gebruik maak. Tradisioneel is die klem in die 

lang geskiedenis van hermeneutiek op die ontwikkeling van beginsels en 

metodes geplaas om op skrif gestelde tekste te interpreteer (Gerhart, 1979). 

Daar word onderskeid getref tussen algemene en spesiale hermeneutiek (Terry, 

1981:17., Virkler, 1981:16). Algemene hermeneutiek verwys na die studie van 

die reels wat die interpretasie van die Bybelse teks in geheel rig. Die spesiale 

hermeneutiek dui op die bestudering van daardie reels wat toegepas word op 

spesifieke genres soos byvoorbeeld die gelykenisse, allegoriee en profesiee. 

"This science assumes that there are divers modes of thought and ambiguities of 

expression among men, and, accordingly, it aims to remove the supposable 

differences between a writer and his readers, so that the meaning of the one 

may be truly accurately apprehended by the others" (Terry, 1981: 17). 

203 



Die tweede proses op die pad van die eerste teks na die tweede teks (die 

hoarder) word as die dinamika van hermeneuse beskou. Venter (Nel, 1996a) 

maak die onderskeid tussen hermeneuse en hermeneutiek. Laasgenoemde is 

"verstaanswetenskap" terwyl hermeneuse dui op die proses waar die preekteks 

uit die verlede na die hede kom (toe en daar na hier en nou). Die eerste teks in 

konteks ontmoet deur middel van hermeneuse die tweede teks in konteks, 

laasgenoemde is die hoarder in sy konteks. Die derde proses op pad na 

prediking en die konteks van die eerste teks na die teks van vandag word 

homilese genoem. Homilese is die finale proses wat plaasvind om vorm aan die 

preek te gee. Homilese verwys na vormgewing, inkleding en lewering van die 

preek vanuit die eerste teks. 

Volgens Venter (Nel, 1996a:15) wil Ricoeur nie in sy hermeneuse te veel aandag 

aan die eerste teks skenk nie omdat dit die polivalensie waaroor die teks beskik 

verwaarloos. Dit is ook die standpunt wat Liebenberg (1997:44-45) in sy studie 

huldig ten opsigte van die beskouing van Crossan. Laasgenoemde wil deur 

middel van die "oorspronklike strukture" toegang tot die historiese Jesus he. Dit 

veronderstel 'n historiese en sosiale konstruk van die eerste eeuse Palestyns

Joodse boeregemeenskap as 'n toepaslike konteks. Die navorser ondersteun in 

hierdie verband die kritiek wat Liebenberg teen die beskouing van Crossan !ewer 

omdat dit die inherente polivalensie van die gelykenis (as metafoor) aan bande 

1e. 

Tradisioneel word baie in die eksegetiese proses gemaak om 'n brug te slaan 

tussen wat die "eerste lesers" gehoor het en wat "vandag se hoarders" moet 

hoor. Volgens Venter (Nel, 1996a) is die bogenoemde proses een van lees en 

herlees van die teks sodat die prediker met die eerste lees, wat 'n soort na·lewe 

lees is, eintlik ervaar wat die hoarder tydens prediking sal ervaar. In hierdie 

verband is reeds daarop gewys dat ten opsigte van die hermeneutiese 

benadering van Ricoeur, die intensie van die auteur nie soveel aandag ontvang 

nie. Venter (Nel, 1996a) se benadering is verteenwoordigend van 'n tipiese 
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"tradisionele" eksegese. Volgens Ricoeur se beskouing het die teks 'n interaksie 

met die leser/hoorder. Die teks se betekenis staan "las" of onafhanklik van sy 

oorspronklike betekenis (Ricoeur, 1976). Hierdie opmerking onderstreep die 

invloed wat die postmodernistiese denke op die werk van Ricoeur het. Die teks 

hoef nie meer uit sy eerste konteks bevry te word nie, ek wil dit s6 stel, die teks 

het alreeds bevryding tydens opskrifstelling gekry. 

Vanuit 'n "tradisionele" reformatoriese siening kan kritiek teen Ricoeur se 

hermeneutiese beskouing van die teks ingebring word omdat dit kan lei 

willekeurige "inlees" of "inlegkunde". Laasgenoemde is dan 'n tipiese 

modernistiese opmerking omdat die teks beskou word as 'n teken met 'n 

spesifieke betekenis. Venter (Nel, 1996a: 16) waarsku daarom dat die eksegeet 

maklik in die teks kan "inlees" in plaas van die gedagtes van die Heilige Gees "in 

die teks uit te lees". In die preekmaakproses kan die prediker van baie 

eksegetiese metodes gebruik maak, byvoorbeeld die histories-kritiese metode of 

die literere metode. 

Ten opsigte van laasgenoemde verdien die baanbrekerswerk van Thomas Long 

(1989a) vermelding. Long slaag daarin om 'n literere benadering te volg wat die 

literere vorm van die eerste teks en die belang wat dit vir die preek het te 

onderstreep. Die genre van die eerste teks word ten opsigte van hierdie 

benadering vasgestel. Die genre in die Ou Testament dui op die narratiewe 

tekste, profetiese tekste en briewe terwyl in die Nuwe Testament die evangelies, 

geskiedskrywing, briewe en die apokalips genoem kan word. Na hierdie proses, 

beweeg die prediker in die tradisionele preekmaakproses na die preekteks. Die 

wyse van kommunikasie van die teks en die vorm van die preek word deur die 

genre van die teks be'lnvloed. Die prediker se verstaan van die genre is dus 

bepalend vir die wyse van kommunikasie en die vorm wat die preek aanneem. 

Dis duidelik dat dit nodig is om 'n meer omvattende paradigma vir die eksegese 

in die praktiese teologie uit te werk. Venter (1999) se "tradisionele" beskouing 
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dui op noodsaaklikheid vir 'n omvattende paradigma. Die waarde wat die 

tradisionele eksegese inhou moet beslis nie buite rekening gelaat word nie. Dit 

is byvoorbeeld noodsaaklik met die oog op prediking om deeglik kennis te neem 

van die sosio-kulturele, die politieke en godsdienstige konteks waarteen die 

oorspronklike teks horn afgespeel het. Tradisioneel het die klem sterk op hierdie 

konteks in die eksegese geval. Volgens die beskouing van Paul Ricoeur, kan 

daar 'n klemverskuiwing van die oorspronklike konteks van die teks na die leser 

of hoarder en sy/haar konteks plaasvind. Die teks staan onafhanklik van sy 

oorspronklike betekenis. Dit interpreteer die hoorder/leser en word deur die 

hoorder/leser ge"lnterpreteer (Ricoeur, 1976). 

Dit is belangrik om op hierdie stadium die hermeneutiese beskouing wat in 

hierdie werk toegepas word, verder te omskryf. Die Bybel en ander klassieke 

tekste word tradisioneel aan hermeneutiese metodes onderwerp in 'n paging om 

te interpreteer wat "jare gelede" op skrif gestel is. Uitdrukkingsvorme soos 

byvoorbeeld musiek, skilderkuns en beeldhoukuns word ook aan hermeneutiek 

onderwerp. Die primere fokus wat in hierdie studie vir die hermeneutiek geld, 

bly maar die geskryfde teks. Soos reeds vroeer genoem, beklemtoon Ricoeur die 

verskil tussen die geskryfde teks en die dialoog waaraan mens self deelneem 

(Ricoeur,1976:92). "Even in dialogue we can never, except by inference/ 

penetrate the interiority of other persons (my kursief). But there is at least a 

common situation, a common cultural context. When discourse assumes written 

form, however, it begins a new career" (Mudge, 1981). 

Wanneer oor die hermeneutiek debat gevoer word, kan mens nie anders as om 

na stellings van die vader van moderne hermeneutiek, Friedrich Schleiermacher 

te verwys nie. In die "moderne tyd" is talle pogings al deur Schleiermacher en 

deur akademici in die algemeen aangebied om 'n wetenskap van interpretasie te 

ontwikkel wat sekere beginsels en metodes bevat wat op enige teks toegepas 

kan word. Schleiermacher het daarom hermeneutiek beskou as 'n wetenskap 

wat waarde inhou vir enige dissipline waarin die teks aan interpretasie 
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onderwerp moet word. Dit sou beteken dat alle tekste dieselfde hanteer en 

benader moes word met duidelik geformuleerde beginsels en metodes. Die 

Bybel sal in hierdie geval dan nie anders as ander lektuur hanteer word nie. 

Capps & Browning (1984:15-16) en Long (1989a:25-29) wys daarop dat dit nie 

beteken dat die tekste deur dieselfde metodes ge"interpreteer word nie. 

4.5.2 Metodologie vir interpretasie 

Hermeneutiese metodes wat vir een genre geld, mag vir die volgende nie geldig 

wees nie. Deur die jare is daarna gestrewe om sekere metodologiese beginsels 

te ontwikkel wat aangewend kan word ten opsigte van die interpretasie van alle 

tekste. Hierdie doelwit is nog nie bereik nie. Intussen is goeie vordering deur 

akademici gemaak om die belangrikste sake te identifiseer wat in ag geneem 

moet word in die ontwikkeling van 'n metodologie vir die interpretering van 'n 

gegewe teks. Ek wil op hierdie sake krities reflekteer vanuit die beskouing van 

Paul Ricoeur: 

4.5.2.1 Dood van die auteur 

Roland Barthes, 'n Franse letterkundige, verwys na die "dood van die auteur" na 

aanleiding van Nietzsche se "dood van God" uitdrukking (Rehmann, 2001 :90). 

In Barthes se werk "The Death of the Author" wys hy daarop dat die auteur se 

intensie nie langer beskou kan word as 'n legitieme wyse waarop die betekenis 

van die teks bepaal kan word nie. Die uitdrukking "dood van die auteur" wys op 

die meer buigbare wyse waarop 'n teks ge"interpreteer kan word. Hierdie 

benadering sluit aan by 'n postmodernistiese beskouing, " ... this notion was at 

first specific to literary criticism, the contention that meaning is contingent, not 

absolute, can be applied in many intellectual fields" (Rehmann, 2001:91), 

"artistic and critical tendency characterized by eclecticism, relativism, and 

skepticism, the rejection of intrinsic meaning and reality, the repudiation of 

progress and cultural cohesion, and an ironic embrace of ambiguity; or, as both 

Richard Rorty and Jean-Francois Lyotard have succinctly summarized it, by 
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suspicion of metanarrative ... this stance is the distinctive attribute of the late-20th_ 

century culture, giving this era the epithet "the post modern age" (Rohmann, 

2001:310). 

Soos reeds genoem beskou sommige hermeneute tradisioneel die auteur van 'n 

teks se intensies as fundamenteel in die verstaansproses. Hirsch (1967) se 

siening verdien aandag:" ... when critics deliberately banished the original author, 

they themselves usurped his place (as the determiner of meaning), and this led 

unerringly to some of our presentday theoretical confusions. Where before there 

had been but one author (one determiner of meaning), there now arose a 

multiplicity of them, each carrying as much authority as the next" (Hirsch, 

1967:5). Volgens Hirsch kan mens nie die oorspronklike auteur in die 

hermeneutiese proses ignoreer nie omdat dit sou beteken dat die enigste 

normatiewe beginsel wat tot die validering van 'n interpretasie kan lei, daardeur 

verwerp sou word. 

Die vraag wat ek wil stel ten opsigte van hierdie stelling van Hirsch is, hoe spoor 

ans die "oorspronklike auteur" vandag op? Ons het nie vandag toegang tot die 

oorspronklike auteur nie, ans beskik oak nie meer oar die oorspronklike teks nie. 

Die oorspronklike auteur se afwesigheid, en sy ontoeganklikheid, of anders 

gestel, die feit dat ans nie oar die oorspronklike auteur se intensies "beskik" nie, 

maak Hirsch se aanspraak op die valideringsrol van die oorspronklike auteur in 

die interpretasieproses ongeldig. Hierdie beskouing staan lynreg teen die 

sogenaamde "tradisionele gereformeerde" beskouing oar "die intensie van die 

auteur". Die beskouing van Swanepoel (1991: 1,7) dat die " ... ontvanger (of 

ontvangers) reageer in ooreenstemming met die intensies van die spreker" is 'n 

goeie voorbeeld van die tradisionele beskouing. 

Dit is duidelik dat dit vir Hirsch (1967) gaan oar die vasstelling van dfe betekenis 

van 'n teks. Hirsch stel dit verder dat as die betekenis van 'n teks dan nie aan 

die auteur toegedig kan word nie, dan kan geen interpretasie hoegenaamd 

korrespondeer met die interpretasie van die teks nie. Hierdie redenasie van 

208 



Hirsch wys op die probleem waarmee geworstel word as die teks beskou word as 

die bran van 'n waarheid of as vorm van verwysing na "'n betekenis". 

Cilliers (1996:38) beskou die taak van die eksegeet om so naby as moontlik die 

moontlike betekenis te kom wat God in 'n spesifieke teks wou se, in hierdie opsig 

sluit hy soos baie ander teoloe aan by Virkler se beskouing. Dit herinner aan wat 

Jacques Derrida (Powell, 1997:32-33) sou noem "logosentrisme". Die antieke 

Grieke het logos as kosmiese beginsel beskou wat diep binne die mens verskuil 

le en binne die spreke van die mens na vore kom. Volgens Derrida glo die mens 

wat logosentries dink dat die waarheid die gesproke woord is van 'n sentrale 

oorsprong en absolute "Oorsaak" of "Ontstaan". 

Virkler (1981) maak die onderskeid tussen "interpretasie" en "toepassing". Om 

te se dat 'n teks slegs een interpretasie het, dit wil se die auteur se intensie met 

die skryf van die teks, beteken nie dat dit die engste moontlike toepassing van 

die teks is nie (Virkler, 1981:25). Daar bestaan volgens Virkler dus een 

betekenis maar meer as een toepassing vir 'n teks. Die probleem met hierdie 

siening soos reeds hierbo bespreek is dat ons nie die oorspronklike betekenis uit 

die teks kan lees nie vanwee die historiese afstand tussen die teks en vandag 

(Ramm, 1970:4-7). Deur middel van eksegese word die intensie van die auteur 

bepaal. "Het eindresultaat van de exegese - hoe waardevol en zorgvuldig ook 

ten aanzien van die filologische en kulturele aspekten - kan nooit verder leiden 

dan tot het resultaat: zo is het destijds door de schrijver bedoeld" (Trimp, 

1980: 15). Daar word geredeneer dat dit van belang is om te weet wat die 

auteur bewustelik na gestrewe het toe die betrokke teks op skrif gestel is. 

Indien die intensies van die auteur as 'n belangrike sleutel vir die verstaan van 

die teks beskou word, sal daar gevra word na die gebeure in die lewe van die 

auteur random die tyd toe die boek geskryf is. 

Daar sal ook gevra word na wat die auteur gedink en gevoel het en spesifiek wat 

die auteur bedoel het in sy kommunikasie. Daarom word daar gewoonlik deur 
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die auteur se briewe en joernale gegaan om 'n profiel van horn op te bou sodat 

mens in staat gestel kan wees om uit te vind wat die auteur se bedoeling met 'n 

gegewe teks was. Du Rand (1991:13) soek daarom na 'n "beeld" om op te bou. 

Hierdie beskouing word nie deur alle hermeneute gedeel nie. Paul Ricoeur is een 

van die hermeneute wat nie veel aandag gee aan die intensies van die auteur 

toe laasgenoemde die teks op skrif gestel het nie (Gerhart, 1979:120, Capps & 

Browning, 1984:16). Baie ander teoloe ondersteun hierdie beskouing. 

Tate (1991 :5) stel dit duidelik: "There is no way to determine definitively just 

how accurately the text represents the object of intention". Ek wil dit anders 

stel, die teks bestaan eerder as 'n outonome objek wat nie afhanklik is van die 

auteur se bewussyn wat geboorte aan die teks geskenk het nie. Tog word 'n 

teks geskryf om te kommunikeer. Volgens Tate (1991:5-6) moet ons in gedagte 

hou dat een of ander boodskap wel aan die leser deur middel van die geskrewe 

teks gekommunikeer word. 

Die intensies van die skrywer is van relatief min belang in die interpretasieproses 

van 'n teks. Paul Ricoeur maak ook onderskeid tussen die geskrewe woord en 

die gesproke woord (Gerhart, 1979:122) "The context of the language system, 

the question of "Who is speaking?" is irrelevant. Discourse, on the other hand, is 

always by someone and can be reffered back to a speaker-self. Again, fixation in 

writing breaks or at least greatly distends the relation between the author's 

intention and the meaning of the text. This distension results form the loss of 

the overlapping of speech event and meaning: Not that we can conceive of a 

text without an author; the tie between the speaker and the discourse is not 

abolished, but distended and complicated" (Gerhart, 1979: 123-124). 

Ek wil dit s6 stel, die teks staan alleen. Die teks is dus 'n objektiewe realiteit. 

Die intensies wat die auteur gehad het is 'n subjektiewe saak waaroor die 

skrywer self nie eers volledige toegang gehad het nie, selfs nie eers nadat die 

teks op skrif gestel is nie. Dit kan ook aan die hand van die skryf van 'n gedig 
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verduidelik word. Nadat die digter die gedig geskryf het, "beskik" die digter nie 

meer oor die betekenis van die gedig nie. Dis nie slegs die digter wat toegang 

tot die gedig het nie. Dieselfde kan ons se ten opsigte van die skrywer van 'n 

teks. Alie lesers het dus as interpreteerders 'n vrye toegang tot die teks. "To 

make the interpretation dependent on recapturing the author's conscious 

intentions places hermeneutics on a very unstable footing" (Capps & Browning, 

1984:16). Ricoeur wys daarop dat dit wat die teks vir ons vandag se, maak veel 

meer saak as wat die auteur se intensies was, " ... with the written text we have 

lost the immediate horizon of understanding once possessed by the author" 

(Gerhart 1979: 124). Tate (1991:8) noem die teks 'n produk van 'n auteur en die 

auteur 'n produk van 'n era. 

Ricoeur stel dit duidelik: "Not the intention of the author, which is supposed to 

be hidden behind the text; not the historical situation common to the author and 

his original readers; not the expectations or feelings of these original readers; 

not even their understanding of themselves as historical and cultural 

phenomena. What has to be appropriated is the meaning of the text itself, 

conceived in a dynamic way as the direction of thought opened up by the text" 

(Ricoeur, 1976:92). Ricoeur gee gelyk dat een vlak van betekenis toeganklik is 

vir die wat beskik oor inligting random die auteur en sy situasie, maar dan word 

dit slegs toegepas ten opsigte van wat hy die "ostensive referential meaning" 

(Capps & Browning, 1984: 17) van 'n teks noem. Laasgenoemde verwys na die 

plaaslike of die onmiddellike geadresseerde situasie. 

Hierdie klaarblyklike betekenis mag dalk nie veel te doen he met die ander 

verwysende betekenisse nie. Daar is dus 'n weg beweeg vanaf die klem wat die 

intensie van die skrywer of die wereld van die eerste teks in die tradisionele 

hermeneutiek gehad het. Die klaarblyklike betekenisse is nie meer van primere 

belang in die verstaansproses nie. Die klaarblyklike betekenis is maar net n6g 'n 

betekenis wat in die interpretasieproses aan die teks gekoppel kan word. 

Ricoeur argumenteer dus dat die klaarblyklike betekenis nie die enigste 
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betekenisdraende bran van 'n teks is nie, as laasgenoemde wel die geval sou 

wees, geld die hermeneutiese sleutel waarmee E.P. Graenewald (1975) en ander 

reformatories-tradisionele "modernistiese" teoloe werk. 'n Teks wat slegs op sy 

klaarblyklike betekenis steun, sal maar moeilik oorleef. 'n Teks wat s6 

ge'interpreteer word, sal ook sy rykdom van betekenis inboet. 

Ek glo dat hierdie beskouing die rykdom van betekenisse waaraor die teks beskik 

beperk. Teoloe soos Graenewald, is ywerig doenig om 'n metode te ontwikkel om 

die gelykenis byvoorbeeld te interpreteer sander om horn aan, "inlegkunde" 

skuldig te maak. Graenewald wil aan die hand van die interpretasies wat Jesus 

aan gelykenisse gegee het, 'n metode ontwikkel om die gelykenis te verstaan. 

Dit sou by implikasie beteken dat die gelykenis net op hierdie manier verstaan 

kan word. Daar is dus 'n verstaansmodel of 'n soort "eksklusiewe verstaan" van 

elke gelykenis waarop hy horn raem en wat terug herlei kan word tot die uitleg 

van Jesus. Ons is dus hier weer terug by die argument wat hierbo oor 

logosentrisme gevoer is en ook die gaping wat daar tussen die teks en die leser 

bestaan. Dit sluit ook aan by die gedagtes wat gevoer is random die polivalensie 

van die teks en die metafoor wat deur hierdie beskouing ontken word. 

Ons kan dan ook redeneer dat indien ons afhanklik is van die klaarblyklike 

betekenis van 'n teks, en die betekenis van 'n spesifieke teks vir ons ontoeganklik 

is, sal daardie teks vir ons waardeloos wees. Die argument wat in hierdie werk 

gehandhaaf word sluit aan by Ricoeur se beskouing, naamlik dat Bybelse tekste 

nie betekenisloos is as ons nie in staat is om tot hul klaarblyklike betekenis deur 

te dring nie. Aan die ander kant is die betekenis van 'n teks ook nie "uitgeput" 

as ons die klaarblyklike betekenis daarvan vasgestel het nie. Ricoeur staan dus 

in sy hermeneutiese beskouing van 'n teks gekant teen die beskouing dat die 

auteur se intensie by die opskrifstelling van die teks 'n belangrike ral in die 

interpretasie van die teks speel. Die klem moet eerder op die teks self geplaas 

word as op die auteur. Die teks is aan ons beskikbaar as 'n objektiewe realiteit. 
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Die auteur se oorspronklike gedagte, wat in elk geval nie vir ans toeganklik meer 

is nie, kan nie die fokus in die interpretasie van die teks wees nie. 

4.5.2.2 Die leser en die teks 

Bybelse tekste word vandag gelees deur mense wat nie die geadresseerdes van 

die oorspronklike teks is nie. Dit is daarom hermeneuties belangrik om oar die 

status van die eerste lesers en die lesers van vandag te besin. 'n Relevante 

vraag is of die lesers van toe in 'n beter situasie was as die leser van nou? Het 

die gemeenskap aan wie die Evangelie volgens Markus geskryf is, 'n meer 

bevoorregte toegang tot die teks teenoor die lesers wat daarna die teks onder oe 

sou neem? Sou laasgenoemde dus oar 'n soort "sekondere status" beskik ten 

opsigte van die verstaan van die teks? 

Ricoeur glo dat die oorspronklike lesers nie oar 'n meer bevoorregte pos1s1e 

beskik ten opsigte van die teks nie. Hulle mag wel in 'n bevoorregte posisie 

wees ten opsigte van die feit dat hul dalk nader aan die Christus gebeure 

gestaan het, en dat hulle dus oak oar 'n bevoorregte status beskik ten opsigte 

van persoonlike, sosiale of historiese gronde. Maar wat Ricoeur duidelik wil stel 

is dat hulle nie oar 'n meer bevoorregte status beskik ten opsigte van die teks 

self nie omdat alle lesers, en dit maak nie saak waar hulle hul bevind nie, in 'n 

posisie is om die teks te interpreteer. Vroeer is reeds daarop gewys dat daar 'n 

groat afstand tussen die leser en die teks is. 

Dit is oak die geval ten opsigte van die skrywer wat nadat hy of sy die teks op 

skrif gestel het, nou oak 'n leser daarvan is. By implikasie glo ek dat dit oak kan 

beteken dat die teks selfs deur die oorspronklike auteur anders verstaan kan 

word nadat dit op skrif gestel is. Vergelyk wat vroeer in hierdie verband gese is 

ten opsigte van die digter wat 'n gedig geskryf het en nie meer oar die betekenis 

daarvan beskik nie. Ek wil dit s6 stel, die teks het "onafhanklikheid" ontvang 
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nadat dit geskryf is, die betekenis van die teks is nie afhanklik van die auteur se 

oorspronklike intensies nie. 

Vir Ricoeur gaan dit nie oar die feit dat sommige oar onmiddellike toegang tot 

die teks gehad het en ander dit nie het nie. Vir horn gaan dit oar die effek wat 

die afstand tussen die leser en die teks teweegbring. Hierdie afstand moet 

oorbrug word. Hierdie afstand kan dalk oak 'n invloed op die verstaan van die 

teks he. Die klem word dus eerder op die verhouding tussen die leser en teks 

geplaas as op die status waaroor die leser (toe en nou) oar beskik. 

4.5.2.3 Die verhouding tussen die leser en die teks 

Die doel van hermeneutiek is om die betekenis van die teks te verstaan. Twee 

belangrike sake kom hier na vore, die eerste is dat in die vroee ontwikkeling van 

hermeneutiek as 'n algemene wetenskap, die aanname gemaak is dat die 

handeling in die verstaan van die teksbetekenis gekenmerk word deur 'n 

sirkulariteit. Om dit nag anders te stel, ans is slegs in staat om 'n teks se 

betekenis te begryp as ans in staat is om dit op 'n sekere wyse kan verstaan. 

Om die betekenis vas te vat is 'n sekere vaorverstaan van die teks noodsaaklik. 

Hierdie voorverstaan is deur die teks self toeganklik. In die geval van 'n moeilike 

teks sou die sirkulariteit van die interpretatiewe handeling sterk na vore kom. 

Ricoeur ontken nie die bestaan van 'n "base kringloop" in die verstaan van 'n 

teks nie. Volgens Ricoeur is dit moontlik om deur middel van hermeneutiek 'n 

verligting te bied ten opsigte van hierdie base kringloop in die proses van die 

verstaan van die teks. Dis volgens Ricoeur nie net die teks wat die objek van 

interpretasie is nie maar oak die leser self. Die verhouding leser-teks staan in 

die sentrum van teksinterpretasie. Die teks kan in 'n sekere sin oak die leser 

interpreteer. 
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Capps & Browning (1984:19) verduidelik hoe die teks die leser kan interpreteer 

aan die hand van die voorbeeld van iemand wat 'n parkeerboetekaartjie ontvang. 

Wanneer die persoon die kaartjie ender sy ruitveer kry, probeer hy eerste om uit 

te vind wat die betekenis van die kaartjie is. Die leser wil dadelik lees hoeveel 

die boete is wat aan horn opgele is. Hy sal ook wil bepaal hoe laat hy die boete 

ontvang het en die tyd wanneer hy by sy motor opgedaag het. Hy kan ook 

besluit of hy die boete wat aan horn opgele is aan sy familie gaan kommunikeer 

of nie. Die boetekaartjie ontlok 'n wye verskeidenheid van reaksies by die 

ontvanger daarvan. Hierdie reaksies wat ontlok word, vertel weer iets van die 

persoonlikheid van die ontvanger van die boetekaartjie wat hy dalk self nog 

nooit ontdek het nie. 

Hy mag byvoorbeeld 'n gevoel ervaar om die blaam van onverantwoordelikheid 

op iemand anders te le. Die teks het dus in hierdie geval daarin geslaag om die 

leser te interpreteer. Die teks interpreteer die leser omdat dit volgens Ricoeur 'n 

"wereld ontsluit." Ek wil dit nag anders stel, die metafoor re bloat, dit onthul, dit / 

beskik oor die vermoe om te openbaar of sekere waarhede aan die lig te bring. ' 

Volgens Ricoeur interpreteer die teks die leser, nie omdat die teks handel oor die 

leser nie, behalwe miskien in die geval van 'n outobiografie, maar omdat die teks 

'n wereld ontsluit wat ons as lesers op ons eie lewe van toepassing kan maak. 

Die teks in die geval van die voorbeeld van die parkeerboetekaartjie, het 'n 

wereld vir die leser ontsluit. Dit ontsluit 'n wereld wat die leser ten opsigte van 

sy nalatigheid aangespreek het, wat die boete vermeld het of selfs ander inligting 

gekommunikeer het soos byvoorbeeld die datum, tyd en plek waar die saak voor 

'n hof sal dien. Daarmee saam kan ook 'n waarskuwing gestel word indien die 

persoon die terme sou verontagsaam of die boete nie betyds betaal nie. Hierdie 

voorbeeld wil Capps & Browning (1984) gebruik om aan te toon hoe die teks die 

leser kan interpreteer. Dit verduidelik ook wat Ricoeur bedoel met die teks wat 

wereldontsluitend is. Die teks se niks oor die leser nie, dit interpreteer die leser 

deur horn aan te spreek, deur 'n boete op te le, sekere voorwaardes te stel 
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ensovoorts. Die enigste wyse waarop die leser die interpretasie kan teenstaan is 

om te weier dat die wereld wat ontsluit word op horn v9n toepassing gemaak 

word. Die metaforiese teks kan transformasie teweegbring (Capps, 1980: 256-

260). Die metaforiese teks bring die leser in beweging nadat laasgenoemde 

deur die teks ge"interpreteer is. Die teks kan die leser laat handel, vir die doel 

van hierdie studie is dit belangrik omdat prediking eers in sy doel slaag as 

verandering plaasvind, as mense in beweging gebring word. Die aanwending 

van die metafoor in prediking kan dus verandering van denke en handelinge tot 

gevolg he. 

Dit is op hierdie punt waar verskillende lesers en hul status betreffende die teks 

na vore kom. Ons kan byvoorbeeld aanneem dat die leser vir wie die 

boetekaartjie bedoel was baie min geleentheid gehad het om die toepassing van 

die wereld wat ontsluit is te weier. Maar verbygangers wat die boetekaartjie 

onder die ruitveer gesien het, mag dalk daarop gereageer deur dit op hulle van 

toepassing te maak. Hulle mag dalk 'n sug van verligting slaak omdat dit hulle 

nie oorgekom het nie, maar terselfdertyd is hulle ook deur die teks 

ge"interpreteer omdat hulle besef het dat dieselfde lot hulle kon tref. Die enigste 

lesers wat dit kon regverdig om die teks nie op hulle toe te pas nie is die lesers 

wat nie oor voertuie beskik of wat dalk nooit van parkeerareas gebruik maak nie. 

Maar selfs hulle kan deur die teks ge"interpreteer word in die sin dat hulle 

aangespreek word oor ander nalatighede waaraan hulle hul skuldig maak. Om 

bogenoemde saam te vat, Ricoeur beskou die verhouding tussen die leser en die 

teks as 'n wederkerige interpretasie. Ons interpreteer as lesers 'n teks, maar die 

teks interpreteer terselfdertyd ook vir ons as lesers. Dit is die waarde wat die 

teks deur die jare vir die leser en die hoarder ingehou het, om in 'n spesifieke 

situasie die hoorder/leser te interpreteer en sodoende transformasie te 

bewerkstell ig. 

Die teks het die krag om ons te interpreteer vanwee die kapasiteit waaroor dit 

beskik om moontlike werelde te ontsluit waarmee ons onsself kan orienteer. 
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Hierdie werelde wat ontsluit word, word nie beperk tot die klaarblyklike betekenis 

van die teks nie. Om die waarheid te se, Ricoeur beskou die wereldontsluitende 

krag van 'n teks as iets wat toegeskryf kan word aan die feit dat die teks juis nie 

beperk word tot sy klaarblyklike betekenis nie. Ricoeur stel dit so: "The world of 

a text is the meanings it opens up or discloses beyond the limits of its situational 

meanings" (Capps & Browning, 1984: 21). 

Volgens Ricoeur verstaan ons 'n teks omdat dit terselfdertyd ons eie situasie 

ophelder. Die teks interpreteer ons dus deur ons eie situasie op te helder en dit 

binne 'n wereld te vergroot. Dan word ons nie meer beperk deur ons eie 

situasies nie maar word ons eie situasie georienteer op die wereld wat vir ons 

ontsluit is. Die teks het ons in werklikheid bevry van die sigbare en beperkende 

situasies deur die wereld vir ons oop te maak. Dit bied in werklikheid 'n nuwe 

dimensie aan ons mens-wees-in-die-wereld. Om terug te kom na die verhouding 

tussen leser en teks wat van groat belang in Ricoeur se beskouing is, die 

verhouding tussen leser en teks is nie slegs een waarin die situasie van die teks 

die situasie van die leser aanspreek nie. Die teks open eerder 'n wereld wat die 

situasie van die teks transendeer. Dis hierdie wereld wat die situasie van die 

leser aanspreek. Wanneer dit gebeur, word die leser se situasie binne 'n wereld 

vergroot wat ook sy eie onmiddellike situasie transendeer. 

4.5.2.4 Die rol van die genre 

In hermeneutiek is dit belangrik om die genre van 'n teks in ag te neem. In 

hierdie verband het Long (1989a) baanbrekerswerk verrig. Die genre van 'n teks 

het 'n groat invloed op die wese van die wereldontsluiting. Capps & Browning 

(1984) gebruik die voorbeeld van 'n epiese verhaal teenoor 'n gelykenis. Binne 

die epiese verhaal word 'n wereld ontsluit waarin individue oor buitengewone 

dapperheid, visie en 'n passie vir ideale beskik. Hierdie individue word 

blootgestel aan sterk magte wat hul toegewydheid tot die uiterste toets. Ten 
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opsigte van die gelykenis is daar 66k mense wat sekere uitdagings moet 

trotseer, maar die klem val anders as in die geval van die epiese verhaal. 

Die individue in die gelykenis word nie deur sterk magte gekonfronteer wat 'n 

appel op hul morele oortuigings maak nie. Hulle word gekonfronteer deur 

gewone alledaagse gebeure maar wat tekens toon dat dit eintlik buitengewone 

gebeure is omdat dit die persoon se normale persepsies oor die realiteit verander 

of transformeer. Die individu word uitgedaag om die wereld op 'n totale nuwe 

manier te beskou. Die wereld wat deur die gelykenis ontsluit is, is nie 'n wereld 

waarin mens gekonfronteer word deur 'n sterk mag nie. Die individu word 

eerder gekonfronteer deur 'n dubbelsinnige situasie waarin mens gedwing word 

om te weet hoe om op te tree. Soos reeds genoem, word die gelykenis in 

hierdie werk as 'n metafoor beskou, vergelyk in hierdie verband die bespreking 

oor die studie van Liebenberg (1999) en wat in hoofstuk drie wat oor die 

gelykenis en metafoor handel. Die metafoor kan dus met groot vrug in die 

prediking aangewend word om nuwe werelde vir die hoarders te ontsluit sodat 

transformasie kan plaasvind. Hierdie aspek word later in die werk aangeraak. 

