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\fir hierdie nirvorsing word hiermee erken. Menings uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe 

gernak is, is die v;ln die outeur en rnoel nie noodwendig a m  die Sentrum vir 

IVetenskapontwikkeling t o e g e s k ~ f  word nie. 



Ek dank die Here vir die geleentheid o m  so 'n studie te kon onderneem en af te handel. Om te 

kan studeer en besig te wees met sv Woord. is 'n voorreg wat ek sonis so as vanselfsprekend 

aanvaar. Opnuut wil ek die Here daarvoor dank en aari Honi alleen die eer gee. 

Gedurende Januarie 1996 Iiel ek drie weke prakties in die Geret'ornleerde Kerk 

Bloemfontein-Wes gedoen, waar ek baie van kleingroepe yeleer en ervaar het. luis hierdie 

blootstelling he1 my tot verdese studie oor kleirigroepe gestiniuleer. My dank aan ds Fourie. 

ds. Fleischrna~ln en die gerneente. vir hu1le i~isette in my lewe en studie. 

3 .1~  dank aan alnial wat smil met my oor die aantal jare in '11 kleitlgr-oep was en is. Dit is nie 

bloot in die biblioteek of rvdens teoretiese bestudering. dat kennis opgedoen word nie. Dir 

was en i s  lekker orn saarii te leef en te groei. 

,\an Inv sti~dieleier. Prof George L-otter. dank 'ir sv leidiny. gesprekke. irlsette en 

~neele\\iny Dit was telkens verrykend 0111 'n afspraak niet honi te 116 

Prof. Cassie Venter. my mede-srudieleier, wat nl: ook reeds in '11 vorige stitdie begelei het. 
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lie\.. \Iarietjie Koelrnan \,ir die ti~iale raalversorging \.an die stildie f3aie dankie 

Tannic Estie Duvenage: haar ~noi-tdur-ende geduld. \.rientielikheid en iiulp i n  die biblioreek 

was nnrnisbaar - nie net in hierdie stildie nie. rnaar deur al rny jaw van teoloyiese studie 



Ek sou yaag  hierdie studie aan my oupa (C.J. Schutte) wou opgedra het. H)! is egter verkde 

jaar in die ouderdom van SS jaar oorlede. As ek een kenmerk van my oupa kan uitlig u:at \,ir 

my altsd 'n bron van inspirasie uas (en is) is die feit dat hy. geanker in die geloof. kon aanpas 

by die eise van sy tyd. Kuwe tye brins n u w  uirdagings en nuwe lewenspatrone. Om te kan 

aanpas sunder orti die ankers af te sny is nie net 'n kuns van die lewe nie. niaar na my nieni~ig 

ook 'n Bybelse eis. 



SMQLL GRO1.P $113 ISTR\.: 

A STRATEG\' FOR Q11,4LIT.4TI\'E ASD QU,I>TITATI\:E C;RO\I'TH 

IS THE REFORJIED CHI'RCHES IS SOI'TH-:IFRIC;A 

412STR:ICT 

In the GKS.4. rneniber numbers are currently declining aat a steady rate This stud!. 

itnwigates slnall groups as a stratep of minislr-!, to create a sphere for y-o\vth Qualitati\.e 

as \\ell as quantitati\.-e you,th is a biblical requirelncnt and part of the \,en. narure oI' the 

church God Himself prwides growth. but He uses people as his instruments. 

C'onsequcntl!,. the functioning of the otlce of the belic\.er. in which eveq.one uses their yifis 

fi)r the qualit;tti\.e and cpanritati\,e gro\\:th of the cony-eyation. is an  absolute necessit! 

Snlall groups create an efTecti\.e 'koirionial' sphere \\here belie\.ers call both minister to each 

other wi th  their gifis for spiritual edification alld equip cach other to ~ m c h  oi~t  to non- 

Christians. Although small groups. as a waregy of ministry is no! a scriptural req~rirelne~~t. i t  

is groundcd in Scripture I n  small groups. ~nutual bonds of' faith are strengthened. n~crnbers 

praise and worship God together and the!. seek his \ \ i l l  and reach out to people outside their 

goups 

S~~iall groups address Inany problems. hampering grow h in the church. Snlall groups 

facilitate mutual tninist?. k o i w ) ~ i c - ~ .  e\mgelizing. the proper use of' even. belie\rer's yifis. and 

t h e  concretise the belie\.ers' imity in  f llrist 

In implementing srnall group ministry. training group leaders and infornung all chrrch 

tiieniber.~ of the principles of proper small group functioning are \;itally imponarrt. The 

special ofices in the church play a leading and   nod el ling role i n  this regard. Slt~all youps 

should I-atlter grow in an organic way rhan be forced onto the cliurch. 

The proper functioning of sniall groups stirtiulates growth i n  the church. 
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Koinotlia 
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1. I PROBLEEMSTELLIKG 

Is die bedieninystrategiee in die Gereformeerde Kerke in Suid-AFrika (GKSA) en'ektief om 

die - eeloofswaarhede aan die mens. in die amper 2 lste eeu, te bring? Vorster (1996a) vra in 

die titel van sy boek, "Is die kerk fUnksioneel?", na die relevansie van die kerk in 'n  

postmoderne konteks. Hy bespreek Gereformeerde Kerkvernu~viny in die huidige 

paradigmaverskui\ving \*an rnoder~lisme na 'n posrmoderne samelewing. Die kerk het die 

opdrag om die evangelie. \\.at onveranderlik is. efTektief en konkreet aan '11 \!eranderende 

w+reld re \,el-kondis. 

Die vraas na die etiektiwiteit \mi 'n bedierlingstrateyie ( y s e  waarop die bediening 

konkret iseer i 11 'n spesifieke genleente) \\.ord beklerntoon in die lig van 'n paar tendense: 

1.1.1 Dalende lidmaa tgetalle 

LidniaatgetaIle van die tradisionele kerke (rrrninlim cl7wuhc~.s) is besig om af te neem. Die 

Afrikaanse gereformeerde kerke in Suid-Afrika se getalle het \,an 1980 na 199 1 orider die wit 

bevolkiny met 3 persent gedaal en orlder die ander bevolkingsgroepe met 17 persent 

(Buchanan & Hendriks. 1995: 24). Volgens Oosthuizen ( l99S:jO) het die totale lidmaatgetat 

van die GKSA van 1987 tot 1995 met 4,2 perserit gedaal. I n  I994 het 2152 lidmate en in 

1995 2502 lidmale hulle gemeenskap met die GKSA opgesZ. tenwI 2 132 in 1994 en 1896 

lidnlate in 1995 sonder attestasie \ : e n d  het (Tienlensma, 1997: 16). Volgens die Almanak 

van die GKSA het die lidmaatgetalle van die GKSA van 3 1 Maan 1997 tot 3 1 Maart 199s 

met 3822 gedaal. 

Tydens die sinode van die GKSA in Januarie 1997, waarop 'n rappon insake dalende 

lidmaalgetalle gedien het, is deputate insake bewaring en vermeerdering deur die sinode 

aangeyrs, niet onder meer die opdray om die volgende Nasionale Sinode te ad\,iseer oor 

strategiee om praktiese uitvoering !e gee aan bevindings oor die taak van die kerk in verband 

met die tendens van dalende Iidmaatgetalle (Handelinge, 1997:88 I ) .  



1.1.2 Gebrekkige fun ksionering van die amp van die gelowige. 

Dit is realiteit dat baie kerkrade worstel om gemeentelede weer betrokke te kry by die 

aktiwiteite van die gemeente. ( v ~ l .  De Klerk 1998:75-77.) Ongelukkig word daar dikwels 

ook in gemeentes van die Gerefom~eerde Kerke in Suid Mrika (GKSA) die onbybelse 

situasie van 'n oorwerkte minderheid en 'n onbetrokke meerderheid gevind. Hoe kan daar 

uitvoering gegee word aan die Bybelse beginsel dat eke lidmaat in die amp van die gelowige 

staan en 'n hnksie binne die li~gaam van Christus rnoet verrig? Jordaari (1994:6) stel dit so: 

Die oudergang van die kerk begin aIde11r rnaar by die verval van die amp van die 

gclowige. \Vaar d.ie amp van die gelowigr ver\'alle geraak het en blmr ta lid-wecs 

van 'n organisasie gedegradecr is. is kerklike verstarrins die uiteinde. 

Keigl-hbour ( 1990.39) is van rnening dat die meesre tradisionele kerke \.olgens 'n soge~iaartide 

PGO (Program Georienteerde Ontwerp) fimksioneer. PGO-kerke het '11 klornp programme 

war huIIe bedpf en aan die gang hou en die idee bestaan dan dat solank al die programme in 

iverking is. die kerk 'n aktiewe kerk is Seighbour ( 191)0:49) toon egter aan dat daar in so 'n 

model nieesta1 nie meer as 10- 15% van die lidmate nodig is om die aktiwiteite (proyamnie) 

van die kerk aan die gans te hou nie. Die vraas is in hoe 'n mate dit nie ook \.an die 

Gereformeerde Kerke waar is nie? Dit is opmerklik dat Buchanan en Hendriks ( l995:25-26). 

in hulk bespreking van 'n I I 1 Oh graei in iidmaatgetalle by Afiika Independentistiese kerke 

van I980 tot I99 I .  aantoon dat die Afrika-mense verhoudingeorienteerd is. Dit bl>,k dat die 

Westerse kerke dikwels eerder programgeorienteerd as verhoudinygeorienteerd is. 

I .  1.3 In vloed van die postmodernisme 

Die kerk bevind haar in 'n tyd waar daar 'n paradigmaverskuiwing besig is om plaas te vind. 

Daar word wegbeweeg van 'n blote rasionalistiese of analitiese godsdiens (modeniisme) en 

groter kleni val op die belewing van Godsdiens, byvoorbeeld die werklike belewing van die 

getiieertskap van die gelowiges (postniodernisme) (vgl. Vorster, 1996a:9 ; Van der Walt, 

1999by609). Daar is 'n weerstand teen institusioneIe fiinksionering van die kerk en 'n soeke 

na ware spiritualheit. Oostenbrink (1996b12) wys juis op die uitdaging wat aan die 

Gereformeerde Kerke gebied word om die postmoderne mens te begelei na ware 

Gereformeerde spiritualiteit. 



1.1.4 lndiwidualisrne 

Onyelukkig is Neighbour (1990:61) waarskynlik naby die waarheid as hy se: "Ours is a 

generation of 'lone Ranger Christians'. " Burger (1991:99) sluit hierby aan as hy sC: "Dit is 

een van die grootste en mees fatale misvattings binne die Christelike geloofs~erneenskap dat 

daar oor geloofsverhouding met Christus yedink en gepraat word as iets wat 'n mens op jou 

eie rnoet kan volhou." Persoonlike mekaarbediening is nou belangriker as ooit. 

Kleirlgroepe bied volyens Burger en Sinipson (1996: 16) die rnoontlikheid om soos hulle dit 

stel "mense te red van die vloek van oordrewe indiwidualiteit." 

1.1.5 Opkoms van kleingroepe 

Die hnksionering van die kleinyroep geniet nie net binne kerkIike kringe aanday nie. rnaar 

oor 'n y e  front word kleingroepe reeds aanyewend in bedryfs-, opvoedkundige-. 

psigologiese-, mediese- en rnaatskaplike velde (Barnard, 1979: 125; vg1 ook Kotze. 

1987:170; Steyn 8r Uys. 198S:l8-19; De Klerk 1995:77). 'n Aantal gemeentes van die 

Gereforrneerde Kerke gebruik reeds kleingroepe in hulle bedieningstrategie. By sekere 

gelneentes soos Bloemfontein-Wes. Bergbron en Randburg-00s vorm dit reeds 'n wesenlike 

deel van die bedieninystrateyie. Wireldwyd is  die hnksionering van kleingroepe as 

bedieningstrategie van die kerk aktueel (vgl. Burger Rr Sirnpson. 1996: 14- 15) 

Sonis is 'n bepaalde bedienin~strategie in 'n  gerneente inhiberend in plaas daarvan dat dit 

diensbaar is vir die fi~nksionering en groei van die kerk en daarmee saarn die amp van die 

yelowiye. Hoe kan daar aan al die uitdaginys \vat die hedendaagse tyd oris bied i~itvoering 

eeyee word? 
L. 

Die vraag is na Bybelgehndeerde, effektiewe bedieninystrategiee wat diensbaar is aan die 

uitbou van die koninkryk: tot die kwalitatiewe en kwantitatiewe groei van die kerk 

(Kwalitatief vewys na die opboil. bewaring, ~eloofsgroei van die kerk, tenvyl kwantita~ief 

di~i op die verrneerderiny, uitbou, getallegoei van die kerk.) 'n Bedieningstrategie \vat die 

gelowige die besre sal help om sy arnp ten volle te vervul, is nodig. EIke kerkmodel 



(bedieningstrategie) moet die wese van kerkwees dien en daaraan getoets word (vgl. 

Potgierer. 1995: 176- 175; Smit, 1995: 15- 19). 

Is groei noodsaaklik? Is kleingroepe Skrifgehndeerd? Hoe hnksioneer kleingroepe? Kan 

en indien wel. hoe kan die dinamika van kleingroepe ten volle benut word tot uitbreiding van 

die koninkryk en tot eer van God? Kan dit in Gereformeerde Kerke gebruik word? 

1.2 DOELSTELLING 

Die doe! vari die studie is: 

'n Ondersoek na die Skrifperspektiewe oor die bewaring en vermeerdering 

(kwalitatiewe en kwantitatiewe groei) in die kerk. 

'n Ondersoek na die hndamentele aspekte van kleingroepe, m.a.w. wat as grondslag 

dien vir kleingroepe. 

'n  Ondersoek na die hnksionering van kleingroepe. 

Om te ondersoek in watter mate kleingroepbediening ruirnte skep vir bewaring 

(kwalitatiet) en vermeerdering (kwantitatief) in die GKSX. 

Om rigfyne vir die praktiese implementerin~ van '[I kleingroepbedieninystrategie in die 

GKSA te gee. 

1.3 SENTRALE TEORETIESE ARGUMESTE 

Die doelmatige timksionering van 'n kleingroep skep 'n seskikte ruimte waarbinne groei in 

die kerk kan plaasvind, ter~byl baie van die behoefies!leemtes van ons tyd. soos in die 

prob1eemstelliny genoern. op 'n Bybels-verantwoordbare manier ondervang word. 

1.4.1 Liierafuursiudie 

In die metode van ondersoek word daar deur analise en interpretasie 'n ondersoek gedoen na 

die gegewens vanuit die Skrif en belydenisskrifte i.v.m. bewaring en vermeerdering, die 

hnksionering van die amp van die gelowige en die hnksionering van kleingroepe. Eksegese 

word volgens die grammat ikaal-historiese benadering gedoen (vgl. Coetzee. 1997: i - 14). 



'n Kritiese evaluering \.an 'n seleksie \.an oorsese lileratuur oor die funksionering \*an 

kleingroepe, sowel as literaruur \,an verskillende denominasies in die Suid-Afrikaanse 

konteks, sal gedoen word. 

Die model vari Zerfass (vgl. Heyns & Pieterse. 1990:47-58) word in die mate verdiskonteer 

dat hoofstukke 2 en 3 grootliks sal fokus op basisteoretiese perspektiewc van onderskeidelik 

groei en kleingrocpe teruyl hoofstukke 4 tot 6 nieer fokus op verskillende fasette van die - 
praktykteoretiese perspektiewe. Daar word. naar nodig. \.erwys na mc.tateoretiese 

perspektiewe. hoewe1 hierdie s-ti~die fokus op die basisteoretiesc vani~it die Skrif u,at 

konkretiscer in die praktyk i san  dic Gereformeerde Kerke i n  Suid-Afrika. 

1.4.2 Evaluering vanuit die praktyk 

I n  die ondersoek sal daar informel e skakeli 

kleingroepbediening het. Deur ivaarnerning en onderhoude met diegene \vat reeds 

kleinqoepbedienin in die praktyk toepas. sal gepoog word orn die kritiese sin op toepaslike 

literat uur  vanuit die praktyk te verskerp. 

1.4.3 Afkortings 

Afkonings word volgens die I983 Afiikaanse Bybelvenaling (%A\?) yedoen. 

Die volgende hoofstukindeling sal in die oridersoek gevolg word: 

Hoofstuk I : Inleiding. 

Hoofstirk 2: Skrifperspektiewe oor groei (k~vantitatief en kwalitatiet) rriet besondere 

venqsing na die rol van die amp van die gelowige. 

Hoofstuk 3: Kleingroepe : Fundanrentele aspekte. 

c=i Beginsel van kleingroepe in die Skrif. 

5 Die effektiwiteit van kleingroepe. 

Hoofstuk 4: Die funksionering van 'n kleingroep. 

a Riglyne vir die funksionering van 'n kleingroep. 



A., - Historiese gegewens. 

=. Kleingroepbedieningstruktuur met \~ervqsing na besondere ampte. 

Hoofstu k 5: Voordelc van kleingroepbedieniny. 

Alyemene voordele van kleingroepbediening in gemeentes. 

c Mate waari11 kleingroepbediening leemtes. wat groei in die kerk strem, ondenang 

Hoofstuk 6: Riglyne vir implementering in 'n Gereformeerde Kerk. 

= Verandering in denke en opvatting. 

Leierskaponiwi kkeling. 

= Prakt iese riylyne vir in~plenientering. 
. . .. 
-, Toerusting aan lidmate. 

Iyanpraktyke en ge\xe .  

Hoofs~uk 7: Finale samevatring van resultate. 

S. Bibliografie. 



HOOFSTLrK 2 

SKRIFPERSPEKTIEWE OOR GROEI (K\VANTITATIEF E 3  

KM'.4LITrlTIEF), MET BESOKDERE VER\VI'SIh'G 3.4 DIE ROL 

VAN DIE AMP VAN DIE GELOWIGE 

2.1 DOELU'ITTE 

Om die volgende aspekte nader te ondersoek: 

Skrifperspektiewe oor die rioodsaakliklieid \.an groei 

God as die subjek \.an groei 

Die amp \,an die yelowige se roI in goei 

Aspekte wat deel vorm \-an groei 

2.2 CROEl 1s DEEL VAK DIE M'ESE VAN KERKWEES 

Om te groei 10 in die aard van kerkwees (Vorster. 1994:25). Die tweede bede is juis 'n bede 

dat die Here die kerk sal bewaar en vermeerder (Heidelbergse Kategismus. antw. 123). 

Vanuit die indikatief van 'n  groeiende kerk kom die Bybelse opdrag om te groei. 

I11 Ef 4: 1 - 16 word die groei \-an die kerk beskryf as die uitlewing \!an gelowiges se roeping 

\vat hulle van God ontvang het (vers 1 ,  16). Hierdie roeping sowel as die indikatief van die 

eenheid wat die Gees tussen hulle sniee (vers 3). die gawes \vat elkeen ontvang (vers 7) en 

die toenlsters \vat deur God gegee word (vers 1 1,12), ste! gelowiges in staar om te groei en 

in volwassenheid toe te neern (vgl. Turner, 1994: 1238). 

Yolmaaktheid en volwassenheid van die kerk van Christus realiseer eers met die wederkonis 

van Christus. Dit \vat Christus self volkorne sal maak wanneer Hy weer korn, is eger die doe1 

waarna gelowiges nou reeds moet streef. Daarvoor gee die Here aan die gelowiges gawes 

(vgl. Turner, 1994: 3238; Henry, 1995: 9 1 3). 

Die groeiproses. ivat 'n voondurende proses in hierdie bedeiing voor die wederkoms is, is 

eger nie 'n willekeurige en onbeheerste proses nie. In Ef 4: 15 vind ons rigting en parameters 



\-ir voondurende groei. Die imperatief on1 te groei is '11 opdrag om spesifiek te groei in 

Chrisfr~s. Hier is dus nie sprake van enige groei nie, maar van groei gerig on1 nieer en meer 

die beeld van Christus te vertoon. Die groei is nie net gerig tot Hon~ nie, maar staan ook 

onder die beheer van Christus self wat die hoof van die liggaani is (vgl. Turner, 1994: 1239). 

Robbens (1991: 128) is van mening dat nie net kwolitufit.rw groei in Ef 4 ter sprake is riie 

lnaar ook h-wc~~rfifnfi~a~e groei. Hy veniys in besonder na vers I3 waar daar sprake is van 

"almal" wat tot volle eenheid en kennis van Christus sal kom. "Glnial" sluit ook diegene in 

wat deur die missionire taak van die kerk in die liggaani van Christus ingebou word. 

In Luk 13: 18 iPra die Here die vraag: "Hoe is  die konink~k van God? Waar~iiee kan Ek dir 

ver~el~li'?" Die beeld \vat die Here dan sebruik om die koninkryk van God te verduidelik. is 

die \ a n  'n niosterdsaadjie \vat gegroei liet en 'n boom geword het. 151- solank as wat die 

boom leef. groei hy. Dit is 'n inherente eienskap van 'n boom. As hy nie meer groei nie. gaan 

hy dood. Die skerppunt van die gelykenis van die Here is juis dat hoewel die koninktyk van 

God soos 'n mosterdsaadjie klein begin, dit sal groei tot 'n groot boom warin die voels koni 

nesmaak (Mark 1 3:  19; vyl. ook Evans. 1990: 2 10). Dit veronderstel die gegewenheid en 

voondurendheid van groei. Die mosterdsaadjie is die kleinste van die saadjies \vat algemeen 

in Palestina gebruik word. maar groei tot 'n groter boom as e n i ~ e  van die tuinplante 

(Mounce, I99 1 : 130). Hierdeur word nie net die feit van groei aanyedui nie, niaar ook die 

besondere potensiaal van groei. Hierdie groei staan egter nie 10s van die werking van die 

Heilige Gees en die verkoridiging van die Woord nie (Venter, !986:208; Henry, 1995:696). 

Die groei word e~gter nie voorgestel as 'n nion~etitele en eenmalige skepping nie. Die 

gelykenis van die mosterdsaadjie. sowel as die gelvkenis van die suurdees wat daarop volg. 

dui op 'n klein, skynbaar nietige begin, niaar wat mettenyd nie gei'gnoreer kan word nie 

(France, 1994:922). Hierin is nie net die indikatief opgesluit wat vir die gelowiges 'n troos en 

anker is wanneer dit lyk of daar nie groei is nie (vgI. Cole, 1994:958), maar juis \panuit die 

indikatief vloei die imperatief om deur die krag van die Heilige Gees self te groei. 

Groei het egter een h~idamentele voorverondersteiling nl. lewe. M'anneer '11 organisme nie 

groei nie, is hy in wese dood (Costas, 1983.97). 



Waar daar lewe is, is daar altyd groei! Dit is deel van die karakter van Jesus 

Christus se kerk dat dit sal groei. Daar is nvee rigtinys van ~roei - ten eerste moet 

die gemeente groei na Christus toe. Dit is die groei in kwaliteit waardeur die 

yemeente al lneer die beeld van Christus dra. Die nveede rigting van groei is die 

van getalle - dit is 'n groei 111 kwantiteit. As jy die verskillende beelde vir die kerk 

in die 5uwe Testament lees, is dit nleestal beelde wat groei inlpliseer. Dink niaar 

aan die groei van die liggaam in Efesiers. die wingerdstok, die kudde. ens. 

(Potgieter & Badenliorst, 1997: I . )  

Die sentrale tema in Handelinge is groei: kwalitatiewe. kwantitatiewe. geografiese. kulturele 

en heterogene yroei (Werniny. 1977: 12). Die kwalitatiewe dirnensie van groei in Haridelinye 

korli uit i l l  die \:erw.vsing na die serrouheid aan God, \.erering van God. liefde. meekwing en 

yeloof. Onder leiding en bekra~qiging van die Heilize Gees, breek die geti~ierlis van die 

gelowiges uit die beperkjnge \:an rnenslike faktore en is dit uiteindelik God wat sy kerk laat 

groei (Venter, I986:IOS; Wei-ninrz. - . 1977: 13). Daar is ren mirisle 19 duidelike cen\.ysings na 

ker-kgroei in Handeli~ige (Sisemore. 19s-3: 19). 

Die kwantitatiewe groei word ook beklerntoon. Dat getallegroei ook belanyrik is, blyk uit die 

presiese getalle wat telkeris in Hand 1 :  15; 2 :JI ;  414; 5: 14 en 6: 1.7 2enoern word (Werniny. 

1977: 13). Kwalitatien.e en k\vnntitatiewe groei vloei in rnekaar en is interathanklik \.an 

mekaar (Venter 1986.2 14). I n  Himd ?,:-I 1 n.ord vertel hoe mense tot bekerin~ kotim. gedoop 

word en inyetrek word in die gemeenre. Kwalitn~ie~ve groei voly: toelP op die Bybelsc lerin~ 

(vers 42). onderlinge nieele\+ ins en sosiale aanpassing (\:ers 45) ~ I I  i n  \:ers 47 die kul~urelt. 

idtntitiknsie en voortdurendc verkondiyiny \,an die evangelie. Die onnatende en 

voondurende proses \*an ophou \..an die yelowiges deur die Heiliye Gees blyk i r i r  hierdie 

ken~nerkende eienskappe van koi,lor,irr. prediking en beoefenirlg van die geestdike ganes 

\vat daar orider die gelowises in Handelinge was (Ventcr 1986:: 1 1 ). 

In Handelinge kan yetallegroei in  verskillerlde geografiese gebiede aangetoon nard (1.21. 

Sisemore. 1983: 1 5-20): 

Q Groei in Jerusalem: Hand 1 :  I tot 6:7. Vyl. Hand 6:7 "Die Woord van God het verder 

versprei, cn die zeta1 gelowiges i n  Jen~salern het geweldig toegeneem." 

Groei in Palestina en Saniaria: Hand 6:s  tot 9:-3 I .  1;gl. Hand 9:; 1 " In  die hele Judea. 

Galilea en Saniaria het die kerk '11 tvd \.an nls en ~.rede belewe. Dit het gevestig geraak 



en in ~ehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, 

en die Iedetal het toeseneem." 

Groei in heidenlande: Hand 9;32 tot l2:24. Vgl. Hand l2:24 "Maar die Woord van God 

het \:elder versprei en veld sewen. " 

Groei deur sendinyaksies: Hand I2:25 tot l 6 : j .  Vgl. Hand 1 6 5  "So is die gerneentes in 

die geloof versterk, en die getal gelowiges he! by die dag groter geword." 

Groei in stedelike gebiede: Hand 16:6 to1 19:20. Val. Hand 19;20 "So het die woord van 

die Here sy krag getoon en a1 hoe verder versprei." 

-? Groei in die Ronieinse Ryk: Hand I9:2 1 rot 2 8 : 3  1 .  Vgl. Hand B : N - 3  I "Hy (Paulus) het 

die koninkryk van God verkondig en die mense alIes oor die Here Jesus Christirs geleer. 

Dit het hy gedoen met die grootste vvrnoedigheid en sonder enige \:erhindering." 

Hart ( 1989: 15-16) maak die onderskeid van vier tipes goei  \vat interaflianklik van mekaar is: 

Q Xumeriese groei - groei in getalle. '11 Liggaam her voortdurend nuwe weefsel nodiy. 

Xuwe lidrnate moet aansluit. 

-" Organiese groei \vat kerkregering. finansiele stniktuur en leierskapsparrone insluit. 

;-" Konseptuele groei \vat 'n verdiepiny in begrip en kennis insluit. 

*. Diakonale goei  waarsonder die kerk sy outensiteit en yeloofivaardigheid verloor. 

Groei is dus i n  die om1,attende sin \.an die woord deel \.an die hese van kerhvees. 

2.3 GOD GEE GROEI 

;L.IacArth~ir (l991:21) n y s  op die k i t  dat dit God self is w t  die kerk opbou. Die tilens is nie 

i n  staat daartoe nie. Kerkgroei hang nie van mense. programme of kulisgrepe af nie. God is 

die enigste bouer-. Dit is die Christen se i,erantivoordelikheid en vreugde om deel te kan w e s  

van God se bouwcrk. In die ver-klaring van die t\veede bede volgens die Heidelbergsc 

Kategisrtius (vr. 13-3) is die twede bede juis 'n gebed dat God self sy kerk sal bewaar en laat 

groei. Groei kom vanuit die verbondsverhouding: "Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir 

My 'n ~ v l k  wees." (vgl. Gen. 17 : 7 . )  

Kolossense I :  IS beklerntoon die intieme en onlosmaakiike verhoudiny tussen Christus en sy 

kerk. Christus beheer en versorz self sy kerk. Die kerk ontvarlg sy groeikras juis im Christus 



as hoof (Breytenbach. 1992.399) In \Iatt 16: I S se die Here self "En Ek se \fir jou. Jy is 

Perms. en op hierdie Rots sal Ek my kerk horr. en die mage  van die doderyk sal dit nie 

oorweldiy nie." 

Christus self, die hoof van die kerk (Ef I :  15). is die bouer van die kerk. H a d  2:47: "En die 

Here Iret e k e  dag mense wat gered word. by die gemeente gevoeg." In die Heidelbergse 

Kategismus (Sondag 31 antw. 54) word ook bely dat die kerk deur Christus "vergader, 

beskerni en onderhou" word. 

Die Heiliye Gees gee groei (vgl. KGB art. 34). In Joh 14: 16-17. 36 gee Christus die belofie 

van die Heilige Gees as leidsman en leermeester in die volheid van die waarheid. 2 Kor 3. IS 

beklernloon ook die Heilige Gees as die Subjek van yroei: "Ons ~vord al hoe meer i~erander 

om aan die beeld van Christus gelyk te ~vord. Die heerlikheid \\.at van 011s ui~stranl. Iieeni 

steeds toe. Dit doen die Here \vat die Gees is." 

Hendriks (19L32:85) sicn die doel van gemeen~ebou as die "kwmtitatiewe en kwalitatiewe 

opbou (dit is: seestelike groei tot vol\vassenlieid. die voorkomin van d\\aalleer en betrokke 

raak bv die nri.csio h i )  van die ekklesia." In  ander woorde: die doel van ge~iieentebou is 

groei. Gerneetitebou, as die werk van God. kari soos \.olg o n i s k ~ f  word (vyl Hendriks. 

1992: 85). 

Dit is yefi~ndeer in die uil\.erkiesende yriade van die Almaytige God \\a[ Horn 

lieilshistories-\:erbonds~iiatig aan die mew openbaar. 

Dit is gebaseer op die kniisversoeniny en die opstandi~igsoor\\!innin~ van Jesus Christus 

\\,at as hoot'~.an die Kerk sy kerk regeer 

Dit is handelend aawesig deur die leweye\wnde. kragdadige iverkiny \-an die Heilise 

Gees. 

Die Drie-enige God boil sy getneente deur die dienswerk \:an die geloniges \vat Hy met 

crawes vir hierdie werk toerus Die leidingyeivende bediening speel hierin 'n z 

uroridliyye~ide rol. - 
Die dienswerk van die yelowises geskied in die konteks van die liefde. koirrw~itr. 

zehoorsnaniheid, kennis, \!rede. orde. vreugde, gebed. getuimis, onderris, die erediens. - 
geregigheid. dade van bar~nhartiyheid e n  die voorrsaande proses van s t cd .  



Die werksaamheid van die rnens is d t ~ s  instn~menteel binne die al\verksaamheid van God 

2.4 DIE SENTRALE PLEK VAY DIE WOORD VL4N G O D  

Die verantwoordelikheid van die niens 16 daarin om die middele wat die Here gee in die 

opbou van die kerk. re gebmik in verantwoordelikheid aan Hom. Daarom rnoet die Woord 

van God verkondig word. Toy is die groei, rn.a.w. die uitwerking van die rniddele wat God 

gee. in God se hand soos wat in 2.3 aangetoon is. In Jes 55: I I gee God die versekering: 

So sal die W o r d  wat uit niy mond koni, ook wees: dit sal nie onverriger sake Iia 

my toe ten~gkeer nie, maar dit sal doer1 wat Ek gedoeii wil he ell tot stand bring 

waanroor Ek dit gestilur liet. 

Hand 20:32 beklemtoon d a ~  die Godgegewe boodskap die boodskap van lewe is: 

Maar nou venrou ek julle aan God toe en aarl die woord van sy genade. Die woord 

is magig on1 julle op te bou en julle in die seerringe te laat deel wat Hy aari al die 

gelowiges as erfdeel belowe het. 

God gee groei deur die verkondiging \.an die Woord: die EvangeIie van Jesus Christus. In die 

Nederlandse GeIoofsbelydenis (NGB art. 7) word die volkomenheid van die Skrif, waar alles 

wat die mens vir sy saligheid nodiy het volkonie yeleer word. bely. 

Die leer van die apostels. d . ~  s s u i w r e  lering. is volgens Oustenbrink (1996b. 17) een van 

die vier wsenskenriierke van die eerste Christelike gemeente. Die volhardiny in die \\.are leer 

is nie bloot '11 indiwiduele opdrag nie. mans ook 'n korporatiewe dissiplirie i d g e n s  Hand 

2:43-47 Dir blyk dar die gelowiyes hulle ~ c l o o f  (ook die vasliou aan die sui\\ere e ~ m g e l i e )  

in yelneenskap met rnekaar beoetkn her. 