Die genre dra by tot die ontsluiting van werelde. Soms gebeur dit dat twee 

genres, wat verskillend is, werelde kan ontsluit wat vergelykbaar is. In ander 

gevalle kan twee genres werelde ontsluit wat met mekaar in botsing kom. Baie 

keer is een genre ontwikkel met die doel om 'n volgende genre te konfronteer 

met 'n nuwe en radikaal verskillende ontsluiting. Dit is dus belangrik dat die 

homileet bewus moet wees van die effek van verskillende literere genres, omdat 

die genre 'n belangrike bepaler in die ontsluiting van werelde is. Die term 

"genre" word deur John Barton beskryf as "a conventional pattern, recognizable 

by certain formal criteria (style, shape, tone, particular syntactic or even 

grammatical structures, recurring formulaic patterns), which is used in a 

particular society in social contexts which are governed by certain formal 

conventions" (Barton, 1984: 32). 
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Ricoeur (Capps & Browning, 1984:23) verwys in sy werk na vyf Bybelse genres 

wat verband hou met die openbaring van God naamlik die profetiese, narratiewe, 

wysheid, voorskriftelike en loflied genres. Ricoeur probeer om aan te toon hoe 

die openbaring van God deur middel van hierdie genres gekommunikeer word. 

Hy wys daarop dat elke genre dit op 'n unieke wyse doen. Profetiese diskoers 

hanteer byvoorbeeld die openbaring van God as die spreke van God agter die 

woorde van die profeet. Openbaring word as 'n "dubbele spreke" beskou. 

Narratiewe diskoers verwys na gebeure soos byvoorbeeld die eksodus verhaal as 

die vinE.fr'C!fdruk van God se handeling, God openbaar Homself in die verloop van 
-~" . ·~ ... ____ 

die geskiedenis. ··ore .. openbaring word lewend gehou deur oorvertelling van die 

gebeure. "Die ervaring van hervertel en herhoor van die Jesusvertelling het die 

kerk lewend gehou" (Du Rand, 1991:8). 

Hierdie literere genres is die wyses dus waardeur openbaring van God uitgedruk 

word. Ricoeur wys daarop dat die openbaring van God nie univokaal is nie maar 

polisemies. Univokaal verwys na 'n "een-spraak" terwyl polisemie op meer as 

een betekenis dui (Dingemans, 1996:129). Ricoeur onderstreep dus 'n feit wat 

in die geskiedenis van geloof bewys is naamlik dat openbaring altyd die 

potensiaal het om in nuwe vorme te verskyn. Hierdie beskouing sluit ook aan by 

die interpretasie van die teks. Ricoeur se analise van Bybelse genres beklemtoon 

die belangrikheid van die genre om 'n wereldontsluiting van 'n teks te bepaal. 

Slegs sekere soorte geskrewe diskoerse kan die wereld van God se openbaring 

ontsluit. Die bogenoemde Bybelse vorms beskik oor hierdie eienskap. Hierdie 

Bybelse vorme bepaal die soort wereldontsluiting wat moontlik kan plaasvind vir 

'n teks wat in daardie spesifieke vorm geskryf is. Volgens Ricoeur is daar 

daarom twee belangrike elemente in die teks wat oor die vermoe beskik om 

werelde te ontsluit, naamlik die genre en die metafoor. 
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4.5.3 Die rol van die metafoor in wereldontsluiting 

Die genre dui dus die "soort'' wereldontsluiting aan. In hierdie werk is reeds 

daarop gewys dat Ricoeur taal as polisemies beskou, dit wil se, taal het meer as 

een betekenis (Dingemans, 1996:129). 'n Teks mag dus betekenis vir die 

onmiddellike situasie he, maar dit kan ook terselfdertyd meer as net dit beteken. 

Dis juis die polisemiese karakter van taal wat dit in staat stel om 'n klaarblyklike 

betekenis, maar ook veel meer as dit, om ook betekenisse te he wat 

wereldontsluitend van aard is. Die metafoor doen dit op 'n kleiner skaal as 'n 

teks. Dit wil se, metafore is net soos betekenisvolle tekste, hulle beskik ook oor 

klaarblyklike (''ostensiewe'') betekenisse en ook oor die vermoe van 

wereldontsluiting. 

In werklikheid is die klaarblyklike verwysing ten opsigte van die metafoor die 

veerkrag vir die wereldontsluiting. Die wereldontsluiting vind plaas wanneer die 

metaforiese idee bevry is van sy klaarblyklike betekenis, ek wil dit nog anders 

stel, sander die klaarblyklike betekenis kan daar nie sprake wees van 

wereldontsluiting nie. Laasgenoemde vind plaas in die ontsluitingsproses van 

bevryding van die klaarblyklike betekenis van die teks. Hierdie teorie staan 

lynreg teen die tradisionele klem wat die konteks van die oorspronklike teks en 

leser in die eksegese en hermeneutiek ontvang. 

Om kortliks op te som, net soos 'n betekenisvolle teks, het 'n metafoor ook 'n 

dubbele karaktereienskap naamlik 'n klaarblyklike betekenis en die feit dat dit in 

staat is om werelde te ontsluit. Capps & Browning neem die voorbeeld uit 

Spreuke 25: 28: "'n Stad sander 'n muur om horn te beskerm, so weerloos is 'n 

mens as hy nie selfbeheersing het nie". Hierdie is 'n metaforiese spreuk, die 

klaarblyklike verwysing van hierdie gedeelte handel oor 'n stad waarin daar 

ingebreek is, hierdie stad is na die inbraak sander mure gelaat. Hierdie is 'n 

welbekende situasie vir die eerste lesers van die teks. 
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Die wereldontsluiting van die teks dui op die mens wat sy selfbeheersing verloor 

het en dan net soos 'n stad sender mure is. Die wereldontsluiting verwys dus na 

wat met 'n mens gebeur wanneer hy selfbeheersing verloor. Die mens wat 

selfbeheersing verloor het, stel homself dus aan afbrekende invloede bloot. In 

hierdie geval kan die metafoor aanleiding gee tot die vorming van nuwe 

konsepte, modelle of denkskemas wat die mens in sy lewe kan toepas. Mens 

kan dus baie maklik hierdie denke in 'n gesofistikeerde teorie wat oor 

selfbeheersing handel ontwikkel. Die metafoor laat heelwat moontlike 

suggesties. Mens kan die afleiding maak dat die persoon wat sender 

selfbeheersing is, meer blootgestel word aan 'n verskeidenheid van afbrekende , 

invloede en dan verder gaan deur hierdie destruktiewe invloede te beskryf. 

Deur middel van hierdie spreuk word 'n nuwe verstaan van wat dit beteken om 

selfbeheersing te verloor verskaf. Die bekende word dus nuut voorgestel. 

Die vermoe waaroor die metafoor dus beskik om 'n wereld te ontsluit, le in die 

kapasiteit van die metafoor om 'n denkproses te stimuleer wat kan ontwikkel tot 

konseptuele modelle, skemas en teoriee. 'n Enkele metafoor mag miskien nie 

daarin slaag om die konseptuele proses alleen te kommunikeer nie, maar 'n 

versameling van metafore mag wel daarin slaag (Capps & Browning, 1984:25). 

Dit is maar een van die vele metafore in Spreuke wat 'n analogie tussen die 

menslike gemeenskap ('n stad) en die individu ('n man sender selfbeheersing) 

trek. Ander spreuke trek dieselfde analogie tussen die natuurlike wereld en die 

individu soos byvoorbeeld Spreuke 25:14 :"Miswolke en wind, maar geen reen 

nie, so is iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie". Hierdie 

spreuke wat as versameling in Spreuke opgeneem is, verskaf in werklikheid 'n 

model vir die lewe van die mens waarin die sosiale, natuurlike en persoonlike 

sfere in 'n allesomvattende lewensorde bestaan. Hierdie model impliseer dat 

God deur hierdie alles-omvattende lewensorde Homself openbaar. 

Wanneer die metaforiese denke vorm gee aan die konsep van 'n allesomvattende 

lewensorde, word 'n model geskep wat help om dinge wat in die wereld gebeur 
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of menslike gebeure, beter te kan verstaan. Die model verskaf 'n basiese 

orientasie wat mens in die lewe kan toepas. Om dit wat reeds hierbo gese is 

saam te vat, dieselfde proses wat in die verstaan van die betekenis van 'n 

metafoor betrokke is, is ook betrokke in die verstaan van die wereldontsluiting 

van 'n teks. Daar is dieselfde beweging vanaf die klaarblyklike verwysende 

betekenis van die teks na die teks se wereldontsluitende betekenis. Net soos in 

die geval met die metafoor, gebeur dit ook dat wanneer hierdie / 

wereldontsluitende betekenis deur die leser toegepas word, die leser in I 
werklikheid tot verstaan van die teks gekom het en het die teks horn of haar 

ge'interpreteer. Hierdie werking kan lei tot transformasie van die leser/hoorder. 

4.5.3.1 Die funksionering van die teks 

Volgens die beskouing van Ricoeur, is die verstaan van 'n teks 'n subjektiewe 

aangeleentheid omdat dit 'n persoonlike toepassing tot gevolg het. Dit is juis 

hierdie beskouing wat deur die meer tradisionele denkers gekritiseer word, 

vergelyk die bespreking wat hierbo in verband met die beskouing van Hirsch 

(1967:5) gedoen is. Die interpretasie van 'n teks moet ook objektief wees, want 

dan sal die hermeneutiese proses nie in 'n sirkulasie verval nie. Dit is daarom 

van uiterste belang om kennis te neem van die wyse waarop 'n teks funksioneer. 

Dit is belangrik dat die teks van die subjektiwiteit van die leser moet ontsnap. 

Volgens Ricoeur is ons nie verdoem om te verval in hierdie sirkel as ons 

verduideliking binne die hermeneutiese proses inbring nie. Die taalsisteem van 

die teks moet volgens Ricoeur geanaliseer word. 'n Analise moet gemaak word 

wat die logiese van die taalstruktuur voor enige interpretasiepoging van die 

betekenis van 'n teks moet voorafgaan. 

Ricoeur (Capps & Browning, 1984) illustreer hoe strukturele analise werk deur 

Claude Levi-Strauss se analise van die struktuur van die mite as voorbeeld te 

gebruik. Strauss wys daarop dat die mite bestaan uit 'n sisteem van 

teenoorgesteldes en kombinasies soos byvoorbeeld geboorte en dood, lig en 

222 



danker, goeie en slegte. "Human activities and customs, Levi-Strauss 

contended, are grounded in universal cognitive to binary oppositions (eg., 

raw/cooked, marriageable/unmarriageble) and are common to all humans" 

(Rohmann, 2001:384-385). Wanneer ons op die taalstruktuur fokus en nie 

spesifiek die betekenis van die teks nie, is ons besig met 'n oefening van 

verduideliking wat 'n integrale deel vir die verstaan van 'n teks vorm. Dit is 

ontwerp om die proses van verstaan objektief te stel. Die analise van die 

struktuur van die teks kan nie suiwer objektief wees nie. Vir Ricoeur is die 

objektiwiteit nie 'n probleem nie omdat 'n persoonlike toepassing van die teks 

sentraal staan. Dis juis hierdie beskouing van Ricoeur waarteen Hirsch 1967:5) 

waarsku as mens nie die oorspronklike skrywer se betekenis toepas nie " ... there 

now arose a multiplicity of them". Die individu word dus as 'n nuwe auteur 

beskou wat self die teks se betekenis bepaal. 

Ricoeur se eie analise van die struktuur van 'n metaforiese taal bied 'n bruikbare 

illustrasie van hoe hierdie analise informasie aan 'n mens se verstaan van 'n teks 

gee. Die analogiese struktuur van metaforiese taal doen volgens Ricoeur twee 

dinge. Dit stig ooreenkoms tussen twee fenomene naamlik die stad sander mure 

en 'n persoon wat selfbeheersing verloor het. Terselfdertyd word die nie

ooreenkomste beklemtoon. 'n Stad is nie identies met die persoon en 'n persoon 

kan nie gelyk met 'n stad gestel word nie. 

Capps & Browning (1984) wys daarop dat Ricoeur dikwels in sy eie interpretasie 

van 'n metafoor die wereldontsluitende krag van dit wat verskillend is 

beklemtoon, sodat daar in die proses die nie-vergelykbare ge"ldentifiseer kan 

word. Sally McFague (Capps & Browning, 1984) gebruik byvoorbeeld Luther se 

bemiddelaarsposisie tussen die Katolieke en die Zwingliaanse beskouing van die 

Nagmaal. Vir Luther is die brood en die wyn nog steeds net simbole van Christus 

se liggaam. Hierdie simbole deel in die werklikheid op 'n manier wat Luther as 

metafories beskou. Die uitdrukkings "Hierdie is my liggaam" en "Hierdie is my 

bloed" word nie beskou as identiese verklarings nie, maar dit sluit 'n 
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teenwoordige negatiewe in. 'n Kritiese verskil tussen 'n simboliese en 'n 

metaforiese verklaring is dat die laasgenoemde altyd die opmerking "dit is waar 

maar ook nie heeltemal waar nie", inhou. 

Hierdie voorbeeld illustreer hoe dit wat dui op die wyse waarop die nie

ooreenkomstige, nadat dit vasgestel is, 'n belangrike faktor is in die 

wereldontsluitende krag van die metafoor. Die verskil lei die ambiguiteit 

(Davidson,1980: 241) en die paradoks in die verstaansproses in (Capps & 

Browning, 1984:27). Die werk van Robert Frost naamlik "The Road Not Taken" 

(Capps & Browning, 1984: 27), handel oor 'n persoon wat in die woud stap. Die 

gedig ontwikkel in iets meer as net dit wat voor die handliggend uitgebeeld 

word. Die stap in die woud word 'n metafoor vir 'n lewensreis wat uitgebeeld 

word. lets wat dus bekend is soos byvoorbeeld 'n vurk in 'n pad, ontsluit dus 

iets wat minder verstaanbaar is naamlik hoe dit is dat ons lewens soms betrokke 

raak in besluite wat geneem word wat die keuse van een saak as noodwendig 

die verwerping van 'n ander impliseer. 

Die eintlike "ontsluiting" word in die verskil tussen die stap in die woud en die 

lewensreis ervaar. Soos wat die gedig ontwikkel, word die waarheid oor die 

verloop van die lewe van die mens onthul wat nie waar is ten opsigte van om te 

wandel in 'n woud nie. Die metafoor het dus 'n betekenisvolle verskil tussen die 

bekende (naamlik om in 'n woud te stap) en die meer onbekende ('n lewensreis) 

openbaar. Hierdie "verskil" stel die metafoor in staat om 'n wereld te ontsluit. 

Die strukturele analise van die metafoor is dus baie belangrik om die metafoor te 

verstaan. 

Die Bybelteks "le" in werklikheid in die leser of hoarder se situasie, maar as 'n 

"vreemdsoortige" of 'n "ander-wereldse" kommunikasie. Dit is juis hierdie 

eienskap van "ander-wereldse" of "vreemdsoortige" wat die moontlikheid inhou 

dat iets dinamies kan gebeur. Deur middel van 'n hermeneutiese worsteling vind 

daar 'n ontsluiting in die eksegese en die verstaansworsteling van die boodskap 
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van die "ander" wereld van die teks plaas. Dit open in werklikheid nuwe insigte 

of nuwe werelde. 

4.5.3.2 Die betekenis-sisteem 

Die analise van die metaforiese taal is 'n voorbeeld van wat Ricoeur bedoel met 

die strukturele analise van 'n teks se taalsisteem. Hierdie beskouing sluit by die 

strukturalisme aan waarvan Ferdinand de Saussure, Claude Levi-Strauss, Louis 

Althusser, Roland Barthes en Jacques Lacan die hooffigure is (Rehmann, 

2001:384-386., Mautner, 2000: 545-546). 

"In France, the influence of structuralism ... was pre-occupied with unmasking: 

things are not what they seem; psychological, social, political phenomena should 

not be taken at face value, but should be understood as determined by 

structures often hidden from view. In the French debate this meant a rejection 

of the conceptions of individual autonomy that are present in existentialist, 

Marxist-humanist, religious and liberal thought. Instead, individuals were seen 

as mere place-holders in social networks or stre_u,es, and the idea that they are 

human subjects, i.e. agents whose decisions can influence the course of social 

events, was regarded as an illusion" (Mautner, 2000: 544-546). 

Volgens Ricoeur word 'n teks se betekenis gekommunikeer deur middel van 

denkstrukture. Hierdie denkstrukture is belangrik vir die verstaan van die 

wereldontsluiting van 'n teks. Ricoeur stel dit byvoorbeeld duidelik dat die 

gelykenisse van Jesus bewys !ewer van 'n patroon van orientasie, disorientasie 

en herorientering. Die metafoor bied ons nie 'n konseptuele sisteem oor God en 

Sy handelinge nie. Wat hulle ons eerder bied is 'n denkstruktuur wat gebaseer is 

op hierdie patroon van orientasie, disorientasie en herorientering. Die verstaan 

van die teksbetekenis begin by die betekenis van die sisteem. Die ooreenkoms

verskil struktuur is karakteristiek van die gelykenis se metaforiese taalsisteem 
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terwyl die orientering-disorientering-herorientering patroon die betekenissisteem 

karakteriseer. Hierdie patroon as beduidende op die teks se ontsluitende krag. 

Ten opsigte van die gelykenisse van Jesus is dit juis die metaforiese taal wat die 

gelykenisse in staat stel om wereldontsluitend te wees. Die gelykenisse ontsluit 

'n wereld deur 'n disorientering te bewerk van die konvensionele beskouing 

waarop die leser aanvanklik georienteer was, en dan om 'n onoplosbare 

spanning tussen hierdie beskouings wat in spanning verkeer te handhaaf. Net 

soos met 'n teks, beskik menslike handelinge ook oor betekenis-sisteme. Om 'n 

gegewe menslike handeling te verstaan behels die identifisering van, soos 

Ricoeur dit noem, die betekenis sisteem se binne struktuur. Paul Ricoeur beveel 

die gebruik van teoriee en konseptuele skemas vir die analisering van die 

betekenis sisteem van menslike handeling aan. Volgens Ricoeur kan mens die 

sosiaal-wetenskaplike teoriee en konsepte wat oorspronklik vir die studie van 

menslike handeling ontwikkel is, ook op die teks van toepassing maak. 

4.5.3.3 Die probleem van 'n kritiese afstand 

'n Probleem wat verband hou met die vorige bespreking oor hoe mens die teks 

se betekenis verstaan, is die saak wat handel oor die kritiese afstand in die 

verstaan van 'n teks. Vroeer in hierdie studie is reeds kortliks daarna verwys. 

Ricoeur stel dit dat die hermeneutiese sirkel 'n bose kringloop word wanneer 

daar geen objektiewe en verduidelikende prosedures in die hermeneutiese 

proses is nie. Daarsonder is dit 'n intu"itiewe proses waarbinne ons as lesers in 

ons eie subjektiwiteit vasgevang word. Die wyses waarop ons uit hierdie bose 

kringloop kan ontsnap, is om ons te wend tot strukturele analises van die 

taalsisteem van 'n teks. Nog 'n manier is om die struktuur van die teks se 

betekenis sisteem te identifiseer. Beide metodes stel die verstaan van die teks 

op 'n meer objektiewe vlak. Al is die end resultaat van hermeneutiek niks anders 

as die persoonlike toepassing van die teks ( deur ons te orienteer ten opsigte van 
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die wereldontsluiting wat dit bied) nie, is die pad na persoonlike toepassing 

moontlik deur middel van die gebruik van "objektiewe metodes". 

Waar die teks voorheen met 'n sekere na"fwiteit gelees is, word dit nou op 'n 

afstand benader. Volgens Ricoeur is daar meer as een metode waarop 'n kritiese 

afstand van 'n teks verkry kan word. Een vorm is om van verduidelikende 

metodes gebruik te maak om mens te help om die teks te verstaan. 

Laasgenoemde verwys na skemas en ander analitiese metodes. Hierdie metode 

word toegepas om ons te help om nie in 'n intu'itiewe en subjektiewe lees van 'n 

teks te verval nie, en ons sodoende te laat vasvang in die bose kringloop van die 

hermeneutiese sirkel nie. 

'n Ander metode is "demitologisering" wat noodsaaklik is vir die lesers wat nie 

die natuurlike kognitiewe sisteme van die auteur en van die oorspronklike 

bedoelde lesers deel nie. Ricoeur verwys hier na die beginsels van Bultmann 

(Ricoeur, 1981: 57-64, Capps & Browning, 1984:31). Nog 'n metode wat gevolg 

kan word om 'n kritiese afstand te bereik word demistifikasie genoem. Die leser 

beskou volgens hierdie benadering die betekenis sisteme van die teks as vals en 

dus nie in staat om 'n wereld te ontsluit nie. Die leser beskuldig nie die auteur 

van bewuste misleiding nie maar beskou die teks as 'n refleksie van 'n 

gediskrediteerde wereldbeskouing. 

In demitologisering beskou die leser die teks as een wat materiaal bevat wat 

toegeskryf kan word aan kulturele mitologie. Schillebeeckx (1974:67) stel dit so: 

" ... demythologisation, which was basically a separation of the self understanding 

of the new testament form its antiquated understanding of the world". Die leser 

oordeel hierdie materiaal as 'n hindernis vir die moderne leser binne 'n 

postmoderne konteks om die wereldontsluitende betekenis van die teks van 

toepassing te maak. Met demitologisering word gepoog om te verhoed dat die 

wereldontsluitende betekenis van 'n teks geassimileer word met 'n ander kultuur 

se kognitiewe sisteme en sodoende hul wereldontsluitende krag daardeur in te 
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boet. Dit is presies wat met die Ou Testament gedurende die Nuwe 

Testamentiese era gebeur het. Dieselfde mag met die Nuwe Testament in ons 

postmoderne era gebeur. Die hermeneutiese probleem wat deur 

demitologisering aangespreek word, sal verhoed dat die Nuwe Testament nie 'n 

tweede Ou Testament word nie. 

Daar moet 'n onderskeid tussen demitologisering en demistifikasie getref word. 

Om laasgenoemde te verstaan, moet die term "false consciousness" en 

"hermeneutics of suspicion" verstaan word (Mudge, 1981:5). Die drie 

"meesters" van die skool van suspisie is Marx, Nietzsche en Freud (Robinson, 

1995:1). Hulle het 'n groot invloed gehad op die hermeneutiek van Paul Ricoeur. 

Marx, Nietzsche en Freud het elk die ware betekenis van religie gesoek en 

probeer verduidelik deur die "valse betekenis" weg te stroop. So byvoorbeeld lei 

Marx se analise van religie tot die gevolgtrekking dat waar die religie horn besig 

hou met die transendente sake en persoonlike heil, is die ware funksie van religie 

in werklikheid om vir die mens 'n ontvlugting te verskaf aan die werklikheid van 

die onmenslikheid van sy werksomstandighede. Nietzsche sou die ware doel van 

religie beskou het as 'n verheffing van "weakness to a position of strength, to 

make weakness respectable" (Robinson, 1995:2). Met ander woorde, Nietzsche 

sou geloof voorstel as 'n ontvlugtingsoord vir die wat "swak" is. 

Robinson (1995) glo dat Freud religie sou beskou as 'n illusie, as 'n paging van 

die mens om sy behoefte aan 'n "vader-God" uit te druk. Ricoeur pas dieselfde 

beginsel van suspisie ten opsigte van religie en kultuur in sy beskouings toe. In 

hierdie opsig tree Ricoeur in sy denke as ware postmodernis op. Die 

bogenoemde beskouings van Freud, Nietzsche en Marx ten opsigte van religie, 

sien Ricoeur as 'n wegbereiding vir 'n meer outentieke woord, vir 'n nuwe 

beskouing oor die "Waarheid", nie net deur "destruktiewe" kritiek nie maar ook 

deur middel van die ontdekking van die kuns van interpretasie. Hierdie drie 

"meesters" het elk in sy eie reg daarin geslaag om die valse bewussyn te 

ontmasker, 'n ontmaskering van die valse verstaan van die teks (as gemeenskap) 
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deur middel van die sistematiese toepassing van 'n suspisie kritiek. Die doel van 

so 'n oefening is om die ware verstaan, wat meer geloofwaardig die werklike 

situasie naspoor, met die werklike situasie te korreleer wat op hierdie wyse 

ontmasker en geopenbaar word. Al drie verteenwoordig in werklikheid die 

ineenloping van die prosedures wat gevolg word in die proses van demistifikasie. 

Hermeneutiek van suspisie is 'n ander vorm van kritiese afstand. Hermeneutiek 

van suspisie kan verduidelik word aan die hand van iemand wat 'n brief ontvang. 

Hierdie ontvanger ontdek dat die brief wat aan die leser gestuur is, nie gestuur is 

deur die persoon wat hy/sy gedink het die afsender is nie. Die probleem hier is 

nie die inhoud of betekenis van die brief nie, maar eerder die oorsprong van die 

brief. Die brief is nie gestuur van wie ons gedink het dit kom nie. Hierdie is dus 

'n misleiding wat agterdog wek. Dit lei 'n nuwe era van hermeneutiese werk in, 

die era van hermeneutiese suspisie. 

Die wat die hermeneutiek van suspisie volg, glo dat die primere funksie van 

hermeneutiek is om te wys dat die teks sy oorsprong in 'n "valse bewustheid" het 

(Mudge,1981:5). Dit beteken dus dat die teks sy oorsprong het in 'n 

denkbeeldige beskouing van die realiteit. Dit word nie toegeskryf aan 'n valse of 

bedrieglike intensie van die auteur nie, maar eerder omdat die teks 'n refleksie is 

van die illusie wat in die kultuur gewortel is. 

Marx, Nietzsche en Freud het almal met die term "suspisie" gewerk (Mudge, 

1981:5). Al drie het kultuur beskou as 'n teks en elkeen wou die illusies agter 

die teks blootstel. Hulle het geen nut gesien in die verstaan en toepassing van 'n 

kultuur se wereldontsluiting nie omdat hulle daarvan oortuig was dat die 

oorsprong van 'n kultuur in 'n valse bewustheid gevind moet word. Marx verwys 

na die valse bewustheid van dominering en onderdanigheid, vir Nietzsche sou dit 

die valse bewustheid van die "wil" wees en vir Freud sal valse bewustheid 

"begeerte" wees. Ricoeur noem hierdie blootstelling aan valse bewustheid 'n 

handeling van demistifikasie. Demistifikasie verskil van demitologisering in die 
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sin dat demistifikasie die teks beskou as fundamenteel die produk van valse 

bewustheid terwyl demitologisering die teks beskou as fundamenteel waar maar 

dat dit elemente bevat wat uit die weg geruim moet word. Dit moet gedoen 

word sodat die teks nie verkeerd ge·rnterpreteer word nie omdat dit 'n produk 

van valse bewustheid is. Volgens Marx kan die mens homself van valse 

bewustheid bevry wanneer hy doen wat hy bely, en wanneer sy handelinge 

werklik gelyk staan met sy wese. Valse bewustheid is net die teenoorgestelde. 

Dit is om 'n wanverhouding te he tussen wat mens se en wat jy doen, en 'n 

ongelykheid tussen ans werk en ans menswees. 

4.5.4 Hermeneutiese raamwerk in die konteks van armoede 

Ons moet 'n " ... hermeneutiese raamwerk tot ans beskikking he wat ans kan help 

om die Bybelse teks binne die konteks van armoede te verstaan" (Pieterse, 

2001:60). Slegs dan kan ans sinvol en bevrydend preek. Die boodskap wat deur 

prediking aan armes gebring moet word, is 'n woord van bevryding, van hoop en 

van inspirasie sodat verlossing 'n werklikheid word en hoop vir 'n beter toekoms 

gewek kan word. Die prediker moet volgens Pieterse "kreatief" te werk gaan 

met die betekenis of die inhoud van die teks en dit aktueel en toepaslik maak in 

die unieke konteks van die gemeente wat na die preek luister. Hy noem dit 

"hermeneutiese kreatiwiteit" (Pieterse, 2001:61). 

In die gemeente gaan dit oar die spreke en handelinge van God in die konteks 

van die gemeentelede. In werklikheid is die prediker volgens Pieterse die een 

wat die dialoog aan die gang kry. Die prediker is die fasiliteerder van die 

kommunikasie. Hierdie kommunikasie vind plaas tussen die teks en die hoarder 

van die preek binne laasgenoemde se unieke lewensomstandighede. Die 

teoretiese nadenke en besinning oar die verstaan van 'n teks, die betekenis en 

die vertolking daarvan, word die hermeneutiek genoem. Hermeneutiek is 

verstaanswetenskap, maar oak meer as net "verstaan", dit is oak "vertolking". 

Gadamer en Ricoeur word deur Bernstein (Pieterse, 2001:62) beskou as van die 
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vooraanstaande filosowe wat in ons tyd oor die hermeneutiek teoriee 

geformuleer het: 

4.5.4.1 Ricoeur en Gadamer se filosofiese hermeneutiek 

Die oorsprong van hermeneutiek moet in bybelse interpretasies en die 

grammatikale en lingu"istiese reels wat op vertaling van klassieke tekste toegepas 

is, gesoek word. Die Duitse hermeneutiese tradisie is sterk deur die denke van 

Schleiermacher en Dilthey be"invloed. Hulle teoriee vloei voort uit die 

sewentiende eeuse filosofie van rasionalisme (Janson & Steinberg, 1993:86). Die 

hermeneutiese benadering in hierdie tyd was dat die auteur en die 

interpreteerder van die teks van verskillende historiese agtergronde kom. Die 

interpreteerder se kennis is die bron van vooroordele en distorsies wat horn in sy 

verstaan van die auteur se betekenis mislei. 

Daar is 'n tydsgaping omdat die leser van vandag en teks van gister verskillende 

historiese kontekste verteenwoordig (Pieterse, 2001:63., Cilliers, 1996:24). Om 

die historiese gaping te oorbrug, moes die interpreteerder sy huidige tyd en 

leefwereld verlaat en terugkeer na die verlede om sodoende die auteur se gevoel 

en intensies te herstruktureer. Baie wetenskaplike metodes is ontwikkel om 

hierdie sprang moontlik te maak en om die auteur se psigiese prosesse te 

karteer. Die betekenis wat uit hierdie oefening gegenereer word is beskou as 

waardevol vir alle mense van alle tye. 

Gadamer het hierdie praktyk krities bevraagteken. Volgens Gadamer kan die 

menslike ervarings nie wetenskaplik gevalideer word nie. Vir horn gaan dit nie 

soseer oor die ontwikkeling van 'n metodologie vir "korrekte" interpretasie nie 

maar eerder om mense hul rol te laat verstaan in die interpretering van hul 

lewensomstandighede. Nie die "objektiewe betekenis" van 'n teks nie of die 

herkonstruksie van die intensie van die auteur nie (sien in hierdie verband die 

bespreking in hiedie werk oor die "dood van die auteur''), maar die dialoog 
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tussen die teks en die lewensomstandighede van die leser vorm vir Gadamer 

deel van die verstaansproses. 

Gadamer beklemtoon dat die interpreteerder se tradisie en leefwereld nie 

ge·lgnoreer mag word nie, hulle speel 'n kardinale rol in die proses van verstaan. 

Die interpreteerder benader die teks met 'n sekere kennis of 'n "voorverstaan". 

"Because this knowledge is part of his/her very existence, no interpreter can ever 

empty his/her mind and approach a text objectively" (Janson & Steinberg, 

1993:87). Dieselfde kan van die teks gese word, elke teks bestaan teen die 

agtergrond van die kennis van die tyd waarin dit geskep is en bevat die 

vooroordele van die auteur. 

Volgens Gadamer sal die betekenis van 'n teks geopenbaar word in verhouding 

tot die interpreteerder se bereidwilligheid om in dialoog met die teks te tree. 

Dialoog word gedefinieer as 'n ope gesprek waarin deelnemers op gelyke voet 

verkeer met die intensie om onderlinge verstaan te bewerk. Die teks onthul in 

werklikheid sy betekenis gedurende hierdie dialoog. Die verstaan moet dus nie 

tussen die leser en die auteur gesoek word nie maar tussen die leser en die teks. 

Die mate van gehalte van die kommunikasie of dialoog stel die leser in staat om 

te interpreteer. Ek wil dit nag anders stel, die klem word geplaas op die 

interpretatiewe rol van die leser/interpreteerder en sy intensie om deel te neem 

aan die dialoog. Laasgenoemde stel die interpreteerder in staat om die 

boodskap wat die teks kan bied te "hoar" en dit dan op sy eie lewe of situasie 

toe te pas. Deur middel van die proses om te luister na wat die teks wil 

kommunikeer vind dialogiese ontmoeting en verstaan plaas. 

In wat Gadamer noem die "laaste dimensie van die hermeneutiese proses 

naamlik toepassing" (Pieterse 2001:63), of sogenaamde applicatio, word die 

idee van toepassing in verband met betekenis gebring. Phillips (1996:7) 

verduidelik Gadamer se konsep "toepassing" as volg: "Gadamer, for whom 

hermeneutics involves not only understanding and interpretation but application. 
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For him application is not an add-on that may or may not accompany 

understanding and interpretation; the three form an indissoluble unity". Pieterse 

wys daarop dat Gadamer in die verstaansproses drie momente in hermeneutiek 

onderskei naamlik subtilitas intelligendi wat in Duits Verstehen genoem word en 

dui op "verstaan" of "begryp". Die subtilitas explicandi dui op "verklaar" en die 

subtilitas applicandiwat "toepassing" beteken. Hierdie drie momente vorm saam 

'n begrip wat ons "verstaan" noem en is in werklikheid die wese van 

hermeneutiek. Ricoeur sluit ten opsigte van hierdie beskouing by Gadamer aan 

(Pieterse, 2001 :62). 

Ricoeur noem die drie momente van Gadamer, "understanding", "interpretation" 

(''explanation") en "application". Ricoeur noem laasgenoemde "appropriation". 

Hy ontwikkel hierdie drie momente tot 'n navorsingsmetode (Pieterse, 2001: 62; 

Ricoeur, 1976: 75-88). Die konvensionele begrippe "verstaan" (Gadamer se 

"verstehen'') en "interpretation" (Ricoeur) druk nie vir Pieterse ten volle uit wat 

hy met die konsep hermeneutiek bedoel nie. Pieterse verkies eerder die begrip 

"vertolking" wat dui op 'n kreatiewe respons op verstaan. Pieterse sluit hier by 

Jonker se verstaan van die hermeneutiese proses aan naamlik dat dit " ... gaat om 

het verstaan van teksten door vertolkers en om het vertolken van wat vertolkers 

hebben verstaan in de tekst" (Pieterse, 2001:62). 

Volgens Pieterse (2001) moet die unieke konteks waarin die gemeente aan wie 

die preek gelewer gaan word, in ag geneem word, sodat hulle die woorde van 

God kan herken en daardeur aangespreek word. Ek wil dit nog anders stel, die 

hoarders moet hul kan identifiseer met die woorde van God, dan het dit 'n 

appellatiewe karakter. Dit is ook volgens Pieterse (1995;21) die vereiste vir 'n 

aktuele preek, dat die gemeente en teks bymekaar gebring moet word in die 

preekvoorbereiding. Teks en gemeentesituasie moet daarom, aldus Pieterse, 

prinsipieel saamgedink word in die preekvoorbereiding. 
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4.5.4.2 'n Refleksie op die hermeneutiese beskouings 

In die vorige onderafdeling is reeds gewys op Gadamer se hermeneutiese 

beskouing. Gadamer se hermeneutiese beskouing kan met groot vrug in 

prediking, ook vandag binne in 'n postmoderne konteks gebruik word. In hierdie 

opsig verwys Bullock (1997: 1) na die waarde van Gadamer se filosofiese 

hermeneutiek as 'n homiletiese gesprekvoering in 'n postmoderne wereld. 

Verstaan geskied volgens Gadamer wanneer die leser die vreemde van die teks 

ontvang uit die wereld van die teks. Verstaan vind dus plaas wanneer die leser 

die ander "self" van die teks ontvang wat uit die tekswereld tot horn aanreik. Die 

toepassing is die toe-eiening en "self'-ontvangs of eiendomlikheid van die teks 

wat mens se eie situasie anders of nuut belig, dit kan ook die leser tot aksie of 

handeling laat oorgaan. Hierdie toepassing van die teks in die lewe van die leser 

geskied as gevolg van die konfronterende dialoog wat gevoer is. Die toe-eiening 

van die teksboodskap is in werklikheid 'n eksistensiele daad. Deur konfrontasie 

met die teks te ervaar kom 'n toe-eiening van die boodskap van die teks in die 

leser se eie konteks en omstandighede. Ricoeur (Robinson, 1995:6) wys daarom 

op Gadamer se benadering as van 'n " ... excessively subjective nature". 

Die era van die Verligting word deur die filosoof Rene Descartes (Du Toit, 

2000: 18) ingelei. Sy spreuk was "I think, therefore I am" (Janse van Rensburg, 

2000:3). Tydens die Verligting is klem gele op die verstand van die mens 

(Pieterse, 2001:63), die rasionele was die oorheersende faktor in die 

verstaansproses. In hierdie tyd het ook die positivisme ontwikkel wat klem op 

"objektiewe waarheid" gele het. Dit laat mens ook dink aan die beskouing van 

die antieke retorici soos Plato wat glo dat objektiewe waarheid 'n realiteit is 

(Konemann, 2000: 10). 

Die positivisme se opvatting staan lynreg teen die postmoderne beskouing oor 

wat "waarheid" is. Volgens die positivisme moet die waarheid deur middel van 

ons rasionele denke vasgestel word. Daar is dus, tipies modernisties geredeneer 
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dat daar net een objektiewe waarheid is oor elke saak. Tussen die modernisme 

en die postmodernisme gaan dit juis daarom dat eersgenoemde filosofie die idee 

van "objektiewe waarheid" ondersteun terwyl die postmodernisme in reaksie die 

teenoorgestelde verkondig. Gadamer (1975) bespreek in sy boek "Truth and 

Method" die betekenis van die teks. In hierdie boek word die hele kwessie 

random idee dat daar net een objektiewe waarheid en daarom net een betekenis 

of bedoeling vir 'n Bybelse teks bestaan, deur Gadamer betwis (Pieterse, 

2001:63). Gadamer (Pieterse, 2001) wys daarop dat die teks se interpretasie of 

verstaan uit die verlede te make het met die konteks waarin die leser horn 

bevind. 

Gadamer ontwikkel in "Warheit und Methode" die voile implikasies van Heidegger 

se ontologiese herformulering van hermeneutiek (Phillips, 1996:2). Vir Gadamer 

val die klem in hermeneutiek op historisiteit, dit wil se dat die interpreteerder 

altyd verstaan vanuit sy of haar eie historisiteit: "Self-understanding in the 

present, for instance, involves a historical reflection on those fixed expressions of 

others that form our common past" (Phillips, 1996:2). Hierdie beskouing sluit 

aan by Roland Barthes se teorie van "death of the author" (Rehmann, 2001:90) 

en beklemtoon waarom die rol van die interpreteerder eerder as die intensie van 

die auteur die klem behoort te ontvang. 

Cilliers (1996) se werk onderstreep die hermeneutiese probleem wat ons 

ondervind om 'n "afstand" tussen die teks wat in die ystertydperk tot stand 

gekom het, om dit vandag in prediking te gebruik. Die konteks van die leser wat 

die teks lees, het 'n invloed op die verstaan van die teks. Daarom het dit ook 

invloed op die betekenis wat aan die teks in daardie konteks geheg word. Met 

ander woorde, die teks het nie net een betekenis nie maar baie meer as een. 

Daarom kan verskillende preke oor een teks gelewer word, en elke keer 'n ander 

faset van die teks belig word. Hierdie beskouing sluit aan by wat vroeer in die 

werk meer breedvoerig gese is in verband met die polivalensie van die teks en 

die betekenis van die metafoor. 
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Die prediker as hermeneut, so ook die leser as interpreteerder, moenie die teks 

as objekte of artefakte beskou nie, maar as kommunikasies wat nog steeds nuut 

kommunikeer mits die leser homself inlaat by die "konfronterende dialoog" , 

tussen homself en die teks. "Therefore, it would appear that the Gadamerian 

homilitecian would be more of a participant in an ongoing conversation than a 

scriptural espositor ... one who announces and shares his or her experience of the 

wor[l]d, but one who, nevertheless, realizes that the "free space" that surrounds 

his or her understanding aptly characterizes the necessity for further reflection 

and conversation" (Bullock, 1997:6). Die teks, en so ook die ganse Bybel, is 

"voorwetenskaplik" en "premodern" (Du Toit, 2000:14-24). 

Die tydsgaping dui ook op 'n "vreemdheid" aan die teks vir die leser van ons tyd. 

Die hermeneutiese sirkel bestaan uit die leser as subjek van die verstaansproses 

en die teks as objek van die verstaansproses. In hierdie proses speel die subjek 

en die objek, volgens bogenoemde bespreking, se historiese konteks 'n 

belangrike rol. Die betekenis kan onmoontlik nie "uitgeput", of soos Pieterse 

(2001:63) dit stel, "voltooi" word nie. Die rede hiervoor is dat die betekenis nie 

'n objek is waaroor ons beskik nie. Die verstaansproses vind binne 'n spesifieke 

konteks, die konteks van die subjek plaas. Elke konteks het 'n eie 

verstaanshorison. Verstaan word moontlik wanneer die begrip en betekenis van 

die leser, die teks as objek en die leser as subjek verbind met hul eie 

verstaanshorisonne. Mazamisa (1981:30) verduidelik die hermeneutiese 

sirkulasie wat tussen die teks, die interpreteerder en die arme of verdrukte moet 

plaasvind. Mazamisa (1981:51) stel dit s6: "It is our conviction that scriptural 

interpretation does not only depend on a good textual analysis, but it is also a 

matter of engagement, i.e. doing faith in a particular context". 

Verstaan vind plaas wanneer hierdie verstaanshorisonne effens oor mekaar skuif. 

Elke geslag vorm 'n eie historiese verstaanshorison, ek wil dit nog anders stel, 

die subjek vorm deel van die historiese proses van verstaan van die teks as 

objek. Indien elke geslag binne eie konteks tot verstaan kom van die teks, sluit 
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die gedagte aan by die sosiale konstruksieteorie van die postmodernisme. Ek 

verwys in hierdie verband na die aanname wat ek vroeer in hierdie werk gemaak 

het dat apartheidsideologie en -teologie ook teen hierdie agtergrond verstaan 

kan word. 

Die leser is dus deel van die historiese proses van verstaan. Elke geslag vorm in 

werklikheid 'n eie historiese verstaanshorison en verstaan binne hulle konteks 

weer anders as ons. Hierdie beskouing sluit ook aan by 'n postmodernistiese 

beskouing. Interpretasie vanuit 'n postmodernistiese beskouing " ... is a never 

ending and continuous responsibility" (Janse van Rensburg, 2000:84). Dis 

belangrik dat ons in ons besondere konteks van waaruit ons interpeteer ook 

bewus sal wees van ons vooroordele (Pieterse, 2001:64). Bullock (1997:2) wys 

daarop dat taal na die mens kom met 'n sekere betekenis, " ... interpretations and 

understandings of the world can never be prejudice-free". Die interpreteerder 

ontmoet die teks met sekere vooroordele. In die vreemdheid van die teks se 

beskouinge vind die werklike hermeneutiese verstaan plaas. Dit is dus belangrik 

dat die interpreteerder sy eie konteks verstaan in sy sosiale, politieke, 

ekonomiese en godsdienstige fasette. In hierdie studie is vroeer gewys op die 

belangrikheid van 'n sosiale analise. Die leser of interpreteerder as subjek nader 

die teks vanuit 'n eietydse tydsgees. Sodoende word deur die "vreemde" of 

"ander" beskouing van die teks 'n "vars" verstaan vir ons eie situasie geskep. 

Die teks kan dus ons idees kritiseer en ten goede 'n invloed op ons eietydse 

idees uitoefen. 

Volgens Gadamer is die verstaan en interpretasie van die teks al klaar deel van 

die toepassing of soos in die vorige onderafdeling na verwys is as die applicatio. 

Pieterse (2001:64) verwys na toepassingshermeneutiek as die hermeneutiek wat 

poog om 'n teks vanuit die verlede te verstaan. Wanneer die teks byvoorbeeld 

benader word met die oog op prediking, vind die toepassing of toe-eiening vanaf 

die staanspoor plaas. Volgens Gadamer word die teks benader met die idee dat 

dit 'n aanspraak op ons lewens sal he. Die teks beskik ook oor 'n "eie krag". 
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Volgens Gadamer is die soeke na betekenis in die teks dus toepassingsgerig. In 

hierdie verband wys Pieterse (2001:64) daarop dat Gadamer verwys na 

Bultmann wat die Bybelse teks interpreteer met die vraag na wat die teks oor 

God se. 

Die interpretasie van die verlede is dus in hierdie verband gerig op toepassing in 

die hede. Hierdie toepassing moet ons lei tot handeling of aksie, anders gestel, 

wanneer ons die boodskap verstaan, word 'n appel op ons gemaak om ook iets 

te gaan doen. Die toepassing of app/icatio het 'n etiese dimensie. Kritiek wat 

teen Gadamer se standpunt ten opsigte van die hermeneutiek gelewer is, wys op 

Gadamer se beskouing dat die tradisie (wat dui op die teks en die wereld) as 

gesagvol aanvaar word. Vanuit 'n postmodernistiese beskouing sou hierdie soort 

kritiek natuurlik heeltemal gepas wees. Ricoeur en Gadamer wys ook daarop dat 

mens ideologie-krities met die teks se verstaanshorison moet omgaan (Pieterse, 

2001:64). Dit kan dalk wees dat daar ideologiee en magsmisbruik is wat verskuil 

le en wat nie vandag aanvaar kan word nie. 

Daar moet 'n kritiese interaksie tussen die teks en die leser plaasvind sodat 'n 

duidelike beeld van die boodskap van die teks vir die huidige tyd gekommunikeer 

word. 'n Belangrike bydrae van Gadamer tot die idee van vertolking van die teks 

is sy beskouing dat die toepassing alreeds met die verstaansproses plaasvind. 

Die toepassing vind dus alreeds van die begin van die proses af plaas en nie as 

'n stap wat volg nadat die betekenis van 'n teks verstaan is nie. Die klem in sy 

benadering val dus op die kreatiewe respons op die teksverstaan. Pieterse dui 

daarop dat ons na die eksegese op 'n kreatiewe manier die teks moet vertolk vir 

die preek binne die konteks van die gemeente as deel van die hermeneutiese 

proses. Ten slotte, die hermeneutiese beskouing van Gadamer is waardevol vir 

die interpretering van die metafoor: " .. .for every reader there could be a different 

interpretation, a new event in understanding' (Janson & Steinberg, 1993:90). 
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4.5.4.3 Ricoeur se beskouing 

Ricoeur bou voort op die insigte van Gadamer (Pieterse, 2001:65). Ricoeur soek 

as taalfilosoof na die menslike vryheid en die aard van menswees. Vir Ricoeur is 

daar 'n verskil tussen gesproke en geskrewe taal. Taalgebruik geskied in die 

hede. Wanneer mens praat, verwys jy na die werklikheid om jou. Hierdie 

werklikheid bestaan uit ervaringe uit die verlede, jou tradisie, geloof, kultuur, 

werklikheidsverstaan, sosiale, politieke en ekonomiese omstandighede 

ensovoorts. Hierdie werklikheid be"invloed die inhoud en die wyse waarop die 

taal gebruik word. Maar die taal verwys ook na sy buite-talige werklikheid 

(Pieterse,2001:65). 'n Gespreksgenoot word deur die spreker ge·impliseer. 

Wanneer die spreker 'n gesprek voer, is dit 'n verbale uitdrukking van 'n 

bedoeling. Skrif is 'n fiksasie van gesproke taal. Die gesproke taal word in 

werklik gevestig wanneer dit op skrif gestel word. 

Ricoeur wys ook daarop dat taaluitinge sekere veranderinge ondergaan. Die 

spreker het 'n aanvanklike bedoeling wat aan die hand van die spreker se 

werklikheidservaring en taalsisteem in gesproke taal uitgedruk word. Die 

taalsisteem in die gesproke taal word gekodeer. Die taalgebruik word tot iemand 

gerig met die veronderstelling dat intersubjektiewe kommunikasie sal plaasvind. 

Die gespreksgenoot rekonstrueer nie die spreker se bedoeling nie maar dekodeer 

die betekenis. Wat die spreker se bedoeling was en wat die gespreksgenoot 

subjektief gekodeer het, dui nie op dieselfde bedoeling en betekenis wat die 

spreker aanvanklik gehad het nie. Vanwee die sinsverband en die konteks of 

gespreksituasie, wat vir die spreker en gespreksgenoot gedurende spreekakte 

toeganklik is, kan daar onderlinge begrip gevorm word. 

Wanneer die gesproke taal nou op skrif gestel word, ondergaan dit n6g 'n 

verandering. Ricoeur wys daarop dat deur middel van die opskrifstelling van 'n 

gesproke woord, word die taaluiting van sy konteks losgemaak (Pieterse, 

2001:65). Wat die beste bewaar word van 'n taaluiting is die lokusionere of die 
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inhoud. Tussen die oorspronklike gesproke taaluiting en die opskrifstelling van 

hierdie uiting, kom daar dus 'n afstand. Die afstand wat tussen die skrif en die 

gesproke woord bestaan bied juis die waarde van toepassing deur die leser in 'n 

nuwe konteks. Dis waarom die teks los staan van die intensie van die auteur, 

daarom behoort die soeke na die intensie van die auteur nie so belangrik in die 

hermeneutiek te wees nie. Die leser en sy situasie, eerder as die intensie van 

die auteur is in die hermeneutiese proses van Ricoeur van belang. Volgens 

Robinson (1995:4) het Ricoeur 'n " ... high view of the role of the reader in his 

hermeneutic, and on the other to his conviction that the written text becomes a 

disembodied voice, detached from the author and the authors' situation once 

written". Ricoeur tref 'n duidelike onderskeid tussen die gesproke en geskrewe 

taal en die oorgang na teksinterpretasie. Die menslike werklikheid het volgens 

Ricoeur narratiewe eienskappe. Die werklikheid word deur handelinge 

gekenmerk wat dien as bran vir die narratiewe. 

Ricoeur (Robinson, 1995) verwys na die term "prefigurasie" as dit wat die teks 

voorafgaan. Die verhaal in 'n teks het sy ontstaan te danke aan die werklikheid 

waarin die handelinge geskied het, dit bied die vertelstof. Hierdie werklikheid 

het 'n vertelstruktuur met simboolwaarde. In werklikheid bied die omringende 

wereld waarin die verhaal horn afspeel die materiaal vir die narratief. Dit word 

die prefigurasie van die verhaal genoem. Die konfigurasie dui op die vorming 

van 'n teks deur middel van die materiaal wat uit die wereld van handelinge 

geskep is. Lees, en vir die doel van hierdie studie, hoar, is volgens Ricoeur gerig 

op toepassing, toe-eiening, applicatio (Pieterse, 2001:66). Soos vroeer in die 

hoofstuk genoem, Gadamer (Phillips,1996:7) beskou hermeneutiek as verstaan, 

interpretasie maar ook toepassing, " ... for him application is not an add-on that 

may or may not accompany understanding and interpretation; the three form an 

indissoluble unity". Interpretasie beteken dat die leser die teks lees met die 

moontlikheid om dit op sy eie situasie toe te pas. Die leser lees dus in soeke na 

betekenis. Om die teks toe te pas in die leser se omstandighede beteken dat die 

leser homself sal moet oopstel vir die tekswereld. Dit beteken nie dat die leser 
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die teks moet aanpas by die omstandighede as leser nie, maar dat dit toegepas 

moet word. "To understand and interpret something is to see its relation to 

praxiS' (Phillips, 1996:7). 

Verstaan geskied wanneer die leser die vreemde van die teks ontvang uit die 

wereld van die teks. Verstaan vind dus plaas wanneer die leser die ander "self" 

van die teks ontvang wat uit die tekswereld tot horn aanreik. Die toepassing is 

die toe-eiening en "self"-ontvangs of eiendomlikheid van die teks wat mens se 

eie situasie anders of nuut belig. Dit kan oak die leser tot aksie of handeling laat 

oorgaan. Hierdie toepassing van die teks in die lewe van die leser kan toegeskryf 

word aan konfronterende dialoog wat gevoer is. Die toe-eiening van die 

teksboodskap is in werklikheid 'n eksistensiele daad. Deur die dialogiese 

konfrontasie met die teks te ervaar, vind 'n toe-eiening van die boodskap van die 

teks in die leser se eie konteks en omstandighede plaas. Binne die proses van 

oopstelling van die teks, vind daar dus konfrontasie tussen twee werelde plaas. 

Daar vind konfrontasie tussen die wereld van die teks en die wereld van die leser 

plaas. 

Samevattend verwys ek na Veltkamp (1988:177-178) se opsomming ten opsigte 

van die bydrae van Paul Ricoeur oar die metafoor: 

• Die metafoor hoort tot die semantiek van die sin en sekonder tot die 

semantiek van die afsonderlike woord. Dit is die verband van al die woorde 

in een sin of die konteks, wat die metaforiese werking uitmaak en nie die 

beeldsprakige gebruik van die woord nie. 

• Die metafoor benodig 'n hoarder of leser se kreatiwiteit in die 

verstaansproses en bestaan dus nie "selfstandig" nie. Die hoarder gee aan 

die metafoor betekenis deur sy kreatiewe verstaan. 
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• Die metafoor nooi mens uit om iets nuuts te sien deur op 'n ander manier te 

kyk na iets wat jy dink jy alreeds ken. 

• Volgens die retoriese definisie moes die hoorder die metafoor vervang met sy 

eintlike betekenis. In die moderne semantiese definisie van die metafoor 

roep die metafoor spanning op wat nuwe betekenis skep nie net vir die woord 

nie, maar in die hele konteks. 'n Mens kan 'n ou betekenis nuut maak deur 

bestaande betekenisse in 'n onverwagse verband met mekaar te plaas. 

Ons kan dus se dat egte metafore onvervangbaar is, dat hulle nie net versiering 

is of lei tot emosionele bevrediging nie maar dat hulle in werklikheid die draers is 

van nuwe betekenisse. 

4.5.4.4 Verstaansproses van die Bybelse teks 

Alhoewel Ricoeur en Gadamer die konsep app/icatio volgens Jonker "effens 

anders verstaan" (Pieterse, 2001:67), kan dit as aansluitingspunt in beide se 

hermeneutiek beskou word. Wat beide verstaan omtrent die konsep applicatio is 

dat dit slegs moontlik is wanneer die leser van die teks horn of haar doelbewus 

instel om die boodskap van die teks eksistensieel te verstaan en dat die 

toepassing lewensveranderend inwerk op die leser se lewe. Pieterse (1988:79-

82) sluit homileties by hierdie gedagte aan. Volgens Pieterse begin die 

hermeneutiese proses in prediking by die eksistensiele situasie van die prediker 

en die gemeente se situasie. Pieterse (1985:21) se beginsels vir 

preekvoorbereiding begin daarom juis by die kennis en die verstaan van die 

huidige situasie en daarmee moet die teks ontmoet word. 

Die klem verskuif nie weg van die Bybelse boodskap nie maar sluit eerder die 

praxis in. Smith (1987:88) verwys met suspisie na hierdie beskouing as 'n "nuwe 

hermeneutiek" en waarsku dat die heilshistoriese perspektief van die Skrif 

daardeur prysgegee word. Smith waarsku dat die sleutel van verstaan nie "van 
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buite" gehaal moet word nie, maar dat die "beproefde Reformatoriese grondreel" 

van sacra scriptura sui ipsius interpres as basis van hermeneutiek moet dien. 

Pieterse (1988:79-82) beklemtoon juis dat sy verstaan en die "onkonvensionele" 

benadering nie beteken dat die Bybelse boodskap nie ernstig opgeneem moet 

word nie. Daar word wel in hierdie benadering geteologiseer vanuit die praxis. 

Die bevrydende inslag van die teologie word sodoende, volgens Pieterse, 

benadruk. Hierdie benadering vind aanklank by die van John de Gruchy en ook 

by die hermeneutiek van die bevrydingsteologie soos dit deur Segundo beskryf 

word (Pieterse, 2001:67). Die hermeneutiese sirkel van Segundo word soos volg 

in die teologie toegepas: 

(i) Analise 

Begin by jou eie situasie en ervaar die realiteit van jou eie situasie eksistensieel. 

In die konteks van prediking vir die armes en noodlydendes, sou dit beteken dat 

mens vanuit die perspektief van die noodlydendes die samelewing moet 

analiseer. 'n Hulpmiddel in hierdie analitiese fase is om gebruik te maak van die 

metodes van die sosiale wetenskappe. Gewoonlik word die verstaan en 

beskrywing van die samelewing deur die middelklas en rykes gedomineer. Die 

verstaan van die situasie vanuit die perspektief van die armes en noodlydendes 

verskil grootliks. Indien die prediker in 'n armoede konteks preek, moet hy 

hierdie perspektief van die armes en noodlydendes "verwoord". 

(ii) Ideologiese suspisie 

Die tweede stap is om vanuit die verstaan van die samelewing deur die armes 

die samelewing se ideologiese idees te beoordeel. Hierdie idees sluit in die idees 

oar die teologie, godsdiens en kerk in. Gewoonlik is die prediker 'n 

verteenwoordiger van die middelklas en dus van die meer "bevoorregte" groepe. 

Die prediker sal dus 'n ernstige paging moet aanwend om homself te verplaas in 
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die ervaringswereld van die arme en noodlydende. Dit is uiters noodsaaklik dat 

die prediker die samelewing ideologies-krities vanuit die bril van die noodlydende 

beskou omdat dit horn sal help om die boodskap van die Skrif binne die konteks 

van armoede en nood te verstaan. Hierdie gedagte sluit by Pieterse se pleidooi 

vir solidariteit met die arme aan wat in hierdie studie bespreek word. 

(iii) Eksegese 

Eksegeties word die Bybel vanuit die situasieperspektief van die 

arme/noodlydende benader. Tate (1991:3) waarsku "exegesis must never be 

swallowed up in application, but must always precede it. The exegetical 

questions must be answered before questions of application may be legitimately 

asked". In werklikheid is eksegese vol gens Tate ( 1991: 3) die "spade work for 

interpretation". Eksegese sender interpretasie is net so goed om 'n middel teen 

vigs te ontdek en dit nie te kommunikeer nie. Sender interpretasie is eksegese 

nie in staat om verandering te bewerk nie. Daarom kan die prediker horn nie net 

op eksegese verlaat nie. Die omgekeerde is ook waar, sender eksegese is 

interpretasie ook wankelrig. 

Vroeer in hierdie hoofstuk is alreeds gewys op die "vooroordele" waarna 

Gadamer verwys het. Die prediker moet suspisieus na die eksegese kyk, soos De 

Gruchy & Villa-Vicencio opmerk: " ... the suspicion that the dominant 

interpretation of the bible has excluded certain important insights into the biblical 

text (those of the poor) which challenge the position of the dominant classes in 

society" (Pieterse, 2001:67). 

(iv) Verstaan van die boodskap 

'n Nuwe verstaan van die boodskap moet vanuit hierdie benadering geskep 

word. Binne die Bybelse boodskap word temas van geregtigheid en bevryding 

ontdek wat deur die tradisionele verstaan deur meer bevoorregtes nie altyd 
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raakgesien word nie. Hierdie temas wat nuut ontdek is behoort die preektemas 

in die konteks van armoede en nood te word. In hierdie verband wys Ricoeur op 

die nuwe werelde wat deur die "self" van die teks ons be"lnvloed en transformeer. 

Op hierdie wyse word 'n nuwe woord oor die handelinge van God aan 

noodlydendes en mense in vertwyfeling verkondig. 

4.5.5 Vanuit 'n reformatoriese beskouing 

Die benadering van Segundo staan nie in lyn met die "tradisionele 

Reformatoriese benadering" nie. Daar mag vanuit die Reformatoriese tradisie 

gevrees word dat die Skrif, en dan meer spesifiek die heilshistoriese perspektief 

van die Bybel (Smith, 1987:88), in die proses verwaarloos word of selfs 

prysgegee word. 

4.5.5.1 Skrif of teks as vertrekpunt? 

De Klerk (1977: 102-106) beklemtoon dat die teks die vertrekpunt m6et wees. 

Vanuit 'n reformatoriese beskouing kan die situasie of konteks oorbeklemtoon 

word ten koste van die teks. Reformatories beskou, is die uitgangspunt dat 

prediking 'n konkrete ontmoeting en konfrontasie met die Woord moet wees. 

Die primere kritiek sal moontlik wees dat die verband tussen die Skrif en die 

konteks van die kant van die teks af ontdek moet word en nie vanaf die konteks 

nie. Prediking word in die tradisie as uitleg van die teks beskou. Daarom moet 

prediking nie vanuit die konteks na die Skrif kom nie maar eerder vanuit die Skrif 

na die konteks. 'n Reformatoriese opmerking sou kon dui op die "gevaar" dat 

aan die teks 'n soort "sekondere plek" toegeken word en dat die ervaring van 

armoede en onderdrukking 'n voorvereiste vir 'n aktuele preek is. 

Pieterse (2001) bespreek in sy werk die teologiese hermeneutiek met die oog op 

prediking in 'n konteks van armoede. Hy beweeg weg van die "tradisionele" 

benadering en ondersoek die hermeneutiek van Ricoeur en Heidegger soos 
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vroeer in hierdie hoofstuk na verwys is. Die situasie of die konteks waarin die 

prediking moet geskied waaroor Pieterse se werk handel, verwys na die konteks 

van arm mense, waar die gemeente ook in dieselfde armoede 'n bestaan voer. 

Die prediker sal dus die teks vanuit hierdie situasie met 'n sekere vooroordeel 

lees (vergelyk Gadamer se beskouing). 

Volgens die beskouing van Ricoeur sou die leser die teks lees in sy eie konteks, 

'n teks wat reeds van sy oorspronklike konteks afstand gedoen het. Daarom 

vind die leser alreeds betekenis in die teks omdat dit in sy eie konteks sin maak. 

Ek wil vanuit die beskouing van Gadamer byvoeg dat hierdie "singewing" van die 

teks toegeskryf word aan die dialogiese konfrontasie wat tussen die leser en die 

teks plaasvind en die leser se bereidwilligheid om deur die teks ge"lnterpreteer te 

word. Vergelyk in verband met teks interpretasie die verhouding tussen die leser 

en die teks wat vroeer in hierdie hoofstuk bespreek is. Capps en Browning 

(1984) se voorbeeld van die parkeerboetekaartjie en die interpretasie wat 

daarmee gepaardgaan is hier van toepassing. 

Die teks sal dus altyd vanuit die hoek van die leser se eie kontekstuele situasie 

benader word. Die gevaar mag dalk bestaan dat "inleeskunde" gepleeg mag 

word, ek verwys hiermee na die leser wat sy of haar eie situasie in die teks "in 

lees" en die teks dus sal "se wat die leser wil hoor". Volgens Pieterse is hierdie 

nie werklik 'n probleem nie, omdat daar in die hermeneutiese proses 'n omkeer 

plaasvind. In hierdie verband verwys hy na die omkeer wat in die 

konfronterende dialoog tussen die leser en die teks plaasvind. 

Die leser gaan volgens Ricoeur die teks binne en ondergaan dan 'n verandering 

omdat die wereld van die teks nuwe moontlikhede van menswees vir die leser 

oopmaak. Vergelyk in hierdie verband die bespreking in hierdie studie oor die 

teks en wereldontsluiting. Die teks se "self" of die eiendomlikheid van die teks 

word deur die leser ontvang. Hierdie is die ontvangs van die nuwe "self" in jou 

lewe. In die verstaansproses word dus 'n boodskap vanuit die teks aan die leser 
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oorgedra wat "nuwe werelde" vir die leser oopmaak. Dit beteken oak dat die 

leser se eie vooroordele geskaaf en verfyn word omdat nuwe lig daarop val, die 

leser kan selfs transformasie ervaar. 

4.5.5.2 Dinamiek van die Heilige Gees 

Die dinamiek van die Heilige Gees is werksaam in die leesproses waarin die leser 

die teks biddend en met 'n oop gemoed nader. Wanneer die leser dus die teks 

vanuit 'n eie konteks nader, spreek die teks, volgens De Gruchy, 'n woord wat 

aan God se woorde en handelinge binne hierdie spesifieke konteks gestalte gee 

(Pieterse, 2001:68). 

4.5.5.3 Profetiese stem 

Die bevrydingsteologie lees die Bybel vanuit sekere "vooroordele". God kies vir 

die armes, in die bevrydingsteologie word gepraat van God se opsie vir die 

armes. Daarom dat die Skrif in hierdie konteks as ware de nova geleef word, 

"from below", vanuit die konkrete situasie van verarmde en verdrukte mense 

(Smith, 1987:92). Die prediker sal dus vanuit die hoek van die konteks van 

armoede 'n teks benader. Die profetiese tradisie in die Ou Testament wys op die 

rol van die profete wat in die nuwe land waarin die Israeliete vryheid en 

stabiliteit geniet het, die rykes en die konings aangespreek het omdat hulle 

onreg teenoor die armes, wees en weduwees, vreemdelinge en geringes pleeg. 

Toe hulle aan God se etiese eise onwillig was, word hulle gestraf en in 

ballingskap weg gestuur. Die taak van die profete was om diegene aan te 

spreek wat die armes verdruk het (Jes 3:14-15). Die profetiese tradisie stel dit 

duidelik dat God "aan die kant" van die slagoffers en onderdruktes is. God is aan 

die kant van hulle waarteen daar onregverdig opgetree word. 

Jesus sit die missie van die profete in die Nuwe Testament voort. Jesus het 

gewoonlik aan diegene wat in die samelewing min geag was genade en genesing 
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gebring. Hy kan met die Ou Testamentiese Jeremia vergelyk word in die sin dat 

Hy in botsing was met die gevestigde godsdiens van sy tyd. Jesus maak ook 

uitsprake teen rykdom veral as dit 'n struikelblok is om God en medemens opreg 

te dien. 

4.5.5.4 Koninkryk van God 

Jesus verkondig die Koninkryk van God as die alternatiewe leefwyse. 'n 

Koninkryk met die waardes van versoening, vrede, geregtigheid, liefde en 

vergewingsgesindheid word deur Jesus Christus verkondig. Aan die armes 

verkondig Hy die goeie nuus naamlik dat die Ryk van God met Sy koms in ons 

midde is. Dit is ook 'n Ryk wat nog steeds kom en waaraan ons kan werk. In 

Matteus 6: 10 leer Jesus ons om nog steeds te bid vir die koms van die 

heerskappy van God. 

Gelowiges moet hul lewens volgens die waardes van die heerskappy van God 

1nng. In plaas van smag na mag en oorheersing moet daar eerder 

sagmoedigheid en nederigheid wees: "Geseend is die sagmoediges, want hulle 

sal die nuwe aarde ontvang" (Matt 5:5). Gelowiges in die koninkryk van God is 

diensbaar aan mekaar en aan God. Hierin stel Jesus self die voorbeeld. Hy het 

nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien (Matt 20:28). Die 

koninkryksheerskappy van God is alreeds vir hulle wat in Hom glo maar dit is ook 

'n toekomsdroom van Christene wat gebaseer is op die belofte wat God gemaak 

het. God se koninkryk is dus ook komende. Die kerk moet in prediking Jesus se 

waardes en die koninkryk verkondig. Die gelowiges moet ook 'n duidelike 

boodskap ontvang van God se sorg vir die armes en die appel wat dit op die 

gelowige vandag maak. 
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4.5.S.3 Solidariteit en eksistensiele kennis 

Pieterse (2001) stel dit baie duidelik dat die prediker solider met die 

gemeentelede en die gemeenskap in hul konteks van armoede moet wees. Die 

prediker is in werklikheid die verteenwoordiger van die geloofsgemeenskap " ... al 

kunnen individuele hoarders natuurlijk altijd met teksten op de loop gaan ... de 

predikant spreekt niet alleen als deskundige uitlegger, maar als representant van 

de geloofsgemeenschap (Dingemans, 1996: 130). Dit veronderstel die 

eksistensiele kennis van die gemeenskap en gemeente se konteks wat die 

prediker sal moet opdoen. In werklikheid beteken dit dat die prediker in die 

gemeenskap van sy gemeente sal moet woon sodat hy kan "luister" en kan 

"waarneem". Dit beteken ook dat die prediker " ... random de geopende Schrift te 

gaan zitten om samen te zoeken naar de betekenis van een bepaalde tekst..." 

(Dingemans, 1996: 130). "So, the preacher goes to the scripture, but not alone. 

The preacher goes on behalf of the faithful community and, in a sense, on behalf 

of the world ... whatever needs of church and world have been brought to the text 

by the preacher, when the claims of God through the scripture are seen and 

heard, the preacher turns back towards those who wait - and tells the truth" 

(Long, 1989b:45). 