2.5 hIENSE IS INSTRLMENTE IX DIE H'AND VAN G O D  

2.5.1 God gebruik mense 

In die opbou van die genieenie. \vat Du Plooy en Venter (1996:353) as bouwerk na binne en 

na buite sien, rnoet beide die soewereinireit van God en die verant\\joordelikheid van die 

mens geha~idhaaf word. Die evangelie en evangelieverkondiging mag nie venlak word tot 



blote (menslike) veranderirlgstegnieke nie. God werk I . \..an sy kerk se 

ongelioorsaarnheid. God werk egter ook d e w  sy kerk - en sy werk word Ineer sigbaar waar 

sy kiliders gehoorsaarn met Horn meewerk in sy opbouwerk (Du Plooy R: Venter, 1996. 358). 

Die soewereiniteit van God en die nienslike verantwoordelikheid rnoet in 'n spanninglose a- 

polOre verhoudiny zeha~idliaaf word (Du Plooy & Venter, 1996:355). 

I n  I Kor 3,6 word die mens as instnment in die hand van God aangedui w a r  Paulus skryf 

"Eli het seplant. Apollos het natyegooi. m a r  dit is God wat laat groei het " God gebnrik 

mense as deel van sy plan en gee aan die gclowiye 'n  bepaalde verantwoordelikheid binne die 

wheel van sy plan. - 

Burger en Simpsori (I996:jO) meen dat 'n rnens 'n vaste riiariier \!all n,erk i n  die Byhel 
. .  . 

opnierk nl. dar God juis mense gebruik om ander merise te help. 'n  Persoon wat gew1Irg IS 

on1 '11 instniment in die harid van tfie Here te wees. kan 'n groot \:erskil niaak in ander rnense 

se Ie\\.eris. 

Die Heidelberyse Kateyismus (ant\v. 55) \\ys nie net op die feit varl oliderlinye opbou nie, 

rnanr ook op die verpliging orn daaraari mee te werk: "...elkeen verplig is on1 sy yaws  

uewilliy eri rtiet \:reuyde tot nut  en saligheid vari die ander lede aari te wend." - 

Dwr die apcwels gee tfic Here nicer iulisri~ig oor die n)-se hoe I-iv . sv . kcrk boil Die Here 

eebruik geloniges. en jiiis selo\bitp \\at in oprcytherd en reyier-dishcid God lee( - 
Daaroiii norti dic geloi~igcs (destvds en ~aridng) onderrig in lot'ppsiriy. scbcd. Iering. 'ri 

heiliyc leue en tug. orii so toegems re nets  \ir hiertiie opbounerk naariu die I lere liulle i ~ i l  

rrchruik ( \  yl \lnc,\nhur.. 199 I 24) .. 

OngeIuhkig is daar tiikwels 111 tfie praktyk van die gereforrneertfe kerke steeds tfie ontfersheid 

tussen ss "klen~s" en "Ieke" Dit laat gelouiyes oriaktief. aartgesieri hulle rnceri dat hulle nie 

yekibalifiseerd is om in die kerk te kan dien riie. Hierdie onaktiniteit uerk strertiniertd op 

hiille eie geloofsgroei. aangesicn die dierts (amp) van die yIowiye uesenlik deel is \.all 

Chr~stenivees (vgl. \el. 1994 52.69) 



God gee groei 0.a. deurdar Hy aan elke yelowige yawes gee \\.at instrumenteel is tot yroei 

(Sisemore. I983:40). Daarom is die amp van eke gelowige wesenlik deel van die 

Godgegewe groei in die gemeente. Die menslike verantwoordelikheid word omsluit en vorni 

terselfdenyd deel van die werk van God. 

Die liggaam (waarvan e k e  gelowige deel is) boil honlself op onder leiding en toerusting van 

die besondere ampte met Christus as hoof van die liggaam (Ef 4.1 - I  6). 

Die diens (amp) van die gelowiye is noodsaaklik in die yoei  van die serneente. Daarin is 

beide die i/rc/ik~tii;f~ (soewereiniteit van God) en i tnpi~~ '~~~ig\ '  (\erantwoordeliklieid \*an die 

tnens) opgesluit (vgl. Du Plooy 1999:21). God roep tot 'n amp (indikatief) en die geIowige 

dien in '11 amp (imperatie!). 

'n k d e r e  ornskrywiny \:an die amp van die gelowige is dus nodig. 

2.5.2 Die begrip "Amp van die gelowige" 

Die begrip amp \;an die gelowige kom rlie in die Bybel voor nie, rnaar die saak \\.el. Die 

woord amp het in s!. oorsprong die betekenis van beroep, taak en arbeid en dm pri1n2r op die 

~errein \.an die "ye~\ane. natuurlike" menselewe. (\Volfi~ard. s.a.:6). 

Op kerklike terrein kry die naarn "amp" die betekeriis van 'n .~pc~.vicr/c. , ~ ~ L ~ . Y I c ~ / ~ ~ L J  ~ L ~ I C J I I I ~ ~ .  

Dit kn, self? dieper betekenis wanneer die noord toegepas word op die .\~IiddelnarswrC; \.an 

Chl-isrus in die drie fasette \ a n  sy profetiese. priesterlike en koninklike amp. en \.an Hom uit 

in die drie\,oudige amp van alle yelo~\iges (Wolfanrd. s.a.:G). 

Die ivoord wat in die Bvbel yebruik word om amp aan te dui is dims (c/ido,rirr) (Jordaan. 

1994:6). Paulus noem homself' en aInial !vat die \Voord \..an God bedien "dienaars die 

Woord." 'n Mcns sou di~s  met reg kon praat van die diens \.an die yelowige \vat die klem 

plaas op die inhoud van die amp van die gelowise en ook hierargiese yedagtes teewerk 

(Wolfaard. s.a.:6). 



'n Paar Skrifsedeeltes word riou nader oridersoek om die verskilleride Fasette van die amp van 

die gelowige \vat nodig is vir groei (opbou en uitbou van die liyyaam van Christus) uit te liy. 

In die gekose yedeehes word die korporatiewe eenheid binne die ligaarn sowel as die 

belangrikheid van e k e  afsonderlike deel daarvan, beklemtoon (vgl. Dreyer. 1986125). 

2.5.2.1 Efesiers 4:1-16 

In  die eerste vers ibwd die basis gele vir die r-es van die hoofstuk: "Laat julle lewens\vandel in 

ooreenste~nming wees niet die roeping wat julle \.an God ontixng het." I n  die vorige 

hoofstukke is aan die Et'esii3-s vertel rvie hu1Ie is. !'erselyl; Ef I: 4 ( in  Christus uitverkies). Et' 

I :7 (deur Christus verlos). EF 1 :  13 (deur die Heiliye Gees as eiendom \:an God beseel). Ef 

2:s  (uit ~euade  gered. deur geloof) en Ef 2: I9 (nie ver van God af nie. m a r  n~edebi~rsers 

van die gelowiyes en lede i:an die huis~pin  van God). You. omdat hiilIe weet wie h u l k  is en 

watter roepiriy Iii~lle otitLmg het. rnoet hulle i n  ooreenstel-nmirig daarn~ee l e d  Die basis van 

die gelowiges se diensuwk as liygaani van Christus is dus orn eers te weet \vie liulle is Die 

dienswrk is 'n yevolg van hulle afsoriderlike en yesarnentlike identiteit in Christus (,vgl. Van't 

Zand. 19S5:3) 

Dit is d i~s  duidclik dat elkeeti wat in Christus is. 'n bepaalde identiteit het en daarom ook 'n  

bepaalde kmksie en dienswerk het u'itt Iiy nioet \:errill,. Die m p  (diens) van die gelou-ise is 

dus. soos die naarn aandui. alleen vir gelowiyes. niaar terselfdenyd ook \:ir elke yeloikige. 

Vers 12 praat \.an die heiliyes (geloiviges) wat toeserus word orn die dicnsuerk te i..errig en 

vers 16 plaas die kleni ~;er-der op elkeen se bydrae. Die verskillende ganes u'at deur God 

gcgee uorcl. is nou verbonde aan [nee aspekte u:at eintlik op niekaar wly (i.31. Turner. 

1904 12jS- l ?.?(I). 

.-". Die toerusting van die gelouiyes i:ir hulle dienswerk (wrs  I I). 

5 Sodat die liggrianl van Christus sal groei (vers 16). 

Hierdie diens vanuit die iderititeit in Christus geskied i n  'n bepaalde yesindheid. Ef ' 4 .1  t'okus 

op hierdie yesindheid: "Wees altyd beskeie. vriendelik en gedu1diy en verdra rnekaar in 

liefde." Dit is die boi~stene van die Iiggaarn vali Christus (Van't %and. 1985 4)  Die yelowiges 

rnoet hdle ook inspan on1 die eenheid. wat deur hulk verbondenheid met Christus russen 



rrelowiyes bestaan, le handhaaf Die indikatief (gegewenheid) van die eenheid waarin die - 
iniperarief (opdrag) tot eenheid ms, is gesetel in die drie-eniye God self \vat volgens vers 5 

"oor alnial is. deur aha1 werk en in aha1 woon." (vgl. Robens 1991: 1 12.) Dit gaan hier nie 

bloot om 'n panr f'ormeIe take as gelowiges te verrig nie. maar eerder om op 'n bepaaIde 

rnanier te leive. 

Die Here self see die %awes aan sy kinders om dienswerk te verrig. "Aan elkeen van ons is 'n 

cawe yegee in die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het." (Ef 4:7.) Diens en die 
b 

gawes wat ons van God ont\mg. is onlosniaaklik aan mekaar verbind. Ritter (1976:27) y s  

daarop dat charisma en dims vir Paulus nie teenoormekaar staan nie: 

. . .charisrtia and tninistn, are nor contrasring tenns for Paul; rather liis apostoli 

(~ninistry) is his unique charisnia whereby charisma is specieing his n~inistn as a 

~nani festation of God's grace. 

In sy ~:erkIaring vari Ef J:7 s6 Hendriksen (1968: 188) dat die regte gebmik ,an die gawes 

drie aspekte inipliseer: 

G, Die gelowige rnoet erken dat dit 'n g i v e  is \vat hv nie dew sy eie vermoe vcrkn; liet nie. 

=. Elkeeli moet erken dar sy p v e  slegs een van baie is en beperk is. 

C Elkeeri nioer yretiy wees om sy yawe nie tor sy eie voordeel nie, niaar rot voordeel van 

die he1e liggaarn en so tot eer !.an God ie yebn~ik. 

waive Roberts ( 1991: l 17) sluit liierby aari dew daarop te v+ys dat Christus bepaal watter , 
elkecn C;? en dat Hv aari elkeen die spesitieke y a w  ~olgens Sy besluit gee. met die doel dat 

ellieen nier daardie gane of ya~ivs kan dietl. 

Elkc gelo\viyc besit '11 gwce. maar- 'n  indiividuele gelowige se gmve is bepcrk. Slegs iimneer 

al die yelo~viges hulk gawes rot diens van die liggaanl yebnlik. fi~riksioneer die liggaaln ten 

\.olle en kan die liggaam ho~iiselt' opboi~ (Ef 4: 16). So kom die gelouiyes tot iverklike 

eenheid (Ef 3: 13. v31, ook Rorn 13:4-8). Die groei van die yelouiige is nie indiwidilalisties 

nie. mijar korporatief as deel van die liggaarn. aangesien een gelowige nie al die p v e s  het 

nie. So ~vord elkeen dus ged\viny om horn re laat bedien deur ander en ander te bedien (vgl. 

Dreyer. I986;33). 



Die groei en opbouproses \.an die liygaam nwd nie gestel as 'n potensiaal nie. tnaar eerder as 

'n inherente. funksionerende eienskap \an die liggaam. Daar moet alt!d voortdurende goei in 

die semeente wees (vs l  I'an't Zand. 1 c)Sj:6) 

Die hele fbnksionering \.an die liggaarn is egter aan die lioofskap \.an Christus ondeworye. 

.4lleen i n  en dew- Hom is koordinasie en wrklike groei moontlik (\,gI. Ef 1:22. Ef 4.15. Kol 

1.181 

C'it die gedeel~e is  dit dus duidelik. 

Die anly \.an die gelo\\-ise geskied as uitle\\.iny \.an 'n bepaalde identireit in C'hr-istirs ( i u - 5  

I )  

Aan gelowiges. maar \!el aarl clke gelowi~e is ya\\e(s) gegee (i'ers 7.12.16) 

Cia\\-es moet gebniik nord tot opbou \,an die lisyaarn laan C'llristus m.a \v. gelowiys 

moet ~nekaar opbou onder die I~oofskap \.an Christus (\.er-s 16). 

Gelcnvi~es moet ~nekaar dien in '11 gesindheid \.an liefde. beskeidenheid en uiendelikheid 

(vers 2). 

2.5.2.2 I Korintiers 12:12-31 

In hierdie ~edeelle handel Pai~lus oor die liypaa~n \.an C'hristus \vat bcsraan u i t  baie 

verskillende lede \vat in~erafhanklik \,an rnekaar is. 

Elke gelowige is '11 lid \.an die liggaarn \an Christus (vers 27). Elke lid het '11 belangrike en 

onrnisbare rol om in  die liygaaln le speel. So kan  geen lid sP dat hy 'n ander lid nie nodig her 

nie (\:ers 14-16). Dir irnpliseer ester ook dat yeen lid mag sP dat die ander lede \.an die 

liggaarn hom nie n o d i ~  het nie Die interathanklikheid en die invloed \!an die een op die ander- 

word verder beklerntoon deur vers 26 "As een lid Iy, ly a1 die lede saarn; as een lid geeer 

word? is al die lede saarn bly." Vanuit I Kor 12: 15- 16 word duidelik gei'llustreer dat elke lid 

van die ligyaarn sy besondere en onniisbare taak he!. Die taak wat horn opgelP is en \vaartoe 

liy ook bekwaarn gemaak is deur die Gees. rnoet hy getrou en sonder afguns verrig. U'anneer 

elkeen sy besondere taak kornplernentir tot die taak van die ander verrig, venul die li,, (yrtaam 

sy hele roeping (\%I .  Malan. 1979: 17: Blontbery, 1 r)93:236). 



011s k r y  dus 'n verskeidenheid binne die eenheid. Daar is maar een liggaam w.at as eenheid 

moet hnksioneer, maar daar is 'n verskeidenheid van gawes en hnksies u.at aan elkeen \:an 

die afsonderlike lede toeyedeel word. Die interafllanklikheid \ a n  die afsonderlike dele spruit 

uit die gegewe eenheid van die li~gaam. Die eenheid staan her nie in die i~nperatief nie. m a r  

eerder as die indikatief. Sou reeds is die gelowiges as eenheid saamgebind in C hristus. Die 

verskeidenheid en eenheid moet albei erken en uitgeleef word. Groci word juis gestreni 

n.anneer die verskeidenheid niisken word of wanneer die verskeidenheid geskeidenheid word 

(\.sI. Van't Zand. 1985-7-S). 

God self het bepaal dat die liggaani (kerk) uit bale \,erskillende lede bestaan \\at 

interaff~anklik \.an mekaar is ( I Kor 13. IS). God gee aan elkeen y w e s  \vat gebruik moet 

word lot die opbou en die uitbou \.an die gelneente. In Kosintiers uord die 

interafllanklikheid. onderlinge \.er.bondenheid. samewerking en \.erar~t\\/oo~-deliliheid 

beklerntoon (Breyt enbacli. 1 993.399). 

Saam met Bruce ( 197 1 : 122) kan di t soos volg opyesom word: 

A11 this bespeaks d ~ e  providence with which God has arranged the various parts of 

the bod!; and adjusted heir fimaions arid relations so that they are all 

interdependent. 

Hierdie iriterafhankliklieid irnpliseer dus dat: 

a Ellieen s!; hnksie nioet i.errig as die liggaam wesklik wil hnksioneer en groei. 

G Daar kontak en 2eleentheid moet wees on1 ander te dien, maar ook om bedien te word. 

\~en;olgens word 1 Pet 4 ondersoek om moontIik lig re bied op die diens aan mekaar 

2.5.2.3 I Petrus 4:7-1 I 

"As goeie bedienaars van die veelvoudige senade \,an God moet elkeen, namate hy 'n 

genadegawe ontvang het. die ander dien." (vers 10.) Geen gawe is dus alleen \,ir die 

ontvanger daanfan nie. maar moet ook tot diens van ander gebruik word. Groenewald 

(1977.78) q l s  daarop dat die Here deur die Gees genadegawes na die eis van die 

orns~andighede skenk om besondere diens te verrig. Genadegawes dien nooit om die enkeling 



bo die ~nedegxlo\\.ises te \.erhet' nie .As dit tot sc.lfiwheffiny en eie roem lei. lener dit nie 

nieer diem nie. maar het selfsuy die plek ingeneem \.an liefde. 

Die posisie \.an die geIou.ige is sless bedienaar \.an die gawe \.an God. Die g i v e  is nie die 

besit \.an die bedienaar nie. maar word aan horn yeskenk om te die11 (\.gI. \.'an? Zand. 

1985.12). Die gawes kan en mag dus nic \perberg word nie. lnaar nioet yebnlik (bedien) word 

in ~:eranli\,oordelikheid aan die Gen.er \.at1 die yawes u.ie reke~iskap eis oor die g a w s  \\-at 

( 1  a\\.es aan elkeen toe\.enroil is (\.g1 Luk I I 19-26). God self behou die eienaarskap \.an die , 
Marshall ( 1991 146) \\ys op die Iioite \.erband tusscn s a n e  en yenade \vat beklernloon dat 

God die y \ v e  nie ner aan "gek\\.alifi~eerde-~ persone. o f  aan "\.erdicnstelikes" y e  nie. rilaar 

uit genadc. aan elkc selo\viye. om daar~nce te kall dien 

Die ~.erskeidenlieid word hier ook aarigcdt~i deur die term "\.eel\.oudige" genade \.at1 Ciod. 

Dit neern haie \.orme aan en \\.ord openbaar in 'n n k e  \.erskeidenheid \.an gestaltes Soos 

mense \,erskil en die situasie \,an e k e  dag verskil. so gee God ook 'n n + e  \wskeidenheid \.an 

sawes (Groenewald. 1977:79). .. 

Die dienwerk \.at1 die gelowige besraan in die eerste plek uit onderlinse [iefde. "Bo alles 

nloet julle rnekaar lianlik liefie." So stel Paulus dit ook in I Kor 1.3 waar die liefde besknf 

word as "Nou y v s  ek julle \\.at nog die allerbeste is: . ."  Sonder liefde word alle dienswerk 

blote formaliteit. Liefde t i -  mekaar is die basis \ i s  diens aanmekaar, rnaar soos \\.at die 

gelouiyes rnekaar dien sal hulle liefde vir n~ekaar ook groei (Aliarshall. 199 1 : 143). 

Elkeen van die yelowiyes het 'n  g a v e  of gawes 0111 te beoefen. Elkeen her deur die krag van 

God 'n verantwoordelikheid om na re konl teenoor God en medegelowiges (Wheaton. 

1994: 1-78?). Henq* ( 1995:S)S I ) beklerntoon dat die doel nie selfiferheerliking is nie. maar orn 

God. die fokuspunt van die gelowige se dienswerk. te verheerlik. 

God gee dus ga\ves sodat gedien kan word in nederigheid en lief'de. 

Uit bg, gedeeltes is  die volyende dtlidelik: 

E k e  gelowige staan afsonderlik, maar ook saam onder die hoof'skap van Christus 

z I n  Christus het die gelowige '11 bepaalde identiteit. 



\'anuit s! identiteir in Christus is elke gclo\vige geroep tot diem 

2 Diem \vord \.errig deur eke  geIo\vige \.olgens die i.erskeidenheid van gawes en funksies 

\.an die ierskillende lede \*an die li,, ~ ~ a a r n .  

C Elke geIowige besit 'n gane \.an die Heilige Gees. 

God gebruik die diensnerk i .an eke  geIo\vige tot knalitatieu e en kn antrtarie\\.c groei 

van die li,= ~~(raam 

2.5.2.4 Mekaarbediening tot opbou 

Die "mekaarbedienin:" kom baie sterk in I Pet 4 na \.ore: 

" .nloet julle mekaar hanlik liethe.. . " (\.el-s 8)  

"M'ees - casvn. teenoor mckaar.. . " (vers 9)  

" . . die ander dien." (\w-s 10) 

George ( 1992: 129- 132) haal 5 0  "one another" tekste aan en I6 klen~ op die feit dar elkeen in 

die bedienins staan om tnekaar te bedien. Versteeg (l980:0_;-94) nleen dat die onderlinge 

verbondenheid van gelo\viges in Christus (c.~.-ntt~i-cl/knnr-zij~~). die basis is vir die diens aan 

liiekaar (c~/.-rvot,-c~/krrr~r-:tjt~). \:enter (1972:86-S7) w 7 s  daarop dat die gemeeritelede i.anuit 

die kerk as verbondsgemeenskap. belydenisgemeenskap en dieneride gemeenskap op niekaar 

moet ag slam ( 1  Tess 5: 14); vir ~nekaar bid (Jak 5 :  16); mekaar 1iefh-5 ( I  Joh 4: 12); 

yasvq.heid teenoor niekaar b e y s  (Rom 12: 13) mekaar vermaan ( I Tess 5 :  14); mekaar dien 

(Gal 5: 1-3); 'n Iielpende hand reik vir die liggaanilike en geestelike noodlydende (Jak 2: 15- 

16); mekaar vergewe (Kol 3: 1-1); rnekaar benioedig, versrerk en ondersteun (Gal 6:3); volle 

verantwoordelikheid vir ~nekaar aanvaar (Matt 23:s) en niekaar tot stigting dien (Ef 4:19). 

hlekaarbedieniny is dus wesenlik deel van kerkwees en noodsaaklik \.ir groei. Gelowiges 

moe! verant~~oordelikheid neem vir mekaar. Gal 6; 1 :  "Broers. as iernand in een of ander 

sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei. so iemand in 'n gees van sagmoedigheid 

reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom." Die geloiviges het dus die 

\:erant\j~oordelikheid o m  versigtig te leef sodat hulle nie self vat nie, maar terselfdenyd het 

hulle ook 'n verantwoordeIikheid teenoor die \vat wel in sonde val. Daar mag nie 'n 

hoogrnoedige houding iriyeneem word teenoor die wat we1 in sonde \*aJ nie. Gelo~iges 

venul 'n instrumentele rol in die heelmaakproses nadat iernand in sonde geval liet (vgl. Si1t.a. 



! ? o f :  !219). GaI 6:2: "Dra meksar se !asre e:l See op die :nar~ier aitvoering am die wer \.an 

Christus." Hendriksen (1965:232) \trk!aar Ga! 6 : 2  so: 

Tlis dces not merely nlecln "Toterm each cther." or '"Put ::p with each ot!er." It 

:nenns: "Joi:~tly shouldcr e x h  rr.e:::Serts burde::~." Evenbcdy should put his 

shoulder under the burdens mder which t!iis or that indiwidua1 ~nember is 

goaning, \vl~atever d m e  bt:rder:s may be. They ::~::s: be c:r:ied;oin!!:;. 

Die "mekaarbedienir:~" i s  nie !let daarop gerig om moei!ike sitwsies (neg~,a!ie..:e k croci) !e 

ver!loe",en te hanteer nie. maar ook on1 posi!iev:e groei :e stirnuleer. Hebr Ir3:24: "Laa! ons 

ocL ~2 rwkaar cmien dew mekzar a m  te spoor tc?! !iefde e!i cpeie dade." !I: sy s:erk!xhg 

van die vers .vys Petersor; (!?94: !X!- !34S) op die \:era!lt\vcordelikheid van e!ke se!o:?:ige 

o!n. dearda! om saam dee! he! zan Chris~us. n?eks:..r te bedien deur aamoedlgi~g. Hierdie 

aa!?moedigiag is nie net om mder op !e roep orr. die ge!nee:?te!ike samekcmste by !e woon 

nie. m a r  ook om dit self by te n.con deardat die gesamentlike byee:ikonlste op sigself'wder 

diet1 as onder!iwe - aar!spori:ig !:!sser. - ze!ol.vi~es. 

Selfsorg 

Figuur I .  Die sorg in die kerk 



Die basiese sorg is die selfsorg en n~ekaarsorg \vat volgens bogenoernde gedeeltes die 

verannvoordeIikheid van eke  gelowige is. Sorg dra vir mekaar. ook vir mekaar se geestelike 

groei. val binne die ~aak van die amp van die gelowige. 

Die .vc!fsorg en mrkmrsorg vcrrn dus die basis van die sorg in 'n gerneente. Dit wa! nie daar 

hanteer kari word niel 1,vord deur die amptelike sorg hanteer (bescndere ampte) en intensiew 

problem rnoet pastoraa1 deur 'n  toegeruste persoon hanteer ivord. Hierdie beginsel \:ir:d ons 

ook i n  die mad \vat Jetro aan Y!oses gegee her in die bantering v a t  problerne. Hy moes 

betrcubare mnne aanstel oor rim, vyfiig. horlderd en duisend. Hulle moes problem hanreer 

er! al!een onopgeloste sake rnces na horn, Moses. venyis wcrd (Eks ! 8. 30-23: \:gl. ook 

George. 1992: 1 3 1 ). 

Sorlder effektietve self- en ntekaarsorg raak amptelike en pastorale sorg te vee! (soos by 

h4oses). So 'n situasie lei nie net ro! on\.o!doende en oppewlakkige sors nie. maar is \.iinui! 

die Skri!begirisels hierbo onhoudbaar. crndat dit die gevolg is van die versakir~g van die 

~relowiges se onder!i!!ge mekaarsorg. Wanneer liggaamsdele nie versorg of swak !:ersorg z 

tvord. strein dit die goei !.:an die heIe li,, cJwm. 

L'ir die goei w t  die senxen!e is die uitcefenir~g .;a!! die tug nocdsaak!ik. Die kcrrek~ief var! 

die Skrif !wet i n  !iefde Iierstcl bring tl;.aar daar "m-groeiings" en. "verkeerde - ~ r c x i "  is. Die 

tug ~j,ord prim& tusser? ye!owiges onderling uitgecefen en i s  dee! va!? n?ekaarbediening ( ~ 2 ! .  

Spoe!stri?. 1989:395) Die .ve!bekende M t !  IS- Is-! 7 dai i~!is tierdie \I:eg aan lvaar betrokke 

celcwiges eers onder!i:?y !ug !oepzs. dafi saarn mer ee:] of !l.\..ee r??edelre!osl,:izes t.71 eers dan 
b - L 

air!ptelik det!r die yenxenre. Ook Hebr 15.25 dui c!ie !ug as 'n opdrag ?,a!: e!ke - ce!ol.s.i~e - a:?n 
. . 

"Om we!?ie van die sameko!nste %:an die gentee!!!e af'wertb!~ - .  socs pan! se getvoocre i s  !me. 

rnaar mekaar eerder zanmoedis ont daarheen !e gaan ,...". Die @.-I?.' vertaal die vers met "laat 

ons mekaar verrmzn" (pia.~~,Gnlco). Hier vaI die k!em eerder op die aamoedlg en uitn0c.i 

aspek van die tug. Met venysirtg na Hebr 10 tcon MaIan ( 1979: 16) aan dat die kerk rlie net 

suiwer gehou word deur ahyding nie. n ? ~ r  ook - e= vocrdat daar !ot efsnyding ccrgegaan 

1.vord - deur aar~rnoedigittg hulp en onderrig. Die Heidelbergse Kategisr~us wiag 85 ornskqf 

die ui!oef'el?ing van die tug eerstens as "herlm!de kere broeder!ik verrnam" d.w.s. ~ w z a n i n ( l  J 

tusser! n?edegelowiges. 



Ufaar 'n sondaar heim!ik vernlaan is. en hy berou getoon en honl daaran bekeer het. moe! 

dit nie voor die kerkraad gebring of openbaar gernaak word nie (Kerkorde an. 73 van die 

GKSA. i!g! ook Spoe!stra. 1958:394). 

Die fimksionering van die amp ban die ge!onige tor die groei van die kerk behe!s dus ook 

* Verantwoordelikheid neem vir nlekaar onderling (mekaarsorg) en ~vel hies. psi~ies en 

sees!elik 

5 Liefdevollt: vermanins :,m rnekar (!ug) 

2.5.3 #a buite gerigte bediening as gestalte van groei (uitbou) 

Die cpdrag r c t  kwan~i~atiewe groei impliseer dat die kerk ook na buite geri2 mce! 1.vees Die 

~~eranrwoorde!ik!~eid neen? \iir mekaar en die die!lsst..w-k fang)  vm die yelo:vi~e is nie a!!een 

:?a bime yerig nie 



Die Christene se opdrag is nie om iets vir die kerk te doen nie. maar om die kerk te 

wees (vgl. Ritter. 1976:.i9). 

K\valitariewe en kwantitatiewe groei deur die hnksionering van die amp van die gelowiye 

soos hierbo uiteengesit. is nie maar net '11 ideaal wat nooil werklik bereik kan word nie 

Gelowi~es kan in tverklike yeloofsverhoudings onder die hoofskap van Christus mekaar 

opbou. Daarvan is die eerste gerrleentes 'n voorbeeld. Die situasie is eger nie meer dieselfde 

as i n  die eerste gemeenles nie. juis daarom nioet daar na bedieningstrateyieC gehyk word w i t  

in die tncintigs1e en een en twintigste eeu dieselfde beginsels laat fi~nksioneer. 

2.5.4 Korporatiewe getuienis van 'n gemeente as geheei 

Deur die sisbare filnksioriering vari die liggaa~n van Christus (kerk) is die kerk 'n getuienis vir 

die w6reld. as korporatiewe vergestalting van Christus. Die wireld hoor nie net die evanyelie 

deur die getuienis van die gelowiges nie. (vgl. 1 Kor 14:3. I Pet 4: I I .  Hand S:.1.) maar sien 

en beleef die evariyelie deur die daadwerklike firnksionering van die liggaam van Christus. 

Optnerklik dat die eerste gemeente in Hand 3, hulk toe16 op die onderlinge verbondenheid 

(koi ,~ot~i t r ) .  eensgesindheid. onderlinge versorying waarna vers 47 eindis mer "En die Here 

llet elke day nielise wat gered word. by die yenieente gevoey" Hier is d i~s  nie sprake \.an 'n 

na-binne-gerigte kliek i l k .  Die korporatiewe (gesatnenrlike) get~~ieriis vari die gelneente 

inipliseer 'ti oop deur waardeur rnense irigenooi en in liefde onl\'nn: word. 

I n  Harid 2 he? die lewe en sebeure in die eerste yemeenre \.erskilIe~~de reaksies op die 

buitestarders geliad (~31. Oostenbrink. 1 W6b. 16). 

.4lmal is tilet diep otitsag (\.rees) vervul (21.13). 
-. - Die hele volk n.as h u l k  goedsesind (2:47b). 

hlense het deur die Here se beskikkins tor bekering gekorri en deel van die genleente 

aeword (2 .  J7c). - 

Die pemeente-aktiwiteite en leefivyse word korporatief (as geheel) yebn~ik in kwalitatiewe 

en kwantitatiewe groei. Fie alleen indiwiduele lidmate nie. maar ook die gerneetite as geheel 

word instn~merit in die Hand van die Here in die opbou (groei) van die kerk. 



2.5.5 Die rol van gebed dew gelowiges 

Gebed is 'n geestelike dissipline \vat volhardend beoefen moet word. Wanneer gelowiges 

eensyesind saain bid. kom iets van die onderlinge geloofsband tot i~iting (Oostenbrink. 

1996b: 19). Juis variuit die belydenis dat dit God is wat groei gee. verenig gelowiees saarn in 

gebed on1 daardie belofte van God af te bid en stel hulle hulleself so as instruniente in die 

hand van God. 

Sorider- yebed word die aktiwiteite van die indi\viduele gelowige. sowel as die van die 

uenieente gesarnentIik blote rnensewerk \\.at [lie nleer met die naelstriiig van gebede aan God 
L 

gebind is nie. Eiewillige en mensgesentreerde handcling verdritiy die leiding vari die Heilige 

Gees. 

Onder '11 opskrif " 'n Groeiende kerk is '11 biddende kerk" noem Buys en Venter (1994.3-79) 

dat daar met betrekkirig tot gr-oei 0.a. voondurend yebid ~noet word: 

dat God die nodise gewillige niedewerkers vir georganiseerde en gest~ktilreerde 

evangelisasiewerk sal gee f Matt 9: 38): 

dat die mense waL die evangelie hoor se hane deur die Heilige Gees oopgemaak sal nard 

(Knl 4::): 

dat die Heilige Gees aari die \\at die praativerk doen. die nodige \:prnoediyheid. insig en 

nortui~i~iyskr-a2 sal see (Hand 4199: Ef 6: 19); 

vir n w e  gelnwiges se gelnofsgroei en bewaririg teen die aanvalle van die duinel (Fil I 9- 

10): 

1: \ i r  eriige spesifieke behoeRes iri die nerk {,an die Here (Fil -1.6): 

dat gelowigs medeuwkers sal w e s  in die verkondigiriy van die e\.angelie (Korn 15.30) 

111 Hand 2:42 waar die t'unksinneririg van die eerste gerneente beskvf word. noem 

Onste~ibri~ik ( 1996b: 17) gebed as een van die vier \i:esenskerlrnerke van die eersre Christelike 

rronieetite. Die groei \vat in \.ers 47 gerioern word, ~~loe i  voon vanuit die hliksinneririg vari - 
die gerneente waarvan gebed 'n pro~niriente deel vorm. Ook uit Hand 3 :  I bIyk dat die 

Christene hulle gehou het by die loodse 2ebruik on1 vir bepaalde gebedstye in die tenipel of 

siriagoge bymekaar te korn (Oostenbrink. 1996b: I 8) .  