Dit is belangrik dat die prediker vir die gemeente bereikbaar is, dat hy hul kan 

bystaan in tyd van nood, vir hulle pastoraal kan ondersteun en hul vertroue kan 

wen. Slegs dan sal die prediker daarin kan slaag om die arm gemeente te ken 

en hulle wereld te ervaar. Slegs dan sal hy in staat wees om 'n eksistensiele 

kennis van hulle op te bou. Slegs dan sal hy na hulle kan terugkeer met 'n 

boodskap (Long, 1989b:45). 'n Volgende vereiste vir die prediker in 'n gemeente 

binne 'n konteks van armoede, sal wees dat die prediker gereeld sosiale analises 

sal moet maak. 

Hy sal op die hoogte moet wees ten opsigte van die ekonomiese toestand van 

die land en die internasionale situasie en invloed van die ekonomie op Suid-
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Afrika. Hy sal oak op hoogte moet wees van die regering en die nie 

regeringsorganisasies se opheffingsprojekte en programme vir armes. Dit sal 

oak beteken dat hy op hoogte van die inisiatiewe van kerkgenootskappe sal wees 

met betrekking tot hulle gemeenskapsprogramme. Vergelyk in hierdie verband 

die inligting wat deur middel van 'n sosiale analise bekom is en wat in hoofstuk 2 

genoem word. As die prediker beskik oar hierdie eksistensiele kennis sal hy in 

staat wees om empatie met die arme te he en vanuit die perspektief met die 

arme in sy prediking kan reflekteer. Die prediker wat beskik oar eksistensiele 

kennis kan in sy boodskap daarin slaag om in 'n gemeente met die armes 

gelowiges oproep om voetewassers van noodlydendes te word. 

Pieterse (2001:72) wys oak daarop dat die prediker die gedagtes en betekenis 

van die teks by lede van die gemeente moet kry. Hy stel die werking van 

"preekwerkgroepe" voor. In werklikheid moet die prediker vasstel watter 

gevoelens die voorgenome preekteks by hulle oproep? Hy sal moet weet wat die 

gemeente se ervaring in die verlede oar die teks is. Daar behoort dus dialoog 

tussen prediker, gemeentelede en die teks wees sodat die prediker kan weet hoe 

hy die boodskap kan uitbou. Hierdie paging behoort te help dat die hoarders die 

teks verstaan en die boodskap hul eie maak. 

4.6 PROFETIESE PREDIKING 

Pieterse (1995:96-111) bespreek in sy studie oar profetiese prediking in konteks 

("prophetic preaching in context) die rol van Biskop Tutu as profetiese prediker. 

In hierdie werk wys Pieterse (1995:96) daarop dat De Gruchy die Suid-Afrikaanse 

profetiese teologie in die raamwerk van die Kairos Dokument as 'n sosiale 

kritiese en wereld transformerende teologie beskou wat eksplisiet in lyn staan 

met die boodskap van die Skrif. 

Profetiese prediking in Suid-Afrika moet dus in hierdie werk beskou word na 

aanleiding van wat vroeer bespreek is. Profetiese prediking is die benadering 
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van die teks vanuit die konteks van armoede, dus vanuit die perspektief van die 

armes. Die "perspektief van die armes" impliseer die behoefte aan reg en 

geregtigheid. Eksegeties meet die prediker wat vanuit hierdie perspektief werk, 

vertolkend reageer binne die krisis situasie van armoede. In hierdie studie is 

reeds daarop gewys dat ons land in 'n groot mate worstel met die sosiale 

probleem van die "super armes" en die tendens van toenemende armoede ender 

die sogenaamde blanke gelowiges in die kerk. 

MUiier stel dit duidelik dat krities-kreatiewe denke noodsaaklik is om in die 

situasie van armoede 'n profetiese boodskap van 'n nuwe spreke van God te 

bring: "Profetiese prediking is 'n prediking waarin 'n geroepe getuie spreekbuis 

word van die lewende handelende God; wat optree in 'n bepaalde krisisgelaaide 

konteks met 'n krities-kreatiewe woord waardeur verlede en hede, tradisie en 

krisis evangelies herinterpreteer word in terme van 'n nuwe beloftewoord sodat 

dit nuwe verbeeldingryke lewensmoontlikhede en alternatiewe bied. By die 

profetiese inhoud pas 'n profetiese styl en retoriek: naamlik die van waagmoed 

en pastorale bewoenheid en nabyheid binne die kring van skeppende 

gemeenskappe van geloof" (Pieterse, 2001:73). 

Die prediker meet dus met sy eksistensiele kennis van die situasie van armoede 

waarbinne hy gaan preek, na die Bybel toe gaan. "Die grondhouding is die van 

die vooroordeel om die Bybel te lees vanuit die perspektief van die armes en 

vanuit hulle belange" (Pieterse, 2001:73). Ek wil dit nog anders stel, die prediker 

gaan na die Bybel, gekontamineerd deur die uitkoms van die sosiale analise en 

die eksistensiele ervaring en kennis van die mens in nood. Volgens Pieterse sal 

die volgende sake deur die prediker in gedagte gehou meet word wanneer hy 'n 

gekose teks met die oog op prediking gaan lees: 
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4.6.1 Stem van God in die teks 

Die teks word gelees met die doel om die woorde en die handelinge van God 

daarin te vind. Die hoarders wil immers in die diens die woord van God hoor. 

Die inhoud is dus die lewende woorde van God. Deur middel van die werking 

van die Heilige Gees word die woorde van die teks 'n dinamiese Woordgebeure. 

Volgens Muller (Pieterse 2001:73) soek die prediker hermeneuties na die stem 

van God in die teks. Pieterse beklemtoon dat die prediker in die eksegese en in 

sy kreatiewe respons op die betekenis van die teks, met die teks voluit rekening 

hou. Die teks kom in die situasie van die gemeente self "nuut" aan die woord op 

'n aktuele en dinamiese wyse. 

4.6.2 Woordgebeure 

Die preek van die teks in die huidige situasie is 'n vertolkende aktiwiteit wat 

getrou moet bly aan wat die teks se. Met die oog op profetiese prediking is 

vertolking 'n herinterpretasie van die teks, hierdie proses vind plaas sander dat 

die bedoeling van die teks skade ly. Die teks moet beweeg word tot 'n 
', 

bevrydende boodskap in die konteks van armoede. Dit verg verbeelding van die 

kant van die prediker. Die prediker moet daarin kan slaag om die skrifgeworde 

woord van die teks (weer) woordgebeure te maak met 'n nuwe en aktuele 

boodskap vir die konteks waarin die gemeente haar bevind. In die 

woordgebeure word die prediker deur God aangespreek (Pieterse, 1979: 119). 

Die prediker word deur hierdie aanspreke van God tot verstaan gebring. Deur 

middel van die Heilige Gees kom God deur die woordgebeure aan die Woord. 

Die Skrif is immers die resultaat van die werk van die Gees en daarom kom die 

Woord weer tot spreke in die prediking. 
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4.6.3 Liturgie 

Pieterse (2001:74) wys daarop dat die Woordgebeure van die teks as 'n belofte 

in vandag se situasie moontlik is deur die aard van die liturgiese omgang met die 

woorde en handelinge van God in die Bybel. Deur herinnering word God se dade 

van bevryding in die liturgie gevier. Die pasga was byvoorbeeld vir Israel 'n 

herinnering aan die verlossingsdade van God deur Israel uit slawerny te red. Die 

pasga was nie net 'n herinneringsfees nie maar was ook 'n verwagtingsviering. 

Die verwagting is geplaas op die komende Messias wat 'n nuwe bevryding sou 

bring. Vandag word in die Christelike kerk die nagmaal gevier as 'n "in

herinnering-roep" van die bevryding wat deur Christus Jesus behaal is. Jesus se 

verlossing word sodoende weer op 'n aktuele wyse deel van elke deelnemer, 

terselfdertyd word Sy wederkoms as verwagting gevier. Ook in die prediking 

word die beloftes van God lewend gehou deur herinnering en verwagting. Deur 

middel van prediking word hoarders herinner aan God se bevrydende handelinge 

en woorde in die konteks van nood. Profetiese prediking verkondig in hierdie 

verband nuwe hoop aan noodlydendes. 

4.6.4 Krities-kreatiewe hermeneutiek 

Met die konteks van die teks en met die konteks van die dag meet daar 'n 

krities-kreatiewe hermeneutiese omgang wees. Dit meet op so 'n wyse gedoen 

word dat die verstaan en die vertolking van die boodskap in die preek nuwe 

bevrydende beloftes van God in die profetiese prediking inhou. Die 

hermeneutiese arbeid meet ideologie-krities wees. Volgens Pieterse meet alle 
._.._,,_,,--

ideologiee wat die krag van Godswoord in die teks vir die armes kan verswak, 

blootgele word. In hierdie verband het MUiier (Pieterse, 2001:74) dit duidelik 

gestel dat dit nie saak maak wat die ideologie is nie, of dit Westers, kapitalisties, 

sosialisties, rassisties, Derdewereldse of ideologie van 'n volksgroep is nie. Die 

ware profetiese prediker behoort hierdie ideologie bloot te le. Hermeneutiek is 

altyd ideologie-krities, hierdie hermeneutiek open deure om die teks op 'n 
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kreatiewe wyse te kan interpreteer sodat profetiese prediking vir die armes 

bevrydend kan wees. 

Prediking meet die hoarder in gehoorsaamheid in beweging bring. Profetiese 

prediking meet ook die hoarder aktiveer om in gehoorsaamheid oor te gaan in 

handeling. Eers dan kan die situasie waarin die arme horn of haar bevind 

verander of transformeer na 'n beter bedeling toe. Volgens Pieterse (2001:75) 

behoort profetiese prediking in 'n profetiese styl te geskied wat beteken dat die 

preek sal kommunikeer in die taal, terminologie, gedagtes, lewensgevoel en gees 

van die eie tyd in 'n spesifieke konteks. Die metafoor in die profetiese preek 

slaag juis daarin om konkreet met die hoarder te kommunikeer, beelde of 

verhale vanuit die bekende alledaagse lewe word geneem en metafories 

aangewend. Die metafoor beskik oor die vermoe om konkreet te kommunikeer 

(Brits, 1999), die metafoor kan volgens Breytenbach (Dreyer en Pieterse, 

1993:95) die hoarder in werklikheid in staat stel om die betekenis van 'n teks op 

sy eie lewe van toepassing te maak. 

4.6.5 Vertolking 

Volgens Pieterse vra profetiese prediking waagmoed en kreatiwiteit van die 

prediker in die interpretasie proses. "Dit vra kreatiwiteit en 'n vertroue dat die 

Heilige Gees die verbeeldingryke reaksie op die teks se betekenis sal vergesel 

wanneer nuwe lewensmoontlikhede socs die teks dit aanreik, met inspirasie en 

hoop aan die armes verkondig word" (Pieterse, 2001:75). Pieterse verwys na 

hierdie hermeneutiese aktiwiteit binne die preekmaakproses of homiletiese 

proses as vertolking. Verstaan verwys na eksegese wat lei tot betekenisontwerp 

van die teks vir 'n verstaan in die hede. Vergelyk in hierdie verband die meer 

breedvoerige bespreking oor die hermeneutiese raamwerk van Gadamer en 

Ricoeur en Pieterse se refleksie daarop wat vroeer in hierdie hoofstuk bespreek 

is. 
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Vertolking verwys vir Pieterse na 'n waagmoedige profetiese optrede van die 

prediker in die konteks van die gerneente as 'n kreatiewe respons op die 

betekenisontwerp. Die betekenisontwerp word in hierdie proses van 

waagmoedige optrede omgesit in 'n vertolkingsontwerp. In die hermeneutiese 

proses word eksegetiese metodes gebruik om die wereld van die Bybel te 

ontsluit. Die spreke van God in die teks word in die vertolking gesoek. Daar 

word met ywer gesoek na 'n kontak met God in die teks wat 'n woord van 

bevryding en bemoediging vir die noodlydende in sy konteks bring. 

In die Woord spreek die lewende God 'n stryd aan teen die kwaad sodat 

bevryding in situasies van onderdrukking, ongeregtigheid, armoede en nood 

bewerk word. Dit is hierdie spreke van God in die Bybel wat vir die situasie van 

die noodlydende toepaslik gemaak word waarna Pieterse as "vertolking" verwys. 

Vroeer in hierdie studie is reeds daarop gewys dat Ricoeur die meervoudige 

betekenisse van 'n teks beklemtoon, so ook Gadamer (Pieterse, 2001:62-65). 

Die teks beskik dus oor die vermoe om in elke nuwe konkrete situasie 'n nuwe 

betekenis te skep. In hoofstuk 3 van hierdie werk is daarop gewys dat hierdie 

ook 'n eienskap is waaroor die metafoor beskik. Dit onderstreep die openheid 

van die teks (Du Toit, 1988:36). Dit motiveer ook waarom 'n postmodernistiese 

idioom in die teologiese benadering van hierdie werk gevolg word. 

Volgens Pieterse (2001) is aktuele, profetiese prediking moontlik omdat 'n teks 

oor 'n meervoudige betekenis beskik. Pieterse sluit aan by die sentimente van 

Ricoeur ten opsigte van die teks en die metafoor. Vergelyk die begrip 

polivalensie wat in hoofstuk een en drie van hierdie studie meer volledig 

bespreek is en die beskouings van Ricoeur en Gadamer in hierdie verband. Die 

teks konstitueer betekenis in elke nuwe konkrete situasie. Dit onderstreep die 

"oopheid" en "onvoltooidheid" van die teks. Daarom kan die ge'interpreteerde 

teks volgens Du Toit (1988:45) altyd herinterpreteer word. Ons het 'n 

korrelatiewe (Wolfaardt, 1992:8-11) hermeneutiek nodig om 'n balans tussen 
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tradisie en situasie te vind deur die interpretasies van die verlede krities vir die 

hede te interpreteer (Van der Ven, 1993: 19). 

Die prediker kan die Bybelse teks hermeneuties in nuwe situasies gebruik om 'n 

relevante boodskap wat die kontemporere situasie van die hoarders aanspreek, 

moontlik maak (Jonker, 1988:34). In die konteks van prediking vir die 

noodlydende, of te wel met die oog op profetiese prediking aan die noodlydende, 

moet die teks herinterpreteer word. In die homiletiek gaan dit juis oor die 

vertolking van die teks met die oog op prediking in die eie konkrete situasie. 

Dit sluit ook aan by die teologiese uitgangspunt van die homiletiek (Pieterse, 

1979) wat die dinamiese krag van die teks onderstreep. Dit kom daarop neer 

dat die teks telkens 'n nuwe, aktuele en bevrydende woord spreek. Hierdie is 'n 

geloofsuitspraak op grand van die werking van die Heilige Gees in die verstaan 

en die vertolking van die Bybelse teks (Pieterse, 2001:75). Nog 'n rede waarom 

vertolking met die oog op aktuele prediking moontlik is, is die verwagting van die 

gemeente om 'n aktuele woord van God in die preek te hoar. Die gemeente kom 

met biddende harte op na die erediens, hulle verwag om 'n ontmoeting met God 

te he. In die spreke van die Woord van God en deur middel van die Heilige Gees 

vind hierdie ontmoeting met God in die prediking plaas. Hierdie verwagting 

maak dit moontlik vir die prediker om kreatief en profeties 'n bevrydingswoord te 

verkondig wat in lyn staan met die teks. 

In hierdie verband wil ek verwys na wat vroeer gese is ten opsigte van die 

transformasiekrag van die metafoor. Dit is nog steeds die hoarder se "oopstel" 

vir die teks wat verandering van gesindhede of verandering ten opsigte van 

sekere vooroordele tot gevolg kan he. Volgens Henau (1976:29) is die hoarders 

nie meganiese ontvangers nie, daar vind 'n reduksieproses tydens die 

luisterproses plaas. Informasie word deur die hoarder so geselekteer dat soveel 

as moontlik spanning wat in die eie gemoed mag ontstaan, geelimineer word 

(Breytenbach, 1988: 19). Pieterse (1991: 108) wys in hierdie verband daarop dat 

256 



die mens selektief waarneem en selektief interpreteer. In werklikheid is die 

hoar- en die waarnemingsproses in 'n preek 'n "filterproses". Op hierdie wyse 

kan die woord wat verkondig word, so "gefilter" word dat die transformasiekrag 

daarvan afneem. 

4.6.6 Moralistiese prediking 

Die profetiese preek wil die noodlydende vertroos en bemoedig, maar oak 

verlossing verkondig. Dit kan maklik gebeur dat die prediker in die strik van 

moralistiese prediking verval in sy paging om te vertroos en te bemoedig of om 

onreg uit te wys en aan te spreek. Pieterse (1995: 109) beklemtoon dat dit vir 

die profetiese prediker belangrik is om te waak teen moralistiese prediking, " ... no 

severe demands must be put on the listeners. No new moralistic burdens - if 

you do this and that God will help you - should be loaded on their shoulders." 

In hierdie verband het Johan Cilliers (1997: 1-145, 19) 'n groat bydrae in sy 

analitiese werk en refleksie op hedendaagse woordverkondiging gelewer het wat 

oak 'n dramatiese effek ten goede op prediking behoort te he. Cilliers het tydens 

1994 en 1995 'n groat getal radiopreke in Afrikaans en Engels ontleed as deel 

van 'n span navorsers wat onder leiding van professor Bethel MUiier van die 

Stellenbosse Teologiese Fakulteit prediking in situasies van verandering 

ondersoek het. Die (profetiese) prediker kan maklik "verval" in die slaggat van 

moralistiese prediking en daardeur die genade van God verontagsaam. Volgens 

Cilliers (1997) kan dit God "uitwis op die kansel". 

Cilliers se studie beklemtoon dat die evangelie van vrye genade nie 

vanselfsprekend verkondig word nie maar dat preke oar die algemeen 'n sterk 

moralistiese inslag het. Dit wil se die neiging dat predikers uitsluitlik op die 

innerlike toestand van die hoarders konsentreer. In hierdie preke word die 

hoarders opgeroep om op grand van hulle menslike of godsdienstige potensiaal 
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te doen. Hoarders moet byvoorbeeld 'n een of ander prestasie lewer sodat hulle 

daardeur "verlos" kan word. 

Cilliers wys daarop dat daar in die preek telkemale verwys word na die 

voorwaardes wat vanaf die kansel gestel word. Ons moet in geloof ans hand na 

Jesus toe uitsteek, Sy Hand "gryp", ans moet Hom net aanraak - "ten einde" 

verlos te word (Cilliers, 1997:2). In hierdie proses word dit wat Jesus in 

werklikheid gedoen het omgebuig tot wat die mens moet doen. Dit is nou nie 

meer Jesus wat die inisiatief neem nie, maar dit is die mens wat dit neem. Daar 

word baie keer gepreek dat Jesus "graag wil" help ... dit blyk uit hierdie 

beskouing asof Jesus graag "wil" maar dat Hy blykbaar nie kan nie. Ons het 

deur middel van ans moralistiese preke Hom magteloos gemaak. Ek wil dit so 

stel, in moralistiese prediking kom dit voor asof ans eers iets van ans kant af 

moet doen voordat ons God kan "beweeg". Dit veronderstel oak dat ans as 

mense oor die mag beskik om God op een of ander manier te manipuleer. 

In werklikheid verlam hierdie benadering die troos van die evangelie naamlik dat 

dit Jesus Christus is wat die hand na ans toe uitsteek. Wanneer ans dus preek in 

die konteks van die noodlydende moet die troos van die evangelie le in die feit 

dat dit Jesus is .wat in genade na die noodlydendes kom. Ons moet preek van 'n 

Jesus wat sy hand na die noodlydende uitsteek en nie Sy genade aan 

voorwaardes koppel nie. Cilliers se werk wys daarop dat die prediking lamgele 

word deur "wettisisme" (Cilliers, 1997:7-15). Wettiese prediking laat hoarders 

onder die valse indruk dat hulle self oar die potensiaal beskik om die probleme 

wat hulle ondervind deur vroom insette op te kan las. Hulle moet maar net die 

appel wat die prediker maak ter hart~ ·neem:·~ hulle moet net sy oproepe en 

opdragte uitvoer en aan sekere reels vashou, dan sal hulle die wereld kan 

verander en 'n nuwe wereld skep. Dit is volgens my weereens 'n valse 

mentaliteit van Goddelike manipulering wat daardeur versterk word. 
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In werklikheid kan ons se dat die wettiese preke die sonde en die onvermoe van 

die mens om die wereld en hulself te verander nie ernstig opneem nie. Die klem 

word eerder op die ''vroom potensiaal" van die mens gele. In werklikheid lei 

wettiese prediking tot die ontkenning van die krag van God se genade. Die 

potensiaal van die vroom mens moet die sonde oplos en verlossing bewerkstellig 

en 'n dankbare lewe ly tot eer van die mens self. 

4.6.7 'n Moontlike kommunikasiemodel 

Capps (1980:256-260) wys daarop dat transformasie deur middel van die 

gebruik van die metaforiese teks kan plaasvind. Hierdie eienskap van die 

metafoor verwys na die wereldontsluitende krag waaroor dit beskik. Die 

metafoor in die preek slaag daarin om die hoarder se aandag so vas te vang dat 

hy/sy nie die toepassing van die wereld wat ontsluit word kan weier nie. Binne 

die interpretasieproses slaag die metafoor daarin om die hoarder te interpreteer. 

As hoarders, interpreteer ons die boodskap wat in die vorm van 'n metafoor tot 

ons gerig word. Maar in 'n sekere sin interpreteer die metafoor ook vir ons. 

Binne ons spesifieke situasie word ons as hoarders deur die metafoor 

ge'interpreteer en daardeur word transformasie (verandering van denke) 

bewerkstellig. 

4.6.7.1 Breytenbach se kommunikasiemodel vir beeldgebruik in 

prediking 

Ek wil in hierdie onderafdeling krities vanuit die sentimente van hierdie studie 

reflekteer op die kommunikasiemodel wat Breytenbach (1988) geskep het. 

Breytenbach poog om aan die hand van 'n kommunikasiemodel vir beeldgebruik 

in die prediking 'n oplossing te bied vir die probleem dat hoarders eenvoudig nie 

'n preekboodskap onthou nie. Hy argumenteer dat 'n oplossing gesoek moet 

word in die rigting van 'n versterking van die kommunikasiekrag van die preek 

deur gebruik te maak van beelde wat in die Bybelse teks funksioneer. 
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Breytenbach werk oak vanuit 'n reformatoriese perspektief. Dit is duidelik dat hy 

'n diakoniologiese of konfessionele benadering (Wolfaardt, 1992: 15-18) tot 

praktiese teologie volg. Dit kan afgelei word aan die klem en die primere rol wat 

hy aan die Bybelse teks binne sy model bied. 

Die model van Breytenbach (1988: 130-144) poog om die funksionering van 

beelde, of dan metafore, in die Skrif te verduidelik ten einde die 

kommunikasiekrag van prediking te versterk. Breytenbach se model verwys na 

die gebruik van 'n beeld ('n metafoor) vanuit die teks vir vandag. Ek wil kortliks 

sy model beskryf en dan baie kripties dit meet aan die beskouings wat ek in 

hierdie studie huldig: 

(i) Die teks as beginpunt 

Volgens Breytenbach se model is die beginpunt van die kommunikasiemodel die 

teks (God se woord). Die prediker is die ontvanger. Dit is hier waar daar 'n 

ontmoeting tussen die prediker en die teks plaasvind. 

(ii} Situasie van die prediker 

Die prediker ontvang die teks of boodskap in 'n situasie binne sy 

verstaanshorison en gaan terug na die teks om die spieelfunksie daarvan te 

ontdek (Breytenbach, 1988: 132). 

(iii} Eksegese en hermeneuse 

Die Struktuur-analitiese ondersoek word in hierdie model gebruik om te help met 

die teks te ontleding soos dit daar staan. Deur middel van die histories-kritiese 

metode verkry die prediker toegang tot die ontstaansgeskiedenis van die teks. 

Daar is dan 'n beweging weg vanaf die teks na die destydse skrywer, die 
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destydse teks en konteks. Volgens die model moet die "Sitz im Leben" verstaan 

word waarin die destydse skrywer en hoarder se beelde toe gefunksioneer het. 

Vanaf die historiese situasie van destyds gaan die prediker na die teks. Die 

beeld of gebruik van destyds met sy ware betekenis moet nou in die teks 

teruggevind word. 

{iv) Prediking en die rol van die Heilige Gees 

Die prediker word nou die sender van die boodskap wat in die beeld verhul is. 

Die prediker onthul en vertolk in 'n spesifieke situasie en stuur dit oor na sy 

hoarders binne hul eie verwysingsraamwerk. Die hoarders moet kreatief help 

skep en help vorm (in hulle gedagtes) aan die beeld van destyds om dit nou 

nuwe betekenis te gee. Volgens Breytenbach het lidmate tyd om vooruit of 

terug te dink. Ongeveer 45 sekondes dinktyd of stilte word toegestaan vir die 

hoarder. In sy/haar gemoed word hierdie handeling uitgevoer tydens elke sestig 

sekondes van 'n luisteraktiwiteit. 

In werklikheid is daar "oop plekke" in die kommunikasie-oordrag. Die denke van 

die hoarders word dan sodoende gestimuleer deur die beelde wat in die beeld 

opgesluit le. Die hoarders moet nie net die verbale taal hoor nie, hulle moet ook 

saam dink hoe die beeld gebruik word en hoe dit gewerk het. Daarna moet die 

hoarders die ontvangde en vertolkte boodskap terugstuur na die prediker, op 

hierdie wyse word eie hoarders dan self mededelers. Breytenbach verwys ook 

na die rol wat die Heilige Gees as Eksegeet speel (Breytenbach, 1988: 133). 

Daar is niks van die Skrif wat verstaan kan word sender die werksaamheid van 

die Heilige Gees nie. Breytenbach gebruik treffende metafore om te verwys na 

die Heilige Gees ('Tolk", "Brugbouer" en "Omkeerder"). Die Heilige Gees is die 

Een wat die mens in staat stel om met ander te kan kommunikeer, net so het 

Jesus Sy prediking deur die krag van die Heilige Gees uitgevoer. Na die 
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opstanding ontvang die dissipels volgens Johannes 20:22-23 die Heilige Gees om 

hulle toe te rus vir hulle bediening. Breytenbach wys oak daarop dat dit nie in 

die mag van 'n mens is om die hart van ander te open nie. 

Breytenbach (1983: 134-135) deel die "stappe" van sy model in die volgende 

fases in: 

Stap 1 : Van die teks na die prediker se verwysingsraamwerk. 

Stap 2 : Van die prediker terug na die teks om die teks te eksegetiseer en die 

"beeld" daarin te onthul. 

Stap 3 : Met die teks en die "beeld" na die destydse skrywer en hoarder met 

hulle spesifieke situasie, gebruike en omgewing. 

Stap 4 : Vanaf die destydse (historiese situasie) terug via die teks na die 

prediker. 

Stap 5 : Die prediker word sender. Tot dusver washy nag net ontvanger. 

Die gekontroleerde beeld, met sy boodskap word gestuur na die hoarders met 

hulle eie verwysingsraamwerk. 

Stap 6 : Tydens die preek sal die hoarder begin konkretiseer. Die "oop plekke" 

sal hulle wil invul. Hier moet die prediker hulle help deur middel van die beeld 

wat in die teks versluier le en waarin die boodskap verhul is. Die bree raamwerk 

moet hulle gedagtes vasvang ter wille van beter retensie. 

Stap 7 : Terugkoppeling. 
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4.6.7.2 'n Kritiese waardering 

(i) Teologiese benadering 

Daar is 'n duidelike verskil maar ook raakpunte in die teologiese benaderings wat 

Breytenbach en wat die navorser van hierdie werk volg. Die navorser se 

benadering is eerder wat mens 'n "korrelatief" as "kontekstueel" of soos in die 

geval van Breytenbach "konfessioneel" (biblisties/diakonologies) kan noem. 

Volgens Breytenbach se model word daar beweeg vanaf die teks as beginpunt na 

die prediker se verwysingsraamwerk (Breytenbach, 1988: 134). In hierdie 

verband sluit hy aan by die "tradisionele" vertrekpunt naamlik " ... die teks is die 

vertrekpunt, terwyl die prediking die uitvoering daarvan is" (Basson, 1994: 91), 

ook sluit dit aan by Ebeling (1975:253) se beskouing. In hierdie verband stel De 

Klerk (1977: 102) dit as volg: "Dit is belangrik dat ons die waarde en betekenis 

van die teks vir die prediking moet raaksien, met ander woorde, die uitgangspunt 

vanuit 'n korter gedeelte van die Skrif". Dit is immers hoe (reformatoriese) teoloe 

opgelei word, vergelyk Trimp (1989:4) en ook Long (1989b) se werk. 

Laasgenoemde wys op "getting the text in view" as die eerste stap in eksegese 

(Long,1989b :61-62). 

(ii) Eietydse situasie 

Die beginpunt in die preekmaakproses veral ten opsigte van prediking in die 

konteks van die noodlydende, behoort eerder by die eietydse situasie te begin. 

Dit beteken dat ons nog steeds, soos Ebeling (1975:253) dit stel, "soos 

bedelaars" voor die teks kom staan om die Lewende Woord te hoor, maar dan 

nadat ons as predikers deur die situasie aangespreek word. Die belangrike rol 

wat die eietydse situasie in die teologie en in prediking speel, is in hierdie studie 

vanaf die eerste hoofstuk beklemtoon. Dit beteken dat die prediker horn moet 

vergewis van die konteks van die gemeente maar ook die wereld waarbinne die 

gemeente funksioneer. In die eerste hoofstuk van hierdie studie is byvoorbeeld 
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verwys na Kotze (1991:96) se stelling dat sosiale analises deur die kerk gedoen 

moet word. Hoe deegliker 'n sosiale analise gedoen word, des te beter sal die 

kerk pastorale beplanning kan doen. 

Dieselfde argument wil ek lewer ten opsigte van die prediker en die gemeente se 

situasie. Die prediker moet deeglik bewus wees van die situasie waarin die 

gemeente en die kerk haar vandag bevind. 'n Analise van die situasie waarbinne 

die gemeente en kerk haar bevind is 'n natuurlike beginpunt. "Wanneer 'n mens 

'n preek maak, geskied dit as 'n hermeneutiese proses, of in ander woorde, 'n 

verstaansproses. Vanuit die perspektief van die prediking begin hierdie proses 

by die situasie van die gemeente!ede' (Pieterse, 2001:21). Alhoewel Pieterse 

(2001) se werk verwys na prediking in die konteks van armoede, kan dieselfde 

uitgangspunt gebruik word vir enige prediking en is dit daarom ook beslis van 

toepassing vir prediking in die konteks van die noodlydendes. Die term 

noodlydendes word as 'n omvattende begrip gebruik wat verwys na almal wat 

lydend is, dus ook die armes. 

(iii} Bybelse metafore 

Breytenbach verwys in sy model nie na 'n beeld (metafoor) wat deur die prediker 

kreatief in die preekmaakproses geskep word nie, maar na die teksbeeld, of dan 

die beeld van die Bybelseteks wat in die preek gebruik word. Die Bybelse 

metafoor kan met groat vrug in die preek gebruik word. In hierdie studie is na 

talle voorbeelde genoem van studies wat handel oor die gebruik van die 

metafoor en die gelykenisse van die Bybel in die preek (Groenewald, 1975., 

Halcomb, 1982., Hamilton, 1983., Hunter, 1960., Kjargaard, 1986., Long, 1989a., 

Mc Fague(TeSelle), 1978., Peace et al, 1997., Seagran, 1978., Tasker, 1986., 

Van Aarde, 1985., Van der Merwe, 1984., Virkler, 1981., Zachrich, 1984., Burger 

et al, 1987, Brits, 1999., Brokhoff, 1987., Boys, 1983., Basson, 1994). Die 

metafoor is deur Jesus en baie ander predikers gebruik, en is vir vandag nog 

relevant. Van Blerk (1995:172) stel dit daarom duidelik: "Die prediker behoort 
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die voorbeeld van Bybelse predikers te volg en deur middel van metafore die 

abstrakte en geestelike te verduidelik in terme van die konkrete daaglikse lewe". 

(iv) Metafoorskepping 

Ek het in hierdie studie gepoog om te wys hoe belangrik dit is om ook kreatief 'n 

metafoor te skep wat in 'n preek gebruik kan word. Om telkens van "dooie 

metafore" gebruik te maak of ou verslete beelde waarvan die trefkrag al verlore 

geraak het, kan 'n prediker die transformasiekrag van die boodskap inboet. Dit 

beteken nie dat ou metafore en gelykenisse nie meer trefkrag of oor 

transformasiekrag beskik nie. Ek glo dat dieselfde trefkrag of transformasiekrag 

wat metafore van destyds vir die eerste hoarders gehad het, nog steeds vir 

vandag se hoarders "beskore" moet wees. Baie metafore wat Jesus gebruik het 

kan immers as "tydloos" bestempel word maar hulle beskik nie meer oor die 

trefkrag wat hulle gehad het toe dit aan die eerste hoarders gekommunikeer is 

nie. 

Nuwe metafore moet in prediking gebruik word om dieselfde effek te 

bewerkstellig. Wat ek as 'n leemte in die model van Breytenbach vind is die 

proses van metafoorskepping nadat die prediker (eers) deur die situasie 

aangegryp is en (dan) deur die teks aangespreek is. Die skep van 'n metafoor is 

'n kreatiewe proses. Dit is ook nie 'n maklike proses nie. Aristoteles noem 

daarom die "meester" van die metafoor iemand wat oor genialiteit beskik (Van 

Es, 1979:45): " ... the greatest thing by far (is) to be master of metaphor. It is 

something that cannot be learnt from others, and it is also a sign of genius ... " 

(Ricoeur, 1978:23). 

(v) Destydse skrywer 

Volgens Breytenbach moet daar beweeg word vanaf die teks na die destydse 

skrywer, teks en konteks . "Die beeld of gebruik van destyds, met sy ware 
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betekenis moet nou in die teks teruggevind word" (Breytenbach, 1988:132). In 

hierdie werk is reeds breedvoerig oar die rol van die skrywer en die skrywer se 

intensie en betekenis van die teks geskryf, daarom is dit nie nodig om dit weer 

volledig te herhaal nie. Paul Ricoeur se standpunt word gehuldig naamlik dat 

daar nie veel aandag aan die intensies van die auteur gegee moet word nie 

(Gerhart, 1979:120., Capps & Browning, 1984:16). Dit word oak deur talle 

ander teoloe ondersteun (Tate, 1991:5). Wat die auteur gevoel en gedink het en 

wat hy spesifiek bedoel het toe hy 'n spesifieke teks op skrif gestel het, behoort 

nie die klem te dra wat tradisioneel aan die hermeneutiek toegedig word nie. 