2.5.6 Groei vind plaas binne die ruimte van koinonia 

In  Hand 2. ~ t o r d  die eerste gerileente. na die uitstonirig van die Heilige Gees, beskq?' 

Orntrent drie duisend niense het pinksrerdag tot bekering gekorn en is gedoop. In vers 47 

word verhaal hoe God elke dag rnense wat gered word by die gemeente Seleoeg het 

(kwantitatieive groei). Vers 42 gee egter ook iets van die kwalitatiewe qroei weer, deurdat 

daar van die yelo~viges getuig u-ord dat hdle hulle "heelhaniy toegeI2" het op die leer \;an die 

apostels (suiwere. ware leer), onderlinge verbondenheid. die yemeenskaplike maaltvd en 

gebede Hierdie "toele" dui op 'n staridbastige voortgaan remy1 die "leer \-an die apostels 

(suinere. nare leer). onderlinge verbondenheid, die genieenskapIike lnaaltyd en yebede" die 

~vesenskenmerke en hnksiorrerity van hierdie genieente waar die yroei plaasi ind. beskryf 

Die onderling verbondenheid in vers 42 word verder oniskqf in die -'bpekaar wees'' of 

"eensgesindlieid" soos die NXV dit vertaal. Hulle tiet rnekaar fisies en geestelik versorg (vers 

45). m a r  ook getrou bymekaar gekom by die tempel en by huise (vers 46). Hulle liet ook 

srimtr God yepr)'s ( \ws 47). 

Koirlotriir was dus die ruirnte waarbinne die genieente getimksiorleer het en waarin die 

rlenieente gegroei het. Groei vind nie op 'n indiwidualistiese \bye plaas nie, maar veral m a r  
b 

celowiges. in 'n band van oliderlinge nieelewing. rnekaar opbou. A'oii,i,ro/riir is die rui~ilte vir. - 
niaar ook die \:erstelking in die opbounerk. 

Hierbv sluir Oostenbrink (1996b: 19) aan \vanneer 11). sC dat koitro~titr op die korlteks dui. 

ivaarbiririe die \dhardiny i n  die leer \.an die apostels. die yemeenskaplike mrialt!,e en die 

cebede plaasyeiind het. Koi~rottiir veronderstel 'n  1teders:dse \:erhoitdin~ en betrokkenheid - 
by ~nekaar (Louw R: Nida- 1 iXWM6). 

Daar word sorns aangeneem dat pr-oyrani~iie. byxnkomste en aktiivileite lidriiate nader aan 

God sal bring. Dit is ester dikwels nie die geval nie. Vorster ( 1  999: I l I )  is i.a[i menins dar 

die postmoderne mens juis 'n  besondere behoefte anti die aktiewe belewing van yetneenskap 

Iiet. Oostenbrink (1996b: 17) beklenitoon dat 'n lewende getiieente in verhoudinge leer: 

verhoudinge met God, met rnekaar en met die wereld. Kivalitatiewe groei word gefasiliteer 

dew- die ollderliriy aanvaardir~z. vetniariiny en onderstcuning bilinc dic gemcenskap van die 

~eloi~iges .  
L, 



Deur die konkrete aanskoue en belewing van die onderlinge liefde word ook die buite- 

kerklike in die lief'deskring insetrek. Binne die beddirip van omgee. mekaarbediening. 

aan\ aarding, liefile en onderlinge sorg. kan die saad van die evanyelie ontkiem tot uitbreiding 

van die korlinkryk van God "Vanuit die kort~omalc. bestaanswyse van die gemeente word die 

gerneente [vat deur God tor diens (cli~rkomr) met genadegaues roegerus is, missionGr 

opgebou" (\el. 1994 346) 

Ko~tromr word deur Vorster (1996b.473) beskryt' as die "driehoekiye verhoudiny" !\.at 

tussen gelowiges en Christus en yelowiges met mekaar bestaan. Veral in die ~ y d  \Ian die 

opkonis ifan die postmodernisme is daar 'n yroor behoefie aan onderlinye meeleuing en 

saamvoel. Mense lie[ eyter n.el die behoetie aan onderlirige verbondenheid. i\at ook 'n 

Bybelse eis is. niaar h u l k  nert nie hoe on1 daariri le leef nie. Die "veiligheid" \.an die bekeride 

indiu,idi~alistiese manier van leef. sirem mense dikwels on1 b! niekaar uit te konl in nare 

~ O ; ) I O ~ I / L I  

i'orster ( l996a.467-480) rioem die volgende as stnrikelblokke vir ware koi~rouiir: 

Westerse indiwidiialisn~e: die riiens is primer op sy eie behoeftes ingestel en sy leu.~. op 

liornself yerig. Die niens het die behoefie aan egte gemee~iskapsbele\\ing. niaar hy  is 

\.anneii- die lna~iipi~lasie dew die modernisnle en s?. i~idi\i.iduaIistiese aard. riie in slaat olii 

'n aktiewe en bydmende deel van die semeenskap te wees nie. 

Grneiende \wrstedeliking 'n Groter mobiliteit van merise. 'n  geriytheid Iia binne. die 

\;erskuiiviny van die kerk se filnksie na niaatskaplike diens1eu:cring en die \.innige 

leneris~ernpo iri die stad. dra daartoe bv dat die stadslene eerder 'TI srre~iitnendt. as 

bwtraende t'ak~or i n  kor~totrr~r-belei~:iny is .  

i 'eruukrde bedieningspatrorie: ten spyte \.an goot  niaatskaplike veranderinge her die 

bedieningsniocfel \..an die Geret'ormeerde Kerke oor die afidelope eeu niiri wrander Die 

itistituutmodel is steeds duidelik sigbaar in die bedieriiriy van die Gerefornieerde Kerke. 

Dit is '11 dwaling om te beweer dat 'n nieris deel kari h2 aali Christus en nie deel hoef te h i  aan 

die ander liy~aanisdele van Christits nie (Potyieter 199S:X; I Kor 2: 13-20: Heidelbergse 

Katesismus antw. 55) Jriis i n  ware koi)iutti~~ en deelwees \,an die liygaam. kali die 

liggaanisdele opyebou word. 



Groei-evaluering word 0.a. in Op 3 en 3 beskryf waar die kwaliteit van die 7 yemeentes 

beoordeel word. In Efese was daar nie meer soveel liefde nie (Op 24 ) .  Sardis is seoordeel as 

'n dooie kerk (Op 3: 1) .  Laodisea was I O U  en selftevrede (Op 3: 15). Aan die ander kant  word 

ook die positiewe yenoem bv. die gemeente in Pergamum wit setroil bly aan die Naam van 

die Here (Op 1: I;); die liefde. geloof. diensvaardigheid en voltlarding van die gemeente in 

Tiatira (Op 2: 19); die semeente in Sardis u'at vashoi~ aan die boodskap van God (Op 3:s). In 

die konkrete situasie van eke  gerneente is daar dus iets van 'n  evalueriny sedoen (i.1~1. 

Hendriksen. 1977: 5 1 ). 

Volgens Jak 1 word die konkretisering van die geloof in die praktyk van elke dag 

beklenitoon. Juis deur die werke en dade word die geloof sigbaar: " .  . .. en ek sal jou my 

c.eloofwy ui t  my dade." (Jak 7,: IS.) Dit \vat gedoen word en Lvar sigbaar realiseer is dus iets - 
van 'n openbaring en nmatstaf \.an die onsienlike (geloot). Dit impliseer dat die selowige die 

kwaliteit en kwantiteit van sy geloot'sdade kan en rnoet evalueer. Dit kan sekerlik nie sonder 

die leiding van die Heiliye Gees en sonder die maatstar van die Woord gedoen word nie. Tog 

he! die gelowige die verantwoordelikheid om seker te niaak dat geloof nie bloot 'n teoretiese 

ooniiiging is nie. riiaar dat dit realiseer in die praktvk \:an die leue liier en no11 

In  die \-oondurende proses \,all spiediny en evalilering im 'n yerneente in die N'oord van 

God. sal die spesifieke groeipunte en strempunte tevool-sky11 koni. Groei moet ook gemeet 

word. olrtdat sroei drel is van die w s e  \.an kerkiiees (i.21. 2 2 )  

I'an Schalkwyk (IO9S:1iiededelin~~) meeri dat groei volgens tnee iiiaatstai\~e gerneet kan 

~bord. nl. opkornste en inkornste. Sekerlik kan dir nie verabsoluteer ivord riie. aansesien 

bepaalde fak tore soos verstedelikirig, beski kbare werksgeleenl hede en \,eiliyheid-sit t~asies 

ook 'n rol in 'n bepaalde gebied speel. Tog. opkomste en inkonlste is die vnrg. die irikerlike 

~nanifestasie van innerlike en Godgeyewe groei. IVanneer niense tot bekeriri~ ko~ii. groei 

getalle. Wanneer mense groei in hulle zeloof soek hulle die samekomste vari die gerneente op 

en is hirlle hand oop i,ir koninknkswerk. Die doetwit is dus nie bloot orri nieor mense en 



nieer geld te k ry  nie. niaar opkornste en inkornste is wel menslike meetbare rnaatsmwe oru 

croei te eduec r  - 

De Klerk ( 1998:79) maan e$er dat korporatiewe kerklike meelewing (kerkbesoek. deelnan~c 

aarl kerklike akti~\:iteite en kerklike bydraes) nie verabsoluteer moet word on1 persoonlike 

celoofsle~ve te beoordeel nie, aangesien indiwiduele geloofsontplooing. in ons tyd. sterk op - 
die \.~oory.ond man. Daar is baie niense \vat in hulle eie ruirntes hulle geloof uitleef Kerklike 

meele\\.ing alleen. is ~ d g e n s  De Klerk (199S:79). 'n eensvdige rnaatstaf' on1 'n t.01 of lee 

ixloof'slc\~e re meet Intieme perwonlike yesprek is ook nodig om menst se geloofslewe te ... 

peil 

IIoe\\el getallegroei nie 'n  kemerk i s  van '11 uarc kerk nie. is Bins ( 1958 15) \an menins dat 

'11 v\\er \.ir en ~ t r l a n ~ e  na getallegroei \ a n  die kerk \\el '11 kenmerk \*an '11 Skrifgerrouc kerk 

is Bu!.s ( I OSS 15) uys daarop dat 'n siening 1.m. "dii ~naak nie saak of die kerk groei nie. 

solank die kerk riel setrou bly aan die ntiwere leer'' in uese 'n kontradiksie is. aangesien 'n 

getrouheid aan die leer juis behels om getrou te wees on1 uit te yaan om die e\mgelie Isan 

Christus te verkondig. 

Mfanneer die kerk opnuut sy roepiny rot evangelisasie en \mmdurende refonnasie uitleefl is 

dil ester nloontlik dat die setalle kan krirnp. nominale Christene kan eerder die kerk \.erlaat 

as on1 die \,olle implikasies van h f t . v . ~ l o  Iko  it te lee( Tradisionaliste hSat tradisie 

i.erabsoluteer (yelyk of bo die Skrif stel) ka11 die kerk ierlaat a g 1, isan \.eranderinge en 

tradisies (sewoontes) hat ieerbreek word (vgl Cooper. 1989: 19) Getalle moet dus altsd i n  

die lig \.an die spesifieke omstandigliede geinterpreteer word. 

2.7 BEDIENINGSCESTALTES VIR C R O E I  

God gebniik volgens sy besluit en \\.iI sekere "bestanddele" in die opbou van sv kerk, 

alhoewel Hy in sx allnag nie daardeur gebind hoef te word nie. Tog bind Hy op '11 besondere 

nlanier Homself am hierdie dinge. 

Ons vind dit b>voorbeeld in Ron1 10 waar die Here die geloof bind aan die verkondiging van 

die e\,angelie deur '11 gest uurde (Rom 10: 14- 1 5). Sonder die verkondiging van die evangelie 



\\aardeur ieniand dit kan hoor nie. kan daar lie yeloofwees nie. In 2 Tim 4:2 word Timoteus 

aangemoedig om die \Yoord. \vat idgens vers 3 :  16 yroot umrde het om 'n regte 

Iewensuyse te kweek. txdiy en ont>,di2 te ~.cv-ko~rtl(g. Onderrig in die ivaarheid en groei in 

suiu.ere leer en lewe vind pIaas deur die bediening van die \Voord. 

In 1 Kor 12.12-3 1 word die eenheid birine die liyyaam en die interaflianklikheid \.an 

verskille~ide lede \'an die liggaarn uitgelig 
2 

.- \.el-.; , ?o. . "y . oil is daar wel baie lede. maar een liggaam" 

/ \xrs 2.5. " .  . . sodat daar r~ic \.crdccldheid in die liggaa~n sou tvees nie. rnaar dar die lede 

~ e l \ k e  sorg \ir mckaar dra " - 
Ilie noodsaaklikheid \.an onderlinge dims aan mekaar en kol//r>)rii~ is deur God ingeskapc i n  

die ligaani \.ir die \,olle hnksionering en graei \.an die liggaan~. On1 te kan yoei en 

filnksioneer moel die gelo~\-iyes .vtrrun Iiwo LW nrcktrw L ~ I ~ J ) ,  ma. \ \  die bedieningsgestaltes 

\.an X - o i ~ ~ o t ~ i n  en tlitrko~~ic-r is essensieel \:ir groei. 

3el (1994:96) onderskei die volgende agt bedienirigsyestaltes \vat in 'n bedieningstrategie 

uekoordineer en geir~tegreer moet word om die elangelie te verkondig: 
b 

Getuienis ( m t n - l r i ~ . ~ ~ ) .  verkondiying ( k i w r p t r ) .  erediens (lc~71o11rgii7). pastoraat (I,nnlklc~.a~).  

onderrig (t/idtrchC). administrasie of' bestuur ( k r r h i ~ ~ ~ r ~ c r r ~ k ) ,  gemeenskap van geloniges 

(kolrromn) en diens \-an barrnliartigheid ( L / I ~ I ~ O ~ I ~ C I )  

Miller. ( 1994: 24-.?1) noem \seertien "groei fasiliteerders" \vat lnense kan heIp om geesteIik te 

yroei: .+inbidding, rnusiek. gebed, geloofsgen~ee~iskap, prediking, diens. rentmeesterskap. 

Bybelstudie. boeke. bernoedising leierskap. adminisrrasie. afsonderin~ ( I I>II . 'LII .~I  en 

e\,angelisasie. 

Vir groei yaan dit oor die inrerafhanklike en korporatiewe uitoefenins van die iperskiI1ende 

bedieningsgestaltes Groei is 'n  multi-dimensionele begrip met verskeie hsette. Daar is eger  

nie noodwendig 'n kronologiese opeenvolying van die verskillende stadia of fasette nie. maar 

eerder 'n goei  op a1 die verskilleride v1akke yelyktvdig. Groei kan nie tot 'n paar faktore of' 

stappe beperk word nie. Sisemore ( 1983: 15) stel dit as volg: 

The inescapable conclus~on is that all areas of church growah are Important and 

are needed in some way all at h e  same tirne. 



Groei in slegs een area kan op die lang duur 'n disproporsie \,eroorsaak Oorrnatige 

beklerntoning \an kot~rou~tr kan b!l,oorbeeld lei tot kliek\.orminy en eksklusimiteit. 

Abnormale groei kari dus in effck groei strem en lei tot destruksie soos \\.at die abnonnale 

uroei \.an kankerselle dood \woorsaak (Cost as. I 9S.3.97) 
L 

Bedieningsgestaltes moet egter in die konkrete \\.erklikheid \.an 'n gerneente realiseer - 

daar\.oor het eke  serneenre 'n bedienitiystrategie nodig. 

'n Bedieningstraregie dui op die praktiese \~ornlgeuiri~ \an die bedieningsbeginsels in die 

daa~likse le\ve M'anneer :ek!.k word na Skrif'perspektiei\.e oor bedienincstratecliee. ..- - da11 gaan 

dit eerder oor die "dat" as die "\ \atw Paulus her 'n bepaalde bedicningstrategie sevolg deur 

telliens eers na die sinaguses \.an die lode in '11 bepaalde plek te gaan om met die mense daar 

oor Jesus Ctiristus te praat (\/%I. Hand I > :  I ?  en Hand 1.1: I ) .  Paulus het ook. veral later in s!. 

l e w  toe h!: dikwels 'n p m g e n e  m x .  die bedieningstrategie \.an briefivisseling. afke\vissel - 
met besoeke. ge\?olg: "Daaronl skgfek hierdie dinge temvl ek nog \.an julle af weg is. \$.ant 

wrmncer ek kom. wil ek nie met die gesag wat die Here aan rn\. gcgee het. streng teen iulle 

optree nie." ( 2  Kor I.?: 10 ) 'i'oondurcnd het ti? die eimgelie verkondig. maar hy het in 

verskillende o~nstandighede \perskillende strategiee gebruik. 

In die eerste gerneente \\.as daar 'n bepaalde stratesie om die beginsels \.an ker-km~ees uit te 

voer. Hulle het bv. van 1rrri . j  101 hr~i.~ die pemeenskaplike rnaaltvd geeet (Hand 2:46) en 

~nekaar \.ersorg deur hulle grond en besitting te verkoop en die opbrengs na die tempel te 

briny. sodat elkeen daar volgens behoefie versorg kon word (Hand 3:45 en Hand 4 : X - 3 5 ) .  

Hoewel daar verskillende bedieningstrategiee in die Skrif' voorkom. is daar rlie 'n 

voorskrifielike bedieningstrategie \vat as normatief'\*ir alle tve voorehou word nie. Buy  en 

Venter (1994:337) q l s  daarop dat die Nuwe Testament eintlik weinig voorskrifie gee oor 

die organisatoriese strukture waarbinne koirwriia en d~oko~ria rnoet plaasvind. Daar was we1 

riglyne. m a r  die praktiese vornigewing is meer vanuit die unieke ornstandighede bepaal. Die 

bedieningst ratesie (praktiese vormgening). om koimrlin en diwh~itr in die prakt yk te 



realiseer. moet dus we1 B!.beIgehndeerd ivees. m a r  nloet i n  die lis \-an die praktiesc 

omstandighede onder leiding isan die Heilige Gees uityenerk ivord (vgl. Bu!.s 8: \'enter. 

1904 ,3.37) 

Wanneer daar gekyk word na bedieningstrategiee \\.at groei beimder. is dit nie 'n oritkenniny 

dat God groei gee nie. Dir is ecrder 'n soeke older die leiding \,an die Heilise Gees om die 

N'oord \.all God eff'ektief in 'n bepaalde kulti~rele en sosiologiese opset te \,etkondig 

(\i crning. 1977.1 I ) 

'n Bcdieningstrategie is dus nodig on] die ~nenslike \.t.~-anr\\.oordelikheid en dienswerk. wat 

\,loci vanuit die al\verksaamheid \.an God. konkreet te ~naab in die IeefiGrcld \ a n  die 

gelo\\,ige. 

Sonder 'n bedieningstrategie blv die Bybclse eise tot groei 'n leosetiese dogma met min eff'ek 

in die prakt>k. 

Groei is uesenlik deel van kerkwees Dit is dus noodsaaklih dat die Kcrk \an Jesus 

Christus riioet y-oei 

God seIf is die subjek \*an kivalitatiewe en ki~antitatieive groei, uiaar gebruik mense as 

instnmiente in sy hand 

Die liggaam \.an CIiristus riioet onder s; lioofskap. mekaar dien met die gaives \\at liulle 

ontimy, in erkenninp \,an die interafhanklikheid naarin God liulle @ape Iiet 

Gcbed is die naelstring van groei teruyl koluolria (onderlinge meele~ing) die bedding vir 

zroei is. - 
Die imperatief (opdrag) van bepaalde bedieningsgestaltes moet konkretiseer in 'n 

bedieningstrategie wat die spesifieke omstandighede \.an 'n bepaalde genieente i n  ag 

neem 



HOOFSTI'K 3 

KLEIKGKOEPE - FI;XDA43IENTELE ASPEKTE 

3.1 DOEL,V.ITTE 

"\Vaarom kleingroepe7" koni in hierdie hoofstuk aan die orde. Die \dgcnde nord 

ondersoek 

Die mate \\aariri Ileingocpe i n  die SIrif \.oorkorn en dic rol \ \a t  lii~lle gespeel hct 

Kortliks 'ri paar historiese l!.ne 

Die 1-01 \an kleingroepe in goepsdinarnika c11 die \.cr\i~liiri~ \,an die ingesbape lncnslikc 

beliocfl es. 

3.2 IYLEIDISG 

Waaroni die groeiertde belangstellin~ in kleingoepe? Burger en Simpson ( 1996.14- 15) rioeln 

die idgende redes. 

Die belangrikste rede. lneen hulle. is die k i t  dar die moderne rnens se sosiale lave 

ing~pend verander het. I'roeer \\as dit ingebed in \mte sosiale str-ukture en \:erhoudin~s. 

hlense se gevoe1 van \.erbondenheid aan middelgrootte ir~stansies liet skade gely. In die 

plek daan.a~i het bindins aan mikro- en niakro\wbande &om. Die ~ ro r e r  kletn op die 

massabcnadeririy \:ra om gebalanseer te word deur sterker persoonlike yroepe. 

Die   nod erne eeu her die gevocl \,an indi\vidualiteir en persoonlike \wheid beklerntoon. 

Die skadukant daanm is dat merise in h u l k  indiwidualistiese benadcrin= vereensaanl. 

Kleingroepe bied die rnoontlikheid om rnense te red van eerlsaarnheid en die nadele van 

oor-drewe indiwidualiteit. 

Die disintegrasie van 'n  gesonde gesins- en fs~nilielewe bring 'n %ernis aan iritirniteit en 

geborgenlieid. Kleingoepe skep 'n ruimte w a r  intimiteit en gebol-genheid we1 enmr  kan 

word. 

Kornmer oor die dalende getalle van lidrnate en die skybare gebrek aan nieelewiny in 

Gerefonneerde Kerke. het dikwels die reaksie dat Ineer en meer dinye gedoerl \\md. Hierin 



Ie sekerlik deel van die antwoord, aangesien die grondwaartlede van die Skrif dieselfde bly en 

daaroln meer en meer verkondig en uitgeleef moet word 

Die vraag bly egter of die onveranderlike boodskap van die Skrif bloot binne die bestaande 

bedieningspatrone net nieer en nieer verkondig moet word? Soms is dit nodig on1 nie net 

meer en nieer te doen nie, niaar om dinge a n d m  (beter) re doen. Dalk moet beter 

bedieningstrategiee gebruik word om die evangelie te verkondig en uit le leef. Dieselfde 

evanyelie moet verkondig word, niaar op 'n meer persoonlike inrensiene wyse. Daarom is dir 

nodiy om ander bedierlinystrateyiee, soos kleingroepe, te ondersoek. 

b'ir intensiewe persoonlike bediening van die Woord (mekaarbediening) is '11 persoonlike 

vertioudin~ tiissen die lidmate o~iontbeerlik. Onder persoonlike bediening word verstaan die 

bediening van die Woord aan 'n lidniaat in sy besondere omstandishede. 'n Kenverhoudiny 

met die lidnlaat souel as kennis van die lidmaat se ornstandighede. vreugdes en hanseer is 

dus noodsaaklik. Sodanige kennis van en ~trhouding met 'n lidmaat is feitlik onmoontlik met 

'n besoek deur die predikant een maal per jaar of selfs deur die ouderling viermaal per jaar. 

Hier is dus nie werklik sprake van persoonlike bediening nie. 

lndien daar by huisbesoek nie 'n goeie. lewende. persoonlike vertlouding bestnan tie, neig 

huisbesoek maklik na forrnaliteit en '11 oppervlakbige ysprek oor seloof. Gereelde kontak 

(0.a. deur kleingroepbyeenkornste) is noodsaaklik vir i~erhoiidinge en i~erhoudinge is 

noodsriaklik vir persoonlike bediening. Bedienin~strukture wat verhoudinge fasiliteer is dus 

noodsaaklik (\.gl. Vorster. 1 g99: 1 1.3). 

Struk~ure moet dierlend wees to1 die opbou en uitbou van die yemeente. Nel ( 1994.246) stel 

dit so: 

Strukture wil die gemeente se komnitnikasie van die evangelie in dier~s van God. 

mekaar en die wGreld begelei err bevorder. 

Voordat gekyk word na die filnksioneriny van kleingroepe as bedieninystn~ktuur, nioet die 

term kleingroep eers sedefineeer word en die beyinsels rakende kleingroepe ondersoek word 



3.3 DIE TERM "KLEISCROEP" 

Die beyip kleingroep word oor 'n  u.!e spektnlm \*an dissiplines (sport, psigoloyie, teologie. 

kultuur) sebruik. Enige groepie rnense. yewoonlik as deel iTan 'n groter groep, kan dui op 'n 

kleingroep. Daarom is dit noodsaaklik on1 "kleingroep", soos dir in hierdie studie gebruik 

word. te o ~ i i s k ~ ~ f  

Eerstens uord "kleinymep". soos dit in hierdie studie gebruik word, orlderskei van arider 

kleingroepe deul-dat dit 'n teolo~iese/ke~-klike begrip is Die term "lileingroep" lnoet 

onderskei \\ ord \an psi~olo~iese of maatskaplike lileingroepe. I-Ioeivel sekere 

lileingr.oepdinaniika en beginsel> i.ir alle kleingroepe geld. word in  hier-die studie yefokus op 

~eloofssyei~ieenskap-kleingroepe Dit gaan her oor 'n kleinyroep uat bi~ine die kerklike Icne 

hnksioneer en bestaan uit geloiviges uat hulk vel-houding met God. nlekaar en die ner-eld 

uitleef va~iu i t  die kleingroep. 

Daar is eyer binne die teologie of kerklike lewe ook verskillende kleingroepe b>,i.oorbeeld: 

G Paslorale yroepe w a r  riiense met 'n  bepaalde probleerii in groepsverband hulp otltimg. 

Bybelstt~diegroepe waar die klem val op 'n studie van die Woord. 

e. Diensgoepe waar die klem val op diensleivering deur '11 bepaalde groepie Inense. 

a Belangegroepe w a r  mense met dieselfde belaye eniof ouderdoni nieliaar oridersteun en 

saaln sosiaal verkeer. 

Kleingroep, soos in hierdie studie gebnrik. fokus eLger nie net op een faset soos byvoorbeeld 

dienslewering of pastorale Iiulpverlening nie. maar veronderstel eerder 'n  saamlewe \.an 

eelowiges maar al bogenoemde fasette tot 'n mindere of rneerdere mate ingesluit word. Daar -. 

word aangesluit b: die detinisie vat1 Oostenbrink ( l996b:58) waar hy na 'n klei~igr-oep \?ennfs 

as: 

'n Groep van 4 tot I5 lede wat ultienie geestelike verhoudi~ige met mekaar liet. wat 

as geeslelike gesin aari mekaar verbind is en ~ereeld (een maal weekliks of 

tweeweekliks) bymekaarkom vir gerneenskapsbeoefaiin~ met God en niekaar, vir 

onderlinge opbou. en vir dims- of getuienislewering in die sarnelewing. 

Met hierdie definisie is iets oor die bestaan samestelling, wese, funksie en doel \,an die 

kIeingoep ~esE.  



Somnige noen1 sodanige kleirlgroepe ook selyroepe (Seighbour. Ye\{. Life Church in 

Philadelphia), ornseegroepe (Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Wes) of selgerneerltes 

(Potgieter) Hoewel die basiese hnksionering van sulke groepe rootliks ooreenkonl. is daar 

sonis ook etiense verskille. byvoorbeeld rondom die plek van die kleingroep binne die groter 

gemeente en die funksionering \'an die besondere ampte. 

New Life Church definieer 'n selzro~j  soos volg (Anotl., 199s: 1 ): 

.A Cell group is a gathering of 6 to 15 people who meet reglarly ui an informal 

setting. usually a I~ome. in order to cultivate relationships and grow toyerl~er 

spiritually while reaching out to the unchurch peoples in their spheres of influence. 

Cell groups are not an entit!, in heniselves, bur a n  extension of the purposes and 

vision of Sew Life Church. They provide spiritual growth. feIIowship, prayer. 

evangelism and for die discovery of spiritual gifts. 

Daar word egter volstaan rnet bogenoemde defmisie \,an Oostenbrink aangesien die 

spesifieke fi~nksionering \.an die kleinyroep in die ipolgende hoofstukke beskryf word. 

3.4 BEGINSEL \,'Ah KLEISGROEPE IN DIE SKRIF 

3.4.7 Die belang en funksionering van die oikos as geloofsgemeenskap 

Met c~iko.~ of huis word nie net die vader, moeder en die kinders bedoel nie. niaar ook die 

familielede, s law en slavinne en hulle yesinne. Die term oikos sluit alnial in wit tot die 

bepaalde huishouding behoon (Floor, 1983:42: Louu, Rr Kida.. 1989: 1 1-3). In 'n omvattende 

studie u3;s Oostenbrink ( 1994: 1 1-28) op die belang \.an die oikos as geloofsgerneenskap. 

Oostenbrink (1994: 11-14) toon aan dat die oika~  in die Ou Testament die basiese sosiale-. 

niaar ook religieuse eenheid was. Wanneer die pasga bpoorbeeld inyestel word., niord die 

viering van die pasga binne die intienie kriny van huisgesin tuisgebrins (Eks 1212). In  Deut 

6: 1-9 word groot klem geli op die verbondsonderrig wat in die huise rnoet plaasvind. 

Jesus Christus het in  sy eie bediening juis deur en met die oikos gewerk on1 s); heilsplan te 

venwl (Oostenbrink, 1994: 17). Dit is nie toevallig dat baie van Jesus Christus se bedieninye 

in huise en onder huisgroepe plaasgevind het nie. 



Ook i n  die vroee Christelike kerke was die kleingroepbyeenkonlste in huise 'ti belarigrike 

bedieningstrategie tot groei en onderlinye gemeenskap. Naas die yr-ootgroepbyeenkornste by 

die tempel en ander openbare plekke is daar ook it1 die hike saamgekom (Hand 2:46: 

Oostenbrink. 1994:24). Die htris en die uitiewins van die Christelike beginsels in die 

huisopset word ook later sterk beklerntoon 0.a. in die briewe van Padus (vgI. Ef 5:2 1-6:9). 

Uit bogenoenide blyk dit dus dar: 

* Die oikos of huis ('n bepaalde kleingroep) in die Ou Testament 'n belangrike rol gespeel 

het in die verbondshandelinye van God met sy volk. 

'n Groot deel van Jesus Christus se bedieniny in 'n bepaaIde o~kos. d w.s 'n kleiner 

uroepie mense. was. - 
Die vroee Christelike kerk ook in huise bymekaaryekom het. 

3.4.2 Sinagoges 

Buys (s.a.:5) meen dat die bedieniny in kleingroepe voorberei is deur die ontstaan van die 

praklyk om godsdietistige gemeenskappe rondorn die sinagoge saam te trek. By die sinagoge 

is saamgekom vir aanbidding, studie. interpretasie van die geskrifte- gebede en 

barmliartigheidsdiens. 

Die meeste can die Christelike gerneentes het vanuit die sinagoge orltstaan en het die 

praktyke van die sinagoye oorgeneem. Slegs 10 persone was nodig om 'n nuwe sinagoge te 

begin (Floor. t 978:lrS). In die jaar 70 n.C. \\.as dairr i n  Jerusalem alleen -130 si.nagoges (Buys. 

s . a . 5 )  

Dit b l ~ k  dr~s dat. 

r'- Die prakt?k om ~ereeld by die sinagoge as 'n relatiewe kleiri groepie s a m  te koni deur 

Christelike genieentes oorgeneem is. 

3.4.3 Die twaalf dissipels van Jesus Christus 

Die gootste deel van Jesus Christus se bediening het Hy in kleingroepe beliartiy (Buys. 

s.a.:5). Sy dissipels was by r~itstek die groep wat deur Jesus Christus nie net gevorm en 

onderris is derir woorde nie. niaar ook deur in 'n intierne verhoiidin~ niet hulle saam te lee[ 



Daar was ook ander wat Jesus Christus gevolg het en dienskneyte in die kerk was. soos 

bytoorbeeld die 70 war uiteestuur is (Luk 10: I ) .  Die twaalf dissipels het egter besondere 

prioriteit in die bediening van Jesus Christus geniet. 

Jesus Christus se lvoorde aan Sinion en Andreas: "volg M y "  beteken om saam met Horn te 

lewe, om te leer hoe om sy dissipels te wees. Hulle kon dit net werklik leer i n  'n noue intietne 

verhoudiny i n  'n klein groepie (vgl. Arnold, 1992: 16- 17). 

Buy  ( s .a . :S -6 )  toon aan dat daar bepaalde aspekte (besinsels) na vore kom vanuir die feit dat 

Jesus Christus slegs 'n yroep van twaalf lrianne uitgekies het orri intensief deur 

g-oepsbedieniny toe te rus: 

e, Verkies tot diens: Jesus Christi~s kies bepaalde manne u i t  om met sy werk te besin. Hy 

fokus nie op 'n klornp progrmime en  neto odes on1 die skares te bereik nie. rriaar kies 'n 

pnar wat bereid is 01-11 Honi te voly en van Horn te leer. 

0 Assosinsie: Jesus Christus assosieer Homself intiern met hulle en leer huile om in diepte 

met mekaar in gemeenskap saam te l e d  

a Toewydiag: Christus het alzehele toe\;),ding aan Horn yevra. Lojalireit teenoor Clvistus 

en aan mekaar is van kardinale belany. 

Self~erloening: Christus gee Hornself geheel en al aan sy dissipels. 

Demorlstrnsie: [ t i  die groepsbediening Irer Jesus Christi~s opgelei en toeyxus deur te 

moclelIeer binne 'n saa~nleefsituasie. 

c, Delegeer: Namate Jesus Christi~s se toen~stirigspro~rarn gevorder het. het Hy groler take 

en nwer cerantwoordelikhede aan die dissipels opyedra. - Toesig: Cliristiis het die dissipels gekontroleer en hulle telkens met Lrac en 

pr-obke~nstellin~s ondersoek. 

.=' Reproduksie: Jesus Christus het die beginsel van reproduksie in die groep inyegravcer. 

Soos 'n  loot vrugte dra wanneer dit op 'n lewendise starn peen1 i s ,  rnoes hulle weer op 

hulle bei~rt ander oplei en leer tia Sy henielvaan. 

Jesus Cliristus spits dus op 'n klein yroep toe, spandeer kwaIiteit tyd saarn met h u l k  en lecf' 

saam met hulle. 



Jesus is our best authority on small groups. He chose twelve "to be with Him." It was the 

training of this small gro~tp upon which He based his whole hope for the future kingdom. 

(Barlow, 1972:32.) 

Juis in die klein dissipelkriny is daar geleentheid vir persoonlike onderrig en kan hulle leer 

dew te beleef hoe Jesus Christits leef. Daar was dus onderrig en toerusting deur modellering 

in en vanuit 'n kleingoep. 

3.4.4 Huisgemeentes in die Nuwe Testament 

In die Xwve Testament word dikwels genoem dat die Christene in huise bymekaargekom het 

(Hand 1:;. 2:46. 5:42. 18.7. 20:7 en 20:20). Die eerste Christelike yemeentes is riie u i t  10s 

indiividue saanlgestel nie. maar uit die mees basiese seleenhede van die genieenskap. nl .  die 

iiuisgesinne (Buys. s.a.:6). Al was daar in die eerste gemeente byeenkomste by die tempel. is 

daar ook sprake van huisbyeenkornste (Hand 3:4; e.v.). Daar is ook sprake van 

huisgenleentes i n  Rom 16:s (.\kwila en Priscilla). Kol 4: 15 (Nimfas) en in Filern vers 3 

(Floor, 197S:4S). In Korinte word die verskillende huisgerneentes elkeen 'n gerneente 

Qenoern en to2 word almal saam ook die gerneente van Koririte genoem. Die Christene daar 

het in die huisgerneentes bvmekaargekom, maar ook van tyd tot tyd as een yroot geheel 

(Buys. s.a. : 6). Die huisgerneentes het 'n rui~nte gebied vir intierne ge~nee~iskapsbelewin~ 

(Bu?,s &r Venter-. 1994:3;S). 

In so 'n huisgemeente kon hege persoonlike liefdesbande timer1 gelowiges ontstaan en nuue 

bekeerlin~e is soos passebore kinders in 'n liefdel-olle liuisyesin rnet vreugde en blydskap 

ontvnng. In  die Suu e Testament (o  a .  Ef 2:20 en I Pet 3, 2)  word herhaaldelik van die 

ymeente \.an Ch-istus as 'n huisgesin Sepraat en nunt geloxiges ieergelvk met jong kinders 

\'an 'n huisgesin (Buys. s. a,: 7) 

Die huisgen~eente was beslis nie 'n afsplitsing van die plaaslike gemeente nie. m a r  veel meer 

'n fiindamentele basis vir die opbou van die plaaslike gerneente (Floor. 197S:sl). Die 

huisgenieente skep 'n ruinite waarbinne die gelowige sy gawes kan gebnlik, getuienis kan 

levier en koi~rr>r~icr beleef (Floor. 1978: 54-55). 



Floor ( 1978.36) sien die huisyerneentes as die toekoms van die kerk. veral in die laaste dae 

wanneer vervolgings dit sal bemoeilik om in pirblieke geboue of kerke byeen te kom. 

3.4.5 Kleingroepe as deel van groter groepe 

Oostenbrink ( l996b: 84) maak op grond van 'n ontleding van Hand 2:4 1-47. Hand 4: 23-37 en 

Ef 4: 1 - 16 sekere bevindinge wat as volg opgesom kan word: 

Die kfeingroep is 'n klein eenheid wat met ander klein eenhede saamverbind is tot die 

goter sisteem van die plaaslike gerneente. 

Hoewel kleingroepbedieniny nerens in die Skrif eksplisiet as voorskrif voorgehou word 

nie. is dit in die Nuwe Testament 'n belangrike en navolgenswaardige voorbeeld van 

opbou van die geloofsgemeenskap en die funksionering van geloofsgenieenskap. 

Wanneer gelou.igs in 'n kleingroep voor God in sy teenwoordigheid byeeri is. kan hulle 

lnekaar op 'n besondere y s e  ondersteun deur na niekaar te luister en saani te bid. 

Christus nioet as hoof erken word. 

Kleiner groepe binne 'n groter groep en kleingoepe is nre bloot 'n uitvindsel van die 

tuintigste eeu nie. Die gelowiges i n  Rome en in Korinte liet as huisgerneentes vergader Tog 

verwys Paulus na die yelowiges in die stad gesamenllik (Roni 1 :7). Daar was dus ook 'n band 

tussen die ~.erskillende huisgerneentes. in so 'n  niate dat Paulus aan hulle as eet~lr~irl 'n brief 

kon sk~yf' 

3.5 HISTORIESE CECEW'ENS 

Die kerk het in die eerste tier eeue na Christus hoofsaaklik i n  huise geti~nksioneer. ?!a die 

\.erklariny \,an die Cliristelike godsdiens as staats~odsdiens (380 n.C.) liet massas mense die 

kerli ingestroom en moes groter kerke gebou word. Hierrnee snam he! die sg. klc.rrr.v of 

amptenare die werk in die kerk gedoen. teriwl die Iidrnaat a1 hoe meer 'n passiewe roI v e n d  

het (Oostenbrink, 1996a: IS; DIAsson\~ille. 1992: 50-5 I ) .  

Mowrer (1973:22) wys daarop dat byeerlkomste in kleirl groepe, \vat die Christendom 

rrekenmerk het tot die vierde eeii n.C., n~imte yegee het vir koi)rorrin, maar ook vir restitusie. .- 
Na die \:ierde eeu het nie net die bynekaarko~n in kleiner groepe afideneem nie. ninar ook die 



belydenis en vrymoedige gesprek (oopmaak) voor 'n klein groepie mense. Teen die 12 de eeu 

het dit. ten miriste in die westerse deel van die kerk. verdwyn. 

Die reformasie poog on1 tot die herstel van die amp van die gelowige te kom. maar in 

praktyk bly die lidmaat grootliks passiewe toeskouer. Beide hewormers Bucer en Luther 

toon egter aan dat die kleingroep 'n etTektie~ve ruimte is ivaar die amp vali die gelowige tot 

ontplooiin& kan kom (Oostenbrink, l996a IS). Bucer het kleingroepe beskou as Christelike 

ymeenskappe wat die yroot stadskerk van Straatsburg tot 'n wesenlike reformasie kan bring. 

Daarom he[ hy in die Straatsburgse gemeente 'n "gemeenteboustrateyie" van stapel 2estuur 

Kleingroepe is. volgens Bucer. veral geskik vir onderlinge liefdesdiens. pastorale sorg en tug 

("81. Oostenbrink, 1996b.57; Van't Spijker 1990.1;3.1>6-137) Luther plaas die klern meer 

op Bybelstudie, ybed en Christelike dienswerk en selfs die bediening van die sakramente 

binne die kleingroep. 

In  die 1Sde en 19de eeu kom kleinyroepe veral onder Sletodistiese en Pietistiese groepe voor 

- - urootliks as reaksie op die onodoksie in die Duitse en .Anglikaanse staatskerke 

Tisiyfelagtige vroomheidspraktyke (soos die metodistiese bekeringservaring en wettiese 

heiliymakiny) het kleinsroepe egter onder verdenkiq yeplaas. 'n  stigma wat selfs nou nog. 

vir sornmiyes. aan kleingroepe kleef (Oostenbrink. l996a: 16). 

3.6 DIE EFFEKTI~VITEIT \:.AS K L E l S G R O E P E  

3.6.1 Groepsdinamika 

Lit bosenoenlde en vatiuit die c'oriye hoofstuli blvk dit dat daar tussen gelowiges irltienie en 

nab). verhoudings Inoet uces Om iverklik vir rnekaar te kan omgee en ceranti\,aordeliklleid 

vir mekaar te aanvaar in die uitvoering van die amp van die gelo~viye. moet persone nou met 

mekaar saa~nleef. Elke mens is egter beperk in die aantal intieme of naby verhoudings \vat hy 

kan opbou en instandhou. Indien die kivantiteit roeneem, neem die kwaliteit af. Driar is dus 'n 

om~ekeerde verbarid tusseli die aantal en die intensiteit van verhoudings, 

Potqieter ( 1995:96) ~ ; v s  daarop dat daar 'n bepaalde aantal inreraksielyne binne 'n groep 

bestaan. So sal daar tussen drie persone ses interaksielyne beslaan (fiyuiir 2): 



Figuur 2. .-\an tal irl teraksiely lie ie '11 groep 

Die aantal interaksielvne i\ord bepaal deur die formule (nsn)-n w a r  n die aantal persone in 

die p e p  is. Dit is voor-die-handliygend dat 'n goot groep te vcel interaksieiyne het orn 

sin\.oIIe interaksie ti~ssen ai die groeplede rnoont Iik te maak. Dit is byoorbeeld onmoontlik 

om te ~ i l  he dat '11 getneente van se 300 lidmate met gevolglike 59700 interaksieiyne almal 

intiem byrneliaar betrokke rnoet wees (vgl. Georse. 1992: 125- 127). In  'n groot goep is daar 

ge\*olgiili 'n af'narne i n  die kwaliteit \!an onderlinge meclewiny. Daar is steeds die ecnheid in 

Christus. rnaar om mekaar werklik op te bou deur kwaliteit en intierne betrokkenheid. is die 

kleinyroep noodsaaklili. 

\,'erskeie navorsers (vgl. Barlo\v. I972:%-SO; Steyn R: Cys. I9SS: 1.19- 15 1 : Olivier. 1097:SS) 

toon aan dat niense niakliker verander. beinvloed ivord. nL1n.e idea aanimr en rnoeilike 

keuses maak as hdle deel is van 'n 21-oep. Binne die geborgenheid van 'n  yroep. die interaksie 

en ondersreiining \!an ~nekaar is daar makliker en meer bl!u;ende verandering in mense se 

le\\:ens as waar bloot met 'n indiwidu ye\wrli word. In 'n groepsbespreking niay daar dikwels 

minder inligting oor2edra word en op 'n rninder yestruktureerde wye, maar as gec.olg van 

die deelname is groeplede dikwels nieer oop vir nuwe idees en word meer geabsorbeer. 



3.6.2 lngeskape menslike behoeftes 

Venter (1973,- 15) dui in die sewenrigerjare aan dat die mens toe reeds vanwee die 

i~~~/i~r'iJ~~~r/it~~it,~k~~/t~~.s en die daaropvolgende orgu~~i,wtnrie.vr . vc rn~e /c .~ r : i r r~v t r~~k t~~~~r .  aspekte 

van sy menwees  verloor het 

God het die mens juis geskape om nie net in verbondenheid met Horn te leef nie, maar ook in 

verbondenheid niet sy medemens. Die mens het die irigeskape behoefie na sin in sy lewe. 

asook geborgenheid. Hierdie behoefies realiseer in sy verhouding rnet die Bron vari die lewe 

en konkretiseer in s; verhouding rnet sy medemens. Venter ( 1972:20) praat d a a n m  as hy s& 

dat die verbondenheid aan God vereis dat die rnens. orider die hand van die Here. '11 lewende 

verbondetiheid met die medernens riioet handhaaf. Die onderlinge verbondenheid van die lede 

!.an 'n kleingroep gee uitdn~kking aan die ingeskape behoefie van interaksie. ktrm~niinikasie 

en saanileef tiissen niedemerise en dari in besonder tussen nledegelowiges. Binlie die intierne 

en noue kolitak en verbondenheid in die kleingroep word psigiese en geestelike yenesirig 

voondurend en:aar (vgl. Yeiglibour. 1990:.35). Die rneris is gemaak vir persoonlike 

genieenskap. S; wegkn~ipneigiriy is 'n direkte yel..oly van die sondevaI (vgl. Gen 2: 8). 

Vanuit 'n sosio-psigologiese hoek. in 'n studie oor groepsterapie. toon Dirikmeyer en Uuro  

( 1979: 10- 12) reeds in die laat sewnt igs  aan dat kteinyroepe die \tolgende behoefies van die 

merise aa~lspr-eek: 

Tlle need to belong. to fi~id a place. and to be accepted as one is. 

,Affection needs - to be loved and to be able to provide love: the opponunity to 

have n therapeutic effect on others. 

=) Tile opponunit!. ro engage in rhe glve and take \vliich is required for [lie 

maturing of social Lnterest and altn~istic feelings. 

,<) Help in seeing hat  one's problem is not unique but perhaps universall>- 

esperiet~ced ill the group 

-:) Tlie opponuniy to develop feelings of equality. to be pan of a group 

regardless of what one brings in tenns of imellect or affect. 

The need to work out one's idelltity and approach to the various social tasks of 

life. 

Die eis van X.rvrrIireifkorrrrrk tussen yelowiges sowel as die afhanklikheid van rriekaar otn die 

amp van die ~ e l o w i s e  werklik te laat filnksioneer, diving lerug na kleiner groepe. Die aspekte 



wat nodig is vir groei. korri op 'n  besondere wyse in die kleingroep tereg. 

Kleingroepdinamika (soos hierbo uiteengesit) maak die kwaliteitkontak en saamlewe van 

gelowiges op 'n besondere manier in die praktyk moontlik. Simpson (1992: 1) meen dat 

koim~lio in verskillende verbande plaasvind waanan die wesenlikste (die eerste horiso~itale 

vlak daarvan) die kleirlgroep is. Daar sou van die kleingroep as die p i m h  

gefoi$sgemect.lrsliap gepraat kon word. Hierdie primsre geloofsgemeenskap raak al die 

fasette van kerkwees: ~ O ~ I ~ ~ I I ~ L I .  t u g  die verantwoordelikheid van eke gelowige. 

voorbidding, die gawes van die Gees, aanbidding. barmhartigheid. jeuywerk. Dit is aIles deel 

van kleiny roepe (vgl. Potgieter. 1995: >?-34,J7-50). 

I n  'n empiriese studie toon Buchanan en Hendriks (1995:77) o.a. aan hoe die tradisionele 

kerkdenominasies se getalle daal, m a r  die van klein onafhanklike kerke groei. Hulle kom tot 

die 1,olgende gevolgtrekking: 

There is a dinina shift towards s~nall-group orientated churches with their more 

mtinlate or persona1 approach. 

Cotterell (1993:7) ondersteiin die standpunt wannner hy sknf 

The house group is important because that's where the most effective teaching can 

take place. where the best fr~endships can develop. and where the best pasroral 

care can be siven. 

Hoeuel kleingr-oepbediening nie as sodarig deur die Skrif voorgeskqf word nie. is dit 

duidelik dat dit \vel Skriftuurlik gegrond is en dat die filnksioriering van kleingoepe in 

die Bybel voorkoni 

Die Skriftiiurlike beginsels u,at in klein- of hiiisgroepe in die vroee kerk gefilnksioneer 

het kan soos volg opgesom word (vgl Oostenbrirlk 1994:.34) 

: ko/~/or~ic/ tussen gelowiges; 

6 evanyelieverkor~diginp aan gelowiges en ongelowiges; 

-'. onderlinge hulpverlening: 

2 onderlinge yeloofsopbou deirr gebed en onderrig; 

:'-' t'unksionering van gawes. 

: setiiienis na b~~ire. 



Deur die geskiedenis het kleingroepe 'n belanyrike en opbouende rol sespeel. 

Probleemareas is eger ook deur die geskiederis gei'dentifiseer. 

Kleingroepe skep noue interaksie trlssen groeplede waarin 'n naby-verhouding kan sroei. 

Ingeskape behoeftes soos aanvaarding, erkenning en orn te behoon, kan binne die 

kleingroep venul word. 

Die Skrifbeginsels wat in kleingroepe hnksioneer kom in 'n  groot mate ooreen met die 

verskillende aspekte wat nodiy is vir kwalitatiewe en kwantitatiewe sroei. Dit blyk dus 

dat kleingroepe in beginsel we1 'n gegronde en effek~iewe n~imte is waarbinne ~ r o e i  kan 

plaasvind. 

Vervolgcns word die spesitieke hnksionering van kleingroepe (soos i n  3.; sedetinieer) 

behandel om die beginsels van kleingroepe en die beginsels van die amp van die gelo~vige 

konkreet toe te pas. 



HOOFSTLK 4 

DIE FUSKSIONERING VAY 'S  KLEINGROEP 

4.1 DOELVVITTE 

Die "hoe" van 'n kleingroep is in hierdie hoofstuk atin die orde; 

Die verskillende koniponerire van kleingroephnksionering aan te toon. 

'n Model vir die verloop van 'n kleingroepbyeenkorns voor te stel. 

Die samestelling en grootte van die groep te behandel. 

'n Kleiriyroepbedieninystmkti~i~rvoortesteI. 

4.2 RIGLYYE VIR DIE FUTKSIOXERISG VAS 'S KLEISGROEP 

4.2. I Verskillende komponente van kleingroepfunksionering 

Sinipson ( 1 997,: 1 6) st el 'n teorie vir die ftrnksionering van kleingroepe soos volg voor ( figuur 

-3 ): 

Hermeneutiese as 

E~wringspool  

Figuur 3. 'n Teorie vir die funksionering van kleingroepe 



Daar is dus 'n ~visselwerking van wee  diliamiese asse (diakonaal en hernieneuties) met byf 

pole wat interafhanklik van mekaar is (Sinipson, I % ) ? :  IS). 

Hoewel daar sekere kleingroepe bestaan wat sleys op een fokus. is die uitgangspunt in 

hierdie studie dat al  boyenoemde faserte in die kleinyroep (as prirn6re geloofsgemeenskap) 

nioet realiseer. aangesien almal deel is van Christen wees. 

Die doel van die bveenkolnste is om die Here te aanbid en te verheerlik deur salrg en 

gebed. om versterk en opgebou re word deur die Woord en die onderlinge gemeenskap. en 

orn vanuit die byeenkorlis die liefde van God na buite uit te Ieef in word en daad. 

( Potgieter, 1 QQ5:69). 

Burser en Sinipson (I996:2 1 )  beklenitoon die irtdikatief (dit wat van God ontvang word) 

ivaaruir die fiiriksionerilig van die kleirigroep voortspn~it. Wanrieer Christene byrnekaarkolii 

vir i~edersydse opbou en gesprek kan daar. volgens Burger en Simps011 ( l896:2 1 ). yereken 

uwd op niiristeris \yf di~nensies waarin die ge~iiide van God aan hulle segee word. en wit 

deel is van die ii:erkliklieid van groepe \\at in die Naam van Jesus Christus byniekaar konl. 

Hierdie genadefaktore is die i!olsende: 

I-" Die teeriwoordigheid van God self. 

= Sy vnniakende en heelniakende u,erk in ons le~ve. 

G', Sy gereedmaking en toen~stiny tot dietis aan ander 

* Die yeliade \.an 'n oridersteu~iende gelootigemeenskap rondom om. 

-c Die Rybel. 

I n  kleingroepe \i:ord daar \muit die gerradefaktore \\at van God outvang ~vord. gefokus op 

rnense en riie alleeri op studieniateriaal nie. Die primGre doelwit is nie bloot or11 '11 

studiedeeltjie af te haridel of die sakelvs deur te serk nie. Vlense. hulle problerne, hulle 

westelike groei. verlioudinge. God se ivil in tiul lewens soos in die Woord yeopenbaar. is van - 
die kernfasette van die hnksioneriny van kleingroepe. Soms word daar by sekere kleingroepe 

alleel1 maar persoorilike ervarings gedeel (.sh-rvi/tg), Wanneer dit telkens die fokuspunt in die 

byeenkomste vorni, word die Woord. wat volyens 2 Tim 5: 16- 17 die gelowige wil roerus lot 

tiieris en onderrig tot 'n reyte lewenswye. verdrin~ deur nienslike ervariny ( v ~ l .  Seiyhbour. 



l990:67). In die kleingroep word daar egter vanuit die sentraliteit van die Woord en die eer 

van God getbkus op verhoudinye (niense) en nie op programnie nie. 

Die verbintenis van die lede van die groep tot nlekaar is 'n baie belaiigrike aspek. Sporadiese 

en lukraak kontak en bywoniny van kleingroepbyeenkoniste is in stryd met die werklike 

saanileef van die lede van die kleingroep. Saunderson ( l99O:6E) stel dit soos volg: 

A gadierins of eight to twelve people dms not constitute a group. A true group 

consists of a certain number of people who have committed themselves to one 

another and to a common goal. In essence the!: have agreed to struggle together. 

They have pledged to become vulnerable to one another. and to care for one 

atlot her. 

In die kleinyroep is dit goed om 'n sekere verbintenis (kontraktering) niet mekaar aarl te gal l  

en dit op skrif te stel. Potgieter (1996:niededeling) meen 'n goeie rnanier is on1 eke lid en 

nuwe lid die volgende twee vrae op skrif te laat beant\voorii en aan die yroep voor te hou: 

LVat venvag ek van die yroep? 

\Vat kan die yroep van my venvag? 

Om te verhoed dar lede hloot ui t  gewoonte deel bly \.an die groep en ook onidal rnense. 

o~iistandighede en behoeties verander. is dit, \,olge~is \\'right (I996.60), goed on1 hierdie 

verhintenis op bepaalde tye te herliaal So '11 herhalinz van elkeen se verbiritenis kari geskied 

by die \*ennenigvuldiging van een groep in [nee. of a3 nuwe lede deel word van die goep. 

maar dit moer niinstens een lieer per jaar herhaal \\ord 

L'ir die insliakeling by '11 kleiiiy-oep is dir noodsaaklik dat 1ede Iiulle \,erbind tot die groep en 

hulle i.erant\\oordelikhede cerstaan. Oostenbrink en Later ( 1999.34) gee 'n aanduidirig van 

die ~.erant~voordelikhede van elkeen \vat deel is van 'n kleingroep 

- Gereeld en rnet toe\vydiny die byeenkomste byu.oon. 

Bereid wees om jou lave niet ander Weingroeplede te deel. 

Bereid cvees om jou lewe onder die verg,rootglas van God se Woord te plaas. 

2) Betrokke en behulpsaarn wees by a~ider kleingroeplede se nood 

-" Bereid wees orn van ander le leer (leerbaar te wees). 

2 Bereid wees 0111 deur ander kleinyroeplede vermaan te ivord en self ander te 

verniaan, as dit nodig blyk te wees 



3 Bereid wees om. uit liefde vir ander kleingroeplede, tyd op te offer en hulle laste te 

dra waar nodiy. 

0 Te aanvaar dat kleinyroeplewe jou hele lewe ornvat en nie net Sondae nie. 

In 'n kleingroep verbind lede hulleself orn met die ander kleingroeplede saarn te IeeC as 

primere geloofsliring. 

On1 gesarnentlike doelwitte vir die kleingroep op re stel en te evalueer, help met die 

saambindingsproses tussen die groeplede. Burger en Simpson ( 1996: 133) nieen 'n vraag soos 

"Wat moet die groep in die volgende ses rnaande doen sodat jy sal voel dit was sirivol?" kan 

aevra word orri by yesanieritIike doelwitre uit te koln. - 

Binne die kleinyroep as liefdesyemeenskap moet die liefde vir niekaar in \.erskillende fasette 

realiseer. Barlow ( 1973: 56-73) noeni ses fasette: 

Aanvaarding: om elkeen te aanvaar soos hy is en riie eers uanneer hy aan jou 

standaarde voldoen of daarna opleef nie. Om eke persoon te sien as geskape na die beeld 

van God en as't ware deur God se oe na ander te kvk: hoe God hulle sien 

Lnister: orrl uerkIik te hoor wat ander sO en mekaar die geleentheid te gee on1 alles war 

hy beleef: te konimunikeer 

Oopheid: opregtlieid en neder-iyheid teenoor niekaar 

Empatie tccrioor meliaar 

Om pote11siil:ll in ander raali le sien. dit i\ar liulle kan nord en hoe l~ulle knri sroei 

soridel. on1 die hute van l~ulle \.erlede as norm re gebruili (vsl Fil 3 .13 )  

1,Iekaar il;~nmoedig en uitdaag tot bepaalde iw-bintenisse en verandering ooreenkon~stig 

die eis \.an die Skrif. 

Veenliuizen (1993~5) meeri dat die kleingroep vanuit die onderlinge verhoudin~ tilssen die 

nelowiyes homself besig hou met drie vrae. nl.: - 
* Hoe yam dit met jou? (onderlinye meelewing) 

e> Hoe gaan dit met jou verhoudiny met die Here? (onderlinge geloofsopbou - kwalitatiewe 

EI-oei) - 
Hoe gaari dit niet jou verhoudiny tot die wereld'? (onderlinye ondersteunins en diens - 

kwantitaticwe groei) 



Kleingroepe behels dus '11 saamlewe van die groeplede, niet as hoo:.tepunt die weeklikse 

byeenkorns. 

4.2.2 'n Model vir die verloop van 'n kleingroepbyeenkoms 

Daar is nie 'n voorskrifieIike orde of verloop van 'n kleingroepbyeenkonis in die Skrif nie. 

Potgieter (1995:72) meen dat 1 Kor 14:26 die naaste aan 'n voorskrif kom waar die deelname 

van alnial aan die verloop van die byeenkorns en die eis dat dit tot opbou nioet geskied. 

beklen~toon word. 

'n Werkbare en gefundeerde model wat deur beide Xeiyhbour (1990:362) en Potgieter 

(1995:72-73) sebruik word, behels basies vier aspekte in die verloop van 'n 

kleingl-oepbyeenko~ns. Hierdie afdelinys 115 klerr~ op vier verhoudinys naamlik: 

Mens tot rnens (gelowiges onderling). 

= Mens tot God. 

God tot nlens. 

0 S4ens tot medenlens (gelowi:.es met wereld). 

Xeiglibour ( I  990:262) stel die verloop im 'n  byeerikonis gaties as volg \:oar ( f i y u r  -I): 
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Figuur 4. Die verlo op van 'n kleingroepbyeenkoms. 

(Ooryenoem uiC Noighbour-, 1990:26'2.) 



Die verloop van 'n kleingroepbyeenkoms as ruimte vir kwanritatiewe en kwalitatiewe groei 

behels dus die volgende: 

4.2.2.1 Mens tot mens 

Hier gaan dit rlie bloot oor 'n humanistiese mensgerigheid nie. maar eerder oor die 

geloofsband wat daar tussen gelowiges bestaan op grond van hulle ve~-houding met God. 

Daarom is die aanvaarding van rnekaar en verbintenis aan niekaar op grond van die eenheid 

in Christus belangrik. Olsson (1993:71) noem liefde as een van die komponente van 

kleingroepe en verklaar dit as volg: 

Group nie~nbers carimg for one another, and sharing in each other's lives through 

accountability, prayer and iritentional acts of senice to one another. 

In hierdie mens tot mens afdeling word eke persoon wat teenwoordig is die geleentheid 

gegee on1 iets oor honb'haar te venel. Dit kan iets wees wat in die afgelope week gebeur het, 

iets wat die persoon beleef het, 'n vreugde, stryd of beproewing wat oor sy/haar pad gekom 

het (vgl. Potgieter, 1995173). Die groepleier kan rigting gee deur 'n bepaalde 

"oopmaakvraagtf te vra om die groeplede te stimuleer om iets oor hulleself, of iets wat met 

hulle gebeur het, te vertel. Die doel daarvan is dat lede niekaar kan ken en weet wat in die 

ander lede van die groep se lewe gebeur, sodat hulle mekaar kan ondersteun, verrnaan en 

bemoedig. Daar word dus, in wese. aan die verhouding tussen groeplede gebou. Soms kan 

die "oopmaakvraag" 'n week vooraf deurgegee word, sodat die lede gedurende die week 

daaraan kan dink. Voorbeelde van vrae is die volgende (vgl. BisschofT, 1998: 11;  Richards, 

1990:s I; Reese. 1998: 1 13): 

- Wat mis jy die meeste van jou kjnderjare? 

- UTat is een of wee  van die belangrikste dinge wat die afgelope week met jou yebeur het? 

- Wat is die drie woorde wat jou die beste beskqP 

- Wat is een van die beste dinge wat die atlope jaar met jou gebeur het? 

- As jy 'n familiewapen vir jouself moes gebruik, watter simbool sou jy gebruik? 

- Wat is een of twee van die grootste veranderings wat jy in jou lewe moes maak? 

- Wat is jou grootse dag tot dag kwelling? 

- As jy 'n sekere ding in jou lewe nou kon verander, wat sou dit wees.? 

- Wie is die twee persone wat jy die graagste wil ontmoet? 



As jy R I00 000 wen, \\.at sal . i v  . daartnee maak? 

U'ie is die mees geloohaardige niens \vat jy ontmoet het? 

Wat of waai- is 'n gelukkige plek vir jou? 

Wat is jou gunsteling vryetydsbesteding? 

\Vat is jou gunsteling died kleurl musiek'? 

LIJatter persone het 'n yroot invloed in jou lewe pehad? 

M'anneer 1x1 jy die eerste keer besef'dat God jou liefhet'? 

N'atter enkele \wiac - \viI - iv - die graagste h6 dat God virjoi~ nioet beantwoord? 

Hoe sou j!: jou geloofsreis beskqP 

Hoe sou - iv - jou week in n:eersterrrle beskqP 

U'at is 'n yewoonte \\,a1 jy ivil atleer'? 

Met n.atteI- Bybelliyuur kan jv identifiseer-'7 

Hoe maak jy keuses in jou leweq 

W'aanm is jou geestelike groei athanklik'? 

N'atter \map sal j y  graag vir jou mede~elo~vi~es nil i~ra? 

As jv 'n teken \ a n  God wil vra, Lvaaroor sal dit wees? 

U'anneer j y  twyf'el. watter goot dade van God in jou lewe help Jou om rninder te t~sl,fel? 

As jy  een dag saam met Jesus (as ~nens) op die aarde kon spandeer, wat sou -iy doen? 

Waarop stel jy (verkeerdelik) maklik jou vertroue. anders as op God? 

Ps 63: I "Ek soek U. o God. my God. ek dors na U. ek smag na C soos in 'n  dor en droe 

land. 'n land sorider water" - Het jy a1 so gevoel? Wanneer'? Hoekorn? 

.As jy jou lewe huidigiik in terme van seisoene nioet beskryf: hoe sal jy dit doen? 

Is daar iets waarop jy huidiglik jou hoop stel om dit te ver-k? of te beleef3 

\'ir my is Jesus.. . 

Ek is darhbaar dat.. . 

Een ding wat ek vandag moes doen omdat ek moes, was.. . 

\Vat yeniethaat jy die meeste van jou werk? 

W'aarom het jy die beroep gekies \vat j!; gekies het? 

Hoe luk . . iou tipiese werksdag? 

Geok (1994:Zl) sien die "ysbreker" as gereedskap om lede van die groep te help om na 'n 

paar dae weg van mekaar, die eerste stap te neem om weer tor mekaar se lewe toe te tree. 

Die "ysbreker" help om geresenreerdheid, wat dikwels by die lede voorkom, te deurbreek. 



Groeplede ka~i hierdie gedcelte nloeilik vind, veral ien~and \vat nie niaklik oopmaak nie. Daar 

is 'n fi,n balans om eke  persoon ge~naklik en nie bedreigd te laal voel nie. m a r  tog ook rlie 

die groeipeleentheid dcur dic bantering \ a n  iets buite sy/haar gemaksone. te laat verbygaan 

nie. 