Die teks het wel 'n sekere boodskap destyds gekommunikeer (Tate, 1991:5-6), 

maar vir die verstaan daarvan in vandag se konteks is die intensie van die auteur 

net nie meer relevant nie. 

Selfs nie die auteur het oar die betekenis "beskik" nadat die teks op skrif gestel 

is nie. Daarom is dit nie net die skrywer wat "toegang" het of ans toegang kan 

bied tot die betekenis van die teks nie. Dit kan met 'n gedig vergelyk word, 

nadat 'n gedig geskryf is, "beskik" die skrywer nie meer oar die betekenis 

daarvan nie maar word die gedig deur die lesers of hoarders ge'lnterpreteer. Die 

teks is boonop 'n produk van 'n auteur en laasgenoemde is 'n produk van 'n 

spesifieke era. Ricoeur stel dit duidelik: "Not the intention of the author, which is 

supposed to be hidden behind the text; not the historical situation common to 

the author and his original readers; not even their understanding of themselves 

as historical and cultural phenomena. What has to be appropriated is the 

meaning of the text itself, conceived in a dynamic way as the direction of 

thought opened up by the text" (Ricoeur, 197:92). 

(vi) Polivalensie van die teks 

Die teks beskik dus nie oar '"n betekenis" wat "ontdek" moet word nie. Die teks 

(die metafoor) het volgens Ricoeur 'n meervoudige betekenis 

(Dingemans,1996: 129), ek wil dit anders stel, die polivalensie waaroor die teks 
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beskik, kelder die idee dat daar '"n betekenis" is waaroor die teks beskik en wat 

vasgestel moet word. Dan verval ons in die slaggat waarin Groenewald horn 

bevind met sy "verklaring" van sekere..ge.y.kenisse (Groenewald, 1975). Daarom 

dat Ricoeur in sy hermeneuse nie veel aandag aan die sogenaamde "eerste teks" 

gee nie omdat dit die teks se polivalensie sal verwaarloos (Nel, 1996a: 15). 

Sreytenbach se paging dus om "die betekenis" van die teks "terug te vind" hou 

na aanleiding van die hermeneutiese beskouing van hierdie studie, wat leun op 

die beskouings van Ricoeur, nie water nie. 

(vii) Pneumatologiese dialoog 

Die prominente rol van die Heilige Gees soos wat Sasson dit in sy model 

aangedui het, word ook in die benadering van hierdie studie beklemtoon. 

Sander die werking van Heilige Gees kan die Woord nie vir die hoarder of vir die 

prediker ontsluit word nie omdat God se teenwoordigheid en stem in die proses 

ontbreek. 

(viii) Meester metafoor 

Sasson (1994:208) wys daarop dat Thomas G Long horn aanbeveel het om in sy 

studie oor die prediking van Murray Janson 'n "meester metafoor" te vind wat as 

oorkoepelende metafoor Janson se preekteorie begrond. 'n Prediker se 

preekteorie word gebou vanuit die meester metafoor wat hy of sy gebruik. In 

die geval van Janson word geargumenteer dat hy 'n gereformeerde prediker is 

wat die evangelie van Jesus Christus op 'n Skrifgebonde manier sodanig 

kommunikeer dat hy met goeie kommunikasie en kontak met die hoarders, hulle 

tot verandering in lewenstyl en denke wil aanspoor. Janson se "meester 

metafoor" word geformuleer na aanleiding van laasgenoemde opsomming as : 

"Effektiewe kommunikasie van die evangelie met die oog op verandering op 

pastorale (mentaliteit en etiek), kerklike (struktureel en teologies) en 

samelewingsvlak (ideologie- en samelewingskritiek)" (Sasson, 1994:209). 
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Hierdie meester. metafoor kon Breytenbach as 'n soort maatstaf gebruik om 

Janson se prediking krities te evalueer. Hierdie aanbeveling van Long om te 

bepaal wat die meester metafoor van Janson is, wys op die konseptuele en 

kognitiewe invloed wat die wortel metafoor (meester metafoor) op mens het. 

4.7 TEN SLOTTE 

Pieterse stel dit duidelik " ... to engage in the hermeneutical process of 

understanding the biblical text in such a way that it speaks to the world of the 

congregation, the preacher has to firstly understand their world" (Pieterse, 

1994:6). Om die wereld van die gehoor te verstaan, veral in die konteks van 

armoede en nood, vereis eksistensiele kennis (Pieterse, 2001:72). Slegs dan kan 

die prediker werklik solider met die gemeentelede en die gemeenskap in hul 

konteks van armoede wees. Bosch (1979:227) verwys na die kerk wat in 'n 

dienende solidariteit met haar omgewing moet verkeer en die sake te onderskei 

waarop sy op 'n bepaalde tydvak haar moet toespits. 

Dit is dus van kardinale belang dat die prediker 'n ideologie-kritiese omgang met 

die sosiale, politieke en ekonomiese situasie van die eie tyd moet he. Dan kan 

die prediker daarin slaag om die teks te lees vanuit die perspektief van die 

armes. Slegs dan is die prediker in die preekmaakproses in staat om die woorde 

en handelinge van God in die teks op te vang. Slegs dan kan die prediker 

kreatief 'n beeld of metafoor skep wat op die hoorder transformerend kan 

inwerk. 

Deur middel van hermeneutiese aktiwiteite word die wereld van die teks ontsluit 

deur vanaf die situasie van die hoorder bakhand voor die teks te gaan staan. 

Die prediker moet as metafoorskepper dialoog voer met die teks en die eie 

situasie. Hy kan deur middel van die metafoor daarin slaag om betekenis te gee 

aan dit wat vir die noodlydende relevant is. 
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In sy werk verwys Cilliers (1998:46-47) na die preek wat nie net "mooi" is nie, 

" ... maar dit praat oak van selfverloening en kruisdra, van offerandes en 

voetewas, midde-in 'n wereld wat gekenmerk word deur hongersnood en oorlog, 

lemmetjiesdraad en gasmaskers, AK-47's en plaasmoorde ... " Volgens Cilliers kan 

mens nie anders as om deur die bloed van Christus na die wereld te kyk nie, dit 

beteken dat mens oak die verskriklike van hierdie wereld voluit in die oe sal moet 

kyk. 

As predikers in 'n konteks van die noodlydendes moet ons God kan raaksien en 

Hom in ans prediking kan uitwys. In die preekmaakproses is die Heilige Gees in 

samewerking met ans, Hy skenk ans die vryheid van die metode en ruimte om 

die wetenskap te gebruik sodat ans effektief kan kommunikeer. Hierdie 

"vryheid" impliseer 'n "vryheid vir die metode" wat die prediker gaan gebruik 

maar oak 'n "kreatiwiteit in die metode" (Cilliers, 1998:95). As 'n ware herout 

moet die prediker kreatief met woorde, moontlikhede en invalshoeke kan 

omgaan. Hy moet in hierdie vryheidsruimte metafore skep sodat hy op die beste 

wyse gelowiges in pyn die Lam van God kan laat sien en ervaar. 
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HOOFSTUK 5 

'N VOORGESTELDE MODEL VIR METAFORIESE PREDIKING IN 'N 

KONTEKS VAN ARMOEDE 

"A piece of marble or a strip of canvas may carry its message for centuries, but 

the spoken word dies the moment it is uttered unless it ignites the thinking of 

the congregation with sparks of meaning" (Jackson, 1961: 184). 

5.1 INLEIDING 

Metaforiese prediking verwys in hierdie hoofstuk na prediking vir gelowiges sodat 

(sosiale) transformasie bewerkstellig kan word, maar ook profetiese prediking 

wat verlossing en hoop verkondig. Dit beteken dat die kerk nie net versoening 

moet preek nie, maar dat 'n gesindheidsverandering onder lidmate moet 

plaasvind sodat die kerk as die liggaam van Christus voetewassers word om die 

ellende van die noodlydendes raak te sien en te verlig. Die kerk moet as 

vennote die kerk vir die armes onderskraag in hul inisiatiewe om die nood van 

lydendes te verlig. Deur middel van prediking moet die kerk die noodlydende 

lidmaat, ook in eie geledere, se vrese aanspreek en 'n woord van troos, 

bemoediging, verlossing van lyding en hoop verkondig. 

Die navorser gebruik in hierdie werk die term "prediking vir die noodlydendes", 

daarmee word bedoel profetiese prediking vir die mens in nood. In 'n post

apartheid Suid-Afrika is daar baie lidmate wat noodlydend is, baie lidmate wat 

byvoorbeeld werkloosheid in die gesig staar en wat dors na hoop en bevryding. 

Die liggaam van Christus moet ook vir hierdie lidmate in beweging kom. In 

hoofstuk 2 is reeds breedvoerig aandag aan die rol van die kerk as diakonale 

kerk en aan die hand van 'n sosiale analise die heersende nood waarin mense 

van hierdie land hul bevind gegee. Hoofstuk 3 raak die wese van die metafoor 

as kommunikasiehulpmiddel aan. Hierdie hoofstuk ondersoek onder andere die 

verskillende teoriee oor die metafoor, ook na die metafoor se rol in die taal-, 
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literatuur-, maar oak teologiese wetenskap. Hoofstuk 4 wys op die gebruik van 

die metafoor as kommunikasiehulpmiddel in prediking sodat transformasie kan 

geskied. Hoofstuk 5 is in 'n sekere sin 'n refleksie en 'n kart samevatting van die 

sentimente van die vorige hoofstukke. In hierdie hoofstuk word onder andere 

praktiese wenke vir die prediker as metafoorskepper bespreek. Hierdie hoofstuk 

verwys oak na voorbeelde van geslaagde en minder suksesvolle metafore vir die 

teologie en 'n voorbeeldpreek word kortliks bespreek. Omdat die hoofstuk 

eerder poog om 'n samevatting en gevolgtrekking van die studie te maak, sal 

sekere konsepte en beskouings wat alreeds in hierdie werk meer volledig 

bespreek is, slegs na verwys word. 

5.2 DIE BEVRYDENDE HANDELENDE PRAXIS VAN GOD 

In hoofstuk een is die kwessie random die vraag of God "aan die kant van die 

armes is" bespreek. Artikel 4 van die Belhar-belydenis stel dit duidelik dat God 

" ... is in a special way the God of the destitute, and the wronged and that he calls 

his church to followed him in this". In sy reaksie op hierdie stelling, som Smit 

(1984:59) God as Regverdige handelende God op, die God wat nie neutraal, 

onverskillig of onbetrokke staan nie: "God revealed himself as the one who 

wants to bring justice and true peace among people, and he calls his Church to 

follow him in this. There must also be no difference of opinion concerning the 

fact that it is a serious question which ought to help determine the actions and 

lifestyle, associations and loyalties, even the structure and priorities of the 

Church. God's justice does not in the least mean that he is neutral, unconcerned 

and uninvolved with regard to human misery, distress and suffering or with 

regard to relationships and structures of injustice, exploitation and oppression. 

He is the God of justice precisely because he defends and protects those without 

any rights or those to whom justice is not being done. His righteousness is an 

active, helping righteousness which saves and liberates and restores justice". 
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In hoofstuk een word dit duidelik gestel dat daar in Suid-Afrika, maar oak in die 

kerk as die gemeenskap van gelowiges, 'n paradigmaverskuiwing dringend 

noodsaaklik is sodat mense se gesindhede kan verander. Hierdie verandering 

van gesindhede wys op die steeds heersende wantroue, isolering en 

stereotiperings wat tussen hoofsaaklik blankes en gekleurde rasse bestaan. In 

hierdie studie is gewys op die gevolge van die legitimering en implementering 

van die apartheidsideologie. Die gevolge daarvan word vandag ender die 

tradisionele "verdrukkers" en "verdruktes" ervaar, hulle is in werklikheid die 

noodlydendes van die land wat soekend is na bevryding. 

Die begrip "diens" wat in hierdie studie gebruik word verwys na bediening van 

die kerk aan mense wat arm is, onderdruk word, minderbevoorreg is, gebreklik 

is, werkloos is, dakloos, oud is, eensaam is, versorging nodig het, hulle teen wie 

daar gediskrimineer word vanwee 'n bepaalde verlede, politieke opvatting, 

velkleur, geslag en mense wat alreeds as kind geen toekoms het nie. Hulle word 

as die noodlydendes beskou. Vroeer is aan die hand van 'n sosiale analise gewys 

op die armoede situasie in die land, na die ellende waarin die "super-armes" leef 

maar oak die toenemende armoede ender blankes in die land vanwee 

regstellende inisiatiewe wat nasionaal geloods word. 

Hierdie studie wys oak daarop dat die kerk en elke gelowige weer handelend 

voetewassers moet word, dit wil se dat die kerk weer erns moet maak met haar 

diakonale opdrag. Hierdie diens van die kerk is op die noodlydende gerig. 

Terselfdertyd wil die navorser beklemtoon dat hierdie pleidooi nie beteken dat 

die handelinge van die mens die handelinge van God op die agtergrond skuif nie. 

In hierdie verband moet ans die waarskuwing van Pieterse (1993b:113) ter harte 

neem naamlik dat wanneer ans te veel klem op menslike handelinge plaas ans in 

werklikheid die handelinge van God op die agtergrond skuif. Die handelinge 

word in die geloofsgemeenskap geskep deur die aard van die eskatologiese 

belofte van heil waarin die gelowiges leef. God se heerskappy in Sy koninkryk 

word daarmee veronderstel. Jesus het self in Sy prediking die koms van die Ryk 
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van God aangekondig. In hierdie verband wil ek verwys na die gelykenisse van 

Jesus wat die waardes van die Koninkryk uitspel. 

Deur middel van die gelykenis (as metafoor) ervaar die hoarder die 

vryheidsruimte waarbinne die gelowige self tot 'n eie besluit kom. Verandering 

of transformasie van die praxis moet in die rigting van die waardes van die 

koninkryk van God geskied. Die diens wat deur die kerk gelewer word het 'n 

kommunikatiewe dimensie. Dit wil se, die diens wat gelewer word kommunikeer 

iets vir die mense wat daarby baat vind (Theron, 1991: 158). In hierdie werk is 

aandag gegee aan mense se interpretasies van lyding. Die sorgsame 

verantwoordelikheid van een mens teenoor 'n ander begin in werklikheid al by 

God wat met woord en met daad liefhet. Die wet- en profeteboeke wys op 

Jahwe se besondere belangstelling in die nood van mense, veral 

minderbevoorregtes. Vergelyk ook Smit (1984) se aanhaling hierbo. 

Sender om te verval in 'n soort "vergeldingsteologie" wil ek daarop wys dat daar 

verskeie voorbeelde van oordeel is wat oor die volk uitgespreek word omdat 

hulle nie die noodlydendes (armes en vreemdelinge) versorg nie. Die heilstaat 

van die Messias profeteer in die Ou Testament die herstel van die gebrokenheid 

van onderlinge verhoudinge en 'n herstel van die tydelike en die ewige serge. 

Jesus se bediening dui op barmhartigheid, genesing en bevryding. Hy lees die 

Messiaanse profesie in die sinagoge en verwys na die bevryding, genesing en 

verlossing van gevangenes, siekes, blindes en verdruktes. Die profesie is met Sy 

koms vervul. In Matteus 25:31-46 en Lukas 10:37 verbind Jesus selfs die 

ewigheidsbestemming van mense aan hulle sinvolle deelname aan 

barmhartigheidsdienste in hierdie wereld of die nalating daarvan. 

Die praktyk behoort aan voortdurende kritiese refleksie onderwerp te word. Die 

term "praxis" verwys juis na 'n "gereflekteerde praktyk" (Pieterse, 1993b: 173). 

Hierdie praxis wys op 'n praktyk wat gerig is op transformasie van die huidige 

situasie in die kerk en samelewing aan die hand van die eskatologiese 
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werklikheid van die waardes van die koninkryk van God. Soos in die eerste 

hoofstuk oak duidelik gestel is, die praxis wat in hierdie werk bestudeer word is 

die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie van individue en van 

groepe in die kerk en in die samelewing met die oog op die opwek en opbou van 

die geloof in God. 

In hierdie studie word deurgans klem gele op die noodsaaklikheid van 

(christelike) diens wat aan noodlydendes gelewer moet word. Die metafoor 

"gelowiges is voetewassers" word oar die algemeen in die studie gebruik 

wanneer na dienswerk verwys word (die term diakonia is vroeer breedvoerig 

bespreek). Die kerk is immers 'n werktuig waardeur die genade van God 

verkonkretiseer word. In 'n noodlydende Suid-Afrika moet sy niks anders wees 

as die liggaam van Christus wat inskakel in God se proses van uitreikende, dus 

handelende inisiatief nie. Om by artikel 4 van die Belhar belydenis en Smit se 

bogenoemde opmerking aan te sluit, die kerk is immers die konkrete liefdevolle 

en verlossende neerbuiging van die regverdige God na hulle wat ly. Daarom 

moet noodlydendes die bemoeienis wat God met hulle het ervaar. Diens moet 

nie net op die lidmate van die kerk gerig wees nie, dit kan oak diens beteken 

binne 'n bepaalde denominasie, of diens in ekumeniese verband maar selfs oak 

diens in buite-kerklike verband. Dit is hierdie diakonale rol van die kerk wat haar 

relevansie in die nuwe eeu sal bepaal. 

5.3 DIE RELEVANSIE VAN DIE KERK IN 'N NUWE DIMENSIE 

Die kerk is in werklikheid die voortsetting van die Messiaanse bediening. Die 

metafoor "die kerk is die liggaam van Christus" impliseer dat elke funksie van die 

lede 'n diakonia is en dat Christus self die primere bewaarder van elke diakonia 

is. Indien die metafoor "Christus die Dienskneg by uitnemendheid" onderskryf 

word, beteken dit dat Christelike dienswerk eintlik kerklike dienswerk is. 
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Die term sosiale transformasie in hierdie werk verwys na die heropbou van 'n 

gemeenskap op die visie en die waardes van die koninkryk van God. Dit verwys 

ook na die arbeid van gelowiges wat as lede van die Kerk van God 'n priesterlike 

maar ook 'n diakonale opdrag ontvang het. Meer nog, om in navolging van 

Christus, onder andere ook, soos in hoofstuk een en in die preekvoorbeeld 

(bylaag 1) gestel is, "mensgemaakte isolasies" af te breek en aktiewe 

voetewassers te wees. Dan sal die kerk van irrelevansie gered word (sien 

hoofstuk een), as sy weer diakonale kerk word en sigbaar meewerk aan sosiale 

transformasie. Anders gestel, die kerk moet 'n gretige meewerker word aan die 

missio Dei waarin God die selfopenbarende en die handelende God-vir-die-mense 

is. Deur middel van die prediking en die kerk se handelinge moet die 

noodlydende God ervaar as die Ontfermende Vader wat in Moederlike liefde op 

Sy kniee gesak het om Hom in ons koue, stukkende en sondige wereld te bevind. 

Dit impliseer dat die kerk naby sy lidmate met hul vrese en pyn moet kan leef. 

Dit wys ook op wat vroeer in hierdie studie oor die begrip solidariteit met die 

noodlydendes gese is. Dit wys ook op die diensterrein van die kerk wat nie net 

na binne gerig moet wees nie maar ook na buite. God se transformasie is nie 

net op individue gerig nie, is ook nie net gerig op die lidmate binne 'n spesifieke 

gemeente of denominasie nie, maar ook op samelewings (Jesaja 6). Die kerk 

moet in haar dienswerk streef na die transformasie van hierdie wereld na 'n 

meer humane. Die sosiale werklikheid moet daarom s6 getransformeer word dat 

dit aan die eise van die Koninkryk van God sal voldoen. Dit impliseer ook dat 

hoarders in die kerk vernuwende denke moet ervaar, en tot handeling moet 

oorgaan. Dit sluit aan by wat Paulus in Romeine 12:2 gese het: "Julle moenie 

aan hierdie sondige wereld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur 

julle denke te vernuwe". 

Transformasie en heropbouing moet dus plaasvind. "Those who seek genuine 

reconstruction will have to live with the historical effects of apartheid, including 

the wide spread destruction of respect for law, the baleful inheritance of 
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malnutrition and of bad schooling, the collapse in the norms and values of family 

life occasioned by migratory labour and similar policies, the legacy of suspicion 

and inculcated division among people, the long standing insufficient use of 

human resources, the destruction of land assets by the forced over-crowding of 

bantustants and the over-capitalization and ecologically destructive exploitation 

of white run farm land, and so on" (Cochrane et al.:6). 

In hierdie werk is die wese van die metafoor ondersoek en is daarop gewys dat 

die metafoor oar die vermoe beskik om werelde te ontsluit. Ons lewens is 

volgens Buttrick (1987) en Lakoff en Johnson (1980) deurspan met metafore. 

Ons denke is metafories gestruktureerd en bepaal ans handelinge. In hierdie 

verband is vroeer gewys op die impak van die metafoor "argument is war" wat 

Lakoff en Johnson in hul werk gebruik. Aan hierdie saak is heelwat aandag in 

hierdie studie gegee. Jesus as prediker by uitnemendheid het oak die waarde 

van die metafoor besef en in sy transformerende preke met groat sukses 

aangewend. "Die prediking van Jesus is nie net vol gelykenisse nie; dit is 

deurspek met metafore. Ten minste elke paar sinne van sy prediking bevat 'n 

metafoor, wat baie meer ruimte en tyd in beslag neem as 'n gelykenis. Oak so 

het Hy Woord en lewe illustratief bymekaar gebring. 'n Mens kan maar net dink 

aan die snelle opeenvolging van metafore in die Bergpredikasie" (Van Blerk, 

1995:23). 

In hierdie hoofstuk word gepoog om samevattende opmerkings te maak deur te 

wys hoe die metafoor in die preek kan help om verandering te bewerkstellig. Dit 

sal beteken dat mense 'n lewensverandering kan ervaar, voetewassers kan word, 

en daardeur 'n bydrae kan lewer sodat sosiale transformasie kan plaasvind. 

Hierdie studie wys op die krag waaroor die metafoor beskik om die moderne 

hoarder in sy eie situasie aan te spreek. "We live our lives in 

metaphor ... Preachers who wish to transform human lives will have to grasp the 

sheer power of metaphorical language. With metaphors, we can rename the 

world of faith" (Buttrick, 1987: 123). 
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In hierdie studie word Bybelse metafore en die impak wat hulle op die gehoor 

mag he nie misken nie maar word 'n pleidooi aan predikers gerig om vars 

metafore te skep wat trefkrag het omdat hulle nog nie voorheen gehoor is nie. 

Die prediker wat in die konteks van die noodlydende die evangelie verkondig 

word in hierdie werk as metafoorskepper beskou. Deur middel van die preek 

moet hoarders verandering van harte ervaar, dit kan geskied deur krag van die 

metafoor. Die gelowiges wat verandering van harte ervaar het moet as die kerk 

en Liggaam van Christus ook in beweging kom om voetewassers te word van 

hulle wat in nood verkeer. 

In sy studie beklemtoon Pieterse (1993b: 130) dat die kerk nie net handelinge 

wat in handelingsvelde soos prediking, viering, sorg, diens en onderrig voorkom, 

ondersoek behoort te word nie, " ... maar ook kommunikatiewe handelinge wat 

gerig is op 'ri social praxis met die oog op transformasie van die kerk en die 

samelewing (social transformation)." Hoe meer ons van die konteks van die 

meerderheid van die bevolking van hierdie land verstaan (armes en 

noodlydendes), hoe beter sal ons die kommunikatiewe handelinge in diens van 

die evangelie kan identifiseer wat op sosiale transformasie gerig is. 

5.4 DIE TRANSFORMASIEKRAG VAN DIE METAFOOR 

Shibles (197lb) verwys na die krag van metafore in sy voorwoord in "Essays on 

Metaphor": "Whole works of scientific research, even entire schools, are hardly 

more than the patient repetition, in all its ramifications, of a fertile metaphor." 

Nel (1996b:37) verwys na die "toorkrag" waaroor die metafoor beskik omdat dit 
~~---"'· 

die realiteit weer "nuut" beskryf. Na aanleiding van wat in hierdie studie saver 

oor die metafoor gese is, wil ek opsommend verwys na die krag waaroor dit 

beskik om verandering of transformasie teweeg te bring. Hierdie is slegs 'n 

opsomming van sekere aspekte van die krag van die metafoor. Omdat hierdie 

aspekte deeglik in hierdie studie bespreek is, sal dit kortliks aangedui word en 

word baie ander relevante eienskappe wat dui op die metafoor se krag, en wat in 
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hierdie studie volledig bespreek is, nie nou weer herhaal nie. Fourie (2001:67-

78) verwys in sy studie na die krag van metafore, ek wil eerder na die 

transformasiekrag van die metafoor verwys. 

5.4.1 Metafore se vermoe om leefwerelde te skep 

Die metafoor skep in werklikheid mens se leefwereld. Metafore help ons om die 

wereld waarin ons woon te organiseer en te interpreteer. Die krag van die 

metafore waarmee mens werk moet nie onderskat word nie. 'n Metaforiese 

werklikheid kan 'n letterlike empiriese feit word (Fourie, 2001:74). Hierdie 

stelling van Fourie wil ek motiveer deur te verwys na die apartheidsteologie en 

die rol wat Afrikaner teoloe en die kerk gespeel het om apartheidsideologie te 

legitimeer. In hoofstuk 2 is hierdie saak redelik breedvoerig bespreek. Du Toit 

(1954:3-4) se beskouing van God as die Skeidingmaker (tussen rasse) 

beklemtoon die gevaar van metafore. In hierdie verband word gewerk met die 

metafoor God skep apartheid/ skeiding en vir hierdie werklikheid word die Skrif 

(hermeneuties verwys Du Toit na die skeppingsverhaal) as "onfeilbare" swaard 

ingespan om die stryd aan te se. Hierdie is 'n voorbeeld uit die geskiedenis waar 

modelle wortelmetafore geword het en sodoende mense se lewens gestruktureer 

het. 

McFague (1982:68-70) verwys na die metafoor wat byvoorbeeld uit Amerika kom 

en wat die staat as 'n organisme voorhou. Hierdie organisme was in die 

vyftigerjare kerngesond gewees. Die bedreiging, naamlik die kommunisme, was 

vir Amerika ver en verwyderd gewees. Intussen het hierdie bedreiging platgeval 

en word dit nou meer as 'n kanker beleef van binne waarvoor daar geen 

oplossing is nie. Die optimisme van vroeer het plek gemaak vir 'n pessimisme. 

Die boosheid wat daar ver "buite" was het nou na 'n boosheid "hierbinne" 

verskuif. Die boosheid binne het gelei tot 'n verandering in die moraal van 

Amerika, so ook 'n verandering in militere, politiese en sosiale besluitneming. 
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Turner (1974:28) wys op die bepalende invloed wat die wortelmetafoor het op 

teoriee wat gevorm word. Wanneer met die organiese metafoor gewerk word, is 

begrippe soos groei, ontwikkeling, dood en siekte algemeen. Nuwe begrippe het 

byvoorbeeld ontstaan toe die heelal in die 17de eeu met die masjien vergelyk is. 

George Bush gebruik na die aanval op 11 September 2001 op Amerika 

laasgenoemde as 'n "jagter" wat terrorisme internasionaal wil "uitroei". Die 

woorde "hunt down" en "we will smoke them out" word gebruik om 'n 

internasionale oproep teen terrorisme. Die krag wat hierdie uitdrukkings het sal 

nag deur die geskiedenis bepaal word. Ons is gewoonlik onbewus van die krag 

van die metafore waaronder ans daagliks werk en leef. Hierdie metafore is as 

modelle opgeneem binne ans selfverstaan. Hulle het oak die politiese, 

ekonomiese, opvoedings- en teologiese konvensies gevorm waarbinne ans leef 

en wat ans aan die nageslag gaan oordra (Fourie, 2001:69). 

Die "konvensionele" kan oak gebreek word deur nuwe modelle wat voorgestel 

word. Turner (1974:36) stel dit duidelik dat verandering profeties sal begin met 

die metafoor " ... and end instrumentally, with algebra. The danger is, of course, 

that the more persuasive the root metaphor or archetype, the more chance it 

has of becoming a self-certifying myth, sealed off from empirical disproof. It 

remains as a fascinating metaphysics." 

5.4.2 Metafore skep outoriteit 

In die studie van Kennedy (1993: 100-101) wys hy daarop dat 'n spreker 'n 

sekere outoriteit kry op grand van die metafore wat hy gebruik om met sy 

hoarders te praat. Die verstaan van die metafoor is 'n voorvereiste vir die 

verwerping of die aanvaarding van die spreker of van dit wat die metafoor vra. 

Indien daar aan die hoarder eienskappe gedemonstreer word waarvan hy hou sal 

dit 'n bydrae lewer om die stories van die sender vir die hoarder aanvaarbaar te 

maak. 
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Die metafoor help ans oak om aan 'n hoarder te "wys" wat hy moet raaksien 

deur vir horn aan te dui hoe hy moet kyk (Romanyshyn, 1989:7). Grant en 

Oswick (1996:15) beklemtoon die metafoorkrag as volg: "Such is its power that 

it will act to define the reality and determine the behaviour of the organization 

and its members." 

5.4.3 Metafore het geestelike krag 

Die metafoor waarna Lakoff en Johnson (1980) verwys naamlik "argument is 

war", is byvoorbeeld 'n metafoor wat homself as die waarheid aanbied nag 

voordat die hoarder sy eie oordeel oar die saak gevorm het. Die metafoor beskik 

dus oar die vermoe om aan die saak wat dit wil aandui 'n geloofwaardigheid te 

bied. 

Die belangrikheid van die krag van metafore om transformasie in prediking te 

bewerkstellig is voor die handliggend. Kennedy (1993:105) stel dit duidelik: 

"Metaphors are central to the preacher's ability to shape and control the reality 

of his congregation." In sy studie wys Fourie (2001:70) op die belangrikheid van 

die metafoor waarmee die geestelike leier werk, dit is absoluut bepalend vir die 

gestalte wat spiritualiteit by sy volgelinge sal aanneem. Hy wys byvoorbeeld 

daarop dat wanneer die metafoor van die Heilige Gees as 'n tong van vuur gestel 

word, skep dit 'n situasie waar die spreek van tale die kriterium word vir die 

egtheid van die geloof. Wanneer hierdie metafoor aanvaar is, skep dit die 

"realiteit" vir die groep en word dit oak die werklikheid van die groep (Kennedy, 

1993: 105). Kennedy gaan so ver deur te beweer dat die kwaliteit van 

christenskap afhang van die kwaliteit van die metafore waarmee gewerk word. 

Die prediker sal volgens Kennedy geloofwaardigheid wen deur die metafore "wat 

slaag" aan te bied. 
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5.4.4 Metafore skep gemeenskap en intimiteit 

In hierdie studie is vroeer gewys op die belangrikheid om solidariteit met die 

hoarders te he. Metafore kan 'n belangrike rol in hierdie verband in prediking 

speel. Cohen (1981:6) stel dit dat die metafoor kan lei tot intimiteit tussen 

gebruiker en hoarder deur te beleef dat hulle iets in gemeen het. Die skepper 

van die metafoor (die prediker) en die hoarder word in werklikheid na mekaar 

toe aangetrek. 

5.4.5 Metafore skep konsepte waarvolgens ons leef 

In hierdie studie is die belangrikheid van die skep van nuwe metafore 

beklemtoon. Daar is ook verwys na konvensionele metafore wat deur die 

gewone konseptuele sisteem van ons kultuur en wat deur ons taal gereflekteer 

word, gestruktureer word. Daar is ook metafore wat buite ons konvensionele 

konseptuele sisteem le. Hierdie metafore bied ons 'n nuwe verstaan van ons 

ervarings. Hulle kan aan ons verlede, ons alledaagse handel en dit waarin ons 

glo nuwe betekenis bied. Die waarde van hierdie metafoor met die oog op 

transformasie is duidelik. Die verwestering van nie-westerse kulture dwarsoor 

die wereld kan onder andere toegeskryf word aan die "tyd is geld" metaforiese 

konsep wat mense se persepsies verander het en ook hulle handelinge daardeur 

be'lnvloed het (Brits, 1999:69). 

Daar is ook vroeer gewys op die konsepte wat metafore skep sodat verstaan kan 

plaasvind. Metafore help ons om die lewe te verstaan. In hierdie verband wys 

Kennedy (1993: 106) op die voorbeeld van die christelike lewe as 'n oorlog. 

Volgens Kennedy word die christelike lewe aan die hand van konflik verstaan. 

Die lewe van die christen is 'n geveg teen die bose, christene is soldate vir 

Christus. Ons stryd is teen die bose magte in die lug en nie teen vlees en bloed 

nie. Ons moet ook die volle wapenrusting aantrek en ons veilige vesting by God 
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opsoek. Christene wat die metafoor van oorlog gebruik as hulle dominante 

konsep, beskou ook sekere kragte as hulle vyand byvoorbeeld satan. Mens 

"wen" of "verloor" jou geveg op aarde teen satan en sy bose magte. Die 

christendom moet sy eiendom verdedig en die vyand se stellings aanval. 

Christene se handelinge word dus gedeeltelik gestruktureer deur die konsep van 

oorlog. Die oorlog is miskien nie fisies nie maar wel 'n mondelinge en 'n 

geestelike stryd. Die christen wat met hierdie metafoor werk rig ook sy lewe so 

in as een wat in 'n oorlog gewikkeld is. Fourie (2001: 73) wys op die gevaar dat 

konsepte van 'n sekere metafoor "kontraproduktief" mag inwerk. In hierdie 

verband kan die voorbeeld genoem word van twee kerkgenootskappe wat 

"aanvalle" op mekaar loads omdat elkeen sy eie standpunt beskou as iets wat 

verdedig moet word. Laasgenoemde kan selfs (fundamentalisties) vanuit die 

Skrif "gemotiveer" word as die onfeilbare wapen. 

'n Metaforiese werklikheid kan 'n letterlike empiriese feit word. Hierdie stelling 

van Fourie wil ek motiveer deur te verwys na die apartheidsteologie en die rol 

wat Afrikaner teoloe en die kerk gespeel het om apartheidsideologie te 

legitimeer. In hoofstuk 2 is hierdie saak redelik breedvoerig bespreek. Du Toit 

(1954:3-4) se beskouing van God as die Skeidingmaker (tussen rasse) 

beklemtoon die gevaar van metafore. In hierdie verband word gewerk met die 

metafoor God skep apartheid/ skeiding en vir hierdie werklikheid word die Skrif 

(hermeneuties verwys Du Toit na die skeppingsverhaal) as "onfeilbare" swaard 

ingespan om die stryd aan te se. Hierdie is 'n voorbeeld uit die geskiedenis waar 

modelle wortelmetafore geword het en sodoende mense se lewens gestruktureer 

het. 