Dit kan gebeur dat daar sorns 'n wedperiny ontstaan oor uie die beste "storie" en die 

erusaalnste verlcde het. Spehn (1973:54) is eyer \.an metling d a ~  ivanneer die y-oep - 
meerniale teenoor ~nekaar ooprnaak t.o.1.. aspekte i.an hiille lewe. die sensasie \.an 'n "storie" 

afplat en mense nie meer gefokus is op die sensasionele nie. maar eerder op nood en opregte 

bei~,denisse. 

Hierdie \ erhoudirig tussen groeplede is \wxelfsprekend nie slegs beperk tot die yesameiitlike 

bJ'eenkornt; een keer per week nie, niaar die saamleef seskied dnarsdeur die week, veld 

waar daar 'n bepaalde probleem. keuse, vreugde of hanseer in 'n lid se lewe is. 

Dit is goed on1 die byeenkoms telkens b!' iemand anders se h i s  te hou. Dew by iemand aan 

h i s  te kom, leer jv horn beter ken. Dit stimuleer ook kolitak tussen groeplede gedurende die 

week. deurdat lede wat nie by die bveetlkoms was nie. moet iiitvind i\aar die volgende week 

se byeenkoms is. Die gevaar dat die kleingroep bekend sal staan as die persoon by wie die 

byeenkoms gehou word se groep. word ook deur 'n roterende byrnekaarkomplek uitgeskakel. 

4.2.2.2 Mens tot God (Aanbidding) 

Vanuit die eerste afdeling i!loei voon dat God saani gedank en peprys wil word. Om God 

saani te aanbid deur gebed en sang, plaas die fbkus op Hom as middelpunt. 

Oostenbrink ( 1 W6b: 1 1 S) omskt-yf aanbidding soos volg: 

Xanbiddirig beteken 'n wegkyk van die self om op te kyk na God ell Horn te erken en te 

waardeer vir wie Hp is. om bewis te word van sy heilige verhewenheid (transe~~densie) 

as Here, mar  ook van sy liefdevolle tee~~woordigheid (imnanensie) as Yader en 

Versorger. 

Loutv. S. (199s: 135) definieer aanbidding soos volg: 



hanbidding is orn met alles wat jy is te reageer op alles wat God is. Dit is om jou hart 

oop te tnaak vir die liefde van God en om jou wil aan H O I ~  te ondenverp. Dit is om jou 

gedages te voed met die waarheid en werklikheid van God se teenwoordigheid. 

Interessarit dat Neighbour in sy grafiek (figuur 4) aantoon dat, juis in hierdie fase van 

aanbidding, die onderlinge band tussen die gelowiges verdiep tot 'n werklike 

verhoudingsvlak. 

Hierdie aanbiddinysdeel rnoet vooraf biddend beplatr word. moontlik deur iemand anders as 

die yroepleier. Die waarde van stilte in hierdie deel moet nie oriderskat word nie. I n  die 

gejaayde wereld is sorns 'n gekontroleerde stilte nodig om oprluut op God te fbkus. Lawson 

(1995:90) nieen dat nadat 'tr groep met nlekaar gedeel het oor wat in hulle lewens gebeur, 'n 

paar minute stilte, moontlik met sage aanbiddingsniusiek. van groot waarde is om innerlik 

verkwik te word en tot rus te korn. 

Die aanbiddiny in die kleingroep moet egter oorspoel na die praktiese lewe van yAowiges. 'n 

Lewe van aanbiddins. or11 God se llar~d raak te sien in eke dag se aktiwiteite err Hom in alles 

te loof en te verheerlik. behoort 'n lewens\\yse te wees (vgl. Oostenbrink. l996b: 1 IS- 1 19). 

4.2.2.3 God tot mens (Woord) 

'L'ariuit die Skrif word geluister na wat die Here s6 1.o.v. die yelowiges se prakliese 

It.wensi\.-andel (Potgieter. IWS: 73). Die Skrif is trormatief in kleingroepc. Daar moei eyter 

gewaak word teen 'n blote rasionalistiese bestl~dering ivarr die Woord. n1.a i v ,  stt~die \,an die 

W~lord ter wille van studie. In hierdie fase moet daar ook aandag gezee u,ord am die 

konkretiseriny \..an die N'oord in elkeen se lewe (vgl. Neishbour. 1990.67-68). 'n Repaalde 

term karl i,ir 'rr paar wekc. die fokuspunr in die kleingroept wees. wat terselfdertyd ook in die 

predikitig behandel word. Op so 'n wyse is die klem tydens die prediking sterker op die 

leringaspek en in die kleingroepe rneer op die toepassingaspek (Tonm 1990:SO: v ~ l .  ook 

Xeiyhbour l990:68; Potgieter. 1995: 74-75). Gelowiyes bedien mekaar me1 die Woord om so 

ook hulle profetiese roepiny teenoor n~ekaar na te kom. 



Die God-tot-mens-fase kom dus ooreen met die openbaringspool van Sirnpson (vgl. f i y m  

3 ) .  Lering yaan nie noodwendiy oor wetenswaardighede en feitekennis nie. Leer venvys na 

insig, na eyte venverking van geloofsi~lhoude (Sirnpson, 1992:35). 

Barlow (1972: 117) stel 'n metode voor waar 'n yedeette gelees word en vrae beantwoord 

word SOOS: 

0 Wat openbaar God van Hornself in hierdie gedeelte? 

Wat openbaar die gedeelte oor mv (mens)? 

Wal uys God my aangaande die volyende stap in n i l  lewe'? 

Wat vra God van my 0111 te wees? 

2 Wat vra God van my om vir ander te doen? 

Soas die bespreking vorder. moet dit steeds persoorllik gehou word en daar nioet sewaak 

word teen 'n bloot teoretiese. abstralite studie. 

Binne die kleingroep is daar besondere seleenthede or11 Skrihvaarhede konkreet in spesifieke 

situasies van verskillende lede toe re pas juis omdat die qroeplede mekaar goed ken. Wanueer 

die Bybel bloot analities wetenskaplik benader word. is dit moontlik on1 agter jou Bybel weg 

te kruip. Dan word die teoretiese bestudering van die Bybel 'n skans waarmee die itispraak in 

die inens se persoonlike leiye afsekeer word. 

4.2.2.4 Mens tot medemens (Visie na buite) 

Hier gaan dit oor liefdesbediening aan ander. I n  die eerste plek aan ~nekaar. in die yoep. maar 

ook na buite. Venter (I99S:465) toon vanuit Ron1 12:9-21 aan dat liefde in wver u-ordende 

sirkels uitgeleef nioet word: die semeente > alle mense =. cyande. Daar is dus '11 beginsel van 

uirkrinyende liefdesbetoori. 'n Kleingroep kan en mag nie '11 na binne geriyte kliek lvord nie. 

Die Here roep ons juis 0111 te dien. Liet'de \fir die w2reld beteken volgelis Van der- Watt 

(1997:565) om by ongelowiges htvrokke IL* rmk ten einde hulle na die faniilie van God toe 

oor te had. Daarorn word daar in die afdeling gepraat oor niense se behoefies en hoe die 

groep gesanientlik en indiwidueel daarin kan voorsien (Potyieter. 1995:73). 

Om diens te lewer is 'n marlier van lewe en nie 'n Iys dinge \vat ons moet doen nie (Burger- & 

Simpson. 1990: 104). Dit is egter belanyrik d a ~  deelnanie aan diens deelnanie aan die "regte" 



projekte sal wees. Dit help nie om mense te begelei om diem te lewer, die belangrikheid van 

diem te beklemtoon, m a r  hulle dan by onbelangrike dienslewering betrokke te maak nie. 

Xksies en dienslewering moet onmiddellik 'n positiewe inlpak op regte mense se lewens, in 

korikrete situasies. lie (Burger LC Simpsoti, 1896: 107). 

Tydens hierdie fase is daar dus 'n fokus om melise se nood (ook geestelike nood) te 

identifiseeer en na hulle uit te reik. Die voortdurende intrek van nleer niense by die 

liefdeskring moel 'n lewens~wse wees. Hierin is daar egter ook 'n balans soos wat Bird 

( I994:2S) uit\iys: 

. . . it's v e n  appropriate to have goups that are deliberately open all the time. A t  

the same time, goups tend to grow deeper when die membership remains stable 

for a while. 

Daar nloet dm gepooy word om nie te veel nuwelinge op een slag by dieselfde groep in te 

skakel riie. Indien dit gebeur. is daar te veel mense wat mekaar nie soed genoeg ken nie. met 

die gevolg dat die operthartigheid en vertro~rerisverhoudiny sorns skade lei. 

Hoewel hierbo 'n model uiteengesit is vir die weeklikse byeenkoms van die kleingroep is dit 

esserisieel om te besef dat kleinyoephnksioneriny 'n saamlewe dwarsdeur die week is. wat '11 

hoogtepunt het in die weeklikse byeenkoms. 

I n  die timksiorlerirly van '11 kleingroepbyeenkon~s is danr 'n groot mate van vpheid en 

informaliteit. Deurdat ~efokiis word op verhoudinge en nie op 'n program nie. katl 'n model 

(verloop) vir 'n byeenkoms yebruik word om riytiny te gee. m a r  dit mag nie die norm word 

\:it- die "sukses" \..an dic kieingroep nie (vgl. .Anon.. l967:6.7 ). 

4.2.3 Die sames telling van kleingroepe 

Oor die samestelling van groepe is daar verskeie ~nenings. .AS daar te veel heterogeniteit is. 

kan dit fataal wees vir die kleinyroep. McBride (l990:31) meen dat rnense me! te 

uiteenlopende a~tergrond. ouderdomme en gewoorltes kan lei tot "the wrong mix" \vat 

eerder 'n negatiewe of neutrale uitwerking sal he  as positiewe groei. In  dieselfde asenl s6 hy 

egter dat 'n te homogene groep weer kan lei tot eksklusiwiteit en 'n gebrek aan gesonde 

interpersoonlike st ilnulasie. 



Groepe nioet gebind wees op grond van verhoudinge. R-igiede geografiese of ander 

gedwonge indelings belemmer dikwels spontane betrokkenheid en eeriheid binne 'n groep. 

Oostenbrink ( 1996b:9 1 j meen dat die kleingroep as verbondsgesin, waar die lede van mekaar 

verskil (byvoorbeeld in yawes, geslag, persoonlikheid, belangstellings, ouderdoni, en 

liggaamlike. ekonomiese en emosionele krag), vari groot waarde is om mekaar te kan verryk 

en aan te vrd. 

Kie heteroyeniteit of hornogeniteit kan oorbeklemtoon word nie. Warineer yroeplede tk 

radikaal van ~riekaar verskil bt.. ten opsigte van taal en kultuur is die onderlinge binding 

russen die lede moeiiiker. Mense niet dieselfde behoefie en belangsrelling verstaan en vind 

mekaar makliker. Aari die ander karit bring verskeidenheid dikuels groter mate van groei en 

sti~nuiering binne 'n yroep ( v d .  - Ooste~ibririk & Lotter, 1999.40). 

Daar moet dus 'n balaris wees wat bepaa1 word deur die groep self birine huI1e onistandighede 

en deur natuurlike ontwikkeling. 

4.2.4 Die plek van die kind 

Yeighbour (1990: I S  I j \ws daarop dat kinders in die Ou Testiirmeut gesien is as deel van 'n 

groep. meestal birine hulle primere familiekring. God het bedoel dat ook die kinders, as deel 

van die verbond. nie alleen of uitgesluit moet wees nie (vyl Eks 10.9: Joel 3: 16) Die kind 

nord dus groot in '11 grotenvordende gerneenskapsirkel: Gesin -- stani -. voIk > genieenskap. 

Die opvoediny van die kirid seskied veral deur modellering en hoeuel die gesiti die primsre 

r-rrimte is. speel elke vlak van die ~enieenskap 'n rol daarin. 

Die kind is dus ook wesenlik deel van '11 primcre geloofsgemeenskap soos die kleirigroep 

(vgl. Potgieter, 1995:55). Toy tiioet die kind ook bereik word op die vlaf; van sy/haar 

ontwikkeliny en begrip (Neighbour, 1990:193). Kinders moet deel vorni van die 

kleingroepaktiwiteit in die f'asette wat hulle kan verstaan. Tydens bepaalde 

besprekingsiBybelstudie kan kleiner kinders dew spel of 'n andcr wyse van onderrig besig 

wees. \'olwasse lede van die groep kari om die beurt \~erantwoordeliklieid neem vir die 



kIeiner kinders (vgl. Oostenbrink & Lotter, 1999:41). Potyieter (1995:55,) rneen dat kinders 

vanaf 12 jaar by die besprekings inyesli~it behoort te word. 

Tieners deins dikwels terug on1 van kleinyroepe deeI te wees, veral in gesinsverband. LOU\\, 

A. ( I9c)S: 49) meen die feit dat hulle rnaats nie daar is nie, een van die oorsake daan-an is. 'n  

h d e r  oorsaak is soms die verkeerde idee wa! bestaan dat die kerk hulle moet vermaak i.p.v. 

dat hulle diens moet lewer. Die goot  geheim is om aan eke  tiener 'n verantwoordelikheid te 

gee sodat hyisy prakties kan leer om diensbaar te wees. 

Daar moet ook coortdur-end op die volwassenes se harte gedruk word dat hulle rolmodelle 

vir die kinders en jongmense is (Louu;, A,. 1998: 50). 

4.2.5 Grootte van diegroep 

'n hIinimurn van drie persone is nodiy om 'n kleingroep te begin, maar oor die maksirnum is 

daar verskillende meninys. Die meeste tneen dat 'n groep nie groter as 12 - 15 persone 

behoort te wees nie. Die rnaksimunl yetal persone in 'n yroep kan eyter nie arbitrir cassestel 

word nit. aansesien dit 0.a. deur die voltvassenheid \ a n  die goep. die leierskapstyl en die 

persoonlikhede van die yoeplede be'incloed word (Barker ~ a l . .  199 1 :S). LC'anneer daar nie 

meer persoonlike interaksie tussen al die goeplede is of kan i\.ees nie. het die goep te groot 

seword (Barker eta!. , I 99 1 : 8). 

As algemene rigly kan 12 - 15 as rnaksimurn aariiaar word. Jesus Chrisrus se dissipelgroep 

was  rumlt'(Joh 20:24). Daar kan ester eerder te min as te ieel lvees Venter. ( 1973:47) iiys 

daarop dar '11 i.er~rotin2 van die yroep die deetliame van die leidende persone relatiet' 

twmeerder. ren~yl die deelnarne i:an die rninder spraaksarne lede relatief iwninder. Die 

yapiny in die deefname word dus aansierrlik groter. '11 Groler groep bei'nvloed ook die aard 

van die emosionele bande. Die sterkte van ernosionele bande neern af mer 'n vermeerdering in 

die groepgroot te. 

Wanneer groepe te groot word, moet hulle tot twee Qroepe vermenig~uldig om so die 

groepsdinaniika soivel as die groeipotensiaal te behou. 'n Ti! groot groep belernmer 



deelname. Inhiteit p a n  verlore en die geleentheid om persoonlike behoefies van lede re 

hanteer, neem at: 

Voordat groepe verrneniyvuldig, nioet daar 'n rypheid daarvoor wees. Heron ( 198426-27) 

dui aan dat daar verskillende stadiums is waardeur 'n groep gaan: 

Stadium waar 'n verdedigende houding aanyeneem word: 

- Die onderlinge vertroue is laay, dikwels spanning. 

=. Stadium waar daar deur die houding van verdediging gebreek word: 

- Vertroue word gekweek. 

g;. Sradium van oorspronklike gedrag. 

- Elkeen is hornself: Daar is onderlinse vertroue. oopheid teenoor a~ider en 

leierskap \\ford gedeel. 

Oostenbrink en Lotter (1999:;;-34) sluit hierby aan en onderskei die volgende st a d' lunis 

waardeur 'n kleinproep ont wikkel: 

0 Totstandkorning, orientering en kennlekaar 

- Groeplede leer mekaar ken en probeer uitvind wie watter rot in die kleingroep 

venul. 

Kontlkhantering en konfrontasievenverkiny word geleer. 

- I n  liierdie fases kan gedrag wat vir die indi~vidu aanvaarbaar en normaal is. binne 

die groepsituasie aanpassings verg of bolsings meebriny. 

- Die regte kanalisering en hanterins is uiters noodsaaklik. sodat dit eerder 'n 

saambindende as afbrekende uitwerking het. 

g .  Cienieenskap ell sameweking on1 doelwitte te bereik. 

- Onderlinge aanvaarding, openheid ontwikkel. 

Kn-buire-gerigte-diens asook verrnenigvuldiging (verdeling) in twee groepe. 

- Dieselfde niense behoort volyens Oostenbrink en Latter (1999:;;) nie lanyer as 

twee jaar in dieselfde groep re funksioneer nie. 

Keighbour (1994: 149) nleen dat 'n kleinyroep binne ses tot nege maande in rwee yroepe 

moet vermeniywldig. Norniaalweg is goepe yeneig om na nege niaande te slayneer indien 

hulle nie ~ermeniy~uldig nie. Wandrag ( 1995: 12) is egter van oortuiginy dat dir geniiddeld 

12 tot I S  maande neeni voordat 'n groep vermenigvuldig (verdeel). 



lets van die vertroue en oopheid teenoor mekaai- moet in '11 yroep realiseer voordat hv 

vermenig~uldiy, aangesien 'n gebrek daaraan oorsedra word in die twee dogtergroepe en die 

mekaarbediening van die lede strem. Nie die bestaanstyd van die groep nie, niaar die 

hnksionering daanran behoort te bepaal wanneer 'n groep in twee vermeniyvuldig. 

4.2.6 Konflikhantering 

In die funksionering van 'n kleingroep is dit onvermydelik dat daar misverstande en konftik 

tussen persone kan ontstaan. Dit moet egter as 'n geleentheid eerder as 'n verleentheid beskou 

word. Barlow ( 1972: 120) stel dit soos V O I ~  

One of the greatest times of challenge and opponunity in a goup is when conflict 

cotnes. There are bound to be differences and misundersandings. If you can face 

these honestly. you can esperience real forgiveness. love. and growh. 

Korrekte harirering van konflik is dikwels 'n groeistimu1,uit vir die yroep en bring verdieping 

in die k\valiteit van die verhoudiiigs tussen die groeplede. Burger en Simpson (1996: 136) 

beklemtoon dat dit nie daaroor yaan of'groepe konflik het nie. maar eerder hoe die kontlik 

hanteer word. Met venysing na Halverstadt se boek " i \h~~~g i t l g  c.hl~rch cot!flic/" dui hulle 

aspekte aan wat voortdurend in konflikhantering in yedagte gehou moet word: 

.-'lmal is waardevolle deelne~ners aan konflik. 'n  Persoon kaii dalk iets verkeerd doen of 

st5 m a r  hy is nie sonder waarde nie. 

Korlflik is nie soridig nie. Dit is deel van nieriswees en 'n geleentlieid om mekaar te kan 

dien. L:erkeer.de hanterin~ van kontlik of "wil" baklei is negatief en verkeerd. 

= Tydens kontlik nil 'n deel vali eke  persoon ten alle koste wen. 'n deel wil net onttrek 

tenvyl '11 derde deel saatn met ander 'n oplossing wil soek. God se nianier is om die eerste 

twee te t.erse\ve en oris toe te rus vir die derde opsie. 

Om kontlik te ignoreer. te ontken ot' nie te bestuur nie. benadeel die groep. Kontlik 

verdn,yn nie ner nie, dit yroei eerder tot 'n groter probleem. Daarom moet kontlik so gou 

as mooritlik op die reyte manier hariteer ~vord. 

Verskille eu teenkanting \vat op die regte manier hanteer word. is eerder opbouend as 

atbrekend. >!tense wat deur konflik gewerk het. is gewoonlik riader aan rnekaar. So is koriflik 

dus basies 'n posit iewe krag (Nei, 1993: i 20). 



4.3 KLElNGROEPlBEDIENINGSTRUKTLIUR MET VERWYSING 3.4 

BESONDERE AMPTE 

4.3.1 Die rol van die ouderling 

Binne die presbiteriale kerkregeringstelsel is die ouderlinge die toesighouers, versorgers en 

regeerders van die gemeente (vgl. Spoelstra. 1989: 143). In Hand 30:2S spoor Paulus die 

ouderlinge van Efese am om hulle dienswerk te verriy: "Pas juUeself op en die hele kudde 

wat die Heilise Gees onder julle sorg gestel het." Die ouderliriye besit nie self gesag oor die 

genieente nie, niaar bedien die gesag van Christus binne die gemeente (Du Plooy, 1998.8). 

Die plaaslike semeente is selfstandig en volledig kerk (Du Plooy. 1998:9). 

Dikwels word daar struktureel aan die werk van die ouderliny en diaken gedink in die sin dat 

hulle slegs binne '11 bepaalde kerklike bedieningstruktuur karv'moet hnksioneer Daar moet 

waarskynlik meer.fitnksioneel aan die werk van die besondere anipte gedink word m.a.u. 

watter hnksie (diens) die ouderlirig en diaken moet verrig. Verskillende bedieriirigsriiodelle 

kari verskilleride strukture h e  waarbinne die besondere anipte hnksioneer, niaar die basiese 

doel en opdrap van die besoridere anipte, soos in die Skrif gevind. nloet ~ehandhaaf word. 

Die strukture moet dieriend wees tot die uitvoeritig van die jknksie (dims) van die 

besolidere ampte. 

Toeyepas op die kleinyroepbedie~iin~spatroon kan die ouderliny volyens Oostenbririk 

( 1994: 159) sesien word as die, 
--h - toesighouer oor en die versoryer van die kleingoepleiers. 

=) toesighouer oor en versorgcr can die kleingroeplede wat onder-ling oor mekaar toesig 

hou en rnekaar versorg 

Hoewel Oostenbrink (1994:159) die onderlinge saniewerking en interaksie tussen 

kleingroepe ook o~ider die leiding van die ouderling plaas, sou dit as deel van uitkringende 

kon~cvucr eerder onder die leiding van die diakeu geplaas kon word (vyl. 4.3.3).  

Wanneer '11 paar kleingroepe hnksioneer en die nlekaarbedieniny realiseer. kan 'n panr 

kleingroepe (rnaksimum 5 )  'n wyk vorni wat deur 'n ouderling bedien word. Hierdie 

ouderliny sal ieniand wees wat self deel is van een van die kleingroepe (verkieslik nie as 'n 



leier nie), maar wat in besonder die groepleiers vat1 die w f  kleingroepe dien deur toenrsting, 

bemoediging en ondersteuning. Die groepleiers en ouderling kom rweeweekliks bymekaar. 

Deur die ten~gvoering van die groepleiers en gereelde besoeke aan die verskillende 

kleingroepe het die ouderling egter ook 'n band met elke lid van die kleingroepe. 

In '11 groot gelneente kan daar op so 'n vqse baie kleingroepe met heelwat ouderlinge wees. 

Die predikant sou in so 'n situasie besonder aandag gee aan die toerusting en begeleiding van 

die ouderlinge wat op hulle beun weer die kleingroepleiers kan begelei en toenls. 

Die bedieningstn~ktuur (vg1. Neighbour, 1990: 195) kan soos in tiguur 5 voorgestel word: 

Kleingroep 

Ouderlin~ Kleingroep 

Kleingroep 

Kleingroep 

Klei ngroep 

\ Kleingroep 

Kleinqoep 

Ouderling Kleingroep 

Kleingrocp 

Op 'n besondere rnanier realiseel die beginsel in 2 Tirn 1:2  "Wat jy my voor baie gstuies huor 

verkondiy het. nloet jv toevenrou aan betroubare manne !vat bekwaam sal wees orn dit ook 

am mder te leer." 

Op hierdie vqse is die aktiwiteit van kerkwees yesetel in elke gelowige i n  die kleinyroep self. 

terwyl die pawes (herders en leraars. vgI Ef 4: 1 1 )  die gelowiyes toerus \:it. hulle dienslserk. 

Die volgcnde bedieningstrateyie (Fleischmann, 1995onyepubliseer) sou dus kon rediseer 

(fig~riir 6 ) .  



Figuur 6. '11 KIeingroepbedieni~~gs!rategie 

I n  die bedieningstrategie is daar 'n sterk kleni op persoonlike bediening. Dit is slegs nlooritlik 

w a r  daar persoonlike kennis en saamlewe tussen groeplede is. Hier gaan dit nie in die eerste 

plek oor die bediening deur die predikant of die ouderling nie. Een besoek per jaar va1i die 

predikant of selfs die besoek per kivanaal deur die ouderliny is besm'aarlik persoonlike 

bediening. Weeklikse korltak waar gelo\biges onderling saarn leef en mekaar bedien deur die 

fitnksionering \.an die amp can die selowige is  die eriigste manier hoe daar werklike 

persoonlike bedialing tot opboii (goei) van elke gelo~vige kan wees. 

In  die kleingroep is daar onderlirrge gerneenskap met voortdurerlde kontak tussen groeplede. 

Waar '11 uadisionele nvk se lede dikwels deur die oi~derling saamgebind en bedien word. is 

daar in 'n kleingroep onderlinge verbintenis en nlekaarbediening soos aangetoon in figr~iir 7 

(Du Plessis. 1996: mededeling): 



Lid 

Lid I Lid 

Ouderling 

Lid \ 
Lid d, 

Lid Leier 

Figuur 7. Onderlinge verbintenis in 'n tradisionele wyk versus '11 kleingroep 

Die ouderling nioet dus eerder die kleingroepleiers en -1ede begelei om mekaar binne die 

kleinyroep te kan bedien. Op so 'n wyse is daar intensiewe persoonlike bedieniny rnoontlik 

deur die hnksionering van die amp van die gelowiye en word alles nie aan 'n enkele 

ouderling bbirme 'n \4yk oorselaat nie. 

4.3.2 Die rol van die diaken 

Die diaken kan ewe-eens sy eiesoortiye amp (diens) venul binne die kleingoep 

bedieningst I-ategie. 

Die take van die diaken. soos verander deur die Nasionale Sillode 1997 \.an die GKS.4. sluit 

die volgende in (vgl. KO an.  25): 

Die amp van die diaken is orn te s o y  dat die gemeente hulle eenhejd in Christus in 

clc  r( rihtvrklik~> o~~i/cv~/i~tpc~ l ic~fi l~~ hc~)~.li),~. 

I.lulle opdrag is orn almal in die genieente te besoek en u i t  die Skrif loe te rus en am te 

spoor tot ilmihc-rrklikr li~+lc. /t.rt~tu)t- crl~mrl. i l r  hc~.sottilt.r djr mrilc~,r.~~~lo~~~ige~.v. 

3 Verder sien hulle toe dat niemand. om watter rede ookal. van die ' ~ / o ~ ~ ~ ~ e ~ ~ t t c ~ ~ ~ t ~ . s k c ~ ~ )  

r ! c ~ ~ - r ~ t w r r  raak nie (kursiverings deur CJvH). 

Wanrleer die opdrag van die diakens van nader beskou word. praat dit die tad \.an 

klein~roepfiinksionering. 'n Kleingrocp skep dus 'n ruin~te waar die diaken nie net die lidmate 



kan toerus vanuit die Skrif nie, maar ook op 'n besondere y s e  sorg kon dra dat die 

yemeerite hulle eenheid in daadwerklike onderlinge liefde beoefen (vgl. KO art. 25) .  

'n Skeefirekkinp van koiwuicr deur uitsluitlik na b i ~ e  gerige bedie~liug i n  die kleinyroep, is 

aspekte waar die diakerl die korrektief vanuit die Woord moet bedien. Ware koinonic~ (ook, 

en veral binne die kleinyroep) val onder die leiding en dienswerk van die diaken. 

lnteraksies tussen die i.erskillende kleingroepe soil ook op die terrein van die diaken 1e. om 

sodoende die onderlinge verbondenheid in gotemordende kringe le stimuleer. Die diaken 

sou. soos die ouderling: 'n wyk kon h e  wat uit  meer as eerl kleinyroep bestaan (vgl. fiyuur 7). 

Die diakenarnp sluit ook by die kleingroep se visie na buite am: om 'n ooy te hS \:ir nood. 

Daarin kan goepe yelei en gehelp word on1 spesifrek ook diakonaal by 'n pro-iek betrokke te 

raak bv. om 'n kinderhuis te ondersteun. 

Kleiligroepe skep verder 'n ruimte waar eensanies en behoewendes ingetrek, versorg en op 'n 

persoorxlike y s e  ondersteun kan word - hierin moet die diaken leiding neeln. 

4.3.3 Die rol van die predikant 

Volyens Ef 4 :  1 I -  12 is die fiinksie van die herders en leraars om die gelowiges toe te nis vir 

liulle dierxs en die opbou van die liggaam \,an Christus. Binne die 

klein~roepbedieriingstruktirur sal die pr-edikant ook in besor~der anndag gee aan toerusting 

van leiers. Hier ivord dm in die eerste plek aan die ot~derling gedinli (vgl. Oostenbrink, 

1994: 160). maar ook aarl die kleingrocpleiers wat deur die predikant en ouderlinp saarn 

begelei en ioe~el-us word (vsl. 6.4). 

Op 'n besondere wyse realiseer die beginsel van 2 Tim 3:2 hier waar die predikant 

persoonlike. gereelde en kwaliteit kontak met die ouderlinge het. wat weer elkeen met die 

kleingroepleiers in sy \ q k  noile verbintenis het \vat weer op hulle beurt met die 

kleingroeplede noue kontak het (vgl. figt~ur 5). Op so 'n v+e is elkeen nie alleen 'n leerling 

nie, maar ook 'n leermeester. Die predikant skakel self ook by 'n kleirxgroep in. waar hv weer 

deur ander medegelowiges versterk en versory word 



4.4 S.AM EI:.\TTISG 

Kleingroepe filnksioneer deur die verbintenis van gelowiges om in onderliuge 

aan\xmlin~ met mekaar mee re leef mer as hoogfepunt '11 gereelde kleingroepb\leenkoms. 

T'vdens 'n kleinyoepbyeenkoms word \.ier verhoudings weerspieel nl.  : 

t: Mens tor niens (gelowiges o~iderling). 

>lens tot God. 

=: God tor mens. 

;= hlens tot medemens (gelowiges met \\:6r.eld). 

'11 Goeie rigl!,n \.ir die yootte \*an 'n kleingroep is 12 - 15 ledc \vat nie 16 Iietero~cen of'te 

homogeen rnoer u e s  nie. 

T'ussen een en \yf kleingroepe kan 'n u.?k vorm \\-at deur 'n ouderling en diaken bedien 

kan \wrd. Die ouderling begelei en  us in besonder die kleinyroepleiers roe en neem 

saam rliet die kleingoepleier verantwoordelikheid vir kleiriyroeplede in s!. i t ~ k .  Die regie 

filtiksionering van X.oim~/rio binrie die kleingroep. asook hiilpverlening na buite. staan in 

besonder onder die begeleiding van die diaken. 



5.1 DOELM'ITTE 

Orri die \vordele \'an kleinyroepe aan te toon. 

Om \.as stel in hoe 'n mate kleingroepe 'n ruimte skep ulaar faktore \vat groei streln. 

t eegen crk k;in u.01-d. 

Currah ( 199.3.1 ) souel as Oosreribririk en Latter ( 1999,s) het \.erskillcnde kuordete \.an 

kleingoepe as 'n strategic \.ir bediening en goei  aangedui. 'n Paar daanm is dat 'n 

I\ lein~roepbedierii~~g 

e) Alle Christene i n  staat slel om hulle galves tot \.oordeel \,an ander te gebruik 

Lei daanoe dat nieer leiers na \-ore kom en ontwikkel 

Q Help om elke gelowige in 'n dienaar te laat ont\vikkel. 

-" Verseker die gebruik \*an die Bybel \.ir praktiese lewensituasies 

* Gee aan alle deelnerners bedieningsgeleenthede. 

Dernonstreer aan ongelowiges die realitei~ \-an Christus. 

Rus leiers deur effektiewe indiensopleidiny loe 

Daarby kan gevoeg word dat 'n kleinyroepbediening: 

e) 'n Rui~nte skep vir geloofs- . procI. 

e.. Ondersteun die bediening \*an die besondere arnpte. 

* Skep die geleernheid vir ware k o i r w ~ i c r .  

ej Dernonstreer lief'de deur die fi~nksioneririg daawan. 

a Gee motivering om ook by die ander kerkaktiwiteite betrokke te wees. 

c. Leer rnense om te kan "oop maak" en "deursigtig" te wees. 

Skep 'n ruimte waar roesig en tug in die eerste plek tussen medegelowiges geskied. 

c3 Gee op 'n besondere y s e  geleentheid c'ir gesarnentlike aanbidding. 

=' Leer gelowiyes om verantwoordelikheid vir mekaar te neem - "accountable" teenoor 

rnekaar te wees. 



Leer gelowiges om in verhoudin~e te leef. 

Skep '11 nrimte waar gelowiges leer om oor hulle 3eloof te praat en dit met ander te deel. 

Verlig rnettertyd die taak van die predikant deurdat daar- onderlinge pasroraar is. 

Keem eerder meer as slegs enkele fasette van Christenwees in ap. Mekaarbediening. 

uitreik na mekaar en na buite, Woordstudie en aanbidding vorm alles deel van 

kleingroepe. Diensgroepe of ander groepe is dikwels gerig op 'n bepaalde taak of aspek. 

blense 'n beter kennis van die Bvbel gee. 

KIeingroepbediening nioet nie as 'n nuwe bediening gesien word nie: Bucer en L.utlier liet 

reeds in die lbde eeu yenieen dat die benuttins van klein- en Iiuisgoepe die geleentheid bied 

om die fi~nksioriering van die amp van die gelowiye. ware geloofsgemeenskap en -belewing 

lot sy reg te laat korn (Berkhof 1973:378: Kunst 199 1 :66-67). 

Kerkstrukture is soos 'n  beker waan~it 'n metis koftie drink. Potensieel kan verskeie hollers 

werk, sonimiges werk net beter as ander. 

Die onderlinge bedieniny van yelowiges is volgens Yue ( 1993: I ) die yrootste voordeel van 

kleingroepe: 

Perhaps the most esciting experience in a cell group church is to see that body ministry 

(cell lnelnber to cell member) and body evangel~srn (cell members ro non-Christians) IS 

for real. Please IIOCL. it is CELL J,IEh,lBERS (not member - singular) to non-Cliristin~is. 

I n  '11 at-tikel ivaar bedienirigstrategiec van \:erskillende kerke in ;\merika onder die soeklig 

yeplaas word. kom Buvs en Venter ( l994:349) tor die volgende konklusie: 

Groer kan iuderdaad die bate gerealiseer word wanr daar sterk klem IS op 

kleingroepbdiellir~g ... Selfs in gevestigde kerke wat oneffektief geword Iia. word 

klei~lgroepbedierririg ervaar as 'n rniddel tot herstel. 

In 'n artikel "Waarom groei kerke'?" wys Vorster (1997: 14) op verskillende sake \vat by 

groeiende kerke (kwlitatief en kwantitatiet) voorkoni. Hy rioem 0.a. die handhawi.ng van die 

cesag van die Shrif. die belewiny van die genieenskap van die heiliges. ver~iiyding van - 
imti~usionalisme en toerustin2 aan predikante en lidmate. I n  sy besprekins van die belewing 

van die genieenskap van die gelowiges rioeln hy dat \\at veral by hierdie groeiende kerke 



opvallend is. is die feit dat huIIe die yevestigde bedieninyspatroon aanwl met die Xuwe 

Testamentiese praktyk van kleingroepe. Ook Van der Walt ( 1999a: 16) sien kleingroepe as 'n 

~niddel tot persoonlike geloofsverdieping, tenvyl Du PIooy (1999: 13) kleingroepe sien as 'n 

addisionele bedieninysyeleentheid om gemeenskapsbelewing op 'n orsaniese nyse uit te bou. 

Kleinyroepe skep 'n ruinlte waarbinne gelowiges in ware yeloofsyemeenskap kan yroei Die 

beleuing van gemeenskap is volgens Vorster (1999. I 11) juis 'n besondere behoefie van die 

mens in die postmoderne paradigma van ons tyd. Kirkpatrick ( 1995: 14) ~ y s  daarop dat daar 

eintlik 'n paradoks by mense is t o v.  geloofsgetneenskap. Hulle soek intimiteit, maar 

terselfdenyd hardloop hulle daarvan wey. Mense het die behoefie om oop en eerlik te wees, 

maar is ook nie bereid om te waag en htrlleself bloot te stel nie. 'n Gebrek aan venroulikheid 

bemoeilik hierdie blootstelling. Verder wil iemand ook nie altyd so geredelik die waarlieid 

omtrent Iiodhaar hoor nie, Sodoende verbery mense eerder hulself as om die ware self te 

openbaar. Binne die kleinyroep groei vertroue en eerlikheid teenoor mekaar om sodoende 'n 

mimte te skep waar '11 "oopheid" tussen die lede van die groep yroei \vat ware 

(~eloofsgemeenskap in die hand werk z 

Kleinyroepe skep dus 'n mimte waar die Bybelse eis van niekaarbediening. koitrorlicr. en die 

fiinksionering van die amp van die gelowiye binne die 2 I ste eeu kari reabseer. 

l l i t  ' n  sosio-psiyologiese hoek kan kleingroepe. volgens Oostenbrink en Lotter (1999:N). 'n 

bydrae lewer tot die verwlling van die volgende behoeties \.an Inense: 

Die belioefte om aan\,aar le word vir wie jy is en nie net vir \vat j y  doen nie. 

Die belioefte on1 iewers te behoort en te kari si:  "dis my mense die." 

Die behoefie om te weet daar is rnense op m-ie ek kan tenryval ('n "back-up"). mense \vat 

rnv sal ondersterln en IietlG as ek dit "nie maak nie" 

Die behoetie on1 liefiiehe te word en om ander te kan liethi. 

Die behoefie om te gee en te ontvang en te ervaar dat ek in 'n sosiale opset 'n verskil 

maak. 

Die belewing dat my problerne nie uniek is nie, maar dal ook ander. of daIk almal in die 

yroep, dieselfde probleme ervaar. 

Die behoefie om te voel dat ek menswaardiy is en yerespekteer en waardeer word, 

onyeay hoeveel ek tot die groep kan bydra of nie. 



G-, Die behoefie om te kan uitvind wie ek is en hoe ek my lewe wil inrig. 

Birke!; (199 1:  7 1-74) toon in 'n studie rondom liuiskerke in die vroee Christendom aan dat 

die Iiuiskerke sekere problerne ondervang her. Baie daanm kan ook op die kleingroep van 

toepassing gemaak word: 

a Binne die kleiner groep is daar groter geleentheid om oor grense soos ras, klas en yeslag 

werklik bynekaar uit te kom. 

Almal in die kleiner groep geleen~heid om ten volle te kan dien. 

s Die huiskerk was 'n Lultureel relevante model. Dit het aangepas by die 

tydsornstandiyhede. 

Die kleiner groep het die leierskapont\vikkeling srerk belnvloed en laat ontplooi. 
4 - Kleirier groepe liet 'n strategic yeyee vir 'n missionire bedienins. 

Kleiriyroepe gee ook 'ri geleentheid vir yelo\viges on1 hulle roeping na buite te vervul. 

Oostenbrink en Lotter (1999:3 I )  gebn~ik die voorbeeld \.an die twee se2 in Palestina: Die 

Dooie see en die see van Galilea. Die Dooie see \vat geen uirloop het nie. het 'n hoe 

soutinhoud tot gevolg wat veroorsaak dat daar nie \:is- en plantlewe is nie. Die see van 

Galilea. met 'n in- en uitvloei, wemel van vis en plantlewe. So skep die kleingroep 'n 

"uiti.loei-geleentheid" vir. die ~elowige. 

Volgens Oostenbrink en Lotter ( 1999:j 1-32) b i d  klein~roepe ook 'n potensiele antwoord vir 

ware spiritualiteit in vanday se tyd en situasie Geloof is deel van '11 persoon se liele lewe en 

nie net 'n bepaalde faset nie. 

5.3 KLEISGROEPBEDIENIXG O K D E R V A S G  LEEJITES \Y,-IT G R O E I  STREM 

In hierdie gedeelte word riagegaan hoe die verskillende aspekte \vat riodig is vir kwalitatiewe 

en kwaniitatie\ve groei, in die fui~ksionerinz van die kleingroepe realiseer. In  die kleingroep 

kry lnense die yeleentlieid om nabv genoeg aan niekaar te koni on1 ~nekaar op te bou en om 

saani uit  te bou. 

Jy kan merise op 'n afsund beu~druk. rriaar j; karl l~ulle sleg in nabyheid be'illvloed. 

(Oostenbrink. 1997:mededeli~g.) 



5.3.1 Iden titeit 

Die gelowige rnoet leef'va~iuit die identiteit wat hy in Christus tie!. Wanneer hy nie daardie 

identiteit vasgryp nie, sal hy ook nie daarin groei nie. In die kleinyroep is daar nie ruirnte om 

'n fiorit voor te hou of'om in die massa le verdwyn nie. Indien iemand nie vanuit sy identiteit 

leef nie. word dit vinnig raakgesien en is daar die eeleentheid om di! biddend. vanuit die 

Woord. met die liulp en Ieidiny van die groep, reg te stel. Vera1 die niens-rot-mens fase in 

bogenoemde niodel skep 'n ruimte waar die identiteit van mense tot uiting kom. 

Dit gaan dus daaroor om iemand te w r s  en nie orn iets te c k x ~ ~ i  nie. Daar word gefokus op 

"wees-funksies" en nie net op "doen-hnksies" nie (vgl. Oostenbr-ink. 1996b:89). 

5.3.2 Diens tot opbou en uitbou 

In die kleingroep is daar te miti lede om die onbybelse luukse van onaktiewes te bekostiy. 

Volgens die kleingroepmodel moet alle gelowiges hulle volle roepiny as profeet. priester en 

koning venvl. Dit is. byvoorbeeld, nie meer gerioeg en gen~sstellend dat die yroot gemeente 

'n el-angelisasieaksie het nie. Groei en getuienis moet \ m u i t  eke kleingroep geskied (vgl. 

mens tot medenlens fase). Dit skep die geleentheid vir eke gelonige om met sy gawes diens 

re kan lewer. 

Die beeld van 'n liygaam kan gebruik word waar eke sel moet hnksioneer en sv deel bydra 

om die liggaa~ii as geheel te laat fimksioneer. Eke lid \an die Iiggaam is nodig: 

D I ~  oog k a t  nie vir die hand si: Ek het jou llie nodig me. Die kop kan weer rlie vir 

die voere si: Ek lie[ jirlle nie nodig ~ i i e .  ! I Kor 11:2 I .) 

Diensbaarheid is dus noodsaaklik in die groei van 'n gemeente. Kleingoepe \vil juis 

dierisbaarheid fasiliteer (vgl. Keiglibour, 1990:60). 

5.3.3 Gawes tot opbou (groei) van ander 

Die gebruik van elke gclmr~ige se gawes sluit nou aan by diensleweriny. Buvs ( 1983: 11) wys 

daarop dat Christus gekom het om die arnp van alle gelowises. wat kraytens die skepping 

liulle s'n was, te herstel. Die amp van die gelowige behels dat gelowiges rnekaar. sowel as die 

yanse skeppins diem Aangesien die LIeingroep min lede het, kan elkeen die geleentheid kry 



om sy Saves te gebn~ik en te ont\vikkel. Omdat daar 'n groter mate van kwaliteitkontak 

tussen lede van 'n kleinyroep bestaan. is daar ook 'n groter benustheid \Ian behoeftes in die 

groep en kan lede mekaar niet hulle gawes bedien. 

Oostenbrink en Lntter ( 1  998: 14) nys daarop dat die kleingroep 'n ruimte skep nmr  

gelowiges leer om sensitief vir en athanklik \'an die Heili~c Gees [e raak. omdat hulle rnekaar 

onder sy leidin2 en met sy gaives die11 

5.3.4 Eenheid as getuienis tot mekaar en die wereid 

Kleitigroepe skep 'n seleentheid n.aar- ~eloiviges niekaar op 'n  dieper \ h k  kan leer ken en 

saamleef om sodoende die ciwlrrid \\at daar in Christus tussen hulle is. te konkre~iseer. Om 

mekaar daad~verklik lief te h e  en in eenlieid re leeC is dit nodig om lnckaar re ken. liict 

mekaar- konmk te he  en geloofsgerileenskap te beoefen. Hien-oor skcp die kleinyoep op 'n 

hesondere y s e  die yeleentheid deur die saamlewe \,an die gelowiges met as hoogtepunt die 

weeklikse byeenkoms 

So \vord die getuienis van Cliristus as die Here detlr die eenheid \!an die gelowiges uirgedra 

(vgl. Joli I 7:2 1-23), 

5.3.5 Groei deur mekaarbediening 

Wanneer gelowiges mekaar wil bedien volgens die opdrag van God (soos in hoofstuk 2. 

uiteengesit), nioet hulle weet wat i n  die ander se len~e gebeur. A.g.v. die kleiner hoeveelheid 

interaksielyne (vgl. Potgieter, l995:96) is sul ke kwalireit kontak tussen gelowiyes in 'n 

kleingroep moontlik. 

Deur die voortdurende kontak tussen lede van 'n kleingroep word hulpverfening nie slegs 

beperk tot die tye wanneer daar verneem word isan 'n groot krisis nie, maar daar is 

voondurende vernianing, aansporins en ondersteuning om te groei. Binlie 'n groot groep is 

hierdie mekaarbediening nie prakties haalbaar nie. 

Neighbour ( 19?0:22 1 ) meen dat selfs binne die nouer en intieme kontak van 'n kleingroep 

elkeen verantwoordbaar nioet wees aan  ieniand en verantwoordelik rnoet wees vir iemand. 



So kry 'n mens iets \*an '11 omgeeketting waar elkeen bedien en bedien word. Eke lid word 

verantwoordelik gehou en persoonlik aangespreek ( q l .  Neighbour, 1 990:23). Deur die naby 

verhoudinse is daar ook geleentheid on1 onderlinge ver~nanin en tug toe te pas binne 'n  band 

van Iiefde. Die tug soos dit volgens Mart 18 beskvf ivord, tind hesondere neerslag in die 

kleingroepe. 

Reeds in 1967 sien Reid die probleem van 'n predikaritskerk raak en dat die predikant alleen 

die pastor is. I n  die onderlinge versorgins \,an die geloniyes is die kleingroep instrunlenteel: 

The small group may be irlstnmenral in forwarding the legitimate pastoral care role of 

the lait!, in several wa!s  (Reid. 1967: 13.) 

Die ~nekaarbedieniny in 'n kleingroep is egter ]lie bloot op Iiutnanitbe vlak nie. m a r  \ m u i t  

die Skrif (\.gI. BLI!.~. s a: 15). Gelowigcs bedien niekaar \ m u i t  die Skrif uaardeur kenliis to1 

verlossiny verkry word. \&.axheid onderrig. dwaling  best^'. \,el-keerdhede regsteI en 'n regte 

lewenswyse gekweek word ( 2  Tim 5 15-16} Dit kan  skenlaties soos i n  figuur 8 1-001-gestel 

word. 

Gelo wige Gelowige 

Figuur 8. 113ekaarberliening vanuit die Skrif 



Potgieter ( 1995: 1 10) noem die belang van die inskaketing van die leraar by 'n kleingroep 

waar hyself ook bedien kan word. Die toeruster of leier moet ook deur medegelowiyes 

versorg word. 

5.36 GP bed 

Gebed speel 'n essensiele rol in die groei van die kerk ( v ~ l .  2.5.5)  In 'n kleingroep Ret rnense 

cproter vqmoedi~heid om te bid en ook spesifiek vir rnekaar in konkrete situasies te bid. In 

die kTeingroep word die _~elowiye veral bews van die wonder van God se liefde wanneer 

groeplede praat oor wat in hulle lewe pebeur (mens tot mens fase) en die gelowiges kan hoor 
b 

hoe God gebede verhoor en niense bervaar. So word die groep tot dankbare aanbiddiny 

gebring (Pot~ieter. 1995: 142). In die kleingroep word die yeleentheid geskep om vir goei in 

spesitieke areas van indiwidue se lewe te kan bid 

5.3.7 Evangelisering (kwalifatiewe groeo 

Neiyhbour (l990:62) rnaak die stelling dat die esangelisasie wit tradisioneel vanday gedoen 

word. slegs die boodskap van liefde bring, niaar nie die ~emeenskap van liet'de demonstreer 

nie. Evanyelisasie yaan egter oor dissipels maak en dit behels 'n omvattende meeleef en 

betrokkenheid by rnense war afgedwaal het. sowel as 'n modelleriny van die Christelike leue 

Betrokkenheid en madellering kan by uitstek in die kleingroepbediening tot sy reg kom. 

Die hnksionering van die kleingoep gee uitdrukking aan die opdray aan die gelo~viyes om 

sout le wees. Deur mekaar op persoonlike vlak op te bou (Ef  4.16) uord gelolviges toegems 

om vanuit 'n groeiende ye!oofsverlioudiny te yetuis Anders gestel. juis omdat die selorkige 

'n n~imte het uaar hyself op persoonlike vlak verniaan. venroos en toegerus ivord. nord hy 

sedring deur die oonloed nat hy ontvang om ook te gee. Die fokus is dus nie noodwediy 
L 

op 'n apane forrnele evanyelisasieaksie nie. maar eerder 'n t.enel van die groot dade van God 

wiar 'n persoon ookal werk of beweeg. Oaar is terselfdertyd 'n ruinite in die vorm van 'n 

kleingroep warheen buitekerklikes senooi kan word. om nie net die boodskap van liefde te 

hoor nie. maw ook die gerneenskap van liefde te den en te kleef. Cho ( 198 1 :58) s2: 

We need evangel~sm h a t  begins right in our o w  nei&bourhoods, in our cities and 

wllages, wherever h e  Lord has ptanred us 

Een van die "strategieen wat die kerk in Korea (waar Dr. Cho pastor is) gebruik, is om 

eedurig op die uitkyk te wees vir rnense (ongelotviges) war 'n krisis beleef. Dikibels skep 
b 

God juis deur die ktisis 'n gelwritheid om teenoor 'n onyelmviye te getuig dew o.a, in en 



deur die kIeingroep horn te onbersteun. Op so 'n wyse is dit vir elke gelowige moontlik om 

sout re wees en so die na-buite-gerigte-foktls tot kwantitatiewe groei te laat realiseer. 

Tradisioneel is die %root leemte in evangelisasiewerk dikwels die gebrek aan rywoig en 

inskakeling Wanneer 'n gelowige ester met 'n ongelowize kontak maak, word hy uiraenooi 

na 'n kleingroep en kan die lede op persoorhike vlak die liefde van Christus aan hom 

denionstreer en by honi betrokke raak. Die kleingoep is dan die manier hoe iemand, \vat tot 

yeloof kom. in die gemeente ingeskakel word ( q l  Du Plooy. 1999: I;). In die kleinyoep is 

daar 'n verbintenis en verhouding met die buitekerklike en nie slegs 'n enkefe besoek sonder 

enige opvolg nie. 'n Totale betrokkenheid by die buitekerklike geskied vanuit die 

knksionering van die kleingroep in ooreenstemming met I Tess 9: S : 

So gehq is ons aan julle dat ons nie ner: die evangelie vat1 God aan julle gegee ha 

nie, m a r  mk m s  Iewe vir julle sou wou gee. want 011s he! julle liefgekry. (vgl. 

mk Seighbour. 1 Q90r254.) 

Vanuit die inskakeling in die kleingroep word die buitekerklike ook by die gesamentlike 

aanbiddins van die here gemeente betrek. 

Geok (1994:69) noem 'n paar aspekte wat evangelisasiewerkers moet onthou: 
4 -. Evanijelisasie is 'n proses 

= Evangetisasie neern tyd. 

I= Evan~elisasie werk deur verhoudinge. 

I= Evan~elisasie behels spanwerk. 

lloenie die vrus kneus ivat 'n arider nioet pluk nie 

In die kleingroep kan 'n buitekerklike nie alleen liefde sien en beleef nie. maar ook sv 

problenie en vrae kan met verIoop van tyd in die p e p .  of deur gesprekke met groeplede 

han t eer N ord. 

Die yroep moer dus nie alleen goei deur medelidmate by die kleinyroep in te skakel nie. 

maar ook deur buitekerkli kes war deur die getuienis en ui tnodiging van die ~roeplede besoek 

kom a% by die kleingroep en uiteindelik daarvan deel word. Daar moet eger yewaak word 

om te veel nuwelinge op een slag deel te maak van 'n groep, aangesien dit die intimiteit en 

identiteit van die graep in sedrang briny Daar moet min genoeg nuwelinge op 'n gegewe 



moment wees, sodat die voorleef van die beginsel van rnekaarbediening. verantwordelikheid 

neem vir mekaar ens, nie deur die idees en gewoonres van die nuwetinge versmoor word nie. 

Niemand moet eyer gedwing word om deel te word van 'n kleingroep nie (Oostenbrink. 

1994: 153). lemand wat we1 deel wil wees. moet homself daanoe verbind en bereid wees om 

re dien en om bedien re word Mense kan en moet we1 uitgenooi word om 'n paar 

byeenkomste by te woon, sonder om enige verpliging op hulk re plaas. Deurdat die 

byeenkomste by huise gehou word. word 'n nie-bedreigende ruimte geskep waar ongelowiges 

ingeska kel kan word (Drake. lW9: 3). 

Evanyelisering binne en vanuit die kleingroep kan skernaties soos in tiguur 9 voorgestel word 

(Neighbour. soos omgeneern en vertad deur Oostenbrink, 1 994: SO): 



EVANGELlSERlNG BlNNE 
EN VANUIT DIE KLEINGROEP 

NEbISIONELE 
EVArVCELISEllING 
VAN MAKLIKE 

00H1UICUAliES 

Figuur 3. Evangeliscring binne en vanuil 'n kleingroep 

(Neighbout, soos oorgeneem en venaal deur Oastenbrink. I9OJ:SO.) 



Enersyds is daar dus diegene wat spesifjek na bepaalde "moeilik oortuigbares" gaan d.w.s. 

diegene wat nie 'n Christelike agtergrond her nie en gem belan~stelliny in die Bybel of 

Cliristelike aktiwiteite toon nie. Andersyds i s  daar ook diegene wat na "maklik oortuisbares" 

gaan d.w s rnense wat belangstetling toon of vra orrr besoek te word (Yeighbour, IWO:2 16). 

Die bui~ekerkiikes wat besoek word kan vreemdes wees, maar ook niense met wie eke dag 

saam gewerk en geleef word. Telkens word die mense teenoor wie yetuig uord na die 

kleinyroep genooi. hetsy om te dien as getuienis. of vir opvolg of vir inskakehg. afhanyende 

van die situasie. 

Die onderlinge liefdde tiissen gelowiges wat in die kleingroep uitkom deur die saamlewe. 

eenheid en mekaarbedieniny. is volgens Joh 1 3 : 3  op 'n besondere nyse 'n ~etuienis "As julle 

rnekaar liefhet. sal almal weer dat julle dissipels van my is." 

5.3.8 Geloofsgemeens kep (koinonia) 

Ware yeloofs~erneenskap (koinor/ia), wat die ruimte is waar veranderirly en groei optiniaal 

kan plaasvind, uord juis in die kleingroepe bekef en uitgeleef. omdat minder maar meer 

intensiewe verhoudinpe tussen mense bestaan. (vyl. die aantal interaksielyne in kfeinsroepe 

by ;.5. I .) 

'n \lens w r d  verander deur 'n groep mense wat vir jou omyee en met wie jy saarnle\te 

(Potgieter. 1995:81). Liefde funksioneer votgens Van der Watt (1997:566) binne die 

t~r l~r) /~c / j / tgv~~en~- t?~'k  tussen die vcrskillende lede van die familie van God. Kleinyroepe bied 

hierdie verhoudiii~snetwerk w a r  ~eto\vipes betrokke is en aan mekaar verbind kan wees 

Bellah (I9SS:Sl) r c y  daarop dat ons in 'n samelewiny led umr die klem baie sterk op 

indiuiduele oiitonomie en selkerwesenliking val. 

The l a m p s  of today is "journey". "i'rn or1 my journey. If you're not goulg W I ~ I  me. 

p d b y e .  " It's very hard to gec people who are ui that mode to d~ink of themselves as pan 

of a "we" . . to realize that here is no such thing as a solo jounley. 

Kleingroeye is juis 'n antwoord op Aierdie indiwidualisrne "Sniall groups within the church 

community are one of the best ways to build 'Connectedness.' " (Bellah, 1988:s 1 .) 



Oostenbrink. M. ( l99bV37), \vat self 'n geruime tyd deel is van 'n kleingoep. beskrvf die 

eemeenskap van die gelowiges in kleingroepe as uoly: - 
Die wonder van die gerneenskap van gelowiges in kleirlgroepe kan ~noeilik beskpf word. 

Dit is nleer as net groepsbyeenkonis~e - dit is 'n lwenstyl van gemeenskap regdeur die 

week. On1 soas 'n l i g a a m  te grmi en sterk te word, neem tyd en vra opofferinge. maar 

die s d n i n ~  vir die kerk van die Here is so ryk. Christene se gdmf word venyk a1 

verdiep, gelowiges beleef mekaar regtig as mekaar se broers en sllsters in die Here en die 

Here word beleef as 'n lmende tverklikheid vir elke vlak van die lewe. 

Opbou en uitbou groei vanuit koirrot~itr. 

Die kleingroephnksionering is dus 'n ander manier van lewe as wat dew die w2reld dikteer 

en aanvaar word. 

s. Om te praar oor my geloofslewe us die wereldse idee van dis my persoonlike saak. 

Om mekaar te bedien vs die wsreldse standaard van elkeen vir homself 

= E k e  gelowige verrig sy fbnksie vs 'n verbn~ikersrnentaliteit waar die dominee en kerkraad 

die lidmaat moet bedien. 

Om oop te maak vs om 'n masker te dra. 

C Ondef inge verhoudin~e vs propranme en skedules. 

Volgens Oostenbrink en Lotter (199s: 15) skep die kleingroep 'n ruimte waar 'n eensydige 

indi\vidualistrte err die indiwidualiseriny van spiritualiteit verbreed word om voor God in 

yerneenskap met ander te leef Geloof kan dus binne die kleirigroep in ware k o i ~ w ~ j u  met 

rnekaar beoefen ward 

5.4 5.-\>I EVATTISG 

Kleinyroepe skep 'n gelentheid waar problerne wat ~roe i  strem. aangespreek kan word en 

faktore wat ~roe i  bevorder, aangeleer en uityeIeef kan word: 

Die gelowige se identiteit in Cliristus word versterk 

Gelawiges k a n  binne die geloofsserneenskap van 'n kleingroep hulle s a w s  ontdek en 

gebmik om mekaar te diem 

Kleingraepe skep 'n geborye ruirnte waar yelowigs gofer vqmoedigheid het om vir 

mekaar te bid. 



Evangelisasie. waarvan die opvolg en dissipelskap deel is. kotn organies vanuit die rege 

Funksionering van 'n kleingroep. 

Koimtiicr, wat die ruimte is vir geestelike groei, word binne die kleinyroep bekef en 

uitgebou. 



HOOFSTtYK 6 

RIGLYSE VIR IMPLEbIIESTERISG IN '3 CEREFDRMEERDE 

KERK. 

6.1 DOELW ITTE 

Die implemcnterins van kleingroepe in 'n genleente kom in hierdie hoofstuk aan die orde 

Daar sal2epoog word om riglyne te see vir: 

Leierskaponttvikkeling. 

Die irnplementering {.an 'n kleingoepbedieninq in Gereforrneerde Kerke. 

Die voorbereidiny en toerusting van lidmate vir 'n kleingroepbedienin~ 

6.2 INLEIDISC 

Enige verandering van bekende maniere etr opvattinys sal reaksie (positief en nesatief) 

ontlok. Verandering het nteestal elernente van onsekerhcid en onbekendheid en juis daaroni 

sa! nuwe maniere dikwels tor in die enste besonderhede bevraageken en getiualueer word. 

tem?l bestaande praktyke as gevolg van hu lk  "bekendheid" onbe~nqtekend nagevolg 

word. In die Emplenientering van kleingroepe nwet kritiek nie lei tot moedeloosheid nie. m a r  

eerder as 'n stinlulus om steeds vasgmnker te bly aan die i!'oordbeginsels 

6.3 VER4,YDERISG IS DENKE EN OPVATTISC 

Die oorbeweeg van 'n sogenaamde program ~eorienteerde kerk na 'TI ~erhouditiy 

georienteerde kerk begin met 'n verandering in  denke. Hoe 'n mens dink. sal bepaal wat '11 
b 

mens doen (vgl Rorn I?:?; Spr 4.23).  'n Skrifiuurlike korrektief is nodig om onbybelse 

opvattinge en groeistremmende praktyke, soos 'n predikanrskerk. onaktiew en onberrokke 

lidtnate en programgeorienteerdheid. reg 1e stel. Potgeter (1995:29-30) wys daarop dat 

veranderiny by die wortel moer begin. Veranderiny is nie bloot nuue rnetodes nie. Die 

beginsels agter die rnetodes mwt duidelik gernaak en uitgeleef word. Denke- en 

lewensverandering is noodsaaklik vir ware veranderin~ in bepaalde praktyke (Potgieter. 



1995:j-t). Hierin speel die prediking. bantering van bepaalde ternas op kampe of 

toerustingsgeleenthede en modelleriny 'n belangrike rol (vgl. ook 6.6. I). 

Daar is dus 'n paradigmaskuif nodig, rn.a.w. 'n veranderiny van denkraamwerk. 'n 

veranderiny van 'n manier van dink. Veranderin~ in denke behels o.a dat die klerrl nie moet 

val op yrootgen~eente-aktiwiteit nje, maar eerder op kleingroepaktiwiteit 

Grootgroepaktiwiteit. moet die vruy wees van die kleingroepaktiwiteit . 

In 'n sekere sin funksioneer kleingroepe in die tradisionelc Program Georienteetde Ontwerp 

(PGO) kerke deurdat daar 'n klein  roep pie tnense i s  war die aktiwireite/programrne van die 

kerk aan die sang hou. Hierdie klein groepie het _qewoonlik noue kontak nier niekaar en 

beleef die gerneenskap van gelowiges onderling. Die probleeni is egter dat so 'n kerk 

pro;rarngeorii!nteerd is en nie verhoudinggeoritnreerd nie. Umdat die programme 

%nksioneer (baie aksies) word so 'n kerk dikwels beskou as 'n aktiewe kerk al is daar sleys 'n 

klein groepie rnense bettokke LVanneer 'n kerk ester verhoudinggeoriij.iiteerd is. is die fokus 

op mense se verhoudiny met God en met mekaar d.w.s, alrna1 in die yenieente meet in 

intieme gAoot's\-erhoudinp staan en almal nioet niedegeIowiges deur dienswerk opbou en 

deur medcgelowiges opgebou word. Die akti~viteiteiprogranune vIoei dan vanuit die 

bele~ing van onderlinge geloofs~emeensliap won .  

Dus: Die Kerk nmet primer ~*erhoittJinggeoriLinteertI wees (tot God en tot 

medeselowiye) en nie programyeoiienteerd nie. 

In die oorbeneoy \.an 'n progamgeori&tteerde kerk na 'n verl~oudin~georienteerdc lierk 

sped kleingvepe 'n  esser~sielc r d  Die \.enverkliking daanm is eyer 'n lanysame proses 

Neighbour ~ 1 ~ 9 0 ~ 4 0 5 )  nieen dat dit 5-7 jaar neem. Daarom is gedutd nudig sodat die 

kwditei~ en inhoud van die kleingroeprnodel nie as gevol~ van oorhaastigheid ofongeduld i n  

die slay b1y nit.. 

Tydsns die irnplemcntering van kleingroepe moet bestaande strukture gdvalueer tvord. sodat 

eerder anders as bloot rneer gewerk word. 'leer efkktiewe bedietiingstrafegiee rnoet 

gei'mplenienteer en ontwikkel word. Bestaande strukture kan as oorgangsfase behou word 

naas nuwe bedieningstnikture, nlaar indiwiduele lidmate sal rrloeilik by alrwee s~n~kture 



aktief kan wees. In  'n ooripgstydperk sal daar dus gediversifiseerde strukture u.ees om 

Iidnlare volgens hulle verskillende behoeftes en belewing met die Woord te bedien. 

6.4.1 Inleidend 

Een van die eerste beware {vat geopper word wanneer daar oor groei en die rol van die 

diens van die gelowige in groei sepraat word. is die onvolledige toe rust in^ om die amp van 

die geloviige verantwoordelik te kan beoefen (Wolfaard, s.a.:48). 

In die eerste plek is dit die I-Ieilige Gees \vat toerus en bekwaam maak. Paulus prsat hiervan 

in I Kor 2:4: 

Die boodskap war ek verkondig, ha julle oortuig. nie deur geleerdheid a1 

welsprekendlieid nie. maar deur die kragtige werku~g varr die Gees. 

God gebruik nlense in sy koninkryk en rus hdle deur die Heilize Gees toe (vgl. ook 1 Joh 

220.37; t Kar 12- 14). 

Tog. gedaytig aan die woorde van Ef 4: 1 1-12. wl die kerk meer tyd. aandag en finansies 

m e t  bestee am die toerustinp van die heiliges uir hulle dienswrk (Wolfaard, 5 a :49). Die 

doel van die apostels. profete. evangeliste. en herders en leraars is volgens ET4: I2 nie om die 

dienswerk re verrig nie. maar om die gelotviges vir hulle dienswerk toe te rus sodat die 

liggaatn hormelf kan opbou in lief& (\refs 16). 