5.5 STRUIKELBLOK VIR TRANSFORMASIE 

Mense het dus slawe van metafore geword omdat hulle nie met die spanning van 

die "is nie" element van die metafoor rekening gehou het nie. In sy studie 
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verwys Fourie (2001:75) na Grant en Oswick se waarskuwing dat die gevaar van 

metafore is dat dit moeilik raak om van hulle ontslae te raak. Hulle word so 

gekonseptualiseer en deel van die werklikheid dat mens maklik in letterlike, 

dogmatiese en absolutistiese denkpatrone verval. 

Net soos wat metafore transformasie kan bewerkstellig kan hulle oak 

verandering belemmer. Volgens Grant en Oswick (Fourie,2001:75) is sekere 

metafore wat deur 'n groep gebruik word, so sterk, dat dit 'n sleutelmetafoor vir 

die groep word. Om nag anders te stel, dit oefen soveel krag uit binne die groep 

dat dit die werklikheid en die gedrag van die groep kan definieer. Hierdie 

tendens kan 'n belemmerende faktor vir die groep of organisasie se vermoe word 

om te verander en innoverend te wees. Hiermee moet die prediker oak rekening 

hou. Dit wat vir die hoarders in 'n gemeente die realiteit is, hulle sleutelmetafore 

dus, kan 'n struikelblok wees op die pad na transformasie van denke en optrede. 

5.6 KRAGTELOSE METAFORE 

In hierdie werk word sogenaamde "lewende metafore" teen "dooie metafore" 

gestel. Shibles (1972:28) verwys na lewende metafore as "kreatiewe literatuur" 

wat lewend bly " ... because they are the records of an exploration of reality by 

men who stood head and shulders above their fellows ... " Omdat daar al heelwat 

aandag aan die konsep "lewende" en "dooie" metafore in hierdie werk gewy is, 

word opsommend verwys na 'n paar sake rakende dooie metafore in die konteks 

van metafore en hul transformasiekrag. 

Dooie metafore is metafore wat deur veelvuldige gebruik en oorlewering hul 

trefkrag ingeboet het ten spyte van die feit dat hulle funksioneel geword het. 

Ruiz (1995:2) verwys na dooie metafore as metafore wat hul " ... sense of a 

transferred image" verloor het. Hulle het al deel van die volksmond geword en is 

opgeneem in die algemene spreektaal (Viljoen, 1991:27). Taylor (1995:131) 

verwys na dooie metafore as "established" metafore teenoor "kreatiewe" of 
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lewende metafore. Ricoeur (1976:52) wys daarop dat lewende metafore nie in 

woordeboeke te vinde is nie. Dooie metafore het dus hul transformasiekrag 

ingeboet omdat hulle alombekend geword het. Daarom word predikers in hierdie 

studie aangemoedig om kreatiewe metafoorskeppers te wees sodat hulle 

boodskap trefkrag kan he. 

5.7 'n MOONTLIKE HOMILETIESE BENADERING VIR METAFORIESE 

PREDIKING MET DIE OOG OP TRANSFORMASIE 

Hierdie benadering stel ek voor na aanleiding van gevolgtrekkings wat ek aan die 

einde van hierdie studie kan maak. Ek poog om aan die einde van hierdie 

hoofstuk aan die hand van 'n model die voorgestelde benadering skematies te 

kommunikeer. Prediking moet chrisosentries wees, daarom ondersteun ek Firet 

(Lemmer, 1990:187) se uitspraak: "Die preek is geen doel op sigself nie, maar is 

afgestem op dit wat dit wil bereik, naamlik geloof in Jesus Christus en 'n nuwe 

lewe vanuit hierdie geloof". Dit dui dus op 'n ware ontmoeting met Christus. 

Firet se beskouing sluit aan by Romeine 10: 17: "Die geloof kom dus deur die 

prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging 

van Christus". Daarom is Jesus Christus die hoofinhoud van die preek, want Hy 

is die hoofinhoud van geloof. 

Ek glo dat hierdie ontmoeting tot 'n gevolglike transformasie moet lei, 

laasgenoemde beteken dat dit ook met handelinge gepaard sal gaan. Wanneer 

gelowiges se gesindhede verander is, wanneer hulle werklik leef volgens 'n 

sekere wortelmetafoor, sal hulle handelinge ook daarvolgens gerig word. Die 

transformasie of verandering wat deur middel van prediking moet geskied is vir 

my sinoniem met 'n verandering van gesindhede en tot diensbaarmaking tot 

bevryding van noodlydende gelowiges. Dit sluit aan by die kerk se diakonale rol 

en dra by tot die sosiale transformasie. Gelowiges word opgeroep as die 

Liggaam van Christus om dienswerkers te wees in die Naam van Christus. Hierin 

het Jesus self die voorbeeld gestel. Die kerk moet dus haar lidmate tot 
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dienswerk oproep, toerus en gaan d6en. Pieterse (1988:4) verwys na die 

"diensbaar maak" van gelowiges aan Sy wil en die weg wat Hy gebaan het. 

In hoofstuk een word dit beklemtoon dat die kerk se relevansie in die nuwe eeu 

bepaal sal word of sy weer ware diakonale kerk geword het. Dit beteken dat 

gelowiges na noodlydendes sal moet uitreik en handelend 'n bydrae tot (sosiale) 

transformasie lewer. Of dit nou verligting aan lede binne die kerk is wat 

noodlydend is of na buite die kerk of in ander kerkverbande is irrelevant. Die 

waarskuwing aan die kerk is dat sy nie kan "bekostig" om in die nuwe eeu net na 

binne betrokke te wees nie sander om ook 'n daadwerklike en sigbare 

verandering ook buite haar grense teweeg te bring nie. Dit veronderstel ook 'n 

dienslewering in die "sekulere wereld". In hierdie studie is daarop gewys dat dit 

sal beteken dat mense se gesindhede in die kerk byvoorbeeld teenoor mense 

van ander kulture sal moet verander. Sande van stereotipering, 

meerderwaardigheid, nalatigheid en die luuksheid van onbetrokkenheid en 

gekeerdheid na binne mag net nie meer geduld word nie. Dit is hierdie houding 

van die kerk wat haar relevansie vir die toekoms in die land gaan bepaal. 

Gesindheidsverandering is 'n proses wat deur die werking van die Gees geskied. 

Dit geld ook vir prediking. God spreek deur die prediking tot die hoarders, 

danksy die kragvolle werking van die Heilige Gees vind hierdie spreke plaas: 

"The preached word was a veritable means of grace by which God elected to 

address his people and to offer them his gifts of forgiveness, sonship, and a 

place within the family of faith. Therefore true preaching held the inevitible 

possibility that the ancient words of scripture and the human words of the 

minister might, by the action of the Holy Spirit, spring alive in the hearts of the 

hearers and be heard as the real, alive, effective word of God" (Hageman, 

1975:76). Jesus spreek deur die krag van die Heilige Gees : "God het Hom 

immers gestuur, en Hy spreek die woorde van God, want God gee Hom sy Gees 

sander enige beperking" (Johannes 3:34). 
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5.7.1 Vanaf die eietydse situasie na die prediker 

Vroeer is die teorie van Breytenbach bespreek, volgens horn moet die prediker 

vanaf die teks na die situasie werk. Daar is nie juis eenstemmigheid onder 

teoloe oor waar die voorbereidingsproses vir die preek moet begin nie. Baie 

teoloe dat dit by die tekskeuse moet begin. Trimp (1980:4) begin byvoorbeeld 

sy werk wat handel oor die maak van 'n preek by "de tekstkeus". 

"Reformatories-tradisioneel" word daar in die preekmaakproses gewoonlik 

beweeg vanaf die Skrif na die situasie. Dit is daarom ook Breytenbach 

(1988:132) se uitgangspunt. Daar word by die teks begin omdat daar in die 

reformatoriese tradisie vrese ontstaan het vir die sogenaamde "sekulere" 

elemente in die preek en 'n oorreaksie teen "subjektivisme" wat binne die preek 

ingedra kan word. Barth (1966:58) se uitsprake, het gelei tot 'n verabsolutering, 

teksgebondenheid, tekssuiwerheid en tekseenheid wat op die spits gedryf is. In 

hierdie proses word die leefsituasie van die hoarders in die preekpraktyk 

onderbeklemtoon. 

Ek wil die tradisionele orde omkeer, deur die situasie die vertrekpunt te maak. 

Ek verskil van Smith (1987: 153) dat hierdie vertrekpunt sal meebring dat die "So 

se die Here" - karakter van die prediking daardeur op die spel geplaas sal word. 

Wanneer die prediker in die preekmaakproses by die situasie begin wat horn 

aanspreek omdat hy, soos Pieterse dit stel "eksistensieel" (Pieterse:2001) weet 

wat die noodlydendes ervaar, kom staan hy en sy hoarders dan juis met hul 

vrae, vrese, gebrokenheid soos Ebeling dit stel "bede!end' voor God (Ebeling, 

1975:253). Die prediker kom nie subjektief met sy eie woord na die hoarders 

nie, maar met die ant-Woord van God. Dit is God se spreke aan die mens in 

nood. Daarom spreek die Here die situasie aan. Die vrese van onder andere 

Smith hou daarom net nie water nie. Die hoarders wat noodlydend is sal juis 

kan beaam, "amen", so spreek die lewende Here ons in ons ellende aan. 
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In hoofstuk vier is veral die klem op 'n eksistensiele kennis en die 

noodsaaklikheid van 'n sosiale analise gele. Dit is 'n metode wat inligting met 

die oog op prediking moet genereer (Pieterse, 2001:73). Die prediker kan nie 

anders as om eers horn of haar te vergewis van die situasie van die hoarders nie. 

Dit is daarom vir die navorser oak 'n logiese beginpunt ten opsigte van die 

hermeneutiese - en preekmaakproses. Die prediker moet die hoarders se 

omstandighede goed ken. 

Hy moet daarom deur middel van 'n situasie analise kennis dra van hulle 

behoeftes, probleme, vreugdes en vrese. Ek verkies die term "situasie analise" 

vir die doel van hierdie studie bo Pieterse se "sosiale analise" omdat die term 

"situasie" vir my op meer as net die "sosiale" dui (Pieterse, 2001:21). Soos 

reeds vroeer in hierdie werk na verwys is, die prediker moet die situasie van die 

gemeente eksistensieel ken (Pieterse, 2001:21). Hy moet dus die 

omstandighede van die gemeente sy eie maak. Dan kan hy empatie he met 

hulle wat ly, en word sy boodskap 'n refleksie van die ontmoeting tussen die 

situasie en die teks. Pieterse wys daarop dat predikers daarom koerante moet 

lees, op die hoogte moet wees van die nuusgebeure en kennis dra van die 

teologiese debat van die dag. 

Heyns (1984:50) verwys na die prediker wat horn moet beywer vir die 

"sekondere vlak van die pastoraat" naamlik pastorale sorg. In die 

Gereformeerde kerke is huisbesoek seker die vernaamste vorm daarvan. 

Pieterse (2001:21) verwys na die noodsaaklikheid van die prediker om " ... in die 

mense se huise te kom met pastorale besoeke. Daar sien ans hulle 

omstandighede en daar hoar ans hulle nood en behoeftes van aangesig tot 

aangesig". 'n Pastorale hart en solidariteit met die mense wat aan jou toevertrou 

is, is onontbeerlik vir die prediker. Hierdie "inligting" dra oak by tot die 

eksistensiele kennis waaroor die prediker moet beskik. 
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In die preekmaakproses kan die prediker nie sander hierdie inligting werk nie. 

"Heel vaak zijn het pastorale ontmoetingen, die invloed hebben. Hoe dichter de 

prediker bij de gemeente staat, des te sterker zal het pastoraat hem begeleiden 

in het voorbereiden van de preek ... verder kunnen gebeurtenissen in de omgeving 

of in het land, maar ook in de wereld, van betekenis zijn voor de stof van de 

preek ... omstandigheden kunnen no pen tot een speciale tekstkeuze". Alhoewel 

Bijlsma se vertrekpunt in die preekvoorbereiding ook die tradisionele roete van 

die teks eerste volg, beklemtoon hy die invloed van die situasie op die keuse van 

die teks. 

Om aan te sluit by Pieterse se beskouing van "solidariteit" (Pieterse, 2001: 72) 

met die gemeente, die prediker is tog niks anders as die "verteenwoordiger" 

(Dingemans, 1996:130) van die geloofsgemeenskap nie, en moet daarom solider 

met die gemeente en die gemeenskap wees. In hierdie verband verwys O'Brien 

(1989 :62-63) in sy werk na "existential solidarity". "For it is crucial for the 

theologian to grasp the conditions under which she can speak for or about the 

poor. For the world of the oppressed, unlike the academy, is a "culture of 

silence" where people have never been allowed to speak for themselves; where 

they have deeply internalized the prejudice that would mark them off as inferior. 

To speak for the poor is first of all to speak with them; to speak with them is to 

create conditions under which they can speak for themselves" (O'Brien, 1989 

:63). 

Om "vir die armes" te praat vereis dus eerstens om "saam met die armes" te 

praat. Die prediker wat in die konteks van die noodlydende preek is niks anders 

as hul verteenwoordiger nie. Daarom dat Dingemans (1996: 130) na die prediker 

as "representant van de geloofsgemeenschap" verwys. Die prediker moet dus 

eers die wereld van die gemeente ken, deur die gemeente te ken en hul wereld 

te ervaar kan die prediker empatie met hulle he. 
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In hoofstuk 4 is gewys op Segundo (Pieterse, 2001:67) wat in sy hermeneutiek 

ook begin by die "eie situasie". Dit beteken dat die prediker gebruik kan maak 

van byvoorbeeld metodes van die sosiale wetenskappe. Om van ander 

akademiese dissiplines gebruik te maak in die proses van teologisering in hierdie 

studie is nie 'n vreemde gebruik nie. In hierdie studie is in hoofstuk een daarop 

gewys dat ander "sekulere" menswetenskappe soos byvoorbeeld die sosiologie, 

taalwetenskap en die psigologie onder andere in hierdie werk ingespan sodat 

daar van die ryke korpus van kennis wat bestaan gebruik gemaak kan word in 

die soeke na oplossings. Hierdie werkswyse is meer kenmerkend van die 

sogenaamde korrelatiewe benadering (Wolfaardt, 1992: 10). 

Die korrelatiewe benadering is in hierdie opsig in vergelyking met die 

konfessionele benadering wyer in hul algemene benadering tot praktiese 

teologie. Die korrelatiewe benadering laat hierdie ruimte ter wille van die 

uitbreiding van teologiese insigte. Die gegewens wat in die eerste en die 

tweede hoofstuk oor die sosiale en ekonomiese omstandighede waarin die land 

haar bevind genoem word, skets alreeds die wereld waarbinne die gemeente in 

Suid-Afrika moet funksioneer. Dit het uitwerking op die lewens en die wereld 

waarbinne die gemeentelede hulle bevind. 

In hoofstuk 2 word verwys na van die belangrikste faktore in die land wat die 

huidige armoede situasie be"lnvloed. Veral die studie van Pieterse (2001) is in 

hierdie verband van belang. Hy noem in sy studie die uitwerking van 

ekonomiese sanksies, die gebrek aan kapitaal vir ekonomiese ontwikkeling, die 

effek van ongelyke inkomsteverdelings op ekonomiese groeikoers, die gebrek 

aan mededingendheid met die res van die wereld, die finansiele krisis waarin die 

land in 1988 verkeer het, die ekonomiese globalisering en die reaksie op die 

finansiele krisis en die rol van globalisering daarin. 

Daar is in hierdie werk ook verwys na ontstellende statistieke wat die 

ongelykhede in inkomsteverdeling 'n blik bied op die armoede situasie van ons 
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land. Hierdie situasie dwarsboom ekonomiese groei. Volgens Pieterse (2001:21) 

moet kerkgenootskappe hierdie soort analises op nasionale vlak doen. Die data 

wat uit hierdie analises gegenereer word, kan met groat vrug in prediking 

gebruik word om relevant te preek en behoeftes van die hoarders aan te spreek 

sodat hulle God se stem in hul lyding kan ervaar. 

5.7.2 Ontmoeting tussen die wereld van die teks en die eietydse 

wereld 

Die prediker wat die konteks van die hoarders deeglik ken (eksistensiele kennis) 

gaan nou na die Skrif. Daar word nou biddend gesoek en geluister na wat God 

se. Baie teoloe laat die klem val op die "enkele" teks, vergelyk byvoorbeeld die 

beskouings van Bauman (1972:117) en Achtemeier (1980:48), terwyl ander nie 

so sterk daaroor voel nie byvoorbeeld Lloyd-Jones (1971:187) en Kroll 

(1980: 129). Dingemans (1991) onderskei vyf moontlike wyses waarop die 

preekteks gevind kan word. Die werk van Trimp (1980:4-11) en Long 

(1989b:62-64) verwys oak na tekskeuses en sluit aan by die wyses wat 

Dingemans aanvoer (1991: 181-183): 

Die kerklike jaar en vasgestelde tema vir Sondae. Die feestye van die 

kerklike jaar word gebruik as aanwysers om 'n gepaste teks te vind. Daar is 

ongeveer 'n halwe jaar waarin die prediker meer "vryheid van keuse" kan 

beoefen. Trimp (1980:5) verwys in sy bespreking van die "perikopen

prediking" na hierdie stelsel as " ... een regeling en opstelling voor het gehele 

jaar van die Schriftgedeelten, die per zondag zullen warden gepreekt. Ieder 

jaar verschijnt dus op die bepaalde zondag dezelfde tekst. De cirkel van het 

kerkelijk jaar doet zich in die preektest voelen". Hy wys oak daarop dat " ... de 

gereformeerde kerken hebben sinds de dagen van de Reformatie de vrijheid 

van tekstkeusH(Trimp, 1980:5). 
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Die klassieke lectionarium of leesrooster kan gebruik word. In hierdie 

verband word verwys na byvoorbeeld die "Romeinse missaal" en die 

Nederlandse "De Adem van het Jaar". "Wanneer men alle voorgeschreven 

Schriftgedeelten bijeenbracht in een boek, had men een /ectionarium, ook 

wel fiber comicus genoemd" (Trimp, 1980:6). Vanuit die lectionarium het die 

homiliarium ontwikkel, dit het plaasgevind na aanleiding van die onkunde van 

die "predikers" (Trimp verwys na die "voorgangers'') met die " ... orde van de 

kerk te Rome werd door Karel de Grote in Gallie ingevoerd. Vanwege de 

grote onkunde van de voorgangers, die niet in staat waren zelf te preken te 

maken, werd het lectionarium in de tijd uitgebreid tot een homi!iarium, d.w.z 

bij de voorgelezen teksten werden preken van kerkvader gevoegd" (Trimp, 

1980:6). Long (1989b:63) waarsku: "Lectionaries have their limitations, 

however. A wide range of biblical texts is included in a good lectionary, but 

many texts are ommitted, including some entire books of the Bible ... ". Long 

noem in hierdie verband byvoorbeeld dat " ... the story of the curcifixion 

belongs on Good Friday, but not only then". 

• Die reformatoriese tradisie het 'n ander wyse van tekskeuse. Calvyn gebruik 

volgens Dingemans (1991:182) die /ectio continua. "This ancient method of 

textual selection involves preaching through the Bible, book, by book, text by 

text" (Long, 1989:62). Trimp wys op die "Zwitserse reformatie" wat deur die 

leiding van Zwingli begin het om oor "gehele Bijbelboeken" te preek en " ... dit 

noemen we de lectio continua" (Trimp, 1980:7). Hierdie gewoonte het 

natuurlik oorgespoel na Geneve. Die prediker gebruik die Skriflesing 

deurlopend. Elke Sondag word uit 'n Bybelboek 'n teks gehaal en die 

hoarders word dan op hierdie wyse in die boodskap van die boek en die 

teologie ingelei. Long (1989:62) wys op die voor en die nadele van die lectio 

continua, " ... marching ... through the Levitical laws would be a desert 

experience for most congregations. The clear advantage of this approach, 

though, is that the congregation hears each book of the Bible as a unified 

whole". 
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• Die vrye tekskeuse maak dit vir die prediker makliker om vrylik oor 'n teks te 

besluit. Die vrye tekskeuse maak dit vir die prediker moontlik om teen die 

agtergrond van die situasie 'n keuse te maak van 'n teks wat horn 

aanspreek. Vir die doel van hierdie studie wat handel oor prediking vir die 

noodlydende, sou hierdie wyse van tekskeuse die ideaal wees. Volgens Long 

(1989:63) hou hierdie vrye tekskeuse 'n voordeel van buigbaarheid in. Dit is 

ook die enigste metode wat die prediker in staat stel om self 'n teks te kies. 

In hierdie werk is daar gewys op die eksistensiele kennis waaroor die 

prediker moet beskik, oor solidariteit met die nood van die gemeente 

ensovoorts, teen hierdie agtergrond, kennis en empatie vir die lydendes 

waaroor die prediker nou beskik, kan hy 'n tekskeuse maak wat relevant tot 

die nood van die hoarders is. Tri mp (1980: 11) sluit ook hierby aan: " ... voor 

een goede tekstkeus is ook het kennen van de gemeente noodzakelijk. Het 

echt luisteren naar de mensen, de nood of verdriet in hun !even hebben, zal 

stimuleren tot de prediking, die voor de toon van de prediking zo belangrijk 

zijn". Long (1989:64) waarsku dat hierdie metode ook sy nadele het, in die 

sin dat die prediker geneig kan wees om te preek oor daardie gedeeltes wat 

hy beter bekend mee is en dat die rykdom wat in 'n minder bekende teks le 

vir die gehoor verlore gaan. 

Dingemans (1991:184) verwys ook na besondere dienste of casua/ia as 'n 

metode van tekskeuse. Die prediker kies 'n teks met die oog op die 

bevestiging van lidmate, dankdienste, nuwejaarsredes, troudienste, 

roudienste, feesdae ensovoorts. 

In hierdie ontmoetingsgebeure word die wereld van die prediker/gemeente en 

die wereld van die teks betrek. Die wereld van die teks is: " ... 'n wereld wat agter 

die teks le" (Pieterse, 2001:21). Hierdie wereld wat agter die teks le noem 

Pieterse die "wordingsgestalte van die teks". 
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Om die wordingsgestalte van die teks te bekyk is 'n historiese aanpak 

noodsaaklik. Deur middel van eksegetiese metodes wat histories te werk gaan 

kan baie lig gewerp word op die betekenis van 'n teks. Verskeie hermeneutiese 

lense is nodig om die teks te belig, of nag anders gestel, verskillende eksegetiese 

metodes moet gebruik word om die rykdom van skakeringe van die 

teksbetekenis vas te stel. Deur middel van hierdie oefening word die boodskap 

van die teks beter verstaan. In die proses word die klem nie op die intensie van 

die auteur geplaas nie (vergelyk die breedvoerige bespreking wat in die vorige 

hoofstuk oor die "dood van die auteur" handel). 

Hierdie studie ondersteun die beskouing van die polivalensie van die metafoor 

(en die teks), daarom verwys die term "boodskap" nie na "'n boodskap" nie maar 

"'n betekenis" van die teks vir die eie situasie (sien hoofstuk een). Ons verstaan 

die boodskap van die teks vanuit ans eietydse situasie, anders gestel, vanuit ans 

kontekstuele perspektief verstaan ans die teks se boodskap in 6ns situasie in 

(Pieterse, 2001:22). Die teks is daarom deur die eeue heen op meer as een 

manier gelees afhangende van die situasies van die lesers (Sasson, 1988: 138). 

Die Handelinge Algemene Sinode (1988:36) wys daarop dat die prediking as die 

verkondiging van die Koninkryk van God prinsipieel en intensioneel alles met die 

"sosiale konteks" te make het. Dit is dus van belang om in die preekmaakproses 

die hoarders deurentyd in gedagte te hou. Die boodskap moet geformuleer 

word in die eietydse taal en konsepte binne die verstaanswereld van jou 

gemeentelede, dit moet oak so gekommunikeer word. Die vreemdsoortige of 

anderswereldse teks skuif in die eie situasie in. Deur middel van 'n 

konfronterende dialoog tussen die eie situasie en die vreemdsoortige teks word 

betekenis vir die hoarder gestig. 

Pieterse (1991:97-127) verwys oak na die rol van die eie ervaringswereld in die 

hermeneutiese proses wat by die hoarders plaasvind wanneer hulle na 'n preek 

luister. Die hoarders het elk 'n unieke eie wereld waarin hulle leef en dink, 'n 
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ervaringswereld wat vanaf geboorte (of selfs daarvoor) strek. Die versameling 

van en rykdom aan ervaringswerelde in die erediens verwys oak na die hoarders 

se verskillende ervaringe met die godsdiens, met predikers, met preke en oak 

met hul unieke ervarings met God. 

Ek wil dit s6 stel, die hoarder kom na die erediens "gekontamineerd" deur die eie 

ervaringswereld. Die hoarders is in die erediens elk met 'n hermeneutiese proses 

besig waarin die ervaringswereld 'n groat rol speel omdat dit die raamwerk is 

waarin hulle konsepte vorm en leef. In hierdie studie is reeds gewys op die krag 

wat metafore op ans optrede en denke het. Konsepte word deur middel van 

metafore gevorm en bepaal die optredes van die hoarders maar oak hulle 

verstaan van die werklikheid. Volgens Pieterse maak elke hoarder 'n "klein 

prekie" van dit wat gepreek word. Daarom moet die preek gerig wees op die 

ervaringswereld wat oar die algemeen gedeel word deur die mense van 'n 

spesifieke gemeenskap waarin die gemeente gelee is. Indien die preek s6 gerig 

is, sal die boodskap, aldus Pieterse (2001:22) deur die hoarders vir hul eie 

behoeftes en nood verstaan word. 

In die hermeneutiese proses verplaas die prediker homself vanaf die wereld van 

die gemeente na die wereld van die teks, dan weer van die wereld van die teks 

na die wereld van die gemeente van vandag. Die prediker se hermeneutiese 

heen en weer beweeg veroorsaak dat die twee werelde oormekaar skuif (anders 

wereldse van die teks en die eietydse wereld) en die boodskap van die teks 

deursigtig word vir die konteks van die hoarders. Vir die prediker as hermeneut 

is hierdie 'n proses van ernstige nadenke, 'n proses van gebed en 'n proses van 

meditasie. Nicol (1989:60) wys daarop dat die Skrif vra dat ans meditatief 

daarmee moet omgaan. Die evangelie van Johannes is volgens Nicol 'n produk 

van 'n meditatiewe omgang met die woorde van en aangaande Jesus. Nicol 

gaan tipies gereformeerd, "versigtig" met die term meditasie om. Hy wys daarop 

dat ans eers die teks "reg moet verstaan" en "die rasionele" nag steeds 

ingeskakel te hou ten einde 'n subjektivistiese en eiesinnige ervaring van die teks 
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te vermy. Hy noem ook dat meditasie 'n krag het wat tot verandering van 

gesindhede kan lei. "Ou bekende gedeeltes praat onverwags op 'n heeltemal 

nuwe wyse met jou. Ou filters, vooroordele en weerstande wat jy onwetend 

teen die Bybel opgerig het, val weg ... " (Nicol 1989:59). 

Dit is belangrik om daarop te wys dat slegs deur die werking van die Gees van 

God, hierdie woorde in diepte verstaan kan word (Johannes 14:25-26). God en 

mens is pneumatologies saam aan die werk in hierdie proses wat tot nuwe lewe 

lei. Die Heilige Gees is immers God se kreatiewe krag wat nuwe lewe in die 

wereld maar ook in die aanbiddingsgemeenskap voortbring (Link,1988:108). 

God spreek deur middel van die Gees vanuit die teks wat Sy Woord is tot die 

hermeneut. Die teks is die relevante spreke van God vir vandag, " ... in de Bijbel 

hebben wij te maken met Woord van God" (Trimp, 1980:14). Die hermeneut 

werk met 'n dinamiese teks. Hierdie teks het met die Gees van God te make: 

" ... die hele Skrif is deur God ge"lnspireer en het groot waarde om in die waarheid 

te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse 

te kweek" (2 Tim 3:16). Pieterse verwys na 'n "broeiproses" waar die wereld van 

die teks met sy boodskap en die wereld van die gemeente met hulle nood en 

behoeftes op mekaar betrek word in 'n dialektiek. Binne hierdie "broeiproses" is 

die Heilige Gees aan die werk. Die hermeneut soek meditatief deur middel van 

'n konfronterende dialoog tussen teks (en nie die intensie van die destydse 

auteur nie) en die eie wereld na God se verlossende, troostende en vermanende 

getuienis. 
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DIE EIETYDSE WeRELD EN DIE WeRELD VAN DIE TEKS 

Die prediker as hermeneut behoort dus in die teks na die getuienis van God te 

soek. God se dade, God se beloftes en Sy gesindheid word in die teks 

nagespeur. Die teks spreek die prediker aan nadat hy lank genoeg hermeneuties 

geworstel het met die preek wat hy Sondag wil lewer. In werklikheid neem die 

teks oor, dit belig die prediker se hele bestaan, dit troos soms, of kritiseer of 

roep op tot bekering. Wanneer die teks met mens kommunikeer en in 

werklikheid iets aan mens doen, moet jy as getuie daarvan, jou ervaring in die 

preek kommunikeer. 

Met die boodskap van die teks moet mens die blikrigting of die intensie of die 

skopus van die teks duidelik kry. Die vraag wat die prediker moet stel is wat wil 

die teks in die preek doen? Om aan te sluit by dit wat hierbo gese is, mens moet 

die vraag stel, wil die teks troos, kritiseer, bemoedig of inspireer of tot bekering 

roep? Wanneer die prediker die intensie of die blikrigting in 'n helder sin kan 

neerskryf, moet hy die preekdoel skryf. Hy moet vra wat hy wil bereik met die 

dag met die preek. Hierdie preekdoel help die prediker om doelgerig te preek en 

nie van stryk af te raak met sy preek nie, anders gestel, dit verhoed dat die 
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prediker draaie maak of deurmekaar begin te praat. "Jy vat die gemeente op 'n 

punt (dit wat 'n probleem of 'n knelpunt of situasie is) en jy neem hulle met 'n 

reguit lyn vooruit totdat jy die boodskap oorgedra het, sodat dit die doel van die 

boodskap in die teks met die hoarders bereik het" (Pieterse, 2001:23). 

Trimp(1980:20) wys daarop dat die prediker in die preekmaakproses altyd die 

gemeente voor horn moet sien sodat die woord van God lewend en konkreet na 

hulle kan kom. "Wanneer we de gemeente meer dan globaal kennen, zullen wij 

ons voortdurend afvragen: wat betekent dit Woord van God voor deze mensen? 

Het gaat om mensen van deze tijd: welvaart, ontrust, jacht, spanningen in het 

politieke leven, angst voor de toekomst, secularisatie, revolutie in de zeden, 

ongeloofstheorieen via die massa-media ... het gaat om mensen met persoonlijke 

zorgen, verdriet, gemis, verliezen, werksomstandigheden ... het gaat om mensen, 

die allen slechts kunnen leven van Gods genade ... het gaat om mensen, die de 

toekomst van Jezus Christus" (Trimp, 1980:20). 

Dit is ook 'n groat hulpmiddel om die preektema neer te skryf in die 

preekmaakproses. Die preektema se in werklikheid waaroor jy gaan preek, dit is 

die samevatting van die boodskap van die teks en pas dit op die gemeente toe. 

Nadat die preektema vasgestel is kan die prediker die preekskema opstel wat die 

basis is vir dit wat hy wil se. Pieterse noem dat hierdie stappe wat mens 

sistematies volg vanaf die eie situasie na die ontmoeting met die teks, die vasstel 

van die boodskap van die teks, die intensie van die teks, die preekdoel en die 

preekskema as die stappe wat gevolg moet word om dit wat die teks wil se so 

suiwer moontlik oor te bring na die hoarders toe. 

5.7.3 Kreatiewe skepping van die metafoor 

In hierdie studie is die metafoor beskryf as 'n middel om die beeldingsfunksie , 

van taal toe te lig. Vos (1996:33) stel dit treffend: " ... die metafoor is 'n 

vroedvrou wat die verbeelding help om lewe te skenk". Vos wys verder op die 
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metafoor wat as beeldspraak die ganse werklikheid beskryf. In die derde 

hoofstuk van hierdie studie word daar verwys na die rol wat die "retorici" gespeel 

het en die belang van metafore wat al in die "antieke tye" deur Aristoteles 

ingesien is. Daar is oak in meer detail aandag gegee aan die "wese" van die 

metafoor, die "konstituerende dele" van die metafoor het aandag gekry, so oak 

die metafoordefinisies en verskillende metafoorbeskouings, waarvan die 

beskouing van Ricoeur spesiale aandag geniet het. Sander om weer te herhaal 

van wat vroeer in hierdie werk oar die metafoor in prediking met die oog op 

transformasie gese is, wil ek die metafoor as 'n vanselfsprekende opsie vir die 

preek ter wille van goeie kommunikasie voorhou. 

In die preekmaakproses, tydens sistematiese samestelling van die preekskema, 

vind daar 'n kreatiewe proses plaas in die skepping van die metafoor. Die 

metafoor behoort vir die prediker 'n vanselfsprekende keuse en hulpmiddel te 

wees wat hy in sy preek toepas vir onder andere die volgende redes: 

• Die metafoor stel die hoarder in staat om die betekenis van 'n teks in sy eie 

situasie te "sien" en toe te pas. 

• Nuwe insig word deur middel van metaforiese uitdrukkings gesuggereer (Van 

Niekerk, 1984:515). Dit stel ans in staat om nuwe betekenisse te skep sodat 

ans teologies kan kommunikeer. 

• Die metafoor stig volgens Halcomb (1982) 'n empatiese verhouding tussen 

hoarder en prediker wat effektiewe kommunikasie moontlik maak. Hierdie 

verhouding tussen prediker en hoarder is baie belangrik. In hierdie verband 

verdien Pieterse (2001) se verwysing na die "solidariteit" vermelding en oak 

sy gedagte random eksistensiele kennis waaroor die prediker moet beskik 

(Pieterse, 2001). 
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• Deur middel van die metafoor in prediking kan die emosionele toon in 'n 

preek daal en styg (Halcomb, 1982) sander om 'n goedkoop opwekking van 

gevoelens te veroorsaak en te trap in die strik waarna Zachrich (1984:75) 

verwys " ... purely emotional appeal can be misleading and wander far from 

the truths of the Scripture". Hierdie eienskap word oak aan die drama 

toegedig. 