Die besinsel nat Jews Christus gebn~ik het. nl. 0111 'n paar manne (sy dissipels) roe te rus. 

sodar tiulle weer ander kon roemu. nloet dus toetgepas word. Hierdie toeruslin3 i s  egter 

indiemopleiding m.a.w. leer dew saam die werk te doen, Dieselfde beginsel word in 2 Tim 

2.7, gevind: 

War jy my vmr baie getuks hwr verkondig het, m m  jy twvertrou aan betrollbare 

rtlaluie wat bekwaam sal w e s  mi dit ook am ander re leer 

In 'n analise van die red6 waaronr sornrniye selgroepc of kleingroepe nie werk nie noenl 

Neighbour ( 1  990:23!3) as een van die redes, dat sclIeiers nie volledig opgeki word voor llulle 

in hul bedienins vqgestel word nie. 'n Ses maande tydperk as hulpleiers is uiters noodsaaklik 



om te bepad of hulle greed i s  om as leiers op te tree. Ook Venter. A.G.S.. 

( 1999:mededeliny) sien gebrek aan 1eierskapopIeiding as 'n groot stremmende fakror in die 

knksionering van kleingroepe. 

Burser en Simpson (l996:29) stel dic sterk wanneer hulle sZ dat die leier rnenslik gesproke 

die grootste enkele bepalende faktor is wanneer dit by kleingoepe kom. 

In die toerusting van leiers gaan dit eerdes om kwaliteitopleidiny aan 'n paar. as kwantiteit 

opleidiny Ran massas. Jesus Christlts self het die groorste deeI van sv k ing  en onderrig gewy 

aan die opleiding van twaalf manne. maar op 'n intensiewe persoonlike wyse (vgl. Leslie. 

1970: 191-192). 

Volgens Icenoyle (1990124) is dam drie belangrike aspekte in leierskapont\\ikkeling nl 

seleksie. opleiding en ondersteuning. 

6.4.2 Seleksie 

In  die seleksie van leiers moet gekyk word na die kar~kter van die persoon. t'olgens Icenogle 

(1990:3,5) is die realisering van die vrug van die Gees in 'n persoon se !ewe 'n goeie maatstaf 

om te e b n ~ i k  in die seleksie van leiers (vgl Gal 5 13-26). Leierskap beteken om in die 

eerste plek iemund re 1vce.s en nie om dinge te doen nie (Burger & Simpson. 1996:; 1) .  Die 

belangrikste eienskappe van 'n kfeingroepleier is  t~olgens Omenbrink ( 1  994: l24) die 

volgende: 

'n Persoonlike verhoudiny met God in Christus. 

=' 'n Geesvenulde lewe waaruit die vnlg van die Gees sigbaar is. 

'11 Bereidheid en beyeerte on) self re groei. 

'n Onderwerping aan die reseringtrukture van die gemeente 

Aangesien die kleingroepleier in wese ook met herderswerk besig is, is die opdrag van "pas 

julleself op" wat Palllus aan die ouderlinge van Efese in Hand 20:28 gee, ook op die 

kfeingroepleiers van toepassing (vgl. Oostenbrink, l996b: 130). In Ef 3: 1 word alle 

gelowiges fook kleingroepleiers) opgeroep om in ooreenstemming me1 die roeping wat kulle 

van God ontvang her te l e d  Hulle moet dus hul Christelike seloof en roeping uitleef 



'n Kleingroepleier hoef nie uitstaande kundigheid en hoogstaande kwaliftkasies te hZ nie 

Soms demp iernand wat oorbekend is vir sy kundi~heid,  die vrymoedigheid van ander lede. 

Wat we1 nodig is, is dat die kleingroepleier 'n geloohaardi~e lewe met egte Christeiike 

eienskappe lei. Die basiese vereiste van ' n  kleingroepleier is dat hy die genade van God moet 

ken en daamit nioec lewe (Ooslenbrink, 1996b: 16 1 ) 

'n Wiretdse begrip van leierskap neig telkens om ook in die kerk pos te vat. Geestelike 

leierskap yaan daaroor om in die eerste plek te dien. om die rninste te wees en aan God die 

eer te gee. Leierskap gaan nie oor 'n verhewe posisie nie, maar oor verantwoordefikheid: hoe 

rneer verantwoordelikheid, hoe rneer is diens ter sprake. Elke leier me t  rentmeester wees 

oor die verantwoordelikheid wat aan honi toevertrou is (Knobel. IWS: 96). 

Ideaal _sesim nmet leiers volgens Icenogle (1990:24) verbind (contmitrrd) wees tot. 

Jesus Christus as Here. 

Die opdrag en bediening wat God aan hulle gee. 

Die bediening van die plaaslike kerk. 

Die Skrifas primbe bron vir die Christelike leme. 

Persoonli ke en gesainentlike geest elike groei 

Die gesonde hnksionering en voongang van die kleingroepbedienins. 

Die dissipline van persoonlike en sesarnentlike ~ebed. 

Die kweek van ~esonde interpersoonlike verhoudinge. 

Hanteriny van yroepkonflik en in besonder die praktyk \.an vergifnis en genesing van 

lyebroke verhoudinge 3 

Die ontwikkeling en deel van leierskapsrolle 

Sonder om vblrnaaktheici van leiers te venvag, is dit noodsaaklik dat hulle verbind nloet wees 

tot bogenoemde en bereid moet wees om hierin te ~roei (Icenogle, 1990:24-25). h i e n  teen 

die agtergrond van die sterk ktem op verhoudin_ye binne die kleingroep, sal die 

persoongerigtheid van die leier van groot belang wees. Kirkpatrick ( 1995: 103) meen dat 'n 

kornbinasie van leierskapstyl (persoonyerig t3-1 taakgerig) in kkingroepe verkieslik is. 'n Bloor 

taakgerigte leier of uitsluitlik persoongeriyte leier moet dus aangemoedig word om hulle 

leierskapsyotensiaal uit te brei deur die ontwikkeliny van 'n komplementSre leierskapstyl. 



Die beste plek waar leiers gei'dentifiseer kan word, is vofgens Arnold (199233) in die 

kleingroep seIE In die kleingroep sal die leier die geleentheid h i  om die ~roeplede so te leer 

ken dat hy potensieie leiers kan identifiseer Die seteksie van leiers op grand van hulk 

persoon en verhoirding met God en nie alleen op ~rond van hulle kwalifikasies nie, kom dan 

ook meer tot sy reg. 

Daar moet ester op gelet word dat daar nie sleg een leier in die kleingoep is nie. In die 

verskillende fases van 'n kleingroepbyeenkoms kan verskillende leiers leiding neem. Eintlik is 

a h a t  bloot dienskne~te van die enigste ieier, nl. Christus self Verskiilende persone (man of 

vrou, oud ofjonk) moet dus met die gawes wat die Here gee nlekaar op verskillende terreine 

dien en lei (vgl. Badenhorst, l998:T). 

6.4.3 Opleiding 

In die opleidin~ van leiers het Jesus Christus self die voorbeeld gestel. Nadat Hy sy dissipels 

rzekies her. is hulle nie dadelik uitgestuur nie. maar het hdle eers opleiding onrvang - 
(kenogle. 1990:95). Mark 3: 14 bvs nie net op die feit bat Jesus Christus se apostels 

opfeiding ontvang het nie, niaar ook op die ivyse van opleiding: 

Hy het toe rwaalf. wat Hy apostels genwrn het, aangestet om by Horn te bly s d a t  

Hy hulle kon uitstl~ur om te preek. 

Cfiristus see hulle opleiding deurdat hulle by Horn is - indiensopleiding sowel as 'rt 

verbondenheid tussen leerrneesrer en leerling. 

Hawel dit aanvanklik kan Iyk of 'n gewillige en pligs~etroue Teier die mas opkom. sat 'n 

gebrek am opleiding sy leierskap op die larlg duur ondermyn. Gemotiveerdheid {gewilliyheid. 

roeyidiny en 'n beyeerte om iets re doen) en opleiding is dus albei belangrik. hoe~el  dit I$ 

of die wil om iets te doer1 die opleidin~ voorafgaan (vgl. Burger Rr Sinipson. 1996:N). 

Hoe Ianser 'n groep bymekaar is, hoe moeiliker en lneer kornpleks is die verhoudinge in die 

groep. Meer en moeili ker konfli k tussen groeplede koni ook gewoanli k voor (Icenogk 

199025). Juis omdat die leier se insette en leiding in die groei van verhoudinge so belanyrik 

is. is dit noodsaaklik dar alle moontlike "~vonde" en seerkp in sy eie lewe a - g v .  von'ge 



verhoudinge (ook gesinsverhoudinge) hanteer en deurgewerk word. Om dieselfde rede is 

opleiding in gesinsisteme en ander interpersoonlike verhoudinge vir voornemende en aktiewe 

kleingroepleiers noodsaaklik (vgl. Icenogle, 1990:25). Die kleingroepteier se eie beoefenin~ 

van en groei in spiritualiteit is noodsaaklik om die kleingroeplede daarin te kan lei. Venter, 

C.J.H., (1999:200) sien gebed, selfondersoek, verdieping en meditasie van die Woord as 

kernelemente in die beoefening van en groei in spiritualiteit. 

As metode van opleiding is dit waarskynlik die besre om te doen \vat Jesus Christus gedoen 

het, naamlik om leiers in 'n Sroep te plaas en hulle op te lei deur rnodellering, lering, 

eksperirnenterins praktiese werksopdragre en retlektering (Icenogle, 1990:25). In praktyk 

sal dit beteken dat 'n potenside kleingroepleier nie net indiensopleiding van die leier van die 

Meingroep waarin hy is, sal ontvang nie, maar ook opgelei word deur 'n toegeruste persoon 

in bepaalde aspekte (waarskyntik die ouderliny edof predikant). Leiers en potensi&le leiers 

kan tweeweekliks bymekaar korn vir toerusting sowel as vir bemoediging en 

mekaamersorging onder leiding van die predikant of ouderling. 

'n Xspek waarin 'n kleingroepleier spesifiek opleiding behoort te ontvang. is om 

verantwoordeli kheid re bly neem vir sy eie persoonlike geloofsverhouding en karakter. 

Kleingroepleierskap gaan daaroor om iemand re we& en nie in die eerste plek om iets te 

doen nie. Daarorn is dit ook noodsaaklik dat 'n kleingroepleier in verhoudinye met spesifieke 

medeselowiges staan wat hom op geestelike sebied verantwoordelik ((~cc'rrr~~~mhfr) sal hou 

en hom ondersteun. bemoediy en vermaan. 

Ander aspekte van leierskapopleidin~ (v@ Barlow. 1972:l 10; Iceno~le. T990-25; 

Veenhuizen. 1993:4) waaraan aandag yeyee behoon te word is o.a die uolyende: 

Kommunikasie - luistenegnieke en terugvoering 'n Leier nmet die gesprek f'asiliteer en 

nie die ~esprek voer nie 

Induktiewe studie d. w.s. goeie vraaystelling, reflektiewe bespreking. 

Graepsgebed. 

Konflikhanreriny. 

Bediening en sending: bv. vriendskapsevangelisasie. 

a Geestelike bqeleiding van groeplede. 

0 Toerusting t.0.v. bepaalde ondenverpe wat in die kleingroepe behandel word. 



Burgr en Simpson (1996~45) vqs drie hoofvlakke aan waarin die leiers opgelei nioer word 

en behoon te groei: 

Bybetkennis en vaardigheid. 

Goeie niensekennis. 

Kennis en vaardighede rakende yroepbnksionering. 

Neighbour ( 1993:23) beklemtoon die belangrikheid dat leiers geleer maet word om te luister: 

We were taught to read and write in schoot. but most people had no formal: training in 

listening. If we never learn how to listen, we will never really understand deeply the 

frame of reference of anotber person's lifestyle. Listening means we yet inside mother 

person's way of seeing the world. Once we do this, we see the world the way he or she 

sees die world. and we understand how he or she fwts. 

6.4.4 Ondersteuning 

Leiers het nodig om te weet dat htdle nie alleen staan nie. Hdle het toegang tot bronne nadiy 

wat hulle kan raad gee en lei deur krisisse Iceno& (1990:25) onderskei twee tipes 

versorging en hulp nl. professionele deskundige hulp en wedersydse perwonlike hulp 

Eersgenoerride sluit in die toegang rot goeie. praktiese literat uur, sowel as kundige persone 

oor bepaalde ondenverpe. Wedersydse persoonlike ondersreuning bekels 'n netwerk van 

kontakre [net ander kleingroepleiers en tilet die ouderlinye en predikan~Ce). Dil is noodsaakiik 

dar leiers periodiek saamkom om te gesels oor hulle suksesse. bekammcrnisse. frustrasies. 

visie en oor dir wit hulle peleer het. Ondetlinge hulp, gebed en die bepaling van strate@ sal 

belangrike elememe van so 'n byeenkoms wet3 Vrae kan g e m  word soos: 

= Hoe beleefjv die vordering van die groep op die oori>blik' 

Wat geniet jy die meeste in dre groep? 

c Wat is die een ding wat jy dink besonder goed yedoen word in die groep9 

War is die een ding waaraan die groep moet werk? 

Wanneer leiers byrnekaar kom. is dit goed as hulle ook saam kan ontspan en so op 'n 

informele vlak mekaar bemoedig en met mekaar meeleef. 



6.4.5 Kleingroepleiers se persoonlike verhouding met God 

Leiers m e t  aangernoedig en gehelp word om, in die eerste plek. hulk eie verhouding met die 

Here onder die soeklig te plaas. Selfsorg vorm die basis van die ander aspekte van sorg nraar 

toy bind selfsorg nie in 'n vakuum plaas nie. Juis saam met ander gelowiges en onder die 

aanmoediging en vermanjng van ander ~elowiges moet elkeen self wxantwoordetikheid neem 

vir sy geestelike sorg. In I Tim 4: 16 skryf Paulus aan Timoteus "Let goed op jou lewe en jou 

leer. volhard daarin,. .." Hand 2023  beklerntoon dat selfsars en sorg vir die kudde nie van 

mekaar losgemaak kan word nie: "Pas julleself op en die hele kudde wat die Heilige Gees 

onder julle gestel her." 'n Leier kan alleen m a r  lei wanneer hy self in die wedloop is en self 

die Skritbeginsels in sy eie lewe toepas 1 Kor 9:27 "Vaar ek oefen my lisaam en bring dit 

onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie." Ook in 1 

Tim 4:7b word Timoteus aarrgemoedig om hornself te oefen om in toewyding aan God te 

lewe. 

Badenhurst en Potyieter (1998b:2) meen dal 'n leier elke dag voor die spieel moet staan en 

die waarheid aan homlhaarself moet bevestig: 

Ek is swak en kan niks uit myself doen nie. 

Omdar ek met Christus verenig is. is ek van God nfhanklik en sal sy krag in my swakheid 

volbring word 

Ek is nou tot alles in staat deur Christus wat my krag gee; ek is met die gesap van 

Christus beklee. 

Dissiplines is nie IQette nie, maar is lewmge\voontes uat j y  onrwikkel om jou te help om die 

Christeli he Iewe geloofivaardig en met stamina en vol hnrding te lewe (Oosrenbrink R: 

Coetsee s a .6) Forster ( 1989) behandel in sy bock "Celebration of Discipline" die volgende 

dissiplines 

3 Innerlike dissiplines- 

4 Meditasic: om op God te tbkus. 'n Tydjie waar jy n~stik en alleen met God kan wees en 

die Woord biddend kan lees, bcpeins en oordink. 

Gebed Om met God te praat. Gebed is die vernaamstc deel van ons dankbaarheidslewe 

(vgl Heidclber~se Kategismus anlw 1 16) 



Vas. Om 'n maaltyd oor te slaan om jouself op God te fokus en aan God toe te rw. 

Studie: DoeIgerigte studie vanuit die Woord oor bepaalde onderwerpe. 

3 Uiterlike dissiplines, 

@ Eenvoud: Lewe gefokus op die koninkryk en nie in 'n sejaag na baie besittings, roeni of 

status nie. 

a Afsondering: Neem tyd om alleen by God te wees, ure of soms dae. 

Onderdaniyheid: Aanvaar die gesag wat oor jou gestel is in alles wat nie teen God se wil 

inyaan nie. 

Diens: Volg die voorbeeld van Christus deur self dienskneg te wees. 

I) Genteenskaplike {gesamcntlike ) dissiplines: 

Belydenis: BeIy jou sonde teenoor die Here. maar ook teenoor die wat jy te na gekoni 

het. 

d Aanbidding: Gee aan die Here a l  jou lofprysing, venvondering, erkenning en waardering. 

a Soek na die wil van die Here. Om saam met ander gelo\viges biddend te soek na God se 

wil en jou te laat lei deur die Woord en die Gees. Ons moet ook luister na die insigte en 

raad van ons geestelike familie. Ons is. in die soeke na sy wit. nie in 'n vakuum nie. 

a Blydskap en feeskieriny: Om stam met ander gelowiges 'n "halleluja-!we" te lei. 

Dikwek is die (w6reldse) beeld van 'n leier iemand wat sterk moet wees en alles moel kan 

hanteer. Ware leiers lei egter nie net in dic dinge rvat hulle yoed kan doen nie. maar ook in 

die harilering van hul hute  en swakhede, deur ander tc laar sien hoe hulle daarop reageer. 

Geen mens is votrnaak nie. en onr 'n volmaakte beeld te probeer voorhou is uiterlike 

skynhei ligheid en onopregtlteid. wat niakli k raaksesien word 

Leiers moet aanvaar dar ook hulle foure cn swakhede het en dat dit maar gesien kan word. 

Sotns dink leiers dar hulle eie swakhede afbreuk gaan doen aan die geloofwaardigheid van die 

Evangelie. Burger en Simpson ( I  996:43) i s  van mening dat nrense 90% van die tyd in 'n 

srerkmanbeetd nie 'n srerk perwon sien nie, maar iemand \vat probeer om soos 'n sterk 

persoon re !vk. 



011s as Christene sal die genade rnoet ontvang om te leer dat die sigbare dra van ons 

swakhede 'n positiewer rol sped in die cordrag en kmunikasie van die Evangelie as 

wat cwrs dink. (Burger & Simpsm, I996:G.) 

In die hele proses van Ieierontwikkeling is dit essensieel dat leiers steeds die regte perspektief 

behou (vyl. George 1992: t 3 5). Icenogfe ( 1  99O26) stel dit as v02g 

Thra~ghout the entire process of selection, training, and support, small goup leaders 

need affirmation of the importance of their ministry to the Kingdom of God. They need 

the visim and hope continually set in front of them that our heavenly Father is the 

Primary Parent of the group as family; Jesus is the Primary Leader of  the group in 

mission; the Holy Spirit is the Primary Teacher of the group in learning h their 

weakness and willingness to learn. God will demonstrate His power 

Badenhorst en Potgieter (l99Sb:Z) noem dat die leier nie oorhaastig besluite moet neern nie, 

maar duideiikheid moet kry oor wat God van hodhaar verwag en \vat hy/sv 1.o.v. die 

kleingroep moet doen. 

6.4.6 Patroon van opleiding 

Die beginsel van Z Tim 2.2 is: leer self en leer ander. Neiyhbour ( 1  99446) y s  daarop dat 

Paulus nie net vir Timoteus leer om ander te leer nie. maar dat hy ook vir Timoteus 'n inetode 

van onderrig leer wat hy weer aan ander rnoet oordra. 'n Leier moet uoortdurcnd besiy wtes 

om weer 'n vol~ende leier op te lei (Neiyhbour, 1994.47). Op so 'n nianier het Moses vir 

Josua opgelei ( q l  Num 11:28; Deut 3:28), Elia het 'n skool van profete yehad en to9 was 

EIisa op 'n besondere nmier sy leedins (2, Kon 2 3 ) .  Johannes die Doper het leertinge gehad 

m a t  hom sevolg het (Matt 9: 14) en Jesus Christus se dissipels was volgens Matt 5: 1 die 

fokuspunt van toegespitse prak t ykopleiding (vgl. Keighbour, 1994:47). 

As '11 patroon van opleiding van leiers identifiseer Neighbour (1994:48) die volgende stappe: 

0 Leerling sien wat leier doeti. 

Leier verduidelik wat hy doen en hoe hy dit doen. 

0 Leier neem waar hoe leerling dieselfde dinge doen. 

s Leier rnoedig aan en verduidelik sterk en swak punte !vat hy waargeneern k t .  

a Leier voorsien herstellende aktiwiteit om swak punte te versterk. 



G Leier dra take oor aan leerling. 

c: Leier begin onttrek. 

Leier monitor waar die leerling (nou leier) 'n nuwe leerling oplei. 

Leier behou goeie vriendskap en hanteer leerting (nou leier) op alle vlakke as gelyke. 

Predikante moet doelbewus verantwoordelikheid afgee en die yeleentheid aan yelowi_pes gee 

om te dim. Dikwels is dit vir die teier (ook kleingoepleier) nodig om te leer om te delegeer 

en elkeen toe te laat om sy besondere knksie te verrig (vgl. Cho, f 98 1: 19). Delegering is 'n 

Bybelse besinsel (ugl. Eks IS:? 

leer toepas (Smith, !999:95). 

( 1999:95) die volgende: 

* Begin met jouself Eke leier 

) wat kleingroepleiers nie ner moer verstaan nie. nlaar ook 

Oelegering deur kleingroepleiers behels volgens Smith 

moet met homself begin en sy eie rol in die groep ornskryf. 

Hy moet 'n annvoord kry op die vraag Wat  vetwag God van my in die groep9 

a Ontdek die geestelike gawes in die goep* Die spesifieke yawes in die groep moel. 

waarskynlik met die hulp van die predikant of ander gemeenteleiers onderskei word Daar 

is ook verskeie toetsdvratIyste beskikbaar om daarrnee te help Die verskillende take of 

knksies kan dan toqedee! word ooreenkomstig die beskikbare gawes 

4 Omskryf die aktiwiteite van die besondere kleingroep: Omdat daar oneindizende 

moonrlike aktiwiteite binne die kleingroep kan wees. is dit noodsaaklik dat die groeplede 

saam die doelwitte van die spesitieke goep duidelik omlyn sodat al die Iede dieseifde 

visie en prioriteite het 

G Vra grmplede on1 te bid oor hulle rol in  die groep. Groeplede nmet ook self onderskei 

hoe die Here kulle wil yebruik 

Delegeer met [yd: Hoewel die proses om take aan spesifieke persone toe te deel soms 

vinnig kan i~itsorteer. kan dit ook sons weke neem waarin die groep saam groei en 

meknar betel- leer ken 

Oostenbrink ( 1996b: 159) sien die rol van die kleinyroepleicr daarin dat hy die salves van elkc 

lid in as moet neem en hulle die geleentheid moet yee om dit te gebruik Hy moet ander 

lritnooi om saam met horn leiding te neem. In die kleingroep kan daar dus verskillende 

"leiers" wees bv. 'n aanbiddinysleier. diensleier. gebedsleier. besruursleier (Potgieter. 

19%: 10 1). Op so 'n wyse is elkeen 'n leier volgens die gawes wat God aan hondhaar see 



Reid (1967:20) sien twee struikelblokke in die ontplooiing van leierskay in kleinyroepe Die 

eerste i s  die verwagting van baie lidmate dat die dominee of professionele/permanente 

"personeel" die leiding moet neem. Die ander stn~ikelblok ontstaan wanneer die "permanente 

personeel" die leisels self wil vashou en niemand anders die geleentheid gun om leiding te 

neeni nie. 

'n Uirers belangrike aspek in opleiding is modellering. Buys en Venter ( 1994.234) dui daarop 

dat onderrig in die Nuwe Testament 'n baie duidelike karakter van "onderrig deur voorbeeld" 

het. Leiers nloet opgelei word deur modellering, niaar ook geleer word om self 'n model re 

wees vir die persone wat hy oplei. In  'n sekere sin behels laasyenoemde eerder om horn 

bewus te rnaak dat hy k niodel is. positief of negatief. vir die nrense rondom hom. 

We are always modelling! We don't choose to model. It is the inevitable restdt of living. 

(Xeiglibour, 199327.) 

Die ou gesegdes van "woorde wek, maar voorbeelde trek" en "dit wat jy doen skree so hard. 

ek knn nie hoor wat jy st nie" onderstreep waarskynlik die belangrikste aspek in opleiding en 

toerustin_p. Jesus Christus het sy dissipels geleer dew hulle te wys wat om te doen en hoe om 

dit re doen. In die saarnleef van die dissipels met Jesus het hulk nie net praktykopleiding oar 

aspekte van die bediening sekry nie. maar ook _releer van menswees, van die interaksie 

tussen meme, van gesindhede. Venter (1996: 1 13) cc?s daarop dat toerusting as motivering 

op die doeltreffendste wse  werk indien daar modellering kan plaasvind tussen toemster en 

hulle wat toerusting ontvang. Xeighbour (1993:27) veniys na die groot rol wat niodellering 

in die bediening van Paufus sespeel het en hoe hy ander aangespoor het on1 hom te vol, 0 soos 

hy Christus uolg (vgl. I Kor 1 I :  I ) .  Hier gaan dit nie oor 'n egosentriese fokus op 'n persoon 

nie, maar our die navolyiny van die voorbeeld van 'n persoon wat Christus volg Hierdie 

aspek van modellering vind ons ~neerrnale by Paulus 

5 1 Kor 4: 16 "Daarom spoor ek julle am: Volg my voorbeeldr" 

Fil 3: 17: "Wees my navolger. broers. en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld 

wat ons vir julls stel." 

4 1 Tess 1:6: "En julle het ons voorbeeld gevdy en volgelinge van die Were geword." 

2 Tess 3:7: "Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle sestel het om te volg " 



* 2 Tess 3:9: "Kie dat ons nie die reg het op orlderhoud van julle nie. m a r  ons wou vir 

julle 'n voorbeeld wees W8t julle moet volg." 

In opleiding spreek die dade van die leier baie meer as wat ooit woorde oorgedra kan 

word. As die leier praat van mekaarbedienjng, maaa nie self by sy groeplede uitkom en hulle 

bedien nie. is dit 'n blote lee raamwerk, wat nie grondvat in die praktyk nie. Die gesesde 

"Don't just talk the talk but walk the walk" verwoord die belangrikheid om self 'n boodskap 

re leef 

ktodelleriny bereken nie om volmaak te wees nie. maar eerder om opreg en de~rsigtig re 

wees. 'n Leerliny moet kan sien wanner die leier val. maar ook hoe hy opstaan, hoe hy hulp 

soek as hy nie raad het nie. hoe hy vergihis ma as hy verkeerd gedoen he!. hoe hy 

mislukkings hanreer. 

6.5 PRAKTIESE RIGLYNE VIR 1.tlPLEMENTERING 

6.5.1 Gebed 

Neighbour (1990: 173) praat van 'n "lisrrrli~tg room'' wat eke ~clowige moer hi5 Om na God 

te luister en onder sy leiding op te tree. Sonder yebed raak 'n rnens vasgetang in jou eie 

ambisie of droom en verlour 'n mens die perspektief van: Wat wil God' Stump ( 1999.1) y s  

damp dat eke bedienins uniek is omdat daar telkens verskillende behoeftes en 

ornstandighede is. Dit is derhalwe belanyrik om te bid vir God se leiding. Soos Stump 

( 1999. I ) dit stel: "Don't merely grab a method. add tvater and jump in Ask God. and He will 

yi1.e you His direction." 

Irnplemenreriny van kleingroepe gaan oor die skep van 'n ri~imte waarbinne sekere beginsels. 

wal  noodsaaklik is vir groei (mekaarbedieniny, verhoudinysserigheid. modelleriny. eer aan 

God), kan realiseer. Die realisering van die beginsels kan alleen deur die uerking van die 

Heilise Gecs in die praktyk plaasvind Daarorn is gebed so belangrik sodat die skep van 'n 

kleingroepbedieningsnlimte onder leiding van God sa! geskied. Die mens en kleingroepe is en 

rnoet degs instrumente in die hand van die Here wees. 



6.5.2 lndiwiduek gesprekke 

Verandering en aanvaarding van verandering koni nie deur 'n meerderheidsbesluit nie, maar 

van binne. Mense oonuig mekaar in persoonlike gesprekke. Daarom is dit noodsaaklik dat 

gelowiges wat reeds in kleingroepe is, met ander sal praat oor dit wat hulle leer, beleef en 

uitleef: Op hierdie rnanier word die konsep van kleingroepe aan die gemeente bekendgestel 

en verduidelik. 

6.5.3 Preke 

Die beginsels soos oikos as primPre gefoofsgemeenskap, mekaarbediening tussen gelowiges. 

wedersydse opbou vanuir verhoudinge kan in 'n reeks preke hanteer word. So kan prediking 

oor die noodsaaklikheid vir ipoei (Handelinge), die eerste Qemeente (Hand 2). die amp van 

selowige (skrifgedeeltes soos in haofstuk 2 behandel) en die pawes van die Gees ( I  Kor 12). 

die Skrifiuurlike beginsels waarop kleingroepe fitnksioneer, uitlig. 

6.5.4 Begin met een groep 

Begin met en groep en leef volgens die Skritbeginsefs van mekaarbediening. Daar behoon 

seker gemaak te word dat die beginsels van mekaarbediening, getuienis ens rverklik realiseer 

in die groep. Kwaliteit en nie kwantiteit is hier die belangrikste. lndien met meet as een groep 

beyin word. raak die toemsting deur modelkring gewoonlik afsewater. orndat nie bv almal 

uitgekom kan ~ o r d  nie. 'n Xfi~ewaterde manier van kieinyroepfiinksioneriny itord dan tkeer 

oorgedra na volgende groepe 

Di t is uiters belangrik dat die mekaarbediening vanui t die Skrif (ondersteuning. tug. 

geloofsgroei. saarnlewe. deur die week met mekaar kontak rnaak) daadwerklik in 'n groep sal 

realiseer voordat dit in wee groepe vermenigwldig word. 

Arnold (199237) maan ook om liewer klein te besin. 

Be willing to start small. You would be advised against devebping a progam that 

arbitrarily a s s i p s  all church members to groups. It is much more helpfill1 to stan with a 

few volunteers who are serious about their faith. Nunure these first disciples, and allow 

heir  success to attract ochers into more groups over rime. Starring small also allows time 

ro r e m i t  and train quality leaders. 



6.5.5 Verkry die steun van die kerkraad 

Verkry die steun van die kerkraad. 'n Goeie rnanier is om 'n werkswinkel of 

bedieningstratetje sersie te hou wmrin die waarde wat die kleingroepbediening vir die 

koninkryk, kerk, lidmaat en kerkraadslid inhou. beklenltoon word (Oostenbrink, 1994: 156). 

Juis omdat Christus self ouderlinge as opsieners aanstel, moet op hulle raad en wysheid ag 

geslaan word (Stump 1999: I). 

Uiteindelik nloet die kerkraad 'n keuse maak om kleingroepbediening as wesenlik deel van 

die bedieningstruktuur te aanvaar. Sodoende sal daar ook aktiew bevorderin~ van die 

kleingroepaktiwiteite in die gemeente kan geskied. 

6.5.6 Setfevaluering van die gemeente 

Deur anoniemr vraelyste kan lidmate hulle ~eluofsryphcid. belewing van koirro,?io. benuttins 

van gawes e n  onigee vir medegelowiyes evalueer (Oostenbrink. 1994: 1%). Die doe1 van 

sdke vraelyste is volgens Oostenbrink (1994. 156) drieerlei: 

gelowiges k m  die leemres in hulle geloofsbelewing en -uitlewing identitiseer; 

selfevaluering kan as "'n soutpil onder die rony" dien om hulle "dors" re maak vir 'n 

dieper dimensie van gdoofsbelewing en -uitle*ing; 

inligtiny kan bekom word oor die behoefle aan kleingroepe. 

6.5.7 Inligting en uitnsdiging aan fidma te 

Inligtiny rondom die kleingruepe en die fimksionerin~ daarvan nioet gereeld aan lidmate 

deurgqee word bv. deur 'n gerneenrenuusbrief. Die voortdurendc deurgee van inligting is 

noodsaaklik on1 te sorg dat kleinyroepc nie beskou word as 'n broeigroepie \*an 'n klompie 

uitgesoektes nie. maw eerder 'n lewenswyse wat in die hele gemeente moet realiseer. Daaroni 

moet lidmate uitgenooi en so vinnig as rnoontlik in 'n kleingroep ingeskakel word (d.w.s. so 

vinnig as  wat die beginsels van mekaarbediening in 'n groep realiseer sodat die Sroep kan 

vermenigvuldig en meer rnense intrek). Sekere beginsels van kleingroepe kart in bestaande 

groepe soos susterrgroepe. katkisasie, diakenbyeenkomste. diensgroepe. belangegroepe ens 



~ebruik word om lidmare vertroud te maak met die fundamentele aspekte van 

kleingroepfunksioneriny (Arnold, 1892: 3 8). 

6.5.8 Vooridurende toerusting aan leiers 

Op 'n sereelde basis moet opleiding en toerusting aan groepleiers gegee word (rninstcns 

tweeweekliks). Die beginsel om verantwoordetikheid te neeni vir mekaar en mekaar vanuir 

die Woord te bedien, moet ook tydens leieropleidins praktyk wees. Veral waar groepe "re 

vinnig" ~egroei en vermenigwldig het, moet nrekaarbedienin~ binne die groepleiersgroep 

sterk beklemtoon en gemodelleer word, sodat die groepleiers dit weer in hulle eie groepe kan 

modelleer en ui tlcef. 

Kleinyroepfeiers kry dus nie net opleiding nie, mar ook ernosionele ondersteuning, 

wanrdering, bemoedi_ying en raad (Oostenbrink, 1994: 158). 

6.5.9 Aanpassings in die bedieningstruktuur 

Soos wat die kleingroepe in kwantiteit groei is dit nodi_u dat die strukture om dit te 

ondersteun, effektief sal wees. Van der Walt (1999a: 16) beklemtoon dat strukture nie 

dempend. of self5 onderdrukkend. moet wees nie. maar werklik bevrydend. Die verandering 

van die bedieninystnlkture soos in hoofstuk 4 besbf,  is dus noodsaaklik en tnoet ett'ektief 

bestuur word. Anderson ( 1990.15) se woorde "Change is not the choice. how Lve handle i t  

is" beklelntoon die noodsaaklikheid van die regte bestuur van die verandering. 

I n  die oorgangstvdperk sal daar dus w e e  bedieninystra~eyie~ naas niekaar bestaan 'n 

Sogenaamde tweestroornbeIeid kan ester sonder wesenlike spanning geakkommodeer word 

wanner die paar kleingroepe wat saam 'n l w k  of ~vyke vorm onder leiding van 'n ouderlins 

staan, tenvyl ander ouderlinge leiding neem in die nyke soos dit tradisioneel bestaan Net 

soos die ouderling van 'n tradisionele wyk verslag lewer van probleme in sy ~ y k .  so mmt 

ook die ouderling wat 'n %yk ttet wat bestaan uit kleingroepe oor die lidmate in sy i y k  

verslag lewer. 

'n itfens sou dit dus soos in h g u r  10 kon voorstel. 



P uderling -+ bv. tradisionele geografiese wyk 

uderling -+ bv. 5 kleingroepleiers met kleingroepe 

Predikant 

bv. tradisionele wyk 

L 
Ouderlin_y , bv. 3 kleingroepleiers met kleingrocpe 

6.6 TOERUSTING VAN LIDMATE OOR KLElNGROEPBEGlNSELS 

6.6.7 Metade van toerusting 

toe rust in^ vind nie alleen plaas deur die predikant aan die lidrnaat nie. rnaar ook deur die 

ouderling en diaken. In die funksionering van die Tiggaa~n is  dit eger noodwendig dat lidmate 

ook mekaar onderliny toenls. a1 is dic op 'n meer organiese en nie-forniete rnanier. 

Die predikant. as herder en I ~ a a r ,  het ester 'n primere toerustings~aak (vgl. Ef 4: 12) 

Dikwels gebeur di t ester dat die predikant nie tyd \ ind om Iidn~ate toe te nls nie. juis orndat 

hy oorbetrokke is by dienstvcrk in die pemeente. Wanneer die predikant probeer om alle 

dienswerk self te doen. misken hy nie net die yawes van die lidmate nie. rnaar versaak hy sy 

eintlike roeping as toeruster (vyl.  Drcyer, I9$6:20). Die predikant se fitnksie as tocruster 

m e t  rlie ter wille van ander dienswerk wat die predikant verrig. venvaarloos nord nie. 

0ndert-i~ tussen yelowiyes onderling kan alleen geskied in die konteks van intieme 

gemeenskapsbeoefening van gelowiges met rnekaar waar hulk uit mekaar se lewensviye en 

optrede in 'n verskeidenheid van situasies kan leer hoe on1 as kinders van God in die w6reld 

te Teef rot sy eer {Buys Rc Venter, 1994:534). 

Daar kan op verskeie rnaniere toenwing aan lidrnate yegee word. 



6.6.1 .I Predi king 

Lidmate word toegerus Yir huile dienswerk deur die verkondiging van die Woord. Die 

prediking nioet tyd- en situasiezerig wees, maar moet steeds vanuit die Woord geskied. Die 

be@nsels in die Skrif moet op 'n konkrete wyse aan Iidmate vcrkondig word. So kan. 

byvoorbeeld, toerusting oor rnekaarbediening geyee word deur 'n reeks peke uit die "mekaar 

tekste" te preek. Oostenbrink (1994: 155) t y s  daarop dat temas soos koirtor-riq rnekaar- 

opdragte in sg. mekaar-tekste, die hnksionering van die geestesgawes en die 

cetuienisroepiny van die kerk, deel behoon uit te maak van 'n sistematiese preekreeks. - 
Lidmate se denkwyse oor Christenwees en kerkwees moet met Skrifivaarhede deunveek 

word. 

6.6.1.2 Temas vir kleingroepbyeenkomste 

Deur bepaalde temas in die kleingroepe vanuit die Skrif te hanteer. kan lidniate die 

gelcentheid kw om Skrifivaarhede oor 'n bepaalde saak ook op 'n konkrete wyse te bespreek 

en i ~ i t  te vmr. Ternas wat so behandel kan word is bpoorbeeld, rnekaarbediening. 

geestesgawes van elke yelowige. die hnksionering van die ligaam waar elke lid sy fbnksie 

verrig gebed en koi~ror~it~. 

Soos onder 6.4.7 uiteengesit. vorm rnodellering die kernmetode van toerusting. Lede wat 

lanyer in die kleinyroep is. gee toerusting aan nuwelinye deur die voorbeeld wat hulk stel 

( modellering). 

6.6.2 Inhoud van toerusting 

Enkele onderwerpe wat in die roerusting van lidmate asndag behoort te kry is die volgende: 

6.6.2.1 tiefde vir mekaar 

Liefde is nie in die eerste plek 'n gevoe! nie, maar 'n keuse. Vanuit God se liefde vir ons kan 

cn nloet ons mekaar ook liefit. Burger en Simpson (1996: 36) rvys daarop dat liefde yroei 



vanuit 'n onderlinge deel wees van mekaar en daar wees vir mekaar. Vanuit ons eie nvakhede 

is liefde vir almal in die groep ook iets wat ons van God, wat self Liefde is. m w t  bid. 

6.6.2.2 Onvoorwaardelike aanvaarding 

Die Bybelse waarheid dat elkeen deur God uniek gemaak is en kosbaar in die oe van die Here 

is moet deur lidmate onderling uitgeleef word. 

Am\-aarding het nie voowaardes waar 'n ander eers aan my vereistes moet voldoen voordat 

hy aanvaar kan word nie. Ons moet rnekaar bevp van die neigng om ander te probeer 

bdndruk Om mekaar te bevry daarvan dat ons lewe beheer word deur ander se verwayririye 

en voomaardes (vgl. Burser & Simpson 199672). 

Ons kan mekaar makliker aanvaar wanneer ons nie blind is vir ons eie foute en nislukkinys 

nie. So dikwels wil ons onsself verselyk met ander en ander meet a m  ons go& punte. In die 

besef van ons eie yebrokenheid, is aanvaardins van ander ten spyte van hulle swakhede. nie 

net 'n Bybelse eis nie, maar 'n erkenning van die realiteit vm 'n onvolniaakthcid lvaarvan ons 

self deel is. 

6.6.2.3 Amp (dims) van die gefowige 

Dikwels leef daar by lidmate 'n onkunde oor waanoe die Here hulle as yelowises roep. 

Verskillende asyekte van dienswerk word aan die predikant of ouderlingc opgedra vanuit 'n 

bepaalde tradisionele werksyse. tenql die lidmaat self passief bly. Die beginsels van die 

amp van die ycfowige soos dit in hoofstuk 1 uiteengesit is, behoon daarom deur predikiny. 

toerustinysaande. -dae of -naweke, kleingroepbyeenkomste en ander geleenthede aan lidmate 

verkondiy te word. Gelokviges moet vanuit die Skrif leer wie hulle is. dar hrllle elkeen gawes 

ontvang liet en dat elkeen diensbaar moet wees. Elkeen moet bereid wees om ander te dien 

en saam met ander te dien tot die opbou van die liggaam (Ef 3: 16). 



6.6.2.4 Mekaarbediening 

Die gemeenre moet gereed gemaak word vir kleinsroepe en nie ryp gedruk word nie. 

DikweIs is die greep van 'ek op my eie" so sterk dat kleingrtiepe met weerstand begroet 

word. Venrer (1972: 1%) verklaar dit so: 

Hierdie weerstand boll op vanweE die vereensarning en i p d g l i k e  isolasie van die mers. 

Hy soek sekuriteit en wit aanvaar word, en tog het hy nie die vryrnoedigheid orn na buite- 

te beweeg nie ... Hy soek komniunikasie, maar vrm die intieme aard daarvan. 

Lidmati moet yeleer word om rnekaar werklik te aanvaar. mekaar te bedien en saam met 

rnekaar die lewenspad te loop. Burger en Simpson (1996:X)  stel dit as volg 

Die lewe is nie 'n kompetisie of 'n resies waarirr daar een wenner at baie verloorders is 

nie.. . .ons is nie hier om met rnekaar te wedper nie: ons het rnekaar te nodig daarvwr. 

Oits i s  h e r  om mekaar te help. 

6.6.2.5 Vertroulikheid 

Dikwels is mense juis bang vir kleingroepe en koir~onio omdat die mens bang is om hornself 

bloot te stel. Die versekering van venrouiikheid is dus baie belangrik (Kirkpatrick. 1995: 14). 

Lidrnate oor die algemeen moer geleer word om oop le maak, maar ook on1 ander se 

"ooprnaak" reenoor hulle te hanteer. Ongelu kkig hanteer rnense (ook Christene) soms ander 

se "oopmaak" op so 'n onsensitiewe rnanier dat die bose siklus van elkeen in sy eie kokon net 

verder verstewig word. Dir i s  tragies dat dit sorns w a r  is soos iemand dit gestel her "We 

Christians. we don't gossip. we call it sharing." Elke lidmaat moet bmef dat hy 'n 

verantwoordeiikhcid teenoor God her om dit wat 'n rnede-christen met hom deel. op die regte 

q s e  te hanteer. Hierdie regte y s e  van hanrerin_q betiels o.a. die volyende 

Onvoonvaardelike aanvaarding van die mens, hoewel 'n daad onaanvaarbaar of afstootlik 

kan u.ees. 

a Volkorne verttoulikheid. 'n Saak kan slcys me! iemand anders bespreek word wanneer 

daardie persoon deeI is van die oplossing of probleern, en dan met die toestemminy van 

die persoon wat die saak nier jou gedeel het. 

Om met en vir die persoon oor die saak te bid 

4 Om vanuit die Woord van God raad en perspektief te gee. 

Donovan (1999.93) beklemtoon die noodsaaklikheid van venroulikheid: 



As a blowout i s  to 'n tire. so is breached confidence to 'n small group. It can be repaired. 

but ir can inflict great danlsge when it occurs. 

6.6.2.6 Prioriteite 

'n Aspek wat ook aandag in die toerusting van lidmate moet genier, is die stel en uitvoering 

van prioriteite. [n 'n prestasie-aanyedrewe sanielewing moa die lig van a a .  Matt 6.33 

perspektief en leiding aan die aktiwiteite van die gelorviges gee. 

Om verhoudings en semeenskap te bou neem tyd en insette, wat noodwendig beteken bat die 

gelowige keuses moet maak t.o v .  die aktiwiteite in sy lewe. Hiermee ~ o r d  nie bedoel. dat 

afle kerkaktiwiteire bygewoon en alle "sekul$re" aktiwiteite afgestel moet word nie. maar 

eerder dat God ook by die werk, knksies, sport en ontspanning eerste moet nxes. Gob moet 

die wyse waarop pleef word bepaal. amok die wyse van kontak met ander mense met wie in 

aanrakiny gekom word. 

On1 mekaar re leer ken en bande te bind neenr tyd. Dikucls kan die herorganisering van 

bestaande aktiwiteite en 'n effensc anderse aanpak van dinge wat 'n mens gewoonlik doen, 

tyd en gekenthede skep waarbinne verhoudings kan groei. Om bymekaar te sit in 'n dims. 

om warn te eet of saanl te gaan oefen of saam inkopies re gaan doen. i s  'n belegging in die 

bou van 'n wrhoudiny met ander lede i:an 'n kleinyroep (Neighbour. l993:37). 

Die gelowige se yroeiende verhoudiny met God. on1 by mense uit le koni eerder a s  

proyramme. om te modelleer eerder as om 'n vinnige prekie af re steek. beteken dat die 

gelowige op 'n besondere (ander) manier sy priorit cite sal bepaal en uitvoer Dikwels m e t  

gelowiyes leer om re v r a  "Wac tenvag God van mytt en nie "Wat venvay die sarneleniniJmy 

werkkkself van my" nie. 

6.6.3 Mo tivefing van lidma te 

Burger en Simpson [1996:50) verduidelik gemotiveerdheid met wee woorde: ven'agrings 

en enelu,ie. 



Wat 'n persoon se venvaging van 'n byeenkoms is ,  sal sy motivering om betrokke te wees en 

deel re neem, be'invloed. Dikwels is daar mense wat nie werklik wil deel he aan die groep nie. 

nmr om redes soas skuldgevoelens, pliysbesef of selfs sosiale druk, deet van die groep bly. 

Gemotiveerdheid hang ook saam met die hoeveelheid energie wat mense bereid is om aan 'n 

saak re spandeer. 

Wat; kan yedoen word wanneer mense nie gemotiveerd is nie? Burger en Simpson ( 1496: 5 1 

e v.) hatidel oor drie faktore wat hiermee verband hou, nl : 

3 Die diepste behoeftes en dryfiere agter rnenslike gedrag 

Soeke na gerneenskap 

- Hoewel sommige dir mocilik erken, bet almal 'n behoefte aan gerneenskap 

en intimiteit. (yyl. ook Cen 2.18 "dit is nie goed dat die mens alleen i s  

nie.") 

- blotivering om aan 'n groep deel te neem word versterk wanneer daar 

onderlinge verbondenheid is. 

Soeke na sin en betekenis 

- Vrae oor hoekom ek lewe en waartoe alles lei met binne die kleingroep 

aandag kry. 

Soeke na bemagtigitig 

- Elkeen se waarde en potensiaal moel raaksesien en tor ontplooiing 

cebring word. - 

3 Vyf verskillende motiveringsyises. 

Q MeeIewing 

- "Hy gee om vir my as mens." 

Gen~eenskap 

- "Dit is vir m y  goed om deel te wees van hierdie groep." 

Uitda~ings 

- "Hy 910 ek kan 'n verskil maak." 

Redelikheid 

- "Wat jy s2 maak vir my sin." 

Lojaliteit 



- "Dit is my mense hierdie." 

3 Verskillende mense se motiveringsisteme werk op verskitlende rnaniere: 

a Dit kan wees dat wat nou in die groep gedoen word nie nou die behoefte van die 

~roeplede is nie. 

c. blcnse tnoet gereed wees om bepaalde sake toe te eien. 

4 Motsntlik moet die verskeidenheid mense se behoefles in verskillende yroepe 

hanteer word. 

*, Mense sal meer gemotiveer word wanneer hulle in 'n groep is waar hul spesifieke 

behoeftes in daardie stadium beantwoord word. 

Daar moet dus voondurend Skrif-gefimdeerde motivering aan lidmate yegee word. 

6.7 AIOONTLIKE GEVARE 

-4s gevolg van wanpraktyke binne Xletodistiese en Pititistiese groepe het daar by 

Gereformeerdes 'n weerstand teen kleingroepe ontslaan. Oostenbrink ( 1  994:32) wys daarop 

dat hierdie weerstand veral ~er ig  was teen 'n rdesiokr i r r  ecckesicr d.i. die gedagte van 'n 

ware kerk (beutaande i ~ i t  'n klompie vronles) binne 'n kerk (wat grootIiks uit sqenaamde 

naarn-christene bestaan) en nie teen die kleingroep as sodanig nie. Die gevoly is eyrer dat 

kleingroepe in 'n oorreaksie daaneen met groot skeptisisrne bejeen word Oostenbrink 

( 1996b: 132) dui eger aan dat die gevare w a a n m  hier gepraat word nie in uerklikheid in die 

kleingroepbediening self 16 nie, mar  eerder in die w y e  waarop kleinyroepbedienins in die 

groter gcloofsgemeenskap ontplooi en erken word. Die kleingroep moet nie reenoar die 

groter gemeente geszel word nie. maar dit is wesenlik deel da-arvan soos 'n set deel is van die 

Iiggtam, 

In werklikheid werk die regte hnksionering van 'n kleingroepbedieningsmodel juis die 

gedagte m n  ecc/esirr/cr in eccfc)sin tee deurdat aha!. d w s die hele yemeente, die 

gekentheid het om mekaar in kleingroepe te bedien en koimrlitt in intieme geloofsbande te 

beleef Waar 'n programgeorienteerde kerk slegs 'n paar lidniate benodiy om die programme 

te laat hnksioneer, is die yevaar groter dat die aktiewe lidmate in praktyk 'n k1iek of kerk 

binne 'n kerk vorm. 



Waar kleingroepe na binne gerig bly, of waar mekaarbediening nie vanuit die Skrif nie, maar 

bloot humanisties of psigologies hanteer word. is daar 'n afvqking van die wese van 

kleinyroepe 

Oorbeklemroning van die geesrelike ervaring en subjektivistiese vroomheidsbelewiny; soos by 

die Pietisme in Duitsland, Puritanism in Engeland of die Nadere reformasie in Nederland i s  

'n skeeftrekking van 'n kleingroepmodel (vgl. Oosrenbrink, 1996b:66). Hoewel ervaring en 

belewing deel vorm van 'n persoon se verhouding met die Here, is die yevoel (belewing) 

eerder 'n reaksie op die senade en waarhede van God, as bepalend in 'n persoon se 

verhouding met God 

Geskiedenis betws dat daar. wos met elke ding. o ~ k  gevare is wanneer die 

kleingroepbedieniny skeefsetrek word of een aspek daarvan oorbeklemtoon word. Foute van 

die verlede moet raakgesien en volgens die beginsels van die Skrif reg hanteer word. 

Die Skrif moet steeds sentraal in die kleingroepe m a n .  Wanneer die Bybel op die ayergrond 

geskuif word en leiding eerder by die kleingroeplede en hulle opinies en ervaring gesoek 

word. verval die kleingroep in 'n niens_qesentreede groepie wat 'n deskriptiewe norm i p.v die 

preskriptiewe norm van dic Skrif uitleef 

Ander rnoontlike problem waaneen gewaak nloet ~ o r d  

Gebrek aan opleidiny van leiers. l'eral aan die begin moet baie sterk leiding gegee word 

aan die leiers. nie net t o.v, die inhoud van die Bybelgedeelte wit bestudeer nord nie, 

maar oak t.0.v. die 1-erloop van die byeenkoms en die handhawing van orde (Cho. 

195 l:34-35; Xeighbour. 1990:238$. 

Die eetgoed kan 'n oorheersende rol spcel deurdat 'n kompetisie kan ontstaan om beter 

eetgoed as die ander voor te sit. 'n Ooreenkoms oor bv. sleg tee en 'n koekie na die 

byeenkoms nioet dikwels afgespreek word om die probleem te ondervang (Cho, 

t981:3S) 

9 Namate die kleingroepe groei in kwantiteit moet die organisasie van en koijrdinering 

lirssen die verskillende kleingroepe ook groei (Cho, 198 1 :39). 



Kleingroepe wat slegs na binne ~er ig  is, sonder 'n visie na buite, kwyn dikwels 

(Neighbour. 1990:238). So 'n verabsolutering van koitrorlirr (koitloltitlrs) lei tot isolasie 

van die groep en belemmer kwantitatiave goei (Oostenbrink & Lotter. l999:48). 

Skeefsetrekte Godsbeeld. Klem kan slegs geplaas word op God van liefde, versorging en 

sehriteit tenvyl die oordeel en straf van God oor sonde onderbeklemtoon word 

(Oostenbrink & Lotter, 1999:48). 

Tydens 'n konferensie van huiskerkleiers is skinder as e n  van die grootste drie probleme 

in huiskerke i n  Sjina uitgaws (Anon , 1999: I-?) Om binne die gehrpnheid van ware 

verhoudings oor persoonlike probleme te kan praar is sekerlik noodsaaklik. Skinder en 

om oor rrlense i.p v. met tnense te praat het egrer yeen plek in die filnksionering van 'n 

kleingroep nie. 

Wanneer subjektiewe ewarings en behoeftes te veel op die vooryrond geplaas word. 

word die Bybet op die agtergrond geskuif Gesonde spiritualireit sonder die Bybel is eg-ter 

onmoontlik (Oostenbrink R: Lotter, 1999.45). 

Eksklusiwiteit. waar nuwe lede nie deelsernaak word van die groep nie. druis teen die 

wese van kleinyroepe in en veroorsaak dat dit 'n na binne gerigte kliek ward. 

'n Uirsli~itlik kognitiewe studie van die Wood sonder die onderlinye rneelewing en 

toepassing van die Skrifwaarhede in  rnekaar se lewens, vernal in 'n rasionalisme. 

Badenhorst en Potgieter ( l99Sa:2) meen dar die t'olyende foute dikwels gmiaak word: 

Die Heilige Gees se leiding word nie gevra wanneer die graep saamgestel of uitgebrei 

word nie Dir word dan 'n rnensgen~aakte goep 

Jesus Christus word nie as die middelpunr erken en gehoorsaam nie. 

Mense i'erpeet dat dit oor '11 saamlewe deur die hele week gaan en nie net 'n byeenkoms 

op 'n bepaalde aand nie. 

Geloiviyes i s  nie bereid om met praktiese onselfsugtige liefde meknar te die11 nie. 

Die visie na buite kon~ nie tot sy rey nie. 

Kinders word geignoreer. Hulte behoort egter 'n wesenlike deel van die groep te vorrn 

Onkunde oor die y a w s  van die Heilige Gees lei daartoe dat lede mekaar nie dien met die 

&awes wat die Here gee nie. 

'n W8reIdse idee va!i teierskap word toegepas i.p.v. die Bybelse diensknegzestalte van 'n 

leier 



e Daar word nie ruimte geskep vir 'n verskeidenheid leiers wat verskillende aktiwiteite 

hanteer nie 

a Groei en verrnenigvuldigiw~ word as 'n bedreiginy yesien en teen, oestaan. 

Wanneer moontlike probteme vooraf raakgesien word. kan dit vanuit die Skrif as korrektief 

verhocd edof resyesrel word. 

6.8 SAM EVATTING 

Om 'n kleingroepbediening in Gereformeerde Kerke re implementeer, rnoet die be$nsels 

onderli_egend aan kleingroepe op aI die verskillende vlakke in die kerk bespreek en 

verduidelik word. Gebed. 'n stadige besin en fi~nksionefe aanpassings in die 

bedieningst ru ktt~re is noodsaaklik. 

Toerusting aan kleingroepleiers is onontbeerlik in die firnksionering van kleingroepe Die 

Here gee juis %awes (Ef 4: 1 1 - 12) sodat die gelowiges (ook kleingoepleiers) vir hulle 

dienswerk roegems kan word. 

In feierskapsontwikkeling is die seleksie, opleidin_q en ondersteuning 'n gei'ntegreerde 

proses 0111 elkc leier lot su volle potensiaa! te ontwikkel. Opleidiny geskied primer deur 

rnodellerins. 

.+I die lidmare van die yemeenre behoort egter toenlstin te ontvang oor die 

S krifbeginsels van o.a. rnekaarbedieriing. die stel van priorirei tc. venrouli kheid rondom 

ander se "oopmaak" en die ware inhoud van die amp van die yelowige. Sodaniye 

toerustirig kan byvoorbeeld deur die predikiny yeskied. of deur bepaalde tenm wat in 

kleinsrocpe han teer word. Modelleriny is steeds belanyrik. 



HOOFSTUK 7 

FINALE SAMEVATTING VAN RESULTATE 

7.1 CEVOLGTREKKlNGS 

In  'n soeke na oplossings vir die dalende lidmaatgetalle in die GKSA, waar hoofsaaklik die 

gebrekkige fimksionering van die amp van die gelowige as 'n oorsaak gei'dentifiseer is. is die 

volgende bevindings ~emaak: 

Wanneer die Skritbeginsels oor groei rtagegaan word (yl. hf~t .2)~  word groei nie as 'n 

potensiaal gesien nie, maar as 'n inherente eienskap van 'n lewende kerk. Kwalitatiewe en 

kwanriratiewe groei is wesentik deel van die I i ~ a a m  van Christus deurdat die liggaam. onder 

die hoofskap van Cliristus, homself in liefde oybou en uitbou Hierin is die betrokkenheid en 

dienswerk van elke gelowige ndsaaklik. 

In  die Skrif is daar sprake van dienswerk deur a1 die gelosviges, niekaarbedienin~. vermaning. 

bemoediging deur geloiriges onderliny. asook die gebniik van elkeen se %awe tot die opbou 

van die liggaarn van Christus {vgl. Ef 4: 1-16. 1 Kor 12: 12-3 1 ). Deur die hnksionering van 

die amp van die gelon,ige moet kerkwees hande en voere kr-y Deur die na-buire-geriyte 

bediening van die gelowiges i s  daar ook kwantirariewe groei. Eke eelowige i s  ~ e t u i e  waar hy 

ookal beweeg en werk. 

Hoewel kleingoepe riie as sodanig deur die Skrif vooryeskryf word nie. is dit tiel 

Skrifiuurlik gegrond. Die Skriftuurlike beginsels wa! in klein- of huisgoepe in die vroee kerk 

gefunksioneer her, sluit die volyende in. 

koimrtilr tussen gelowiges; 

evangelieverkondi~ing aan gelowiges en ongelowiges. 

onderlinge hulpverlening; 

onderlinge ~eloofsopbou deur gebed en onderrig; 

2 finksionerin~ van gawes; 

<> getuienis na buite. 



Deur die ~eskiedenis het kleingroepe 'n belangrike en opbouende rol gespeel. Problemareas 

is ook deur die geskiedeis gei'dentifiseer. 

KIeingroepe skep 'n nrnle inleraksie tussen lede waarin naby-verhoudings kan groei. 

In~eskape behoeftes soas aanvaarding, erkenning. en om te behoon kan binne die klein~roep 

vervul word. 

Wanneer die knksionering van kleingroepe binne die beginsels en hnksies soos dit in die 

Skrif gevind, ondersoek word (vgJ hfst. 3) en dit word veqelvk met die beginsets vir groei 

soos dit veral: i n  die uitvoering van die amp van die gelowige kristalliseer, word die 

ooreenkomste sou dlridelik Kerkwees is intieme, dienende. opbouende verhouding tussen 

i-ielowiges. wat in die verhouding met God gegrond is. Binne die kleingoepe wat juis hierdie 
w 

beginsels bevorder, kan kerhwees in praktyk rediseer en dien die kleingroep as ruirnte t i r  die 

opboti en uitbou van die kleingroep sowel as die groter gemeente. 

Kleinproepe is dus 'n effektiewe bedieningstrategie om 'n ruimte te skep waar die 

grondbeginsels van groei uirgeleef en ontwikkel kan word Die fokuspunt is ester nie die 

Weingroepe as bedieningstnlktuur op sigseff nie. nlaar eerder die realisering van die 

Skrifbeginsels oor die amp van die gelowiyes en groei. Die fohspunt is dus om toegcwyd 

aan God te lewe en in gehoorsaarntieid te doen &vat Hy in Sy Woord opertbaar Die 

klcingrnepe op sigself i s  nie die geheinl nie, rnaar dit is  wel instrurnenteel in die 

konkretisering van die beginsels \vat noodsaaklik is \*ir groei. 

In  wese i s  kleingroepe (soos in die skripsie besk9-f) nie rnaar 'n afdeliny van kerkwees nie. 

nlaar kleingoepe kan eerder beskou word as 'n )r:t:se vc'waarop die kcrk finksioneer. 

Kleingoepe is die primere gelcds'syemeenskap \vat as bousteen tot die opbou van die 

lipgaarn van Chrisms dien. 

Klein~roepe funksioneer (v~ l .  hfst . 4) deur die verbintenis van gclowises om, in aanvaardi ns 
van mekaar. met mekaar mee te leef met 'n gereelde kleinyroepbyeenkoms as hoogtepunt 

Tydens 'n kleinyroepbyeenkoms word vier vcrhoudings weerspieel. nl. 

c. mens tot mens (gelowiges onderling); 



e mens tot God; 

0 God [ot mens; 

E: mens tot rnedernens (selowiges met wSreld). 

'n Goeie n'gyn t i r  die grootte van 'n kleingroep is 12 -I5 lede \vat nie te heterogeen of tC 

homogeen moet wees nie. 

Tussen een en w f  kleingroepe kan 'n wyk vorm \vat deur 'n ouderling en diaken bedien kan 

word. Die ouderliny begelei en rus in besonder die kleingroepleiers toe en neem saam met 

die lcier vir die lede in sy iwk veranrwoordelikheid. Die regte hnksionering van kuimjrin 

binne die kleingroep asook hulpverlening na buite stam in besonder onder die begeleidiny 

van die diaken. 

Kleingraepe skep 'n n h t e  waar problem wat groei srrem. aanyespreek word en fakrore wat 

yroei bevorder. aangeleer en uitgeleef kan word: 

Die gelowige se identireit in Christus word versterk. 

Gelowiges kan binne die geloofsgemeenskap van 'n kleinyroep hulle gawes ontdek en 

gebruik om mekaar te dien 

Kleingroepe skep 'n ~eborge niimte w a r  gelowiges yroter v~rnoedigheid het om vir 

niekaar te bid. 

Evangelisasie. waantan die opvofg en dissipetskap deel is. yroei organies vanuit die m3qe 

firnksionering van 'n kleingroep. 

Koimrritr, !vat die ruirnre is vir geestelike yroei. word binne die klcingroep beleef en 

uitpebou 

Om 'n kleingroepbedieniny in Gwefor~neerde Kerke te implernenteer (vgl. hfst 6) moet die 

beyinsels onderlipgend aan kleingroepe op al die verskilIende vlakke in die kerk bespreek en 

verduidelik word. Gebed, 'n stadige beyin en funksionele aanpassinys in die 

bedieningstrukture is noodsaaklik 

Kleingroepe, d.w.s. die beghsels van kleingroephnksionering en die geloofsdinamika binne 

'n kleingroep. word eerder 'n Ieefivyse as blmt 'n aktiwireit wit deel van die week se 

program vorm. 'n Vemndering van denkwyse van 'n PGO (program-geofi~nteerde-ontwerp) 



na verhoudinggeorienteerde ontwerp is vir so 'n nuwe lewensuyse nodig. 

Verhouding3eorienwerd impliseer 'n verhouding met God, met rnedegelowiges en me! 

angelorviges. 

'n Essensiale aspek van die hnksionering van klein~roepe is roerusting Die beginsel van Ef 

4: 12 waar herders en leraars die gejowiges vir hulle dienswerk toenis, realiseer in 'n 

kleingroepbedieningsrmh~uur (vyl. fig. 4). Verder kom die be$nsel van 2 Tim 2 2 ,  waar 

elkeen dit wat hy leer ook weer vit  'n ander moet leer. juis binne die kleinpep tot sy reg 

deurdat rrie net 'n ruimte daarvoor geskep word nie. maar ook orndat modellering so 'n 

kern faser in kleirtgroephnksioneriq is. 

In leierskapontwikkeling is die seleksie. opleiding en ondersteuning 'n ge'inteyreerde proses 

om elke leier tot sv volle potensiaal te ontwikkel. Opleiding geskied primZr deur modellering. 

XI die lidmate van die gerneente behoort eger toen~sting te onwing oor die Skrifbeginsels 

van a a .  rnekaarbediening, die stel van prioriteite, venroulikheid rondom ander se "ooprnaak" 

en die ware inhoud van die amp van die gelowige. Sodanise toerusting kan byvoorbeeld deur 

die prediking of deur bepaalde temas wat in kleingroepe hanteer word, geskied. ModelIering 

is weereens esscnsieel. 

Kleingroepe skep dus 'n ruimre waarbinne die amp van ylowige op 'n besondere nianier kan 

fhksioneer on1 die boustene vir 9roei re I& Kwalitatieue en kwantitatiewe groei word in die 

kleingroep yefasilireer. 'n Kleingroep skep 'n optimale ruimte waar die lewensverandering, 

mekaarbedieniny en dienswerk na binne en na buire kan reahseer. So kan die groei plaasuirid. 

wat Christus vir eke gelowige en die kerk as geheel bedoel. 

7.1 h100NTL1KE VERDERE TERREINE VIR NAVORSING 

Die vdgende terreine kan in toekonistige navorsing ooweeg word: 

Die verband tussen die kleingroep en die groter Semeente. 

c;". Die pastorale fimksie van die kleingroep. 

0 Die plek van die kind in kleingroepe. 



Na aanleiding van die probleemstelting en sentrale teoretiese argumenre van hoofstuk I kan 

sarnevattend dus gestel word dat die kleingroep 'n Skrifgefimdeerde en opti~nale ruimte skep 

waarbinne die Bybelse eis tot groei (kwalitatief en kwantitatief) kan realiseer. Die gebrekkige 

fhksionering van die amp van die gelowige wat 'n grondoorsaak is vir 'n gebrek aan groei in 

die GKSA. word deur 'n effektiewe kleingroepbediening ondervang 
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