• Die gebruik van die metafoor veronderstel kognitiewe prosesse daarom 

skakel hoarders moeiliker af. Pieterse (1985:14) noem in hierdie verband 

dat die hoarders wat na die metafoor in 'n preek luister dinge hoar " ... asof 

ans dit vir die eerste keer hoar" (Burger et al., 1987: 18). 

• "Lewende" of "goeie metafore" (Mc Fague, 1974:631) wat deur die prediker 

in die preekmaakproses geskep word, help om die probleem random "dooie 

metafore" (Lischer, 1987:283) uit te sluit. Die probleem van laasgenoemde is 

dat hulle hul transformerende krag dalk al verloor het (Brits, 1999:54) of SOOS 

Ruiz (1995:2) dit stel, hul "transferred image" verloor het. Botha (Taylor, 

1995: 131) verwys na dooie metafore as "established" metafore teenoor 

kreatiewe of lewende metafore. Metafore wat alombekend is word as dooie 

metafore beskou, daarom dat Ricoeur (1976:52) daarop wys dat daar nie 

lewende metafore in 'n woordeboek te vinde is nie. Lewende metafore het 

dus transformerende krag. In hierdie verband is daar reeds breedvoerige 

kommentaar in hierdie studie gelewer. 

• Die metafoor verrig, hermeneutiese gesproke, wesenlik 'n verduidelikende en 

perspektiefverskaffende funksie (Beukes & Koekemoer, 1993:597). Abstrakte 

geloofskonsepte word deur middel van die metafoor konkreet oorgedra. Die 

waarde wat hierdie eienskap van die metafoor vir die preek inhou om 

transformasie te bewerkstellig, is vanselfsprekend. 
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• Amos Wilder (Lischer, 1987:283) noem dat "vroee Christenmetafore" mense 

getransformeer het deur middel van die transformering van taal. Hierdie 

metafore het jare gelede oor die vermoe beskik om vroee gelowiges te "skok" 

en te transformeer. Vergelyk in hierdie verband die treffende metafoor wat 

Tillich (Lischer, 1987:282) in sy preek gebruik het. 

• Van Niekerk (1984:514) wys op die metafoor se kreatiewe onthulling wat 'n 

verrassingselement inhou en daarom 'n deurbreking is van die gestabiliseerde 

verwagtingspatrone. 

Die prediker moet dus poog om nuwe metafore in die preekmaakproses te skep. 

Soos reeds genoem, om 'n nuwe geskikte metafoor te skep, vereis kreatiewe 

handeling van die prediker. Net soos die prediker lank moet worstel met die teks 

wat hy moet verkondig, iets wat dus nie oornag kan gebeur nie en beslis nie die 

Saterdag voordat die preek gelewer word nie, moet hy ook worstel met die 

skepping van 'n metafoor. Daar is reeds in hierdie studie daarop gewys dat 'n 

metafoor geskep word uit dit wat vir die hoarders verstaanbaar is, wat deel vorm 

van hul bestaanswereld. Die prediker moet dus vanuit die situasie van die 

hoarder kreatief te werk gaan in die skeppingsproses. Dit is immers die 

voorbeeld wat ons by Jesus Christus, die metafoorskepper by uitnemendheid, 

ontvang het. 

Metafoortaal is niks anders as aksietaal nie. Die prediker behoort nie net Bybelse 

metafore te gebruik nie, maar moet horn beslis beywer om eietydse metafore te 

skep, sodat die evangelieboodskap daardeur oorgedra kan word. "Nuwe 

metafore moet geskep word deur die kreatiewe vermoe van die prediker en die 

ou bestaande metafore moet opnuut geaktiveer word" (Brits, 1999: 149). Dit 

beklemtoon ook die rol van sogenaamde "ou" en verslete Bybelse metafore, 

anders gestel, dit beteken nie dat die Bybelse metafoor in die preek verwaarloos 

moet word nie. Ek verwys na die studies van Vermeulen (1999), Groenewald 

(1975), Liebenberg (1997) en Breytenbach (1988), om maar enkeles te noem, 
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wat die gebruik van die Bybelse metafoor (en gelykenis) vir vandag bespreek. 

Dit beklemtoon die "relevansie" van die Bybelse metafoor vir prediking. 

In hierdie opsig word ook aspekte in die proses soos die ge'lnspireerde, 

oortuigende en kragtige taalgebeurtenisse in die vorm van die metafoor bedoel. 

Taal "gebeur" deur middel van die metafoor, daarom moet die prediker die 

evangelie ook deur middel van hierdie taalvorm oordra sodat hy daarin kan slaag 

om voor 'n kontemporere gehoor die eietydse boodskap oortuigend kan 

kommunikeer. Deur middel van die metafoor kan dit wat goddelik is, 

gekommunikeer word. In die preek word tog oor God gepraat, oor Sy dade en 

Sy Gans Andersheid. 'n Mens kan slegs oor Hom praat as ons wys op die 

fundamentele verskil tussen Hom en die wereld. 

Slegs deur middel van 'n metaforiese spreekwyse kan ons daarin slaag om ook in 

prediking, deur middel van die metafoor, die verskil tussen God en mens aan die 

lig bring. Die taal wat ons gebruik om na God te verwys is nie voldoende om 

God ten volle te definieer nie, want ons poog in werklikheid om 'n vreemde 

Realiteit met vertroude woorde te beskryf (Van Niekerk, 1985:517). God is 

immers " ... wesenlik anders en meer as selfs die oortreffende trap van die 

menslike wese en menslike moontlikhede" (Heyns, 1981:59). 

Tillich (1987) het kreatief in die preekmaakproses te werk gegaan deur 'n 

metafoor te skep wat wereldontsluitend van aard was. In sy preek skep hy die 

verhaal "Born in the Grave" waarin hy die "tenor" en die "vehicle" (sien hoofstuk 

3) kombineer en so betekenis aan die metafoor verleen. In die verhaal "Born in 

the Grave" word die "vehicle" in die metafoor die toneel waar die baba in 'n graf 

gebore is en later die moeder se trane drink. Hier word 'n onvergeetlike toneel 

geskets. Die sogenaamde "tenor" of onderliggende idee wat uitgebeeld word, 

dui op die teologiese lering naamlik die "oorgawe" van Jesus wat deur sy 

begrafnis ge'lmpliseer word. Die beeld wat ge'lmpliseer word, is Jesus wat in 'n 

graf begrawe word wat terselfdertyd ook die skoot van die aarde aandui wat die 

301 



geboorte aan sy opstanding sal gee. In die preek beheer die metafoor sy 

betekenis. 

Die metafoor dikteer dit wat hy in die preek beteken. Die "tenor" hou ook 

verband met die christelike dogma, die lees van die teks en die konteks waarin 

die diens plaasvind. God spreek deur middel van die Gees vanuit die teks wat Sy 

Woord is tot die hermeneut. Die teks is die relevante spreke van God vir 

vandag, " ... in de Bijbel hebben wij te maken met Woord van God" (Trimp, 

1980:14). Die hermeneut werk met 'n dinamiese teks. Hierdie teks het met die 

Gees van God te make: " ... die hele Skrif is deur God ge'lnspireer en het groot 

waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te 

stel en 'n regte lewenswyse te kweek" (2 Tim 3:16). 

Slegs iemand wat nie met die christelike dogma bekend is nie, kan dalk die beeld 

wat Tillich geskep het, misverstaan en interpreteer as 'n uitspraak wat gemaak 

word oor Nazffsme wat op hierdie wyse die sentrale betekenis van die metafoor 

mis. Tillich se metafoor is nie 'n illustrasie nie, die illustrasie kan volgens Lischer 

verwyder word sonder om die intellektuele punt van die diens skade aan te doen 

(Brits, 199:52). Wanneer die metafoor weggeneem word, verdwyn die 

intellektuele punt daarmee saam. Die metafoor van Tillich reflekteer die kontras 

en verwantskap tussen dood en lewe, " ... the recognition of which is basic to the 

human condition, and, Tillich would add, to the apprehension of the Messiah's 

power" (Lischer, 1987:282). 

Tillich het kreatief te werk gegaan deur 'n metafoor te skep waarin hy geslaag 

het om die evangelie nuut te kommunikeer sodat die Woord van God waarlik kan 

geskied. In sy preek oor die geboorte in die Poolse graf slaag hy daarin om die 

hoarder 'n ou bekende tradisie te laat ervaar asof dit die eerste keer is. Ons 

verstaan ook in hierdie metafoor wat Ricoeur na verwys as die metafoor se 

"surplus of meaning" (Ricoeur, 1976:45) wat baie wyer strek as slegs 'n 

linguistiese teken. 
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Dit is noodsaaklik dat die prediker in die proses van metafoorskepping sy stof uit 

die hoarders se bekende eietydse wereld sal haal. Die Bybelskrywers het oak 

bekende voorbeelde uit hulle wereld geneem in die skepping van metafore (en 

gelykenisse wat oak metafore is, sien hoofstuk 3 en die studie van Liebenberg). 

Daarom het ans vandag talle voorbeelde van sogenaamde "verslete" beelde 

(Brits, 1999: 126). Ons het na al die jare nag steeds beelde soos byvoorbeeld 

"die wingerdstok", "die herder" ensovoorts. Dit dui die konteks aan waarbinne 

die gebeure afgespeel het en die bran waaruit die skrywer toe die metafoor 

geskep het sodat hy verstaanbaar kon kommunikeer omdat dit by sy hoarders se 

verwysingsrame gepas het. 

Die prediker wat kreatief te werk gaan om 'n metafoor te skep, moet kennis dra 

van die eietydse situasie. Kennis van die eietydse situasie en die 

verwysingsrame van die hoarders is 'n voorvereiste vir die skepping van 'n 

metafoor wat effektief moet kommunikeer. Nag anders gestel, die prediker moet 

bekend wees met die objekte, beelde, temas en gebeure van die dag waarmee 

sy hoarders gekonfronteer word. 

Die hoarders se kultuurkonteks vorm die raamwerk waarbinne die metafoor 

geskep word en die kommunikasie met die hoarders plaasvind. Buite die konteks 

van die hoarders beteken die metafoor nie veel nie. Die metafoor wat die 

prediker geskep het kommunikeer immers in die hoarders se eietydse kenbare 

konteks, daarom vind identifikasie makliker plaas en is die beeld wat deur die 

prediker gebruik word verstaanbaar vir die hoarders. Laasgenoemde beklemtoon 

wat vroeer gese is oar die eksistensiele kennis waaroor die prediker moet beskik. 

Deur middel van die nuwe metafoor slaag die prediker om vanaf die alledaagse, 

kenbare die hoarder deur 'n onverwagse wending na die buitengewone te lei. 

Wanneer die prediker nuwe metafore skep, moet hy in gedagte hou dat wanneer 

hy beelde gebruik wat nie in die Bybel voorkom nie, hy seker moet maak dat dit 

in ooreenstemming is met wat die Bybel ans byvoorbeeld oar God leer. Die 
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geloofgsgemeenskap se beskouing oor 'n saak moet in ag geneem word voordat 

'n beeld gebruik word. Om byvoorbeeld na God as 'n "Loerbroer" te verwys (na 

aanleiding van die "Big Brother" projek waarna duisendes op TV kyk), sou nie 'n 

goeie keuse in die konteks van die huidige geloofsgemeenskap wees nie. Al is 

almal bekend met die beeld, "pas" dit net nie om na God as 'n "Big Brother" te 

verwys nie. Die sterkste assosiasies wat gemaak word is die van 'n organisasie 

wat iemand dophou met die doel om daardie persoon uit te lewer. 

In hierdie verband verwys ek na die "internasionale" gebruik van die konsep "Big 

Brother". Na die ou Sowjet Rusland of selfs Amerika sou mens kon verwys as 

"Big Brother", 'n magtige organisasie wat altyd op loer is na meer inligting vir eie 

gewin. Hierdie konsep en verwysing is geneem en aan die televisie program 

gekoppel. Vir die duisende Suid-Afrikaners wat bekend is met die "Big Brother" 

uitsendings sal die sterkste assosiasie wees die van 'n "afloerder", daarom dat 

daar na "Big Brother" verwys word as "loerbroer". 'n Ander negatiewe assosiasie 

met die program is dat die "inwoners" van die huis nie altyd soos belydende 

christene optree nie, die beeldmateriaal is ook nie vir alle kykers aan te beveel 

nie. Kykers kan dalk aan seks, sterk taalgebruik en naakte tonele blootgestel 

word. Baie ouers laat daarom nie toe dat hulle kinders na die program kyk nie. 

Wanneer die prediker kreatief 'n nuwe metafoor skep wat nie in die Bybel 

voorkom nie moet dit ook 'n duidelike beeld wees en nie een wees wat eers 

verduidelik moet word nie. Om na christene as "Cremora christene" te verwys is 

'n goeie voorbeeld van 'n nuwe metafoor. Die advertensie is redelik goed 

bekend en die meeste hoarders weet dat die advertensie handel oor iemand wat 

op 'n verkeerde plek na die poeier gesoek het, " ... its not inside, its on top". 

Christene moet dus nie net bely dat hulle christene is nie (on top) terwyl daar 

geen teken van hul christenskap in hul harte te vinde is nie (inside). 

Die onus rus op die prediker om die metafoor as taalmeganisme te verstaan 

sodat dit met vrug in prediking gebruik kan word. Hierdie gebeure geskied in die 
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hede waar die prediker " ... voortdurende nuut-verantwoording" van die Christelike 

geloof van die tyd moet doen (Pieterse, 1979:66). Deur middel van die 

nuutgeskepte metafoor kan die prediker weer dit wat eeue gelede verkondig was 

"opnuut" vir vandag se mens in nood verstaanbaar kommunikeer. Ons kan dan 

ans spreke oar God voortdurend herinterpreteer sodat dit kan lei tot 'n nuwe 

siening van God (Du Tait, 1984:6). 

5.7.4 Na die hoorders 

Die prediker is die gesant, die gestuurde van die Koning van die kerk, daarom is 

prediking 'n daad van God. Die prediker is "die herout". Hierdie metafoor is 'n 

Bybelse beeld wat gevind word in verskeie Griekse terme wat in die Nuwe 

Testament gebruik word om prediking te beskryf (Long, 1989b:24). Soos in 

hierdie studie reeds beklemtoon is, die preek is by die "hoarders gebore", anders 

is dit nie 'n draer van die Lewende Woord nie (Sasson, 1994:49). Die gemeente 

is daarom byeen om die Woord van God in hul situasie te hoar. Met die 

pretensie dat die preek die verkondiging van die Woord van God is en met die 

verwagtinge wat die gemeente daarvan koester, mag die prediker nie daarmee 

ligtelik omgaan nie. As herout het die prediker 'n verantwoordelik " ... to get the 

message straight and to speak it plainly" (Long, 1989b:25-26). 

Die preek beweeg vanuit die situasie na die Woord van God, waar die prediker 

en die gelowige bakhand voor Hom te staan kom, sodat gehoor kan word wat 

God gaan se. Dit sluit aan by Lemmer (1990:175) se beskouing, dat die hoarder 

in sy milieu ingebed is, deel vorm van 'n bepaalde vlak van die samelewing en 

behoort tot primere en sekondere groepe wat sy norme en waardes be"lnvloed. 

Na die voorbereiding van die preek moet dit tuisgebring word. Die ideaal vir 

enige prediker is sekerlik om meesters van die "vrye prediking" te wees. Die 

wyse waarop die preek gelewer word kan die ontvangs daarvan be'invloed. 'n 

Preek wat byvoorbeeld gelees word is 'n monoloog en dit laat die dialoog verval. 

Deur middel van sogenaamde "vrye prediking" kan hierdie probleem vermy 
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word. Janson (1984:22-23) wys op die volgende belangrike punte rakende vrye 

prediking: 

• Die predikers in die Bybelsetye het hul preke vry voorgedra 

• Dit stig persoonlike kontak en direkte aanspraak 

• Vrye prediking verseker betrokkenheid wat terugkoppeling moontlik maak 

• Daar is 'n grater kans dat mense sal verander word deur middel van vrye 

prediking omdat hulle in hul emosie en persoonlikheid "geraak" word. 

Vanaf die skema word die preek neergeskryf en gememoriseer sodat die 

prediking vrylik kan geskied (Dijk,1955: 189). Mens kan ook ter wille van 

gemoedsrus vanaf die skema preek. Maar dit beteken nie dat die preek afgelees 

moet word nie, die prediker moet eerder die preek " ... zo vaak deurleest, todat ze 

zijn eigendom is, dat hij er midden in zit, en dan die preek memoriseert, dat is 

uit zijn geheugen, uit zijn bezit aan de gemeente voordraagt, waarbij de 

geschreven preek zeker als hulpmiddel mag dienen" (Dijk, 1955: 189). 

Ten opsigte van die teoretiese gaan dit in die prediking om die gerigtheid op die 

gemeente in haar spesifieke situasie. Hierdie situasie van die gemeente het ook 

met die samelewing te make waarin die gemeente leef en werk. Die gerigtheid 

op die situasie van die gemeente bring mee dat die samelewingsituasie 

aangespreek word. Die prediking roep die gemeente op om nou reeds tekens op 

te rig van die Koninkryk wat in Christus besig is om deur te breek in hierdie 

wereld. 

Die prediking is eskatologiese prediking wat na die voleinding van alle dinge 

voortstu, ook van die sosio-politieke, wat onder een Hoof, Christus Jesus verenig 

sal word: "Aan Hom het God a lies onderwerp, Hom aangestel as hoof van die 
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kerk" (Efesiers 1:22). Prediking breek die belofte van die teks vir die hede oop 

en bring oak so die dimensie van hoop. Ons moet daarom deur middel van 

prediking God se belofte bring vir die hede wat vanaf die teks na ans eietydse 

situasie oorspring. "Inderdaad word die belofte wat aandring op vervulling 'n 

uiters belangrike hermeneutiese sleutel vir alle prediking omdat dit die 

performatiewe aard daarvan beklemtoon" (Handelinge Algemene Sinode, 

1988:36). 

Prediking is daarom kommunikasie wat wil transformeer. Dit werk in op geweld, 

verarming en magspolitiek. Deur middel van die metafoor in prediking word 

daar op 'n indirekte wyse 'n appel gemaak op mense se harte. Deur middel van 

prediking kan daar 'n appel op hoarders gemaak word om te breek met 

stereotipes wat hulle oar mense van ander kulture koester, om te breek met 'n 

praktyk waarin mense van ander kulture ge·lsoleer word, om aktief as lede van 

Christus se Liggaam die nood van ander te verlig, oak die nood van hulle wat 

buite die grense van die gemeente le. In hierdie verband kan verwys word na 

die voorbeeld wat Jesus in die evangelie van Lukas gestel het, Sy bemoeienis 

met die geYsoleerdes (die tollenaars) en sy afbreek van mensgemaakte tradisies 

en onregverdige sosiale konvensies. 

Die hoarders word dus opgeroep tot introspeksie, om veranderend in te werk op 

die gevestigde waardes, lewenstyl en gedagtes van die tyd. Die preek moet die 

gemeente geestelik versterk, profeties moed gee, verlossing verkondig, op roep 

om te bly glo en te vertrou in God. In die prediking moet 'n hermeneutiek van 

suspisie in werklikheid oorgaan in 'n hermeneutiek van vertroue, nag anders 

gestel, in 'n hoopgewende en verantwoordelike vertroue (Handelinge Algemene 

Sinode, 1988:36). Christus moet as Regter verkondig word. As Regverdige 

Regter is sy oordeel oar al die onreg op sosio-politieke terrein. 

Koninkryksprediking is sensitiewe prediking want dit spreek mense aan wat voor 

jou sit, dit raak aan diepgewortelde tradisies en ge·lnternaliseerde waardes (sien 

die preekvoorbeeld in die bylaag wat oar die gedeelte van Saggeus handel). 
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Prediking moet hoarders oor die grense van partypolitiek oproep tot 

gehoorsaamheid aan Christus, aan 'n "opsie vir die armes", n6g meer inklusief 

gestel, aan 'n "opsie vir die noodlydendes". Die barmhartige God is ook die 

regverdige God wat reg laat geskied. Prediking in die konteks van die 

noodlydende is profeties van aard en soos hierbo genoem, dit is ook 

koninkrykgerig. Koninkryksprediking saai saad wat ontstel, troos, omwoel en 'n 

nuwe era inlei. Ongelukkig is dit "riskante" prediking omdat die prediker so 

maklik in "onguns" kan kom omdat hy op baie lidmate se tone kan trap. 

Indien die prediker nie die waagmoed het om in hierdie tyd transformerend te 

preek nie, bou hy lustig voort aan die irrelevansie (sien hoofstuk een) van die 

kerk in 'n nuwe eeu. Die gelowige word dan nie geaktiveer om 'n verskil in 

ellende te maak nie, om draers van die Woord en voetewassers te word nie. 

Sasson (1994:107) wys daarop dat die rede waarom prediking vir jare bly 

vassteek het by die bekende waardes en norme van die lidmate, toegeskryf kan 

word aan die vrees by predikers om kontroversiele of aktuele sake in 

byvoorbeeld politieke en sosiale omstandighede aan te spreek. Baie predikers 

verwaarloos daarom die oproep van die Algemene Sinode om oor versoening, 

armoede en morele herstel te preek. Om oor versoening byvoorbeeld te preek 

aan hoarders wat aan die ontvangkant van regstellende aksies staan, of wat 

deur geweld geteister word, is nie 'n maklike taak nie. 

Die gemeente is 'n profetiese gemeenskap wat geroep is om die gehoorde 

Woord in nuwe eietydse denkraamwerk te giet en daardeur geaktiveer word om 

handelend en interpreterend die koms van die Ryk in sy gemeenskap te dien. 

Daarom le die klem eerder op die roeping van die gelowige in die sosiale 

(stukkende) wereld. 'n Nuwe spiritualiteit moet gekweek word. Die Handelinge 

Algemene Sinode (1988:38) verwys na "'n volledige metanoicl', wat beteken 

verandering van harte, van denke, van optrede. Dit dui dus op 'n sekere aspek 

van die konsep waarmee hierdie studie werk, naamlik transformasie. 
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Prediking skep 'n nuwe paradigma waarbinne nuwe gesindhede en optredes 

gebore word. Die nuwe dimensie waarin die kerk en die handelende gelowiges 

hul bevind word gekenmerk deur sorg vir die arme, sorg vir die noodlydende, die 

hulpelose, die skep van 'n versoenende en vergewende gemeenskap binne 'n 

pluralistiese samelewing. Prediking in hierdie konteks roep gelowiges op om deel 

te neem aan aksies oar kerk grense heen. Die ekumenisiteit is 'n diepgaande 

voorwaarde vir die kerk om saam met ander gelowiges aan een Here diensbaar 

te wees, Sy hande en voete in gehoorsaamheid te wees. Maar dit beteken oak, 

soos vroeer in hierdie studie bespreek is, dat die kerk in sal skakel by die 

inisiatiewe van die kerk van die armes en by projekte van "sekulere" 

organisasies. Hierdie beweging van die Liggaam van Christus vind plaas in 'n 

kerk waar transformasie plaasgevind het en waarin die waarheid van die 

evangelie (Johannes 17) verkondig is. Prediking kan nie anders as om die 

verlossende evangelie van Jesus Christus te preek nie, anders kan prediking "op 

die breuklyn van die geskiedenis irrelevant, sander gesag en oneffektief. .. word -

en ~6 sy wereld en sy Heer in die steek laat" (Handelinge Algemene Sinode, 

1988:33). 

5.8 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN 'N VOORGESTELDE 

MODEL VIR METAFORIESE PREDIKING IN DIE KONTEKS VAN DIE 

NOODL YDENDE 

Die diagrammatiese voorstelling reflekteer die beskouings wat in 5.7.4 genoem 

is. Ter wille van duidelikheid word die elmente van die model oorsigtelik genoem 

en nie weer bespreek nie omdat dit alreeds meer volledig in hoofstuk vyf, in 

hoofstuk vier of elders in die studie gedoen is. Die volgende uiteensetting van 

die model moet dus saam met die diagrammatiese voorstelling aan die einde van 

die hoofstuk gelees word: 
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5.8.1 Vanaf die eie situasie 

• Analitiese oefening : situasie analise word gedoen (sosiale, politieke, 

ekonomiese tendense nasionaal en internasionaal) 

• Sosiale profiel van die hoarders word opgestel na aanleiding van die 

eksistensiele kennis waaroor die prediker beskik en die prediker se 

betrokkenheid by die sekondere vlak van pastoraat (pastorale sorg). 

• Inligting oor gebeure in eie omgewing, nasionaal en internasionaal. 

• "Gedeelde ervaringswereld" van die gemeente/hoorders word bepaal. 

5.8.2 Ontmoeting tussen wereld van die teks en die eie wereld 

• Prediker soekend vanuit die eie situasie, "bedelend" voor die Skrif op soek na 

God se getuienis 

• Meditatiewe handeling : God en mens in voer 'n pneumatologiese dialoog 

• Wereld van teks en van noodlydendes word op mekaar getrek in dialektiek 

• Bepaal of teks wil troos, kritiseer, bemoedig, inspireer of tot bekering roep? 

• Besluit op teks keuse(s) met in agneming van die situasie : hoe pas dit aan 

by die kerklike jaar, /ectionarium, /ectio continua, casualia of die vrye 

tekskeuse? 

• Hermeneutiese worsteling : Situasie en teks in konfronterende dialoog 

• Ervaringswereld van die hoarder word in ag geneem. 

• Tegniese aspekte : Beweeg vanaf eie situasie na die ontmoeting met teks, 

intensie van teks, preekdoel en preekskema, inleiding en slot. 

5.8.3 Kreatiewe metafoorskepping 

• Kreatiewe proses 

• Prediker moet sy kennis oor die metafoor as taalmeganisme op die proef stel 

• Metafoor dikteer wat prediker in preek wil bereik 

• Haal stof uit eietydse wereld 
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• Gebruik objekte, beelde, temas en gebeure wat bekend is aan hoarders 

• Hoarders se kultuurkonteks vorm raamwerk waarbinne metafoor geskep word 

• Beelde wat gebruik word om metafore te vorm moet aanvaarbaar vir die 

geloofsgemeenskap wees 

5.8.4 Na die hoorders 

• Preek "wat by die hoarders gebore is" word deur die herout verkondig 

• Wat se die Lewende Woord vir die noodlydendes? 

• Christosentriese prediking : Verlossing, vrede, liefdevolle diens in konteks van 

noodlydende 

• Vrye voordrag gerig op die hoarders (noodlydendes) se situasie 

• Koninkryksprediking : ontstel, troos, omwoel en 'n nuwe era word ingelei, 

word diensknegte soos Christus 

• Profetiese prediking : vermaan, bemoediging en verlossing/uitkoms. 

• Volledige metanoia : verandering van harte, denke en optrede -

transformasie. 

5.8.5 Terug na die eie situasie 

• Appel op die harte van hoarders 

• Diakonale opdrag : oproep om voetewassers vir die noodlydendes te word 

• Sigbare dienswerk (projekte, aksies) 

• Behoeftebepaling en betrokkenheid (inskakeling by inisiatiewe van kerk van 

die armes, inskakeling by "sekulere" projekte, ekumeniese samewerking) 

• Eie inisiatiewe vir die nood van gelowiges ("na binne") 

• Handelinge gerig op wortelmetafore van die geloofsgemeenskap 

• Pastorale sorg, barmhartigheidsdiens ens. 
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VOORGESTELDE MODEL VIR METAFORIESE PREDIKING IN 'N KONTEKS 

VAN DIE NOODLYDENDE 

• .Dienswerk 
• Betrokkenheid.bY 
. ·.~s'ekUlere organisa 

• Ekumeniese betrok 
:· 0,ra1~~9f. . 
leWa$S~f~rY.~ 

• Christosentries 
• Koriinkrykspredikiqg 
• Profe~iese predikidg 
• Me.tafore. 

. • T~k.~~e.vse .. 
•·Medifati,ewe handeling 
• ~011frQ'nterende di~lo0,g 

5.9 SAMEVAlTENDE GEVOLGTREKKINGS 

_ ./ 

)n ~het Marais (~O) verwys na die negentiende eeu as 'n eeu van 

hoop en Christelike liefde. Maluleke vra dat die kerk in die nuwe millennium 

(Pieterse, 2000: 1) haar profetiese stem in prediking moet gebruik om die 

Christelike gemeenskap uit te daag om betrokke te raak by die " .. . struggle for a 

total liberation which includes the economic, social, political and cultural levels of 

life". Marais (1913:319) voel ook dat die kerk in die negentiende eeu "ook op 

maatschappelijk en zedelijk gebied" 'n bydrae moet lewer " ... tegen het 

maastchappelijk kwaad wordt met macht gestreden; tegen onzedelijkheid, en 
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onreinheid en onmatigheid ... " Die (NG) Kerk het in hierdie verband aan die 

begin van die nuwe millennium haar ten doel gestel om lidmate te aktiveer om 

aandag aan die drie probleemareas in die land te gee naamlik armoede, behoefte 

aan versoening en die herstel van morele waardes (VAM, 2001a., VAM, 2001b). 

Die kerk kan in hierdie konteks nie anders as om deur middel van prediking en 

volgens die koninkrykswaardes van God die ongeregtigheid aan te spreek nie en 

daadwerklik by die sosiale probleme betrokke te raak nie. Sy sal dit nie meer 

kan bekostig om ekumenies koud en afsydig teenoor hierdie realiteite te staan 

nie. Sy mag ook nie voortgaan om versigtige uitlatings oor gemarginaliseerde 

groepe te maak nie. Die kerk moet opgaan in liefdesdiens as uitdrukking van 

koninkrykslewe en gemeenskap met God en die mens in nood as 'n bewys van 

die vernuwing van die koninkryk. Deur middel van prediking moet 'n woord van 

troos en verlossing profeties aan mense in nood gebring word. Onder veral 

swartmense word die sogenaamde super-armes aangetref, gaan mense gebuk 

onder ekonomiese nood en ongeregtigheid vanwee die erflating van apartheid. 

Die kerk het self die ideologie van apartheid gelegitimeer toe 'n 

apartheidsteologie en verstaansmetafore deur haar uitgewerk en verkondig is. 

Vandag gaan swart en wit gebuk onder die gevolge van hierdie historiese kettery 

waaraan kerk en regering hul skuldig gemaak het. 

Die kerk moet haar in hierdie oorgangsperiode strategies herposisioneer om haar 

relevansie in die samelewing te verseker. Sy moet weer, getrou aan haar 

roeping, diakonale kerk word. Sy moet dus kreatief oor haar diensrol besin en 

aktief voetewasser word. In hierdie proses moet die hoarders se denke s6 

verander word dat hulle daarin nie soos kinders moet wees nie, " ... wees 

onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse" (1 Korintiers 

14:20). Hierdie studie wys duidelik daarop dat mense dink en handel volgens die 

raamwerk van hul verstaanmetafore. 
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Metafore bepaal ons konsepte oor die werklikheid. Die werklikheid soos wat ons 

dit beskou is die metafore wat mettertyd gesag gekry het en hulself as 

werklikheid gevestig het. Die verstaan van die werklikheid kan dus verander 

word deur die metafore te verander. Laasgenoemde sal beteken dat mens ook 

die werklikheid self sal verander omdat jy dit nou "anders" verstaan. Hierdie wys 

op die krag van die metafoor wat die prediker met vrug in die preek kan gebruik 

om mense se beskouings oor die werklikheid te verander. Transformasie kan 

dus bewerkstellig word deur die aanwending van die metafoor in prediking wat 

die hoarder se verstaan van dit wat vir horn werklik is en dus hoe hy optree en 

leef, te verander. Die hoarder wat deur middel van die krag van die metafoor 

die werklikheid anders verstaan sal die werklikheid ook self ook verander juis 

omdat dit anders verstaan word. Die werklikheid wat na ons as 'n metafoor 

gekom het was dus metafories van aard gewees. 

Jesus as die metafoormeester by uitnemendheid het Sy denktegnieke 

uitmuntend aangewend om situasies, konflikte en probleme te herskep in unieke 

oplossings en moontlikhede (Neethling et al., 2001:47). Met volmaakte 

kreatiwiteit het Jesus deur ender andere metafore sy uitdagings oorweeg. Die 

metafore van Jesus toon 'n besonder dinamiese en kreatiewe krag wat inherent 

nuwe dimensies van denke en taalgebruik beteken het. Die krag van die 

metafoor le in die rykheid van assosiasies wat geskep word en wat tot vernuwing 

(transformasie) lei. Die hoarder word persoonlik en direk aangespreek vanwee 

die emotiewe appel wat die metafoor maak. 

Die metafoor is beeldskeppend wat 'n gevoel van opgewondenheid bewerk. 

Daardeur word twee verskillende werelde verbind en en word nuwe betekenis 

geskep wat lei tot insig en nuwe dimensies. Abstrakte konsepte word konkreet 

in die Skrif deur middel van verskillende metafore gekommunikeer. Jesus 

gebruik die metafoor om een saak in terme van 'n ander te beskryf, om insig te 

bring in komplekse sake maar ook om mense te aktiveer. Hy slaag daarin om 

verby tyd en die onmiddelike met Sy metafore te tref. Hy skep die metafoor uit 
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die alledaagse lewe van die antieke mens om die mens in nood aan te spreek. 

Hy is die lig van die wereld wat die duisternis van die mens verdryf (Johannes 

8: 12). Deur middel van die metafoor het Hy horn aan ans geopenbaar, Homself 

kenbaar gemaak. 

In hierdie studie word alle verstaan as metafories beskou. Oak die ideologie wat 

kollektief as die waarheid gekonstrueer word is op metafore geskoei. In 

hoofstuk twee is daar gewys op die apartheidsteologie wat ontwikkel het in 'n 

apartheidsideologie. Aan hierdie proses het prominente figure soos onder 

andere Du Tait (1944: 1) meegewerk deur die metafoor "God is Skeiding-maker" 

te gebruik. Op hierdie wyse het hy die Skrif (skeppingsverhaal) gebruik om sy 

steun vir apartheid te motiveer. Die keuse van 'n metafoor is volgens Kenneth 

Burke (McFague, 1982:56) 'n hermeneutiese daad omdat 'n metafoor by definisie 

'n instrument is om een saak in terme van 'n ander te sien. 

Die Afrikaner het dus een saak op 'n gegewe tyd van die geskiedenis as 'n 

perspektief gebruik om 'n ander te sien. Om hierdie rede is daar oak nie ruimte 

vir die beskouing dat iemand 'n "objektiewe" beskouing van 'n saak kan he nie. 

Ons leef as interpreteerders juis met ans basiese verstaansmetafore wat dus ans 

verstaan orden in ans wereld. Ons gaan oak as interpreteerders met dieselfde 

verstaansmetafore na die teks. Ons word dus deur hierdie metafore 

gekontamineer en kan daarom moeilik "objektief" waarneem en interpreteer. 

Hermeneutiek is dus metaforiese gebeure omdat verstaan deur middel van 

metafore geskied. Die krag van die metafoor om mense se denke en handelinge 

te bepaal is duidelik. In hierdie verband het TeSelle (1975:176) die opmerking 

gemaak dat Paulus en Augustinus hul lewens in terme van metafore van hulle 

teologie verstaan het en hulle teologie as metafore van hulle lewens. 

In hoofstuk drie is daarop gewys dat die verstaan en taal in wese metafories is 

en dus aansluit by die konsep van TeSelle van die metafoor as "open-ended". 

Hierdie eienskap sluit aan by die postmodernistiese beskouing dat die individu 
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self bepaal wat vir horn of haar werklik is. Die individu het sy eie interpretatiewe 

konteks, daarom kan geen interpretasie finaal wees nie. In hierdie verband is 

ook reeds gewys op die interpretasies wat Groenewald aan sekere gelykenisse 

toeken en sodoende die metaforisiteit van die gelykenis of die polisemiese 

karakter daarvan misken. Interpretasie kan nooit finaal wees nie omdat die leser 

of die hoarder verstaan vanuit sy eie konteks en verstaansmetafore. 'n Teks het 

dus slegs betekenis in verhouding tot sy hoarder. 

Die prediker wat metafoorskepper is, moet die krag van die metafoor nie 

onderskat nie. Ter wille van die "relevant-wees" van die kerk (sien hoofstuk 

een) in die nuwe millenium kan die prediker nie anders as om die metafoor te 

gebruik om hoarders se denke so te transformeer dat hulle voetewassers vir 

noodlydendes moet word nie. Deur middel van die aanwending van metafore in 

die preek kan hoarders nuwe konsepte vorm wat diep ge"internaliseerde waardes 

aanspreek wat dalk negatief kan inwerk op inisiatiewe om sosiale transformasie 

te bewerkstellig. 

Op hierdie wyse kan die prediker daarin slaag om metafore te skep waarmee die 

hoarder kan werk in sy of haar verstaansproses. Met die metafore waarmee ons 

verstaan, kan ons die sosiale werklikheid rekonstrueer. In hierdie verband noem 

Vos dat metafore realiteitskeppend van aard is. In hierdie studie is ook gewys 

op die belangrikheid om soveel moontlike metafore ter wille van verstaan te 

gebruik. Die prediker as metafoorskepper moet horn kreatief beywer om nuwe 

metafore in prediking te skep sodat hulle trefkrag maksimaal aangewend kan 

word om transformasie by die hoarders te laat plaasvind. Uit die 

apartheidsgeskiedenis kan ons ook die gevaar van metafore aflei. Hierbo is 

gewys op die metafoor "God is die Skeidingsmaker" wat met die opkoms van 

Afrikaner nasionalisme as verstaansmetafoor gebruik is om teologies 'n ideologie 

te legitimeer. Die skeidingsmetafoor as 'n sosiale konstruk van die Afrikaner het 

soveel krag ontvang en as model gevestig geraak dat dit die raamwerk gevorm 
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het vir die verstaan van onder andere die (Afrikaner)- politiek en die 

(Reformatoriese) teologie wat rampspoedige gevolge vir Suid-Afrika ingehou het. 

Die metafoor kan in prediking aangewend word om dit wat vir die hoarders 

werklikheid is, te herkonstrueer op 'n "open-ended" manier. Dit dui op die 

metafoor se strukturele en emosionele krag. Deur middel van die metafoor kry 

die hoarder die geleentheid om anders na die wereld te kyk. Transformasie van 

denke en gesindhede moet oak lei tot handeling waarin die christen as 

voetewasser God se kom na die mens in nood dien. 

Stephen Bevans (1993:213) beskryf Jesus se missie as gewortel in Sy identiteit 

met die Goddelike Woord. God was immers so lief vir hierdie wereld dat Hy die 

Goddelike Woord gestuur het om liefde te kom demonstreer op aarde en om 

mense uit te nooi om deel te he en deel te neem aan daardie liefde. Die 

kommunikering van God se liefde was die kern van die missie van Jesus toe Hy 

op aarde was. Sy oogmerk was dat mense God se moederlike liefde moet ervaar 

deur dit oak onderling aan mekaar te demonstreer. 

Bevans (1993:213) verwys na die gelykenisse wat Jesus vertel het. In hierdie 

gelykenisse word daar verwys na die oikonomos (Grieks), in Hebreeus die ben 

baith. Dit is 'n persoon wat iets namens die eienaar bestuur. Hierdie 

"hofmeester","bestuurder" of soos Stott (1961:32) dit stel 'n 

"huishoudster/meester", "kelner" of "tafelbediende", het baie mag en oak 

prestige in die Joodse kultuur gehad. Stott (1961) gebruik die bogenoemde 

metafore om na die prediker te verwys. Ek wil dit van toepassing maak op die 

prediker maar oak op die kerk as die gemeenskap van gelowiges. Die 

"bestuurder" van die Joodse kultuur in Stott se verhaal het baie mag gehad. Dit 

was duidelik dat hierdie mag nooit aan die bestuurder behoort het nie maar dat 

dit 'n gedeligeerde mag was. 
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Getrouheid aan die wil van die eienaar was die vereiste vir 'n goeie 

bestuurder/hofmeester. "Faithfulness, and as we know from the parable of the 

talents, creative faithfulness, was the mark of a good steward. It made sense, 

therefore, that in at least one of Jesus' parables, the word for steward -

oikonomos - is interchanged with the word for servant or slave - doulos. And it 

is this word ... that appears ... to describe the Divine Word become flesh ... " 

(Bevans, 1993: 107). 

Dit vergelyk met Filippense 2:7, " ... maar Hy het Homself verneder deur die 

gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word." Hy het Homself 

in werklikheid ontledig deur 'n slaaf te word. Ons kan dus se dat die missie van 

Jesus was om 'n oikonomoste wees. Hy was dit by uitnemendheid. Hy was God 

se liefde, 'n dienaar, "'n slaaf" van die Koninkryk van God. Dit was Sy getroue 

vervulling van sy taak en sy vasberadenheid sender om aan sy eie persoonlike 

belang te dink, wat gemaak het dat sy eie mense Hom verwerp het en dat hy 

ook gedood is. Hierdie missie het God se liefde gekommunikeer (Romeine 5:8). 

God se liefde is grater as die dood. As bewys dat God almagtig is, word die Kerk 

gebore as die getuienis van God se liefde wat in Jesus die magte van die bose en 

die dood vir altyd gebreek het. 

Die kerk deel en gaan voort met die missie van Jesus. Jesus se lewe word geken 

as gerig op die liefde van God. Daarom dat Bevans die metafoor vir die kerk 

gebruik as "the steward of the mysteries of God" (Bevans, 1993:215). As die 

liggaam van Christus identifiseer die kerk met Hom. Daarom mag die kerk nie 

!anger meer net "na-binne" gekeerd wees nie, maar moet sy leef vir die 

Koninkryk van God. Ek sluit by Bevans (1993:215) aan, " ... it (the church) must 

preach, witness to and serve that reign with its whole heart." Slegs dan sal die 

kerk getrou wees aan haar Eienaar. 

Bogenoemde metafore oor die kerk sou kan beteken dat die kerk beskou kan 

word as die gemeenskap van die Goddelike Woord wat nie geroep is om haarself 
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te dien nie, haar diakonale taak strek oor grense heen. As ware dienskneg, 

hofmeester of tydelike bestuurder moet sy getrou bly aan haar rol deur te werk 

vir die koninkryk van God, dit omsluit haar profetiese taak. Laasgenoemde dui 

ook op verlossing, genesing en die betoning van liefde. Ons word geroep as lede 

van Liggaam van Christus om solidariteit met die noodlydendes te he. As 

gelowiges dien ons deur Sy kom na die mens in nood te wees. Ons verbind ons 

soos Jesus tot naasteliefde en wend ons tot die gemarginaliseerdes van hierdie 

wereld en beveg einge vorm van sosiale onreg. Ons doen dit net soos Christus 

dit gedoen het, met die wete dat ons ook dalk die risiko loop om gehaat te word, 

of om deur ons eie mense ge"lsoleer te word, maar ons doen dit omdat ons as 

hofdienaars getrou is aan die liefde en die saak van die Koninkryk. 

Hierdie studie wys op die transformasiekrag van metafore in prediking binne 'n 

konteks van die noodlydendes om ons. Die prediker is die herout wat die goeie 

nuus moet proklameer, die getuie wat van Jesus moet getuig, die Vader wat vir 

sy kinders en die noodlydendes plaasvervangend moet omgee, die dienskneg 

wat God se boodskap en die mense aan wie dit gerig is, moet dien. Hy is ook 

die hofdienaar of "kelner" (Stott, 1961:32) wat deur God gelegitimeer is om 

getrou te dien. Verkuyl (1975: 187-189) wys daarop dat Missio Dei gerig is op 

die openbaring van die Koninkryk en die herstel van die bevrydende heerskappy 

van God. 

Die Bybel getuig van hierdie Koninkryk as die proklamasie en die realisering van 

'n totale verlossing wat elke vorm van menslike nood dek, en wat elke vorm van 

boosheid of lyding wat op die mensdom inwerk, vernietig. Die Koninkryk van 

God wys op vrede tussen God en mens, mens en mens en dus ook in 

samelewingsverband. Om dit te bewerkstellig moet die kerk in 'n dienende 

solidariteit met haar omgewing verkeer om "die sake te onderskei waarop hy 

horn in 'n bepaalde tydvak moet toespits" (Bosch, 1979:227-229). Diakonia en 

kerugma staan daarom naas mekaar omdat die Koninkryksboodskap deur 
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dienswerk gedra word terwys die boodskap prakties deur die diens uitgedra word 

(Bosch, 1986: 20-22). 

Ek wil hierdie studie met die volgende gebed van Bausch (1995:141) afsluit. Dis 

'n gebed wat ryk is aan metafore en wat ek wil opdra aan die heroute wat as 

metafoorskeppers Sondag vir Sondag die evangelie nuut en vars moet bring aan 

die lede van Sy liggaam wat hanger en dors voor Hom kom bakhand staan en 

wat uitgestuur word om te gaan doen: 

"Oh Lord, give Thy servant this mornin' the eyes of the eagle 

and the wisdom of the owl; connect his soul with the gospel telephone 

in the central skies: "luminate his brow with sun of Heaven; 

possess his mind with love for the people; 

turpentine his imagination, grease his lips with possum oil, 

loosen his tongue woth the sledge hammer of Thy power; 

'/ectrify his brain with the lightnin' of the word,· 

put 'petual motion on this arms; 

fill him plum full of the dynamite of Thy glory; 

'noint him all over with the kerosene of Thy salvation, 

and set him on fire. 

Amen" 
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BYLAAG: PREEKVOORBEELD MET LITURGIE 

Hierdie voorbeeld poog om die metafoor in prediking te illustreer met die doel 

om versoening te bewerk tussen kultuurgroepe. Dit vind ook aansluiting by die 

VAM Kommissie se oproep aan NG predikante om oor die temas versoening, 

armoede en morele herstel te preek as bydrae tot die projek "Seisoen van Hoop" 

(VAM, 2001a:2 & VAM, 2001b: 4-33). Hierdie preek laat die klem op versoening 

val. 

TEMA: CHRISTUS SE BIFOKALE LENSE 

"Deur die evangelie kyk ons deur die bifokale bril van Christus om 

mekaar te kan raaksien" 

LUKAS 19: 1-10 

Die waarheid wat uit hierdie gedeelte aan die gemeente oorgedra word, is die 

volgende: 

Die fokus van die erediens is (wat): 

• Jesus het maaltyd met 'n sondaar te midde van 'n murmurerende groep 

volgelinge 

• Saggeus vind vreugde in die losmaak van sy rykdom 

Die vorm van die erediens (hoe): 

Verhalend en appellerend. 

Die funksie van die erediens (waarom): 

Die gehoor moet vir hulle uitmaak waar hulle wil wees, buite saam met al die 

murmurerende massa of binne saam met Jesus en Saggeus. Daarom moet hulle 

oak kies of hulle wil miskvk en of hulle wil raaksien. Hulle moet besluit of hulle 
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Jesus se bifoka!e lens op het sodat hulle driedimensionee! kan kvk en sien. 

Anders is hulle soos die Joodse skare wat mense isoleer en net die nood van hul 

"eie mense" raaksien. 

VOTUM 

"Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom 

van die Here wat hemel en aarde gemaak het" (Psalm 121: 1,2). 

SEENGROET 

"Genade en vrede vir julle van God ans Vader en die Here Jesus Christus deur 

die werking van die Heilige Gees" (Romeine 1:7). 

LOFPRYSING 

Grote God, aan U die eer 

Heerlik is waar U regeer 

Hemels is u majesteit 

Heilig u geregtigheid 

U wat alles onderhou 

U is ewig en getrou 

U oar alles God en Hoof 

Open oe van geloof 

Dat ans sien, geen goed of kwaad 

Word aan toeval oorgelaat 

Bokant ans begrip, verstand 

Hou U al wat is in stand. 

350 



VOORLESING VAN DIE WET (SAMEVATTING) 

Samevatting van die Wet (Matteus 22: 35-40): 

"En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om Hom te versoek en 

gese: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord horn: Jy 

moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou siel en met jou hele 

verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee 

gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Aan hierdie twee gebooie 

hang die hele wet en die profete". 

VEROOTMOEDIGING EN SKULDBEL YD ENIS 

Broers en susters, herken u die wat nou langs u sit as u broer en suster? En die 

wat saam met u woon? En die wat vir u werk? En die wat saam met u in hierdie 

land leef? Sien u hulle in die lig van die liefde van God die Vader? Dien U hulle 

met die liefde van Christus? Die dagbreek is hier. Paulus se dit as volg in 

Romeine 13:8-14 : ''Ju/le moet niemand iets versku/dig wees nie/ beha/we om 

mekaar lief te he ... En dit al/es is nodig omdat ju/le weet hoe /aat dit al is. Die 

uur is reeds daar dat ju/le uit die slaap moet wakker wor~ want die tyd van ons 

finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het Die nag is 

byna verby,· dit is amper dag. " 

GENADEVERKONDIGING EN RETENSIE 

"Aan alma! wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle 

enigste Verlosser, Jesus Christus, verkondig ek in die Naam van die Here die 

vergifnis van sonde" 
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"Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig ek 

in die Naam van die Here dat die toorn en straf van die Here op horn bly solank 

hy in die sonde bly lewe" 

GESAMENTLIKE, HARDOP UISTPREEK VAN DIE APOSTOLIESE 

GELOOFSBEL YD ENIS 

SANG 

Psalm 38: 1, 4 

Straf tog nie in ongenade 

My misdade 

Heer, verdra my met geduld. 

Wil tog nie in toorn ontsteek nie 

En U wreek nie 

Op my sonde en sondeskuld. 

Want my hoof is gans bedolwe 

In die golwe 

Wat my sonde oor my start; 

Al die golwe en die bare 

Met hul sware 

Druk het my te swaar geword. 

GEBED 

"Here, gee my net krag vir eendag op 'n keer. 

Heer, ek vra maar net 

Dat aan my gegee sal word 

Wat ek vandag mag nodig kry. 
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"Elke dag het maar sy las 

en elke dag bring nuwe sarge. 

Ek weet nie, Heer, wat 

u my vir more toegedeel het nie. 

"Maar van een ding is ek seker, 

en dit is dat my God wat sy trou 

elke dag opnuut aan my bewys, 

Hom ook more sal laat vind. 

"Gee vandag aan my u Gees 

wat my so aan U verbind sal hou 

dat die band nog sterker bevind sal word 

en tot more nie sal skeur nie. 

"So wil ek my pad nou 

sander sarge verder loop. 

Tree vir tree sal U 

My lei 

Tot my laaste tree gegee is. 

En daarna ... 

Amen." 

(Uit: Heidi & Jorg Zink 1981. Die stem van die son. Kaapstad: Tate/berg.) 

AANKONDIGING VAN SKRIFGEDEELTE 

Lukas 19:1-10 : DIE VERHAAL VAN SAGGEUS DIE HOOFTOLLENAAR 
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GEBED 

Ons Vader wat in die Hemel is, ans wil U dankie se vir hierdie geleentheid wat 

ans het om na U Woord te kan luister. Here ans het na U huis gekom om U 

stem te hoar. Ons bid daarom Here dat hierdie ou verhaal van soveel jare 

gelede weer deur U Gees vir ans vandag nuut gemaak sal word. Ons bid daarom 

Here vir stilte in ans harte sodat U woord ontvanklik kan word. Amen. 

PRE EK 

IN LEIDING 

'n Paar jaar gelede kon mens feitlik enige tydskrif oopmaak en bladsy vol "drie 

dimensionele" prente daarin vind. Almal het soos vreemde wesens dag in en dag 

uit na patrone en kleure gestaar en dan opgewonde geraak omdat hulle 'n ander 

wereld ervaar het as hulle na die prente gekyk het. Mense het vir jou vertel om 

op 'n "ongewone" manier te kyk, want dan kan jy dalk sien wat hierdie strepe en 

kleure beteken, dan kan jy "dieper" sien. Mens moes oak oefen om so te kan 

kyk, persoonlik het dit my maar baie lank geneem en net voordat ek moed 

opgegee het was dit my oak beskore gewees om die wonder agter die herhaling 

van patrone en kleur te ervaar. 

Toe ek die skrifgedeelte aangekondig het, was ek seker dat daar baie van u was 

wat gedink het dat die boodskap vandag oar ryk mense gaan handel wat hul 

besittings radikaal anders moet gebruik, ander sou miskien dink dis nag 'n preek 

oar hoe gelowiges erns moet maak met die nood van armes, so kan ek aangaan. 

Ek is oortuig daarvan dat u hierdie gedeelte al baie keer self gelees het maar dat 

u oak al baie preke daaroor gehoor het. Baie van u kon dalk gevoel het dat u 

die gedeelte so goed ken, dat u dalk in u onderbewuste besluit het om 'n "bietjie 

af te skakel" en aan ander dinge kan dink terwyl die diens aan die gang is. U 

ken mos Saggeus se verhaal goed. Miskien was sommige van u effens 
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teleurgesteld selfs omdat u nie vandag 'n boodskap uit 'n bekende verhaal wil 

hoar nie. Ek vra dat u met 'n oop gemoed moet luister, en dat u moet probeer 

om met die hulp van die Heilige Gees te volg en toepassings op u eie lewe te 

maak. Professor Hennie Pieterse, 'n bekende praktiese teoloog het juis gese dat 

hoarders klein prekies maak as hulle in die diens na 'n preek luister, dit wil se u 

as hoarder sit voortdurend en maak toepassings en gevolgtrekkings soos die 

Gees u oak lei terwyl 'n preek gelewer word. My gebede is dat u vandag uit 'n 

ou bekende verhaal 'n nuwe preek gaan ontvang. Vandag se boodskap is 'n 

"sien en kyk" boodskap. Almal van ans kyk maar almal van ans sien nie raak 

nie. U sien 'n blinde kyk oak maar hy sien nie. Ons kan die boodskap oak 'n 

"bifokale lens" boodskap noem. 

Saggeus se verhaal is 'n "kyk en sien" verhaal. 'n Dosent van jare gelede het 

ans vertel hoe hulle as gesin vanaf die stad op 'n plaas gaan kuier het. Dit was 

'n donkermaan nag. Sy kinders was maar nag baie klein gewees. Toe die 

kamerlig die aand afgeskakel is, het die kinders bang geword en gehuil. Hulle 

was nie gewoond aan die danker nie, hulle het probeer kyk maar hulle kon niks 

sien nie. Noodgedwonge moes die ouers 'n kers in die kamer laat brand sodat 

die kinders kon sien wat om hulle aangaan en daarom kon hul rustig in die 

vreemde kamer slaap. 

LIGGAAM 

Die verhaal van Saggeus wil ek eerste aan u voorhou soos gesien deur die oe 

van 'n filmregisseur omdat dit eintlik ontvou soos 'n rolprentverhaal of 'n drama 

of toneelstuk. Dan wil ek saam met u na die verhaal van Saggeus kyk soos 

iemand wat kyk met 'n bril met 'n bifokale lens. 

355 



1. DEUR DIE LENS VAN 'N TELEVISIEKAMERA 

As 'n goeie regisseur sou ek die kamera op Jesus rig wat omring word deur 

opgewonde mense. Hy kom die stad Jerigo binne. Baie mense vergader om 

Hom, in s6 'n mate dat mens nie naby Hom kan kom nie. In vandag se tyd sou 

mens sekerlik die media om Jesus vergader sien, mense met flitsende kameras, 

almal gretig om aan horn vrae te stel sodat hulle dit kan beeldsend na hul 

onderskeie televisie netwerke ander weer wil vars nuus oor die nuutste gebeure 

random hierdie man versamel sodat nog vanmiddag in die plaaslike en 

internasionale koerante gedruk kan word. Koerante met Jesus se gesig daarop is 

blitsverkopers, party haat horn, ander is verbaas oor wat Hy doen, en 'n klein 

groepie beskou Hom as die Verlosser van die Jode. 

As 'n goeie regisseur sou ek miskien op hierdie stadium die toneel van Lukas 18 

ingepas het in die maak van die program. Dit is nodig omdat die skare wat saam 

met Jesus in Jerigo in kom opgewonde was, mens kon in werklikheid nie veel 

van Jesus sien nie omdat daar soveel nuuskieriges en ook bewonderaars om 

Hom was. In vandag se tyd sou mens strate gesien het wat afgesper word deur 

polisie en mense met plakkate waarop slagspreuke staan wat getuig van die 

waardering wat die Jode vir Jesus gehad het omdat Hy soveel Jode se pyn deur 

Sy wonders verlig het. Dit is ook die rede waarom almal so om horn saamdrom 

omdat hulle getuies wil wees van die volgende weldaad wat hierdie man vir die 

Jode gaan doen. As 'n goeie regisseur sou ek noodgedwonge op hierdie stadium 

'n terugflits moet gee om die rede vir die opgewondenheid onder die skare te 

motiveer. 

Ek sou byvoorbeeld die blinde bedelaar wys wat deur Jesus gesond gemaak 

word. Hy was natuurlik 'n Jood en die skare wat gesien het wat Jesus gedoen 

het was verheug oor wat hul aanskou het. Ons lees dat hulle God geprys het oor 

die wonderwerk wat hulle aanskou het. Hierdie blinde Joodse broer van hulle 

kan nou sien, hy is nie net fisies nie maar ook geestelik gesond gemaak. Dit is 
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immers een van die redes waarom die skare al juigende Jerigo binne kom. Die 

kamera word dan gerig op 'n deftige man wat kleinerig van postuur was. Hy was 

oak 'n Jood. Maar hy was nie gereken as een van hulle nie, hy was die direkteur 

van tollenaars. Soos alle tollenaars word hy skaars verdra deur die Jade, met 

goeie rede oak. Hy word soos sy mede tollenaars beskou as volksverraaiers, 

magsmisbruikers en iemand wat ryk is omdat hy geld van ander gesteel het. U 

sien die Romeinse owerheid verwag van die tollenaars om jaarliks 'n vasgestelde 

bedrag te betaal, alles wat die tollenaars te veel ingevorder het, gaan vir hulle 

eie persoonlike spaarrekenings. Tollenaars was dus agente van die Romeine 

gewees, skatryk maar bitter eensaam. Gehaat deur hulle eie mense, ge"isoleer 

deur hulle eie landgenote. Erger nag, hulle word gelykgestel met die heidene. 

Moontlik is dit die rede waarom die direkteur van hierdie tollenaars, Saggeus, 

eenkant staan. Dit sou moontlik vir 'n tollenaar onveilig gewees het om tussen 'n 

skare Jade te staan. 

Dan gebeur daar iets totaal verrassend en ongewoon. Hierdie man van statuur, 

want hy was baie ryk gewees, klim in 'n boom. Dit is baie vreemd dat iemand 

wat so deftig is in 'n wildevyeboom klim net om te kan sien. Dit laat my dink aan 

die jare toe ans as kinders vroeg genoeg op 'n Saterdag as die universiteit se 

jooloptog deur die strate beweeg op die mees strategiese plekke langs die strate 

ans plekke ingeneem het. As jy vroeg genoeg in die stad was kon jy die beste 

uitkykpunt beman sander dat iemand jou uitsig kon versper het. 

Die kamera is dan op Jesus gerig wat saam met die opgewonde skare beweeg 

tot onder die boom waarin Saggeus sit. Dan kyk Jesus op na horn, en dan word 

die skare stil want Jesus praat met 'n tollenaar. Dit is totaal teen die sosiale 

reels, met 'n tollenaar praat jy nie. Daarom verander die gemoedstoestand van 

die skare, hulle is teleurgesteld in wat Jesus doen. Hulle vreugde vreugde word 

gedemp omdat Jesus teen die sosiale reels optree. Dan doen Jesus nag 'n iets 

wat 'n "taboe" was, Hy nooi Homself uit om by die direkteur van die tollenaars 

tuis te gaan. Dit was die spreekwoordelike "laaste strooi". 
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Die kamera is nou gerig op 'n groep teleurgestelde Jade. Baie van hulle prys 

Hom nie meer nie maar se negatiewe dinge soos byvoorbeeld dat Jesus nou 

optree soos 'n regte tollenaar broer, 'n paar kon hulle dalk vererg het en 

geskreeu het "jy is 'n regte tollenaar boetie" of "meng jou met die tollenaars en 

die varke vreet jou op", ander weer skreeu "meng jou met jou soort jou 

volksverraaier". Jesus hoar dit maar gaan saam met die tollenaar na sy huis toe. 

Die volgende flitsmoment is Jesus in die deftige huis van Saggeus. 

Laasgenoemde is baie opgewonde, as iemand wat deur die gemeenskap 

ge'isoleerd is, kon hy nie droom dat hy vandag hierdie bekende Jood in sy huis 

sou kon onthaal nie. Die handeling van Jesus om hierdie sosiale taboe af te 

breek, het oak 'n verandering te weeg gebring in die huis van die hooftollenaar. 

Saggeus verklaar in vers 8 dat hy die helfte van sy goed vir die armes sal gee en 

dat dit wat hy afgepers het, vierdubbel terug sal gee. Na sy bekering handel hy 

dus en maak reg. Jesus verklaar dan oak, daar het vandag redding vir hierdie 

huis van die direkteur van tollenaars gekom. As 'n buitestander sou u en ek wel 

kon se dat die gemeenskap deur Saggeus se handelinge en deur Jesus se 

optrede tot ander insigte moes kom. Of dit 'n einde aan die isolasie gemaak het, 

en of dit die stereotipering van die Jade teenoor hierdie tollenaar en sy huis 

opgehef het, is 'n ope vraag. Tot saver met die media en die berriggewing oar 

die nuusgebeure random Jesus in Jerigo. 

2. DIE VERHAAL DEUR 'N BIFOKALE LENS GESIEN 

Hierdie verhaal is nie net 'n verhaal wat deur die lens van 'n televisiekamera kan 

afspeel nie, maar oak 'n verhaal wat deur 'n bifokale lens vergroot kan word. Dis 

oak 'n sien en kyk verhaal. Dis oak 'n miskyk en 'n raaksien verhaal. Daar is dus 

"twee soorte van kyl<' hier ter sprake. 
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2.1 Saggeus en die skare se kyk 

Saggeus wil Jesus sien, daarom klim hy in die boom. Hy wil dus net uit 

nuuskierigheid vir Jesus sien. Daarom praat hy ook nie met Jesus toe 

laasgenoemde ender die boom kom staan nie. Die skare sien ook vir Saggeus, 

maar hulle kyk by horn verby. Hy is deur hulle eenkant toe geskuif, 'n 

ge"lsoleerde mens. Dit is ook die reel wat deur hulle as Jode gehandhaaf word. 

Hulle verdra die tollenaars skaars, praat of sosialiseer beslis nie met hulle nie en 

sal beslis dit nooit oorweeg om saam met hulle te eet nie. 

2.2 Jesus se kyk 

Jesus breek die reels wat die gemeenskap opgestel het. Hy tree hier SOOS 'n 

rebel op. Hy ignoreer die isolasiereel. U sien Jesus kyk nie net nie, Hy sien raak. 

Jesus kyk soos iemand wat 'n bril met 'n sterk bifokale lens het, alles lyk sommer 

duideliker. Hy sien die belangrike dinge raak. Wanneer Jesus hierdie man in die 

boom sien, is dit asof Hy na 'n driedimensionele prent kyk. Hy kyk met 

geoefende oe na die driedimensionele prent. Hy kyk deur die persoon wat hy 

sien, hy kyk nie na 'n ryk direkteur wat mense uitbuit nie, hy kyk dieper en sien 

baie ander dinge raak. 

2.3 Kyk ons soos Jesus of soos die Joodse skare? 

Hoe kyk u vandag na ander mense, na u broer of suster, na mense van ander 

kulture? Kyk u deur die lens van Jesus, sien u raak? Kyk u verby die 

stereotipering - die vooroordele wat ons deur die jare oor mekaar het? Sien u 

die nood van ander raak, en ek verwys hier na die nood in ons eie geledere, in 

ons gemeente, in ons gemeenskap, in ouetehuise, in die swart woonbuurtes? 

Kyk u daarna sender om te sien? 
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U sien broer en suster, as ans as Christene ans daarop roem dat ans navolgers 

van Hom is, moet ans diensknegte word, moet ans voetewassers wees, moet 

ans nie net kyk nie maar raaksien. Dan kart daar nag 'n aksie oak, ans moet 

daaraan iets gaan doen. Dit is nie ek wat vandag dit vir u se nie, dit is die 

voorbeeld wat Jesus gestel het. Jesus het nie net gepraat nie, hy het oak 

gedoen. Hy het nie net vir Saggeus raakgesien in die boom en horn vriendelik 

gegroet nie, Hy het die isolasie wat bestaan tussen Jood en nie-Jood afgebreek 

deur fisies na Saggeus se huis te gaan. Die redding van God is nie 'n slegs 'n 

persoonlike saak nie tussen my en God nie. Dit is nie net 'n vertikale opheffing 

van isolasies tussen my en God nie. Dit is oak 'n horisontale opheffing tussen 

my en my naaste, tussen my en mense wat anders as ek dink. Die kruis van 

Jesus stroop isolasies af. Dit bring ans in kontak met God en met ans naaste. 

Daarom bestaan daar net nie meer mensgemaakte stereotiperings tussen my en 

my naaste nie. Daarom kan ek nie anders as om in beweging te kom nie. Ek 

kyk nou deur die bifokale lens van Christus, ek kyk nou na my naaste asof ek na 

'n driedimensionele prent kyk. Ek kyk nie net nie, ek sien dieper raak. Ek kyk 

met die oe van Jesus na ander mense wat deur die samelewing eenkant toe 

geskuif word, vir watter redes oak al. Ek sien die nood van mense eerder raak. 

Daar gaan vir my ander wereld oop. Ek raak opgewonde oar dit wat ek sien, 

want die liefde van God dring my, want die kruis hef isolasies op, en die Heilige 

Gees gee my die krag om 'n verskil te gaan maak. Het u vandag die danker bril 

van die Joodse skare op wat hul slegs verheug oar die goed wat die Here vir hul 

en hul eie gemeenskap bring, of het u die bril met die bifokale lens van Christus 

op wat kyk en raaksien? 

3. SLOT 

'n Wyse man wou by geleentheid die insig van sy dissipels toets. Hy vra hulle 

toe: 

"Wanneer weet 'n mens dat die dagbreek naby is?" 

Die een met die meeste bravade spring die ander voor en antwoord: 
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"As jy op 'n afstand van honderd meter kan onderskei of 'n dier 'n skaap of 'n 

hond is." 

Die wyse skud sy kop. Nee, dis nie reg nie. 

'n Tweede een probeer: 

"As jy op 'n afstand van vyftig meter kan onderskei of 'n boom 'n vyeboom of n 

peerboom is." 

Helaas, ook verkeerd. 

Die derde een, die slimste onder die dissipels, se selfversekerd: 

"As die voels begin om hulle vlerke vroegoggend in die borne te klap, in 

voorbereiding vir die vlug van die dag." 

Die wyse lyk hartseer. Sy leerlinge het nog baie om te leer. 

"'n Mens weet dat die dagbreek naby is", se hy, "wanneer jy die gesig van die 

mens wat langs jou staan, kan herken as die gesig van jou broer of suster. As jy 

dit nie kan sien nie, is dit nog nag." 

(Uit: Johan Ci/liers, 1998. Die uitwysing van God op die kansel. Kaapstad: Lux 

Verbi) 

Amen. 

4. GEBED 

Here, ons staan almal skuldig voor U en voor ons naaste. Dankie dat U 

verlossing aan die kruis alles ophef wat skeiding tussen mense maar ook tussen 

ons en U maak. Dankie vir U onvoorwaardelike liefde en U genade. Mag ons 

lewe en die wyse waarop ons met ander mense werk, getuig van ware Christus 

liefde en dankbaarheid. Dankie vir die verhale van hierdie land van vergifnis, 

van die ander wang draai, van berou en herstel, sagmoedigheid, van eerlikheid, 

van selfopoffering in plaas van eie belang, van vyande wat broers en susters 

word, van hulle wat die nood van ander verlig. Here ons bid dat U liefde en die 

inwerking van die Gees van God ons in hierdie land, ja ook in hierdie gemeente, 
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in staat sal stel om waarlik voetewassers vir mekaar te wees. Here help ons om 

deur die bifokale lens van die evangelie te kyk en raak te sien. Amen. 

(OPNEEM VAN OFFERGAWES) 

SLOTSANG: Gesang 190:1,S 

Neem my lewe, laat dit, Heer 

U gewy wees meer en meer; 

Laat my hart gedurig juig 

En van dankbaarheid getuig 

Maak my hart U tot troon 

Deur u Gees wat in my woon. 

Rig my wil, gevoel en daad 

Altyd na u wyse Raad. 

SEEN 

Die genade van onse Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die 

gemeenskap van die Heilige Gees is met ons alma!, van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 
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